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передмова

у 2016 р. інкерманська експедиція інституту археології НаН 
україни здійснила комплексні дослідження на пам’ятці національно
го значення — городищі у с. хотів або, як його називають у науковій 
літературі, — хотівському городищі. хай читача не дивує така наз
ва нашої експедиції — ми дійсно до 2014 р. працювали в інкермані. 
саме там було створено «кістяк» експедиції, апробовано методику 
польових робіт і підходи до комплексного аналізу матеріалів, опублі
ковано перші результати досліджень. через те ми лишили стару назву 
експедиції як наукового підрозділу нашого інституту.

в цьому виданні представлено перші результати наших дослід
жень у київській області. ця монографія є власне науковим звітом, 
що містить не тільки результати польових робіт, а й публікацію та 
аналіз матеріалів досліджень попередників.

роботи 2016 р. здійснено в кілька етапів: 1) вивчення поверхні 
пам’ятки й створення сучасного топографічного плану (тахеомет
рична зйомка і фіксація підйомного матеріалу, співвіднесення з да
ними геофізичної зйомки 2004 р. та з іншими планами городища); 
2) шурфування поверхні вцілілої частини городища з метою фіксації 
глибини залягання культурного шару і характеристики його поверх
ні; 3) розкопки залишків фортифікації. крім того, здійснено розвід
ки в околицях хотівського городища та виявлено ще одну пам’ятку 
на протилежному березі р. віта — мале хотівське городище. По 
завершенню польових робіт виконано ще низку невеликих проек
тів — підготовка й узгодження облікової документації на пам’ятку 
археології національного значення — городище в с. хотів, охоронний 
№ 100013—Н (е.а. кравченко); пошук у фондах інституту археоло
гії та музеях києва і області (е.а. кравченко, о.в. Шелехань) і оциф
ровка всіх колекцій розкопок хотівського городища (о.в. Шелехань, 
о.в. ліфантій), підготовка й проведення виставки за результатами 
розкопок «хотівське городище: влаштування й інфраструктура» 
(е.а. кравченко, о.в. Шелехань, д.м. Пефтіць, а.в. Панікарський, 
о.л. вотякова, Є.в. Пічкур), аналіз матеріального комплексу городи
ща (е.а. кравченко, д.м. Пефтіць, о.в. Шелехань, с.а. горбаненко, 
о.П. Журавльов, м.с. сергєєва, Ю.Б. Полідович) і власне підготовка 
цього видання.
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Передмова

апробація результатів, отриманих під час 
розкопок 2016 р., відбулася на міжнародній 
науковій конференції «освоєння просто
ру: житло, поселення, регіон», що пройшла 
в м. винники (львівська обл.) 27—28 жовт
ня (доповідь е.а. кравченко, о.в. манігди, 
о.в. Шелеханя «хотівське городище: влашту
вання й інфраструктура») і на обласній нау
ковій конференції «археологічні дослідження 
у київській області у 2016 р.», яку проводили 
київський університет ім. Бориса грінченка 
та київський обласний краєзнавчий музей 
21 травня у м. київ (доповідь е.а. кравченко 
«дослідження хотівського городища у  
2016 р.»).

цей проект виконано на замовлення та за 
підтримки хотівської сільської громади згідно 
з «Програмою охорони й збереження об’єктів 
культурної спадщини на 2015—2018 рр.», ух
валеної рішенням хотівської сільської ради 
києвосвятошинського рну київської обл., 
на території якої знаходиться хотівське го
родище. висловлюємо також подяку за 
сприяння дослідженням київській обласній 
держадміністрації та її управлінню культу
ри, національностей і релігій, київському 
обласному центру охорони культурної спад
щини, центру пам’яткознавства НаНу, а та
кож особисто о.м. титовій, і.і. Подолянцю, 
м.г. Беспечному, л.П. Береговій.

Е.А. КрАВчЕНКО
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хотівське городище, одна з найпоказовіших пам’яток ранньо
залізної доби київщини, розташоване на південнозахідній околиці 
правобережного києва, на нинішньому порубіжжі лісової й лісосте
пової природнокліматичних смуг (рис. 1). матеріальна культура 
пам’ятки має елементи культур обох регіонів, тож її вивчення відкри
ває певні перспективи в пізнанні давньої історії обох величезних еко
етнографічних територій, одна з яких виходить до Балтійського узбе
режжя, інша тяжіє до чорноморськосередземноморського світу.

український лісостеп надзвичайно багатий на археологічні 
пам’ятки. Помірний клімат, родючі ґрунти, багаті на дичину ліси 
і на рибу річки, джерела хорошої питної води здавна приваблювали 
сюди людей, що мешкали тут упродовж усього голоцену. великі річ
ки зв’язують лісостеп з морськими узбережжями. Пам’ятки фінальної 
бронзи — доби раннього заліза тут в основному зосереджені вздовж 
водних артерій, за басейнами яких їх власне й об’єднують у локальні 
групи. одним з визначальних чинників розвитку лісостепових спільнот 
був степ, по якому постійно пересувалися в західному напрямку різні 
спільноти, що базувалися на іншій системі господарства й сповідували 
інший світогляд. особливо помітним став фактор степових культур у 
лісостепу, починаючи з доби раннього заліза. серед пам’яток яскраво 
виділяється таке явище як лісостепові городища, різні за площею, ча
сом побутування, відмінні певним чином за матеріальною культурою, 
але схожі за принципом організації культурного простору.

це дослідження присвячено київській групі пам’яток лісостепу, 
а саме, старожитностям долини р. віта. Припускаючи датування цієї 
групи пам’яток у ширшому хронологічному діапазоні, на цьому етапі 
досліджень їх можна віднести до другої половини/кінця vII — ру
бежу vI/v ст. до н. е., цебто до ранньоскіфського часу. Наголосимо, 
що з боку хронології київська група пам’яток і найперше комплекси 
хотівського городища мають непересічне значення. адже ця порубіж
на група демонструє в матеріальному комплексі риси і лісостепових, і 
лісових пам’яток. Нагадаємо, що хронологію лісових пам’яток визна
чено приблизно та в широких хронологічних межах через відсутність 
на них чітких хроноіндикаторів, за якими можна було б сформувати 
власну історичну канву.

вступ
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встуП

рис. 1. хотівське городище на мапі: 1 — Європи; 2 — 
україни; 3 — київської обл.
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встуП

Зауважимо, що городища лісостепової 
смуги ранньоскіфського часу розпочали опи
сувати й картографувати ще в XIX ст. цю 
роботу розпочав і наполегливо провадив во
лодимир Боніфатійович антонович — профе
сор університету св. володимира, видатний 
історик і громадський діяч, тож і нині, півто
ра століття по тому, ґрунтовнішого зводу ар
хеологічних пам’яток поки що не з’явилося 
(антонович, 1895). через століття городища 
лісостепу стали предметом вивчення цілої пле
яди скіфологів, висувалося безліч гіпотез щодо 
причини їх виникнення, етнічної належності 
мешканців, функціонального призначення та 
ін. тож якось дивно, що група пам’яток скіфсь
кого часу в околицях києва, до якої входить і 
хотівське городище, майже обійдена увагою 
науковців.

хотівське городище, що знаходиться на 
північній межі лісостепу і є, так би мовити, 
проблемною пам’яткою, пройшло повз увагу 
дослідників, не висвітлено його структуру, час 
функціонування, причини виникнення, просто
рові характеристики та ін. і це тоді, коли саме 
матеріали городища можуть дати відповідь 
на такі «проблемні» запитання як відсутність 
значного культурного шару, епізодичність 
знахідок і водночас виняткова їх яскравість, 
унікальність деяких археологічних знахідок, 
«непоєднуваність» різних імпортів, дисонанс 
у накопиченні залишків господарської діяль
ності. іншими словами, невеличка колекція 
знахідок з розкопок цієї пам’ятки ставить за
питань більше, ніж деякі еталонні пам’ятки з 
2—3метровими культурними нашаруваннями. 
З іншого боку, матеріали розкопок 2016 р., що 

відкрили давню поверхню зі слідами штурму 
городища, уможливили припустити одномо
ментність відкладення комплексу знахідок. 
отже, для порубіжжя лісових і лісостепових 
пам’яток з’явився ще один хронологічний зріз, 
ще один надзвичайно важливий для регіону ча
совий репер.

мета цієї роботи — надати всебічну харак
теристику хотівського городища як спеціаль
ного простору, що допомагає наблизитися до 
відповіді на запитання, що воно собою пред
ставляло, як функціонувало та яке місце посі
дало як складова певного життєвого просто
ру, цебто серед інших пам’яток, до якої воно 
входило, а також в системі споріднених груп 
і сусідніх культур. для отримання відповіді 
на ці питання проаналізовано топографічні 
особливості розташування пам’ятки, залишки 
фортифікації, зокрема за результатами роз
копок, облаштування внутрішнього простору 
городища та його характеристики, сировинну 
базу регіону, знаряддя, предмети й рештки га
лузей виробництва, особливо вироби з металу, 
що мають принципове значення для датування 
пам’ятки, ліпну кераміку як важливий етно
культурний визначник та ін. окремий розділ 
присвячено унікальній знахідці — пластині із 
зображенням хижака у скіфському звіриному 
стилі.

автори висловлюють щиру вдячність спів
робітникам наукових фондів, архіву, бібліотеки 
та археологічного музею інституту археології, 
музею історії міста києва, Національного му
зею історії україни, вишгородського краєзнав
чого музею за всебічну допомогу в роботі та 
нашим шановним колегам за цінні поради.

Е.А. КрАВчЕНКО
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Природний і антропогенний вплив на хотівське городище про
тягом останніх століть, а особливо з початку індустріального буму й 
масового використання механізмів у 1960х рр. був таким потужним, 
що зараз збереглася тільки його частина. тому для осмислення цієї 
пам’ятки треба детально проаналізувати спостереження попередніх 
його дослідників.

1.1. топографія і ландшафт.  
оборонні споруди  

Хотівського городища

одним з перших описів хотівського городища традиційно вважа
ють повідомлення в.Б. антоновича (рис. 2) в «чтениях в историческом 
обществе Нестора летописца» (антонович, 1879), де він помилково 
ототожнив його з літописним київським Звенигородом. це повідом
лення можна умовно розділити на три частини, де перша становить 
аналіз писемних джерел з метою локалізації літописного київського 
Звенигорода, друга — спробу ототожнити його з конкретною археоло
гічною пам’яткою, третя — візуальний опис самого об’єкта. Зокрема, 
в.Б. антонович досить чітко визначив місце, де мало знаходитися лі
тописне середньовічне місто: «Звенигород лежал весьма близко от 
Киева... на пути из Киева в Василев... на левой стороне реки Стугны, 
к берегам которой был один переход... От Звенигорода другой путь 
поворачивал несколько восточнее первого, по левому берегу Стугны, 
и вел к нижнему течению этой реки — к Торческу... Местность 
Киевского Звенигодода должно было предполагать по направлению 
от Киева к Василькову, в середине расстояния между обоими горо-
дами, — может быть, несколько ближе к Киеву» (антонович, 1879, 
с. 40—41).

Надалі вчений спирався вже не на власні спостереження, а на 
повідомлення генерала м.і. драгомирова, що надав йому інформацію 
про наявність в тій місцевості городища (рис. 3 — див. вклейку): «Я 
обращался с вопросами к лицам, изучавшим окрестности Киева, и не-
медленно встретил указание, вполне отвечающее требуемым услови-
ям. Генерал М.И. Драгомиров, внимательно изучивший окрестности 

джерельна база  
до вивчення  

Хотівського городища1розділрозділ
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Киева с военно-топографической целью, указал 
мне городище, стоящее во всех искомых усло-
виях, нанесенное на план окрестностей Киева, 
изданный киевским военно-окружным штабом 
в 1865 г. Городище это находится почти на 
прямой линии между Киевом и Васильковым, 
уклоняясь от нее не более как на версту к вос-
току; оно лежит в 15 верстах от Киева и в 20 
от Василькова (по прямолинейному расстоя-
нию), в полуверсте к северо-востоку от села 
Хотова и в таком же расстоянии от пустыни 
Феофании, к юго-западу от нее; оно занимает 
площадь (около 60 десятин) 1, лежащую на вер-
шине уединенного холма, окруженного со всех 
сторон оврагами, на берегу небольшого ручья 
Сиракова, по имени которого и само городище 
называется Сираковым; стены холма срезаны 
искусственно, и на верхних краях их высыпан 
вал; на середине высоты, кругом откоса сте-
ны, устроен правильный уступ; внизу стены во 
многих местах уцелели следы окружавшего их 
рва, и с наружной стороны последнего — не-
большой земляной насыпи. Вообще скат холма 
представляет в разрезе следующий профиль 

1 цебто, 65,55 га.

(рис. 4). К северу от городища, на расстоянии 
от него около 100 до 200 сажен, тянется не-
высокий, местами уже исчезнувший вал, при-
мыкавший одним концом к оврагу, окружаю-
щему городище, с другой — к ручью Сиракову; 
может быть, вал этот и составлял очертание  
города, детинцем которого было городище. — 
Само очертание городища указывает на древ-
нее его происхождение; очертание это следу-
ет естественной линии контура горы, не при-
норовляясь ни к прямой, ни к ломанной линиям 
и не образуя правильных углов. Все повороты 
вала изгибаются по случайным кривым лини-
ям, представляя при том, без различия, кривиз-
ны выпуклые и вогнутые, что служит ясным 
доказательством тому, что укрепление было 
возведено еще до появления огнестрельного 
оружия. Так как верхняя плоскость городища 
представляет естественный, впрочем незна-
чительный, склон к югу, то, еще до возведения 
укрепления, вода вырыла две глубокие промои-
ны, представлявшие овраги внутри городища. 
Строители укрепления воспользовались этими 
оврагами; они выходы оврагов заградили искус-
ственными валами, вышиною в уровень всего 
кругового вала, но оставили в каждой из двух 
рытвин по небольшому промежутку для въез-
да, сама же рытвина, постепенно поднимаю-
щаяся к центру городища, служила въезжею 
дорогою. Вообще, въездов ворот в городище 
было шесть, и все въезды были защищены осо-
бенным образом: против каждого отверстия 
в валу, ров, окружавший укрепление, значи-
тельно расширен, и на дне его высыпан курган, 
маскирующий отверстие в валу (рис. 5). Такой 
же курган, вышиною также равный высоте 

рис. 2. в.Б. антонович (1834—1908)

рис. 4. Профіль верхньої частини оборонних споруд 
хотівського городища за в.Б. антоновичем (1879)
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городища, насыпан против западного остро-
выдающегося отрога укрепления, хотя в этом 
месте и не было въезжих ворот» (антонович, 
1879, с. 41—42).

власне з цього моменту й розпочалася 
певна плутанина в локалізації та інтерпретації 
цих двох пам’яток — літописного Звенигорода 
та городища скіфського часу біля с. хотів. 
Згідно з останніми дослідженнями місцевості 
в районі феофанії (Петрашенко, козюба, 1993, 
с. 29—31, № 49, 50), давньоруське городи
ще виявлено саме в тому місці, на яке вказу
вав в.Б. антонович, спираючись на свідчен
ня писемних джерел. хотівське ж городище, 
детально описане ним і назване сіраковим, є 

пам’яткою ранньої залізної доби та знаходить
ся в стороні від відкритого в.о. Петрашенко і 
в.к. козюбою давньоруського городища біля 
сіракова ручаю, вище по його течії, котре пов
ністю співпадає з локалізацією Звенигорода 
в.Б. антоновичем. дослідження хотівського 
городища закрили питання наявності на ньому 
давньоруського шару. сучасна топографія й 
топографічне вивчення хотівського городища 
подано в додатку 2.

дуже цінними для нас є описи хотівського 
городища, зроблені в.Б. антоновичем у 1866 р., 
коли воно було набагато менше поруйноване 
антропогенними й природними чинниками. від 
його перших описів до перших археологічних 
досліджень пройшло майже 100 років — адже 
розкопки тут розпочали тільки після іі світової 
війни.

у хх ст. хотівське городище досліджу
вали двічі — в 1940х і 1960х рр. у 1947 р. 
і.в. фабриціус (рис. 6, 7), зіставивши описи 
в.Б. антоновича з місцевістю біля хотова, 
навела такі дані: «Сравнивая современную 

рис. 5. конструкція в’їздів на хотівське городище за 
в.Б. антоновичем (1879)

рис. 6. сніданок і.в. фабриціус і в.м. даниленка в с. ігрень, 1946 р. 
фото з наукового архіву іа НаНу

рис. 7. і.в. фабриціус (1882—1966). фото з наукового архіву іа НаНу
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картину с планом Антоновича, трудно себе 
представить, что этот план археологичес-
ки отвечал действительности и во время его 
составления... Южный и юго-западный скло-
ны верхней террасы... подвергаются ополз-
ням большой интенсивности, и эти оползни 
обнажили четкое геологическое строение: 
лесс-материк, равномерно покрытый слоем, 
повторяющим общий рельеф лессовой основы, 
слоем чернозема... Никаких признаков выхода 
культурного слоя нет, как по кромке террасы, 
так и в стенах бурно прорезающих его овра-
гов. Зафиксированное разведкой место залега-
ния печины является единственным, занимая 

промежуток между оврагами... В наиболее 
четкой профилировке “вал”, запланирован-
ный Антоновичем, можно видеть в выступе 
“городища”, там, где Антонович помеща-
ет “въезд”, “ров” и “курган”, закрывающий 
въезд с внешней стороны рва... что касается 
до северных, обращенных к Феофании, склонов 
“Сиракова городища”, то здесь оползни древ-
ние, происходят менее интенсивно, медленнее 
и спокойнее, потому что сток атмосферных 
вод направлен в противоположную сторону, 
к ручью Сирак. Склоны этой северной части 
сохраняют тот же профиль, какой имеют 
склоны правого северного берега ручья Сирак, 
при чем в этом последнем случае склоны таких 
природных профилей видимы и в параллельном 
ложу ручья, и в перпендикулярном к нему на-
правлении. Все это заставляет подходить к 
археологической оценке “Сиракова городища” 
с осторожностью и только после проверки 
раскопкою упомянутого выше разреза вала 
оползнем приступить к пробным раскопкам 
на площади внутри ограждения» (фабрициус, 
1947, л. 5, 6).

З опису і.в. фабриціус можна зробити вис
новок, що південна частина городища за майже 
100 років була суттєво поруйнована ерозійни
ми процесами, добре збереженою на середину 
хх ст. була північна частина, профіль ескарпу 
вцілів на півночі, сході та заході. щоправда, 
не зрозуміло, який «виступ» городища мала на 
увазі дослідниця — східний чи західний.

рис. 8. Є.ф. Покровська (1904—1995)

рис. 9. Південний край городища. вигляд з півдня, 1947 р.
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археологічні дослідження городища в 
с. хотів уперше здійснено в 1947—1948 рр. 
скіфським загоном археологічної експе
диції «великий київ» під керівництвом 
Є.ф. Покровської (рис. 8), очолював експедицію 
П.П. Єфименко (Єфименко, 1947; Покровська, 
1952). тоді було відкрито залишки спалених 
конструкцій городища, що уможливило оста
точно датувати пам’ятку скіфським часом, або 
раннім залізним віком. На початку досліджень 
Є.ф. Покровська зробила детальний опис обо
ронних споруд городища: «С южной стороны 
край городища представляет собой отвесную 
стену с ровной линией горизонта (рис. 9). В бли-
жайшие от войны годы здесь произошел обвал, 
засыпавший расположенные у подножия стены 
городища огороды (рис. 10). Отвесная южная 
стена из желтого лесса со светло-серой поло-
сой культурного слоя. На западном углу стены 
в разрезе обвала достаточно ясно видно эту 
полосу слоя и насыпанный над ней вал из жел-
того лесса. К востоку линия горизонта городи-
ща прерывается балками... Один из сторожей 
обвел нас вокруг всего городища. По его словам, 
площадь его равна 31 га... Края городища огра-
ничены ровными склонами, у подножия которых 
наблюдается углубление рва с северной сторо-

ны, использованное под огороды. Дорога рва 
является как бы ступенью или второй терра-
сой, считая площадь городища первой, крутые 
склоны которой спускаются вниз (рис. 11: b, 2). 
В некоторых местах у западного края и у се-
верного у подножия склонов, отделяясь от него 
углублением рва, расположены большие холмы. 
Контур края городища извилистый (рис. 12, 13). 
частично по краю городище укреплено валом: у 
въездов, с западного края и почти по всему вос-
точному и юго-восточному краю, где уровень 
местности снаружи городища незначительно 
ниже. Городище имеет шесть въездов, часть 
из них представляет собой мощные сооружения 
земляные, с двойным валом. С южной и юго-вос-
точной стороны значительная часть площади 
городища испорчена огромными балками, обра-
зовавшимися разливом весенних вод, с отвес-
ными стенами желтого цвета, врезываясь глу-
боко на площадь городища... У последнего шес-
того въезда, в разрыве которого расположена 
хата и огороды (с южной стороны городища), 
есть еще одно понижение в валу и напротив 
него с наружной стороны у подножия склона 
находится возвышенная площадка полукруглая, 
занятая в данное время огородом, по словам 
хозяев, здесь ежегодно выкапывается большое 

рис. 10. обвал пагорба на південному заході, 1947 р.
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количество угля, обугленных бревен, 
глубоко закопанных. При поверхнос-
тном осмотре земля насыщена мел-
кими дроблеными угольками и куска-
ми печины. Въезд 5 в юго-восточной 
части вала городища прорезан не-
давно широким проездом, сделанным 
для машин, на месте старого въез-
да. В разрезе хорошо виден профиль 
вала и серая засыпка рва, в которой 
замечены угольки и мелкие кусочки 
печины» (Покровская, 1947, л. 1—7). 
у звіті 1948 р. Є.ф. Покровська уточ
нила, що 1939 р. в південнозахідній 
частині городища стався значний 
зсув ґрунту, що зруйнував части
ну оборонних споруд і оголив стіну 
пагорба: «По свидетельству мест-
ных жителей, в земле обвала были 
находимы черепки древних сосудов, 
кости животных и в большом коли-
честве обгоревшее дерево и уголь» 
(Покровская, 1948, л. 2).

крім того, Є.ф. Покровська де
тально описала стан усіх в’їздів на 
городище, яких вона нарахувала 
шість, як і в.Б. антонович. Нижче 
наводимо її описи (Покровская, 
1947, л. 10—14).

«Въезд 1 на северном высту-
пающем далеко вперед длинном 
мысе городища. Площадь городи-
ща к северо-востоку постепенно 
понижается, к въезду же немного 
понижается и заканчивается по 
краю мыса возвышенностью, валом. 
Неглубокая перемычка (проезд на го-
родище) разделяет этот вал на два 
холма (рис. 14). Уровень местности 
перед въездом несколько выше, чем 
в других местах вокруг городища. У 
подножия холмов въезда широкой в 
5 м дорогой расположено углубле-
ние рва. С западной стороны это 

рис. 11. Зарисовки планів в’їздів 2 (а) і 3 (b, 1) і профілю ескарпу (b, 2) 
хотівського городища з польового щоденника Є.ф. Покровської
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уже не углубление, а покатая возвышенность, 
заканчивающаяся отвесной стеной невысоко-
го вала.

Въезд 2 на восток от первого на окружен-
ной извилине края городища (рис. 15 — див. 
вклейку; 16—18). Стена городища разорвана 
узким внизу и расширяющимся к въезду про-
ходом, подымающимся круто на площадь го-

родища в обе стороны, огибая образованные 
разрывом округленные склоны прохода. Проезд 
ограничен с двух сторон круто возвышаю-
щимися внешними склонами стен городища. 
С западной стороны более высокий лессовый 
склон с редкой растительностью. С внешней 
стороны имеются так же два симметрично 
расположенных по сторонам прохода холма 

рис. 12. Західний край хотівського городища. вигляд з півночі, 1947 р.

рис. 13. Західний виступ городища. вигляд з південного заходу, 1947 р.
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с крутыми склонами, они отделены от внут-
ренних холмов въезда перемычкой, являющей-
ся ступенью или террасой у подножия склона 
края городища так, что внешний и внутрен-

ний покатые склоны холмов образуют как бы 
длинный корридор (рис. 11: a).

Въезд 3 самый интересный по своему со-
оружению, на остром выступающем вперед 

рис. 14. хотівське городище, в’їзд 1 (мал. Є.ф. Покровської, 1947 р.)

рис. 16. хотівське городище, в’їзд 2, вигляд східної частини (мал. Є.ф. Покровської, 1947 р.)
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восточном углу городища (рис. 11: b, 1; 19, 20). 
Проезд до 10 м шириной снаружи, ограничен с 
востока крутым склоном возвышенности, пос-
тепенно повышающейся к склону восточного 

вала городища, и с западной стороны — скло-
ном второй террасы западной стены городи-
ща, затем проходит между склонами стен го-
родища, огибает округленный западный конец 

рис. 17. хотівське городище, в’їзд 2, вигляд на південний захід (мал. Є.ф. Покровської, 1947 р.)

рис. 18. хотівське городище, в’їзд 2, вигляд на південний захід на віддалі (мал. 
Є.ф. Покровської, 1947 р.)
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рис. 19. хотівське городище, в’їзд 3, нижня частина пандуса в’їзду, вигляд з напольного 
боку на південь (мал. Є.ф. Покровської, 1947 р.)

рис. 20. хотівське городище, в’їзд 3, верхня частина в’їзду, вигляд з городища на схід (мал. 
Є.ф. Покровської, 1947 р.)
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и идет вдоль конца восточной 
стены, отделяя ее на протяже-
нии до 90 м от площади городи-
ща, постепенно сужается и под-
нимается до уровня площади го-
родища. Между концом западной 
стены и площадью городища вы-
емка, которая так же постепен-
но сужается и выходит на пло-
щадь городища. Западный конец 
стены городища представляет 
собой очень крутой почти отвес-
ный склон, округлый у подошвы, 
лессовый с редкой растительнос-
тью. Восточный — представ-
ляет собой высокий вал, крутые 
склоны которого обросли куста-
ми и травой, верх вала плоский 
ровный шириной до 8 м. Этот 
высокий вал тянется на протя-
жении до 90 м, отделяясь, как выше было ска-
зано, постепенно сужающейся дорогой-выем-
кой и сливается с площадью городища.

Въезд 4 — небольшая неглубокая перемыч-
ка вала в юго-восточной части городища. Вал с 
этого края городища уже определенный, хоро-
шо заметный. Местность вне городища с этой 
стороны имеет уровень значительно выше.

Въезд 5 — широкая дорога, прорезанная 
недавно для въезда машин на площадь огорода. 
По словам селян, он прорезан на месте старо-
го въезда. Южный конец вала сравнительно 
не высок, оброс кустарником, северный конец 
свежесрезан, представляет собой разрез сте-
ны вала из ярко желтого лесса высотой до  
4-х м. С южной стороны его виден четко склон 
и серая засыпка рва, в разрезе которой замет-
ны угольки и мелкие кусочки печины.

Въезд 6. Между 5-м и 6-м въездом вал име-
ет значительные размеры и заканчивается у 
последнего въезда почти отвесным склоном. 
Между этим концом и продолжением вала про-
межуток, расстоянием до 75 метров, в этом 
промежутке расположена усадьба. Дальше к 

западу вал постепенно исчезает и край горо-
дища вновь ограничивает крутой склон. В не-
скольких метрах от последнего въезда (6) име-
ется неглубокая перемычка в валу и против нее 
с наружной стороны возвышенность с ровной 
площадью и крутыми склонами, занятая под 
огород, по словам селян, живущих поблизости, 
при копке огорода они выбирают с этой пло-
щади большое количество угля и обожженные 
бревна, глубоко зарытые в землю. При поверх-
ностном осмотре наблюдается много мелких 
угольков и дробленой печины».

Зауважимо, що в публікації Є.ф. Покровсь
ка визначила чомусь більшість описаних нею 
в’їздів як сучасні (Покровська, 1952, с. 12). 
Загалом дослідниця працювала на хотівському 
городищі два роки. 1947 р. вона зробила роз
відки, склала окомірний план (рис. 21) 2 і за

2 Зіставлення плану 1947 р. з сучасною топо
зйомкою та знімками Google Earth показало, що він 
дуже приблизний і не відповідає реаліям (рис. 22). 
Помилковою є й вказана тоді площа городища — 
31 га. Наведена в.Б. антоновичем площа (60 десятин) 
ближча до реальної.

рис. 21. окомірний плансхема городища 1947 р. (за Є.ф. Покровською)
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рис. 22. Зіставлення окомірного плану 1947 р. з 
топографічним планом хотівського городища
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клала пробні шурфи й розкопи. у 1948 р. 
Є.ф. Покровська заклала один розкоп у північ
ній частині городища з західної сторони і біль
ше до досліджень пам’ятки не поверталась.

роботи на городищі в хотові понови
ла через 17 років, цебто 1965 р., хотівська 
група середньодніпровської скіфської екс
педиції іа аН урср (начальник експеди
ції — о.і. тереножкін) під керівництвом 
Є.о. Петровської (рис. 23), яка продовжувала 
їх до 1967 р. (рис. 24—26). дослідниця вив
чала північну ділянку городища, накреслила 
план північного відрогу (дитинця) городища 
(рис. 27), заклала кілька траншей по периметру 
оборонних споруд з внутрішнього боку горо
дища (тереножкин, 1965—1966; Петровская, 
1967а; 1968; 1968а; 1970). ці дослідження по
казали, що дитинець у північній частині горо
дища мав потужніші укріплення з боку поло
гого схилу пагорба. висота внутрішнього валу 
від сучасної поверхні сягала 3,0 м, на відстані 
близько 3,0 м від нього було зведено зовнішній 
вал, удвічі нижчий. між валами простежував
ся рів. основний акцент у дослідженнях 1960
х рр. зроблено на розкопки внутрішньої площі 
городища, оборонні споруди й топографічні 
особливості бралися до уваги дотично. в ре
зультаті тих робіт отримано чималу колекцію 
археологічного матеріалу, що зберігається у 
фондах іа НаНу.

рис. 23. Є.о. Петровська (1924—1979)

рис. 24. Західний край хотівського городища. вигляд з півночі, 1965 р.
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лише через 37 років, у 2004 р., хотівський 
загін архітектурноархеологічної експеди
ції іа НаНу (очільник г.Ю. івакін) здійснив 
охоронні дослідження на хотівському горо
дищі, співробітники інституту геофізики ім. 
с.і. субботіна НаНу зробили геофізичну 
зйомку його північної частини (ивакин и др., 
2004; 2005; дараган, 2005).

тоді було встановлено, що південнозахід
ні, південні й південносхідні схили городища 
частково або повністю знищені ерозійними про
цесами та антропогенним чинником. оборонні 

споруди добре збереглися станом на 2004 р. у 
західній, північносхідній і частково в східній 
частинах городища. На городищі виявлено низ
ку археологічних об’єктів культового й госпо
дарського призначення, простежено систему за
будови й планування внутрішнього простору, а 
також уточнено дату городища — vI ст. до н. е.

та лише дослідження 2016 р., здійснені на
шою експедицією, уможливили з’ясувати вла
штування городища та його оборонних споруд, 
розв’язати інші проблемні питання. розпочнемо 
з головного.

рис. 25. східний край хотівсь
кого городища. вигляд з півночі, 
1965 р.

рис. 26. ескарп верхньої части
ни оборонних споруд городища, 
1965 р.
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рис. 27. Плансхема хотівського городища з вказівкою досліджених і зруйнованих ділянок
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городище зведено на природному пагор
бі з відрогами. схили було ескарповано так, 
що відроги перестали візуально сприйматися 
як єдине ціле з верхньою частиною, таку ан
тропогенну зміну пагорба доповнює також і 
заглиблення між ескарпом і нижніми горизон
тальними терасами на місці заплилого рову 
(рис. 12; 26, див. також додаток 2). майданчик 
городища умовно поділяється на горішню пів
нічну і північнозахідну частину, або акрополь, 
і долішню південну частину, або поділ (див. 
додаток 2). разом вони становлять єдине ціле 
й оточені суцільною системою оборонних спо
руд, зокрема подвійним валом и ровом між 
ними.

На момент проведення досліджень у 
2016 р. від загальної площі городища, яку на
вів в.Б. антонович (близько 70 га), лишилася 
четверта частина, а саме західна з оборонни
ми спорудами, центральна, частково південна 
долішня частина із засипаними ярами, а також 
пошкоджена земляними роботами ділянка на 
північному сході (рис. 27). остання ділянка по

казує значні переміщення ґрунту на майданчи
ку городища, проте тут є залишки ескарпова
ного схилу на краю пагорба. оборонні спору
ди найкраще збереглися на північному заході 
городища. Південнозахідний край знищено 
старим кар’єром. Загальна довжина краю горо
дища на північному і південному заході 585 м. 
На північному сході вцілілий край пагорба 
має довжину 200 м, довжина вцілілої обвалов
ки близько 70 м, попід нею зберігся ескарп на 
схилі й частина першої тераси (рис. 28). Нижче 
пагорб зрізано земляними роботами.

На північному заході край майданчика го
родища укріплено невисоким валом (рис. 29). 
обваловка на північнозахідному відтинку не 
однакова — на п’яти ділянках, що мисами ви
даються назовні, вал потужніший, у цих місцях 
біля краю городища є продовгуваті майданчи
кипідвищення, горизонтальні майданчики та
кож знаходяться внизу на першій терасі попід 
ескарпом чітко навпроти кожного мисувисту
пу (див. додаток 2). схил, починаючи з насипу 
валу, має рівний крутий нахил унаслідок дав

рис. 28. ескарп верхньої частини оборонних споруд східного краю городища, 2016 р.
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нього ескарпування. На першій терасі під ес
карпом на всій довжині збереженого давнього 
рельєфу простежується незначне пониження, 
що утворилося над западиною рову. Нижче по 
схилу на відстані близько 10 м від ескарпу про
стежено залишки ще однієї обваловки заввиш
ки до 1,0 м у північнозахідній і 1,5 м у західній 
частинах пагорбу, що вціліла ділянками.

Найцікавіші результати дали дослід
ження західного мису городища (рис. 30). 
Наголосимо, що тут оборонні споруди най
вищі. Перепад висоти від сучасної найвищої 
точки валу на західному мисі до рівня давньої 
поверхні в закладеному під валом шурфі ста
новить 3,0 м. ескарповані схили тут стрімкіші, 
ніж у північнозахідній частині, мають значно 

рис. 29. лінія валу західного краю укріплень хотівського городища, 2016 р.

рис. 30. вал над ескарпованим краєм західного мису та овальний майданчик 
попід ескарпом, 2016 р.
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більшу висоту (до 7,0 м до нинішньої верхівки 
валу), западина рову краще виражена.

На відстані близько 40 м на північний захід 
від західного мису, по краю городища, попід 
ескарпованим схилом знаходиться майже пра
вильної форми овальний майданчик, орієнто
ваний довжиною чітко перпендикулярно ва
лам. Попід валами його обмежено западиною 
рову, що підвищується майже до рівня його 
сучасної поверхні безпосередньо під схилом. 
З городища на цей майданчик на момент про
ведення досліджень спускалася полога звивис
та стежка. верхня частина валу біля неї була 
пошкоджена новітніми земляними роботами. 
як показали подальші розкопки, це була верх
ня вогнева точка часів іі світової війни. Нижня 
точка знаходилася під ескарпованими схилами, 
їх поєднував вузький неглибокий окоп, форму 
якого повторювала сучасна стежка, що спуска
лась з городища на овальний майданчик. але 
ці пошкодження все ж уможливили простежи
ти в лінії обваловки навпроти овального май

данчика незначне пониження. розкопками тут 
відкрито давній в’їзд на городище з овально
го майданчика, містокпереїзд через рів і пан
дус в’їзду. На давній поверхні виявлено сліди 
штурму городища скіфами, завали спалених 
оборонних споруд і насипаний над ними вал, 
що повністю закупорив цей в’їзд для подальшо
го використання. На північ від пандуса давньо
го в’їзду з напольного боку на ескарпованому 
схилі також візуально простежується півсфе
ричний горбок, трохи нижчий за сучасний вал, 
що може бути залишками давньої прикритої 
землею конструкції, пов’язаної з в’їздом.

Наголосимо, що саме цю ділянку Є.ф. По
кровська описала в щоденнику як в’їзд 6, нав
проти якого вона зафіксувала підвищення із 
залишками згорілих дерев’яних конструкцій. 
Не виключено, що це одне з місць в’їздів, опи
саних в.Б. антоновичем, де з напольного боку 
він вказав так званий курган. Принаймні нині 
це єдиний вцілілий в’їзд на хотівське городи
ще, що, до всього, ідеально зберігся.

рис. 31. кругле (ходосівське) городище (мал. Є.ф. Покровської, 1947 р.)
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важливе значення для осмислення пам’ятки 
має вивчення ландшафту й околиць для ви
явлення загальної інфраструктури. хотівське 
городище належить до групи пам’яток скіфсь
кого часу басейну р. віта, до якої входять доб
ре відомі городища ходосівське, або кругле 

(рис. 31), і круглик (рис. 32). окрім них, за 
даними в.о. Петрашенко і в.к. козюби, тут 
відомо 23 поселення і місцезнаходження з ма
теріалом скіфського часу, або доби раннього 
заліза (рис. 32; Петрашенко, козюба, 1993). 
Біля с. гатне досліджено курганний могиль

рис. 32. Пам’ятки ранньої залізної доби басейну р. віта (за Петрашенко, козюба, 1993): 1 — хотівське городи
ще; 2 — мале хотівське городище; 3 — городище круглик; 4 — кругле (ходосівське) городище; 5 — кургани 
біля с. гатне; 6 — поселення біля с. крюківщина; 7 — поселення біля с. тарасівка; 8 — поселення біля с. хотів; 
9 — поселення і могильник біля с. Пирогів; 10 — поселення біля с. вітаПоштова; 11 — залишок валу; 12, 13 — 
залишки західного валу, що розділяє територію між городищами круглик і хотівським; 14—16 — поселення біля 
с. мархалівка; 17—19 — поселення біля с. іванковичі; 20, 21 — поселення біля с. кременище; 22 — залишки 
східного валу, що розділяє територію між городищами круглик і малим хотівським; 23, 25, 29, 30 — поселення 
біля с. ходосівка; 24 — поселення біля с. лісники; 26—28 — поселення між селами рославичі та ходосівкою; 
31 — поселення біля с. креничі; 32 — поселення біля с. гвоздів.
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ник з впускними скіфськими похованнями 
(раскопки ..., 1878), у районі сс. круглик і 
кременище відомі земляні укріплення скіфсь
кого часу (добровольский, 1909; Петрашенко, 
козюба, 1993, с. 12—13, № 13, 14), які, можли
во, становлять цілісну систему з хотівським 
городищем. Безпосередньо скіфським часом 
дослідники атрибутували 13 неукріплених по
селень у регіоні, вказали на значну адаптивну 
діяльність тут у цей час, наголосили на нагаль
ній потребі у вивченні цих пам’яток через ак
тивну руйнацію їх антропогенним чинником 
(Петрашенко, козюба, 1993, с. 7—33).

огляд попередніх досліджень регіону 
ставить низку запитань, з яких звернемо ува
гу на два: майже повну відсутність могильни
ків скіфського часу та незначну скупченість 
пам’яток навколо хотівського городища.

стосовно поховань зазначимо, що підкур
ганні поховання скіфського часу в басейні віти 
і в суміжних регіонах є. крім згаданого кур
ганного могильника біля с. гатне, в цій час
тині київщини розкопано відомі поховальні 

пам’ятки — Переп’ятиху (скорый, 1987) і біля 
с. глеваха (тереножкін, 1954). Біля с. Пирого
ве досліджено ґрунтовий могильник скіфського 
часу (кубишев, скиба, скорий, 1995), щоправда, 
пізнішого часу, ніж хотівське городище. Наші 
розвідки в районі хотова не додали ні слідів 
неукріплених поселень, ні могильників. але на 
протилежному березі р. віта 3 виявлено добре 
збережені укріплення ще одного городища. воно 
розташоване чітко навпроти найвищої точки па

3 в.о. Петрашенко і в.к. козюба вказали, що на 
сучасних картах назва річки (віта), що омиває півден
ний бік хотівського городища, вказана неправиль
но. цей потічок у документах і літературі має кілька 
назв: хотівський струмок, Пирогівка, сіраків струмок, 
хотівка й донашка, з яких дві останні найвживаніші 
(Петрашенко, козюба, 1993, с. 3). На карті генера
ла м.і. драгомирова, наведеній в.Б. антоновичем, 
сіраковим струмком названо невеличкий доплив віти 
або хотівського струмка, що витікає з боку феофанії 
(антонович, 1879; див. рис. 3). Загалом стосовно назви 
річки зазначу, що в моїй родині, яка споконвіку меш
кає в цій частині києва та околиць, її завжди називали 
вита з наголосом на останньому складі, цебто в зна
ченні «кручена», що відповідає її течії.

рис. 33. виїмка рову між зовнішнім валом і ескарпом схилу малого хотівсь
кого городища, 2016 р.
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горба хотівського городища на невеликому при
родному пагорбі, оточеному двома лініями за
хисних валів (рис. 32; 33). внутрішній вал оточує 
безпосередньо верхню горизонтальну частину 
пагорба, на схилах попід валом візуально просте
жуються сліди ескарпу. На відстані близько 5,0 м 
від нижньої частини ескарпу йде пасмо зовніш
нього валу. вали розділені виїмкою, що з часом 
заплила землею (рис. 33). Зовнішній вал, на відмі
ну від внутрішнього, оточує пагорб не повністю. 
він добре фіксується тільки зі сходу, на півдні ві
зуально не простежується, а з північного боку не 
оперізує пагорб, бо спускається до долини річки 
на природному відрозі пагорба. такий же відріг 
спускається від іншого краю городища, що ви
ходить до річки, відділяючи частину схилу, яка 
піднімається до городища ззовні. Західний схил 
городища стрімкий. дослідити городище й обва
ловку нині не можливо, оскільки на ньому зна
ходяться приватні мисливські угіддя. але навіть 
візуально можна припускати, що це городище є 
частиною інфраструктури великого хотівського 
городища. Ґрунти на цьому правому березі річ
ки за результатами досліджень 2016 р. показали, 
що він був заліснений не дуже давно. Під незнач
ним (до 10—15 см) шаром підзолистого лісового 
ґрунту залягають суглинисті чорноземи, що свід
чить про те, що в давнину тут була відкрита міс
цевість. З малого городища чудово проглядаєть
ся вся площа великого хотівського городища, а з 
нього, розташованого вище по рельєфу, прогля
дається заліснений пагорб малого.

Наявність тільки одного неукріпленого по
селення біля хотівського городища (на лівому 
березі річки через сіраків ручай на надзаплав
ній терасі: Петрашенко, козюба, 1993, с. 27, 
№ 45), найвірогідніше, є наслідком докорінних 
антропогенних змін навколишньої місцевості. 
майже вся долина річки в західному напрямку 
зайнята селом, до 1930х рр. — містечком хотів, 
навколо городища русло кілька разів штучно 
змінювали, річку перетворили на каскад озер
ставків з дамбами, тож нині встановити особ
ливості давнього ландшафту нижче оборонних 

споруд городища неможливо. Єдиним джере
лом інформації з давньої топографії лишається 
опис в.Б. антоновича й фотографії місцевості, 
зроблені експедицією Є.ф. Покровської.

1.2. арХеологічні дослідження 
Хотівського городища

розкопки на хотівському городищі розпо
чато вперше після закінчення іі світової війни,  
в 1947 р. тоді інститут археології аН урср, 
який очолював академік П.П. Єфименко, 
створив експедицію «великий київ» з метою 
вивчення околиць міста (Єфименко, 1947). 
скіфську частину експедиції очолила завіду
вачка відділу археології раннього залізного віку 
інституту і.в. фабриціус. об’їхавши околиці 
правобережного києва, дослідниця визначила 
першочерговими об’єктами два городища — 
хотівське і ходосівське (фабрициус, 1947). 
роботи на хотівському городищі і.в. фабриціус 
рекомендувала розпочати з розрізу валу в міс
ці, де розвідками було зафіксовано завал, як 
вказано в звіті, печини, а насправді — обпа
леної глиняної обмазки (рис. 34). дослідниця 
також вказала, що до інтерпретації пам’ятки 
слід підійти обережно й, знову ж таки, після 
дослідження візуально простежених земляних 
укріплень. вона також зазначила, що розкопи 
внутрішньої площі городища варто закладати 
в північній частині, що меншою мірою зазнає 
змивання ґрунту атмосферними опадами.

варто відзначити, що ця візуальна оцінка 
пам’ятки на тепер є найреалістичнішою. На 
жаль, рекомендацію про першочергове дослід
ження перетину валу не було виконано, що 
призвело до невірної інтерпретації городища, а 
згодом і зміщення акценту заходів з охорони й 
використання пам’ятки. справедливе акценту
вання уваги на дослідженні оборонних споруд 
підтверджено лише останніми роботами.

у тому самому 1947 р. Є.ф. Покровська 
розпочала розкопки на хотівському городищі. 
тоді було закладено два пробні розкопи роз
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мірами 1,5 × 1,0 м — один у південній частині 
на брилі лесового материка, що відшарувала
ся від пагорба, другий — у південнозахідній 
частині на краю обвалу 1939 р. також зроблено 
перший окомірний план городища та описано 
всі візуально простежені в’їзди на нього. в пер
шому розкопі вказано три стратиграфічні гори
зонти: орний шар 0,25 м, шар сіропопелястого 
ґрунту без знахідок завтовшки 0,20 м і потуж
ний культурний шар на материку до глибини 
1,0—1,2 м. Знахідки в культурному шарі пред
ставлено значною кількістю глиняної обмазки, 
дрібними кістками тварин, фрагментами ліп
ного посуду, подекуди орнаментованих пруж
ком, бронзовий наконечник стріли, фрагмент 
залізної пластини (Покровская, 1947, л. 4—6, 
8). розкоп 2 мав таку само стратиграфію, що 
й розкоп 1, культурний шар розпочинався на 
глибині 0,50—0,65 м, материк зафіксовано на 
глибині 1,0 м. Знахідки представлено в основ
ному фрагментами кераміки, камінням, нечис
ленними фрагментами обмазки і кісток тварин 
(там же, л. 8, 9).

ці дослідження підтвердили датування го
родища добою раннього заліза, або скіфським 
часом.

Наступного 1948 р. Є.ф. Покровська про
довжила роботи на хотівському городищі, 

приступивши до вивчення його внутрішньої 
частини. На початку робіт було прошурфова
но західну частину пам’ятки по кількох ме
ридіональних і широтних лініях, усього тоді 
закладено 58 шурфів. стратиграфічні нашару
вання в цій частині показали неоднакове на
копичення чорнозему — до 0,20 м на похилій 
західній частині та до 0,90 м на горішній пів
нічній. Під чорноземом залягав шар суглин
ку, в якому траплялися археологічні залишки, 
його підстеляв материк з лесових відкладень. 
археологічний матеріал Є.ф. Покровська за
фіксувала в основному в північній частині го
родища біля західного краю, де згодом заклала 
єдиний розкоп (Покровская, 1948, л. 3).

Наступні роботи з шурфуванням вели
кої площі здійснено в 2004 р. хотівським за
гоном архітектурноархеологічної експеди
ції іа НаНу під керівництвом г.Ю. івакіна 
(ивакин и др., 2004). Шурфування провадили 
за результатами геофізичної зйомки північної 
частини городища, виявлено низку археологіч
них об’єктів, на яких було закладено розкопи 
(рис. 27).

роботи 2016 р. також було розпочато з 
шурфування західної та центральної частин 
пам’ятки, що дали відмінний від робіт 1948 р. 
результат. усього на майданчику городища 

рис. 34. Профіль валу в південній частині городища. розвідки і.в. фабриціус, 1947 р.
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рис. 35. топографічний план 2016 р. з нанесеними шурфами
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закладено 96 шурфів розмірами 1,0 × 1,0 м 
(рис. 35). Шурфи закладали суцільними сму
гами з кроком у 20 м між ними вздовж валу з 
північного заходу (шурфи 1—19, перша лінія) 
та краю майданчика городища з південного 
заходу (шурфи 20—27, продовження першої 
лінії). Наступну (другу) лінію шурфів з кро
ком у 20 м закладено за 50 м від першої (шур
фи 28—44) у південносхідному напрямку на 
майданчику городища. третя лінія з кроком у 
20—40 м між шурфами (шурфи 45—54) була 
закладена за 50 м на південний схід від дру
гої. Наступні четверта (шурфи 55—62), п’ята 
(шурфи 63—68), шоста (шурфи 69—75), сьома 
(шурфи 76—84) і восьма (шурфи 85—90) лінії 
були закладені з кроком у 40 м між шурфами і 
за 100 м від третьої лінії та між наступними з 
відхиленнями по сторонах світу на решті пло
щі городища на всій збереженій його частині. 
крім того, в південносхідній частині городи
ща закладено два контрольні шурфи (91 і 92) 
й чотири контрольні шурфи — в центральній 
частині городища (93—96).

Шурфування показало, що здебільшого 
культурний шар зберігся (шурфи 1—5, 8—11, 
19, 21—28, 31, 33—35, 37, 39—49, 51—55, 57, 
58, 60, 61, 63, 64, 66—68, 70—72, 74—84, 86—
89, 91—93, 96). археологічні знахідки пред
ставлено в основному фрагментами обмазки 
споруд, керамічного посуду, кістками тварин, 
знаряддями з каменю й кременю. відзначимо 
також керамічне прясельце з південної части
ни городища. інтенсивність наповнення шару 
знахідками зростала біля валу. у шурфах 6, 7, 
36, 38, 50, 56, 69 і 73 відкрито верхній горизонт 
поселення із залишками об’єктів — ям і буді
вель. вкажемо й на той факт, що об’єкти зафік
совано не тільки попід валами та на вцілілих 
краях городища, а й ближче до його умовної 
центральної частини за приблизно 100 м і біль
ше від обваловки. у шурфах 13—17 зафіксова
но заповнення одного чи кількох об’єктів.

глибина залягання культурного шару го
родища (рівень давньої поверхні) в шурфі 19, 

закладеному попід валом, становить 0,8 м. За 
перепаду між рівнем давньої поверхні підошви 
валу та найвищою сучасною точкою насипу 
валу біля шурфу в 3,0 м можна говорити про 
хорошу збереженість оборонних споруд у пів
нічнозахідній і західній частинах городища.

крім того, в шурфах і на межі культурно
го шару (0,25 м завглибшки) в західній частині 
городища вздовж лінії шурфів 17—27 знайдено 
шість бронзових наконечників стріл (тригран
ний і п’ять дволопатевих) ранньоскіфського 
часу. кілька мали загнуте від удару об тверду 
поверхню вістря та, ймовірно, були випущені 
з близької відстані. також зазначимо, що на 
рівні давнього горизонту в шурфі 20 знайде
но металевий шлак і фрагмент зливка бронзи. 
майже весь матеріал з поверхні культурного 
шару хотівського городища датується ран
ньоскіфським часом і представлений скіфсь
кою або так зв. скіфоїдною культурою лісосте
пу vII—vI ст. до н. е. що важливо, досліджен
ня показали, що вся площа городища викорис
товувалася його мешканцями. чому ця частина 
городища не дала матеріалу під час досліджень 
1940х рр., сказати складно. можливо, причина 
криється у вологості ґрунту — в березні, коли 
провадили дослідження в 2016 р., чорноземний 
ґрунт був доволі пухким, тож археологічний 
матеріал легко відділявся від землі. у щоден
никових записах Є.ф. Покровської зазначено, 
що ґрунт дуже твердий, як каміння, що утруд
нювало роботи, які провадили в другій поло
вині року.

усього на хотівському городищі за всі 
роки досліджень роботи здійснено на дев’яти 
розкопах (рис. 27). чотири з них було закладе
но вздовж західного краю городища в межах 
оборонних споруд, один — у західній частині 
на оборонних спорудах. чотири розкопи знахо
дилися в північній частині на площі городища 
та біля східного його краю.

Дослідження західного краю городи-
ща. Перший розкоп біля західного краю пів
нічного мису городища заклала в 1947 р. 
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Є.ф. Покровська на місці компактного за
лягання завалу обпаленої обмазки в кількох 
сусідніх шурфах (рис. 36). розкоп прилягав до 
краю валу, що візуально фіксувався на сучас
ній поверхні. Загальна площа розкопу 77 м2, 
довжиною орієнтований меридіонально 4. Під 
шаром чорнозему тут виявлено два завали об
паленої обмазки, що лежали смугами вздовж 
валу. глибина залягання завалів коливалася від 
0,15 м на краю обваловки, понижуючись у бік 
площі городища до 0,45 м.

у 1965 р. Є.о. Петровська заклала ще один 
розкоп у цій частині городища, прив’язавши 
його до північного краю розкопу Є.ф. По
кровської. розкоп 1965 р. був так само орієн
тований довжиною меридіонально, його площа 
101 м2. у ньому також на глибині 0,3 м зафік
совано завал обпаленої обмазки, що лежала на 
чорноземносуглинковому шарі з культурними 
залишками. На заході завал розпочинався на 
насипі валу й понижувався за верхнім рівнем 
до глибини 0,9 м в східній частині. як видно з 
планів розкопу (рис. 36), цей завал також ішов 
суцільною смугою вздовж валу. Під обмазкою 
в шарі суглинку з чорноземом, окрім кераміки й 
кісток, знайдено дві бронзові однакові шпильки 
(див. розділ 3: рис. 62). вони лежали на різній 
глибині: 0,6 м у центральній частині розкопу та 
1,1 м у східній на відстані близько 4—5 м одна 
від одної. ймовірно, що ця парна знахідна була 
частиною одного костюма, а різниця в глибині 
залягання обумовлена загальною тенденцією 
до пониження горизонту залягання обмазки 
до сходу відповідно до особливостей давнього 
рельєфу цієї частини городища. Під шаром об
мазки знайдено також наконечники стріл (див. 
розділ 3: рис. 62).

у північній частині розкопу на завалі об
мазки, що понижувався, заповнюючи загли
бину, знайдено ще кілька предметів — залізне 

4 Площа розкопів і плани, зведені на рис. 36, 
приведені за матеріалами звітів Є.ф. Покровської і 
Є.о. Петровської. де криється помилка — у наведеній 
площі чи масштабі, зараз з’ясувати неможливо.

шило і фрагмент рогової пластини із зображен
ням хижака у звіриному стилі (див. розділ 5: 
рис. 92 — вклейка). Заглибина, над якою ле
жали предмети, виявилася котлованом якоїсь 
споруди овальної в плані форми. розміри кот
ловану 5,40 × 4,65 м, глибина від сучасної по
верхні 2,0 м, рівень, з якого вирито котлован, 
не зафіксовано. Зважаючи на глибину заляган
ня шару обмазки, що перекривав котлован, а 
також те, що обмазка лежала безпосередньо 
на стінах котловану, котлован вирито з лесо
вого материка. відповідно, глибина його була 
близько 1,0 м. коротшою стороною котлован 
вирито впритул до насипу валу. стіни його 
дещо скошені, цебто котлован розширювався 
до долівки (рис. 36). долівка трохи підвищува
лась у західній частині котловану, як вказано в 
щоденнику, у вигляді сходинки, однак на крес
лениках сходинки немає (Петровская, 1966, 
л. 6). Біля східної стіни в долівці зафіксовано 
стовпову ямку.

Заповнення котловану, як свідчать нотат
ки в щоденнику розкопок, було неоднорідним. 
окрім знахідок кераміки, зокрема й розвалів 
посуду, північна половина котловану була за
повнена значною кількістю сажі, перегорілим 
камінням, кістками тварин, деревним вугіллям, 
обгорілою глиняною обмазкою. решта площі 
котловану була заповнена попелом і вуглинами. 
Під стіною та на долівці котловану знайдено 
бронзову краплю й невелику бронзову пласти
ну 1,6 × 1,0 см. крім того, в заповненні виявле
но кістяну ворварку діаметром 1,5/1,7 см, гли
няну кульку, обрізок рогу, глиняне прясельце 
діаметром 2,9 см і заввишки 2,1 см, половинку 
ще одного, залізне шило зі слідами дерев’яного 
руків’я завдовжки 10,1 см, підквадратне в пе
ретині, розвали двох посудин, орнаментованих 
пружком з вдавленнями під вінцем, трубчасту 
кістяну пронизку завдовжки 2,9 см і діаметром 
0,6 см, бронзовий дволопатевий наконечник 
стріли, пастову жовту намистину. Під скупчен
ням сажі з перегорілими кістками й фрагмен
тами кераміки, каміння, обгорілої глиняної об



рис. 36. розкопи Є.ф. Покровської 
(1947—1948 рр.) і Є.о. Петровської 
(1965—1967 рр.) біля західного 
краю городища
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мазки в північній частині котловану знайдено 
розрізнені кістки дитини (не в анатомічному 
порядку).

у 1966 р. дослідження на городищі було 
продовжено на двох розкопах. Перший мав 
площу 108 м2 і безпосередньо прилягав до 
північного краю розкопу 1965 р. (рис. 36). 
Послідовність нашарувань така само, що і в 
двох попередніх розкопах 1948 і 1965 рр. За 
відсутності записів про розкопки цієї ділянки 
в щоденнику і звіті можна лише констатува
ти, що смуга завалу обмазки вздовж лінії об
валовки в цій частині була набагато вужчою. 
аналізуючи ці три розкопи біля західного краю 
городища з огляду на розташування їх і харак
тер залягання горизонту обмазки, можна конс
татувати, що вона становить якусь цілісність. 
обмазка залягала суцільною смугою різної 
інтенсивності на насипі валу, понижуючись 
у східному напрямку, в середину городища. 
товщина завалу обмазки поза межами об’єктів 
від 0,1 до 0,3 м, ступінь обпалу фрагментів на 
різних ділянках різний. як показують кресле
ники профілів перетинів валу (рис. 36) на них 
було зафіксовано заглибини, характерні для 
встановлення вертикальних конструкцій. Під 
завалом обмазки вздовж усієї дослідженої лінії 
обваловки зафіксовано незначну западину, за
повнену культурним шаром з археологічними 
знахідками, серед яких найбільшу увагу при
вертають численні кістки свійських коней. це 
вимагає кардинального перегляду усталеної 
трактовки влаштування городища та інтерпре
тації його об’єктів.

Наше припущення підтверджують і до
слідження на розкопі іі 1966 р., закладеному в 
північній частині городища так само під лінією 
обваловки з західного боку городища (рис. 36). 
розкопки там провадили два польові сезони в 
1966 і 1967 рр. на площі 253 м2 (Петровская, 
1965—1966; 1967). опису стратиграфії в звіті 
немає, але на кресленику розкопу іі показано 
суцільну смугу глиняної обмазки з внутріш
ньої сторони валу, що лежала на западині, за

повненій культурним шаром. окрім того, під 
завалом обмазки розкопу іі зафіксовано кіль
ка ямзаглибин. одну з них описано в звіті. 
котлован підквадратної форми із заокругле
ними кутами вирито за 5,0 м від внутрішнього 
краю валу, глибина від рівня похованого чор
нозему 0,6 м, від сучасної поверхні — 1,2 м, 
розміри 2,4 × 2,4 м. Заповнення котловану не 
відрізнялося від культурного шару під обмаз
кою, серед знахідок у заповненні було орна
ментоване вдавленнями прясельце у формі зрі
заного конуса.

Загалом матеріал з культурного шару над 
завалом обмазки і під ним принципово не різ
ниться. це фрагменти ліпного посуду, кістки 
тварин, поодинокі фрагменти античного кру
жального посуду, деталі костюма (шпильки, 
пронизки, намистини), знаряддя з глини, ме
талу, кістки, каменю (прясельця, шила, ножі, 
важки та ін.), наконечники стріл, пращові ка
мені (див. наступні розділи). оскільки глибину 
залягання знахідок не фіксували та не відокре
мили матеріал, що лежав на материку, розді
лити його стратиграфічно неможливо. такий 
розподіл було здійснено лише за новітніми 
розкопками 2004 і 2016 рр. Звернемо увагу, що 
чимало фрагментів кераміки з розкопів біля за
хідної лінії оборони дещо обкатані й замулені, 
немов тривалий час знаходилися на поверхні, 
по якій стікала вода.

роботами 2016 р. продовжено дослідження 
залишків обваловки в західній частині городи
ща. цього разу було поставлено мету вивчити 
саме оборонні споруди. для цього на західному 
мисі городища було закладено розкоп розміра
ми 24 × 2 м, що перетинав візуально просте
жений насип валу перпендикулярно напряму 
ескарпу (рис. 37 — див. вклейку). місце для 
розкопок обрано не випадково. Перше, що при
вернуло нашу увагу, це помітно вищий, ніж в 
інших місцях з простеженим ескарпом схилів, 
вал, який у закладеному з внутрішнього боку 
шурфі дав перепад висот від сучасної найви
щої точки до рівня верхнього горизонту куль
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турного шару в 3,0 м. до західного мису горо
дища тяжіють усі знахідки наконечників стріл 
в орному шарі, половину яких знайдено саме 
навколо місця закладання розкопу. до всього, 
навпроти цієї ділянки валу є овальний видов
жений перпендикулярно майданчик, що безпо
середньо прилягає до ескарпу. як з’ясувалося 
згодом, це було те само місце, яке описала 
Є.ф. Покровська в щоденнику розкопок як 
в’їзд 6, що в 1947 р. ще не було залісненим.

розріз оборонних споруд здійснено з площі 
городища. На горизонтальній ділянці внутріш
ньої площі прорізано відтинок у 3,7 м завдовж
ки, далі здійснено розріз обваловки (4,25 м 
завдовжки), ескарпу (12,2 м завдовжки) й ви
ведено розріз на рівень нижнього майданчика 
навпроти обваловки (довжина горизонтальної 
ділянки 4,0 м). до цього розрізу, закладеного 
перпендикулярно оборонним спорудам, орієн
тованого широтно, в нижній частині, де су
часна поверхня вирівнюється, було закладено 
прирізку перпендикулярну розрізу, паралельну 
лінії обваловки (5,4 м завдовжки, 2,2 м завшир
шки). Поперечний розріз обваловки дав таку 
стратиграфію (рис. 38—43; 38, 42, 43 — див. 
вклейку).

1 — дерновогумусний шар, що перекри
ває всю поверхню розрізу. він накопичувався 
на цій ділянці порізному. З внутрішньої части
ни городища потужність шару коливається від 
0,1 до 0,3 м, між реперами 1 і 3 сучасний гумус 
заповнює западину у верхній частині обвалов
ки, маркуючи викид ґрунту часів іі світової вій
ни, що підтверджується знахідками в западині 
гільз від патронів до гвинтівки мосіна. ще дві 
западини, заповнені гумусом, зафіксовані між 
реперами 1 і 7 та 2 і 8. у профілі розрізу 1—7 
і контрольній поперечній бровці 7—8 зафіксо
вано глибокий окоп (до 1,0 м завглибшки від 
сучасної поверхні), що спускався від верхньої 
точки валу до низу ескарпу по всій централь
ній частині розрізу. Ширина окопу до 1,0 м у 

рис. 39. розкоп 2016 р. 
фото розрізу між репера
ми 6—14

рис. 40. розкоп 2016 р. фото розрізу між реперами 5—13
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верхній частині та приблизно 0,3 м по дну. в 
нижній частині на рівні горизонтальної сучас
ної поверхні дно окопу також фіксується за 
гумусним заповненням з гільзами від патронів 
гвинтівки мосіна. ймовірно, цей окоп чи тран
шея з’єднував верхню на валах і нижню під 
ескарпом вогневі точки. між реперами 2 і 8 та

кож спостерігалася незначна западина, запов
нена сучасним гумусом, що також може бути 
пов’язана з подіями іі світової війни. Значне 
накопичення сучасного гумусу також спос
терігалося на нижній горизонтальній ділянці 
між реперами 13 і 16, що може бути пов’язано 
з якимись неглибокими земляними роботами і 
змивом ґрунту зі схилу.

2 — шар перевідкладеного ґрунту — викид 
з окопу іі світової війни. Шар фіксувався між 
реперами 7 і 11 і становить перериті оборонні 
споруди давнього городища (значна кількість 
деревного вугілля, обпалена обмазка) з перемі
шаним суглинком з його обваловки.

3 — шар опідзоленого гумусу. він пере
кривав майже всю площу розрізу і становив 
опідзолений чорнозем, що накопичувався на 
давній поверхні від часу останніх антропоген
них змін функціонування городища. Нижній 
горизонт шару маркувався за знахідками поо
диноких фрагментів кераміки ранньої залізної 

доби, дрібних кісток тварин, невеликих камін
ців без слідів обробки, що лежали на поверхні 
нижнього шару, що підстилав цей. Шар опід
золеного гумусу заповнював також низку запа
дин, що повторюють рельєф нижнього шару. 
між реперами 4 і 6 він заповнював виїмку пе
ред валом, між реперами 1—7 і 2—8 дублював 
рельєф послідовних нашарувань кількох буді
вельних періодів зведення оборонних споруд, 
а на рівні нижньої тераси заповнював верхні 
горизонти рову. крім того, додамо, що цим ша
ром було заповнено неглибоку стовпову ямку 
під репером 4 у верхній частині валу, на схилі 
в бік городища, на дно якої покладено плаский 
камінь.

4 — шар гумусованого суглинку. він нако
пичився на поверхні ескарпу з напольного боку 
оборонних споруд і відсутній на верхівці валу, 
але лежить на його полах. З внутрішнього боку 
оборонних споруд шар фіксувався тільки між 
реперами 3 і 5, заповнюючи там виїмку перед 
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рис. 41. розкоп 2016 р. фото 
розрізу між реперами 5—13

валом. На ескарпі схилу над репером 8 шар 
перекривав спалену дерев’яну конструкцію, 
край якої зафіксовано в розрізі 2—10 (її не роз
копано). крім обвугленого дерева, в бровці та 
на розкопаній ділянці біля цього розрізу знай
дено чимало фрагментів перегорілої глиняної 
обмазки. цей шар також повністю перекриває 
лінію западини рову в розрізі 13—16 і частково 
лінзою заповнює рів на розрізі 12—14.

5 — шар суглинку насипу валу. його 
представлено правильним конусоподібним у 
перетині насипом на краю ескарпованого схи
лу. між реперами 5—7 конус насипу трохи 
пошкоджено у верхній частині окопом іі світо
вої війни. Знахідок у насипі валу не багато, але 
вони досить яскраві — це бронзові наконечни
ки стріл, нечисленні дрібні фрагменти кераміки 
ранньої залізної доби, дрібні фрагменти кісток 
тварин. Знахідки розміщувалися в землі хао
тично, цебто в перевідкладеному стані, потра
пивши у насип разом з ґрунтом. таким чином, 
датування їх фактично є terminus post quem для 
часу зведення цієї частини валу.

6, 7 — утрамбовані шари з перегорілої гли
ни в основі валу. Шар залягає суцільною сму
гою під лінією валу та утворився від засипання 
глиною палаючої дерев’яної конструкції, че
рез що вона без доступу повітря обвуглилась. 
Накидана глина під дією високої температури 
зцементувалась і законсервувала нижні шари, 
в яких не могли діяти мікроорганізми й інші 
тварини, як кроти, хробаки та ін. таким чином, 
утрамбовані шари й шари під ними збереглися 
в цій частині пам’ятки in situ. Шар 6, що мав 
м’якшу структуру (утрамбована ділянка над 
репером 2), дещо змішався з верхніми шарами 

під дією чинників живої природи, проте шар 7, 
що залягає в основі всієї ділянки обваловки, 
таких характеристик не має. Підошва утрамбо
ваного шару становить поверхню наступного 
шару законсервованої давньої поверхні, що де
монструє обвуглені дерев’яні конструкції, ар
хеологізовані у вигляді завалу в бік городища 
зі значною кількістю фрагментів і скупчень об
горілих обмазки й каміння, засипаних глиною.

8 — шар перевідкладеного суглинку з 
натоптаним піском. Шар зафіксовано між ре
перами 9—13 і під репером 10, де він віднос
но потужний (0,10—0,15 м). На решті розрізу 
дуже слабке нашарування такого натоптаного 
піску фактично фіксувалося на всьому схилі, 
переходячи у верхній частині в потужний шар 
сажі (див. нижче) за винятком ділянки, де ця 
поверхня була зрита окопом. Знахідки з цього 
шару — фрагменти кераміки, обгоріле камін
ня, кістки тварин — маркують рівень давньої 
поверхні на місці розрізу, яке можна визначити 
як пандус в’їзду.

9 — лінза замиву рову ґрунтом зі схилу, 
змішаного з гумусом. Шар фіксується тіль
ки над виїмкою рову між реперами 12 і 14. 
враховуючи, що цей шар перекрито шаром 
давнього опідзоленого чорнозему, утворення 
його пов’язано з часом напередодні фіналу 
функціонування городища.

10 — суглиниста лінза замиву рову під 
шаром гумусованого суглинку (6) схилу. 
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Шар також зафіксовано між реперами 12 і 14. 
формування шару пов’язано з часом функціо
нування городища.

11 — гумусована лінза замиву рову на його 
дні, накопичена безпосередньо під час функ
ціонування рову як складової оборонної спору
ди. На поверхні лінзи на схилах рову знайдено 
кілька кісток ніг тварин, свинцеву намистину 

та обламану втулку бронзового дволопатевого 
наконечника стріли з шипом.

12 — обвуглене дерево й сажистий шар. 
сажистий шар — це давня поверхня, продов
ження шару суглинку з натоптаним піском з 
тією різницею, що в ньому накопичено знач
ну кількість деревного вугілля, сажі й попелу. 
Зафіксована у верхній частині пандуса в’їзду. 
товщина шару до 0,1 м, на окремих ділянках 
у западинах потужність його сягає 0,2 м. На 
підошві шару in situ зафіксовано бронзові на
конечники стріл вістрями що до напольної 
сторони, що в бік городища двох типів, пара 
бронзових орнаментованих цвяхоподібних 
шпильок, розвал буролощеного обгорілого 
черпака догори дном, фрагменти якого були 
розкидані в радіусі 1,0 м, фрагменти керамі
ки, кістки тварин та ін. у верхній частині під 
лінією обваловки сажистий шар переходив у 
завал обвуглених дерев’яних частин якоїсь 
конструкції, пов’язаної з облаштуванням в’їзду 
на городище. між реперами 2 і 4 зафіксовано 

обгорілі плахи, що лежали горизонтально па
ралельно й перпендикулярно одна одній. між 
реперами 1 і 3 таких горизонтальних плах було 
значно менше, але в цій частині і на поверхні 
розрізу, що тяжіє до цих реперів, знаходилися 
завалені вертикально вкопані обвуглені стов
пи. крім того, безпосередньо під репером 1 
зафіксовано горизонтальною зачисткою пля
ми від загострених кілків, укопаних у пандус 
в’їзду з нахилом до напольної сторони. такі 
само обвуглені кілки проявилися в бровці під 
репером 1. це уможливлює інтерпретувати цей 
шар і пов’язані з ним речі й залишки конструк
цій як місце штурму городища або конкретний 
історичний момент його функціонування.

археологічні нашарування підстилаються 
материковими відкладами з темносірого твер

дого важко суглинистого зволоженого в’язкого 
ґрунту із замивами білого моренного піску на 
поверхні.

рівень давньої поверхні зафіксовано відра
зу під шаром горілого, що проявився вперше на 
глибині 0,5 м від сучасної поверхні (рис. 44—
47). у суглинистому шарі, що знижується по 
схилу під кутом до 30˚, у верхній горизонталь
ній частині пандуса в’їзду зафіксовано плями 
від двох рядів обвуглених кілків, укопаних під 
гострим кутом до напольної сторони (рис. 48). 
Простежено плями від трьох і чотирьох кілків 
відповідно в ряді на відкритій площі в’їзду. На 
відстані до 1 м від них до півночі знаходились 
обвуглені вкопані у давню поверхню стовпчи
ки від спаленої конструкції (рис. 45; 46; 49).

скупчення обпаленої обмазки спостеріга
лося на горизонтальній частині краю городища 
поряд з пандусом в’їзду на захід від реперів 1 і 



рис. 44. розкоп 2016 р. Нівелювання давньої 
та сучасної поверхонь за реперами
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2 (рис. 45; 47; 50). великі фрагменти компакт
но лежали скупченням неправильної форми і не 
суцільною лінією на схід і захід від цього скуп
чення. серед фрагментів обмазки часто трап
лялися фрагменти перегорілого каміння. друге 
скупчення обмазки зафіксовано нижче рівня 
давньої поверхні в’їзду по краях незначної 
заглибини неправильної форми на південний 
схід від першого скупчення обмазки. в загли
бині обмазка лежала безпосередньо біля його 
стін, основна відмінність її полягала в ступені 
обпалу — тут глина була лише трохи обпалена, 
фактично являла собою видовжені «цеглини», 
що лежали окремо одна від одної, утворюючи 
лінію по краю заглибини. між блоками обмаз
ки траплялось обпалене каміння. фрагментів 
обвугленого дерева тут було зафіксовано на

багато менше (рис. 45 — див. вклейку). третє 
скупчення обмазки знаходилося нижче по 
схилу в стороні від пандуса в’їзду над крутим 
схилом ескарпу. тут обмазка дуже обпалена й 
забарвлена шаром сажі, що перекривав її, до 
чорного й зеленкуватого кольору. кількість і 

рис. 46. розкоп 2016 р. Нівелювання глибини 
залягання залишків оборонних споруд за верх
нім (а) і нижнім (б) горизонтами
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розмір фрагментів зростав у бік зафіксованої в 
бровці розкопу обвугленої дубової колоди, що 
постіллю лежить на давній поверхні під репе
ром 8. у цьому скупченні перепаленого камін
ня майже не було (рис. 51).

обвуглене дерево в дрібних уламках трап
лялося по всій поверхні розкопу, в окремих 
випадках залягаючи у вигляді плям вугільно
го пилу аморфної форми (рис. 45; 47). великі 
фрагменти обвугленого дерева, зафіксовані in 
situ, представлені залишками круглих у пере
тині колод, що лежали в завалі й над завалом 

обмазки горизонтально, вкопаних вертикально 
круглих стовпчиків і розщеплених плах, під
квадратних у перетині, зафіксованих горизон
тально.

круглі в перетині колоди, що горизонталь
ні в завалах, що вертикальні вкопані демонс
трують певну закономірність — їх взаємне 
розташування наближається до прямого кута в 
разі, коли колоди лежали не паралельно одна 
одній (рис. 45). але в основному такі круглі 
головні розташовані паралельно одна одній і 
залягали майже точно по лінії північ—південь. 

рис. 47. розкоп 2016 р. верхній горизонт завалу обо
ронних споруд

рис. 48. розкоп 2016 р. Залишки обвуглених кілків, 
вбитих у пандус в’їзду, в утрамбованому шарі

рис. 49. розкоп 2016 р. обвуглений стовпчик, вкопа
ний у давню поверхню біля пандуса в’їзду

рис. 50. розкоп 2016 р. скупчення обмазки, каміння й 
залишки обвуглених плах у верхній частині біля пан
дуса в’їзду
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форма конструкції чи конструкцій, яку підтри
мували ці колоди, поки не зрозуміла, оскільки 
завал розкопано не повністю.

цікаву картину дає реконструкція роз
міщення дерев’яних плах, перекритих трам
буванням у східній частині розкопу. ці плахи 
фіксувались і за обвугленою деревиною, і за 
суцільними смугами вугільного пилу під трам
буванням. те, що тут лежали саме плахи, а не 
колоди, підтверджується їхнім перетином у 
бровках, що має чітко виражену підквадратну 
або прямокутну форму. всього тут зафіксовано 
дев’ять таких плах, шість з яких лежали пара
лельно одна одній у напрямку північний схід—
південний захід, а три — перпендикулярно цим 
шести і теж паралельно одна одній. обвуглені 
плахи залягали дещо нижче рівня залягання за
лишків колод, безпосередньо над давньою по
верхнею в’їзду, перекриваючи залишки штур
му. ймовірно, ці плахи представляють собою 
єдине ціле в контексті решток конструкцій 
в’їзду (рис. 45; 50; 52). чітко визначити функ
цію такої конструкції поки неможливо з огляду 
на невелику площу розкопу.

також укажемо, що всього на поверхні 
розкопу зафіксовано шість обвуглених верти
кально вкопаних круглих стовпів і стовпчиків. 
За діаметром вони поділяються на дві групи — 

близько 0,25 м (пара стовпів у денній поверхні 
біля плахи під репером 8, відстань між ними 
0,6 м) і близько 0,15 м (пара стовпчиків між ре

рис. 51. розкоп 2016 р. частина великої дерев’яної об
вугленої конструкції в профілі

рис. 52. розкоп 2016 р. Завал обмазки з камінням і спа
леним деревом у верхній частині

рис. 53. вигляд з майданчика в’їзду на пандус західно
го мису, 2016 р.
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перами 2 та 8, відстань між ними 0,6 м, і пара 
стовпчиків між реперами 1 і 2, відстань між 
ними 0,9 м) (рис. 45; 46).

ще дві стовпові ямки зафіксовано без за
лишків деревини. одну (під репером 4; рис. 38) 
викопано з поверхні внутрішнього схилу валу 
на глибину до 0,25 м. На її дні вкладено два 
камені, ймовірно, для упору стовпа. другу за
фіксовано під репером 7 (рис. 37). ямку непра
вильної форми викопано з рівня пандуса в’їзду 
з давньої поверхні на глибину до 0,15 м. На її 
дні зафіксовано тонкий прошарок тліні.

Нижня частина оборонних споруд не мала 
залишків якихось надбудов, окрім одного ви
падку над пандусом в’їзду. у нижній частині 
розкопу, над ровом, скупчень глиняної обмаз
ки не зафіксовано. Під репером 13 над поверх
нею містка переїзду зафіксовано обвуглений 
стовпчик, вкопаний під гострим кутом (рис. 37; 
38). можливо, він входив до конструкції міст
капереїзду.

максимальна глибина рову на розкопа
ній його частині 1,25 м від сучасної поверхні 
(рис. 53; 54), перепад висоти між нижньою 
точкою рову та давньою поверхнею зовнішнь
ої тераси над ровом 1,47 м. Найбільша ширина 

рову 5,4 м. довжина місткапереїзду за розрі
зом 11—13 (рис. 38) значно менша за шири
ну рову — 4,1 м (рис. 55; 56 — див. вклейку). 
така різниця утворилася внаслідок того, що 
пандус в’їзду розширював і вирівнював нижню 
частину схилу таким чином, що рів у бік міст
капереїзду виклинювався. Ширину містка по 
верху можна реконструювати в межах від 3,7 
до 4,4 м, цебто він був досить широкий.

Профіль містка за розрізами 15—17 і 16—
18 показує таку само послідовність нашару
вань, що й на пандусі в’їзду — опідзолений гу
мус підстеляється гумусованим суглинком, під 
яким зафіксовано шар натоптування (рис. 56 — 
див. вклейку) з поодинокими знахідками, що 
лежали постіллю на поверхні шару. між репе
рами 17 і 18 зафіксовано заповнення рову, таке 
само за характеристиками, що й між репера
ми 12 і 14.

рис. 54. вигляд з рівня давньої поверхні в’їзду на запа
дину рову на західному мисі, 2016 р.

рис. 55. містокпереїзд через рів на західному мисі, 
2016 р.
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На давній поверхні в’їзду виявлено до
волі представницький комплекс знахідок. 
Найбільший інтерес становлять наконечники 
стріл, яких тут зафіксовано 10. вони поділя
ються на три типи — дволопатеві втулкові з 
шипом, тригранні втулкові й трилопатеві втул
кові. дволопатевих наконечників знайдено 
п’ять, in situ у верхній частині під насипами 
валу під шаром пожежі на поверхні суглинисто
го шару з піском пандуса в’їзду лежав наконеч
ник вістрям у бік городища, цебто випущений 
з напольної сторони, уламок нижньої частини 
вістря (втулка з шипом і нижньою розклепа
ною частиною пера) лежав на стрімкому схилі 
над ровом теж на поверхні суглинку. у тій же 
нижній частині над ровом знайдено свинцеву 
намистину, там же на поверхні лежали декіль
ка кісток кінцівок тварин (бик і кінь). ще один 
дволопатевий наконечник з шипом знайдено in 
situ безпосередньо перед місткомпереїздом на 
зовнішньому майданчику. цей наконечник та
кож лежав вістрям у бік городища. два дволо
патеві наконечники з шипом знайдено в насипі 
валу, безпосередньо в трамбуваннях, де вони 
перевідклалися разом з ґрунтом, вийнятим з 
майданчика перед лінією валу.

тригранні втулкові наконечники знайдено 
in situ, всі вони лежали вістрям назовні від го
родища, цебто, так би мовити, назустріч дво
лопатевим. три такі вістря лежали на поверхні 
в’їзду, один знайдено поряд на ескарпованому 
схилі. крім цих, на поверхні в’їзду знайде
но ще трилопатевий масивний наконечник з 
«жальцями», що також лежав вістрям назовні 
від городища.

крім цих предметів, на давній поверхні 
знайдено залізну пластину, пару бронзових 
шпильок і буролощений кухоль. Залізна плас
тина є частиною якогось предмета і являє со
бою тонку видовжену деталь. її знайдено під 
перегорілим шаром на давній поверхні в’їзду у 
верхній частині під лінією валу. Бронзові цвя
хоподібні орнаментовані шпильки є парною 
знахідкою, ймовірно, належать до одного кос

тюма. Шпильки лежали під шаром пожежі на 
поверхні суглинистого шару давнього в’їзду 
на відстані 0,75 м одна від одної. одна ціла 
шпилька, знайдена ближче до репера 8, вкри
та шляхетною патиною. її пару знайдено тро
хи ближче до репера 2 під завалом обгорілої 
обмазки та обвуглених колод. Шпилька трохи 
зігнута, на її поверхні зафіксовано окалину від 
перебування у вогні.

Під завалом обмазки та обвуглених дере
в’яних конструкцій під лінією валу також знай
дено розвал буролощеного кухля (рис. 57), що 
стояв денцем догори за 0,5 м від репера 2. дно 
й частина вінця з залишками ручки, так обпа
лені, що при очистці від землі деякі фрагменти 
повністю розшарувалися. окремі частини він
ця цього кухля знаходились під протилежною 
стіною розкопу біля репера 1 під трамбування
ми валу й завалом обмазки.

інший матеріал поверхні в’їзду — фраг
менти кераміки й кісток тварин. їх знайдено 
не багато, але достатньо, щоб характеризувати 
шар. окрім того, в шарі пожежі та на поверхні 
в’їзду виявлено багато каміння. враховуючи, 
що невеликі камені лежали не тільки в зава
лах обмазки, а й на порожній частині пандуса 
в’їзду, їх могли використовувати під час обо
рони городища.

рис. 57. Буролощений кухоль на давній поверхні в’їзду 
на західному мисі, 2016 р.
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рис. 58. Плани і профілі розкопів 2004 р.
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розкопки північної та східної частин го-
родища. східну, а, точніше, північносхід
ну частину городища досліджено в 2004 р. 
(ивакин и др., 2004). усього тоді було закладе
но 12 шурфів, чотири з яких виявили археоло
гічні об’єкти (рис. 27). кілька шурфів, закладе
них біля східного краю городища, виявили три 
споруди, розташовані на приблизно однаковій 
відстані одна від іншої — приблизно 30—40 м 
(рис. 58). Шурф 1, закладений у північній час
тині біля східного краю, виявив неправильної 
підпрямокутної форми заглибину діаметром 
2,8 м і завглибшки 0,3 м від давньої поверхні 
(рис. 58: і). цей котлован було перекрито су
цільним завалом глиняної обмазки з відбитка
ми пруття потужністю 0,4—0,6 м. деякі фраг
менти, на яких чітко видно поєднання двох 
переплетінь, уможливлюють припустити наме
тову наземну конструкцію. Завал обмазки пе
рекрито гумусованим чорноземом завтовшки 
до 0,25 м. котлован був заповнений суглинко
вим гумусованим ґрунтом з ліпною керамікою 
та значною кількістю античної амфорної тари. 
такий само матеріал траплявся на давній по
верхні біля цієї споруди.

другу споруду відкрито шурфом 4 та
кож біля східного краю городища (рис. 58: іі). 
котлован овальної в плані форми розмірами 
5,7 × 4,5 м був заглиблений у материк до 0,9 м 
від давньої поверхні. його перекривали два 
видовжені завали глиняної обмазки з відбитка
ми плоту, що лягли один на одний. орієнтація 
споруди — меридіональна. у північній частині 
котловану була кругла в плані яма завглибшки 
до 1,6 м. стінки її трохи скошені до дна, діа
метр зверху 2,1 м, по дну — 2,5 м. яма була 
заповнена майже чистим попелом з домішкою 
гумусу. На дні знайдено фрагмент кам’яної со
кири доби бронзи. у заповненні котловану під 
завалами обмазки зафіксовано шар зі значною 
кількістю кісток тварин. цей шар залягав сму
гою по лінії північ—південь, кістки представ
лено головно щелепами й кінцівками. серед 
іншого матеріалу в заповненні котловану 

знайдено: розвал ліпного горщика, декорова
ного пружком під вінцями, бронзову обручку
змійку, залізну цвяхоподібну шпильку, кістяне 
руків’я.

За великими фрагментами обмазки можна 
реконструювати товщину стіни з обмазаного 
глиною плоту — 0,10—0,15 м. Зважаючи на 
довжину й ширину завалів обмазки, їх взаємне 
розташування, стіни цієї споруди також були 
подібні до намету, довжина стін була близь
ко 5,0 м, висота — до 2,0 м. слідів набілу на 
поверхні обмазки немає, фіксуються хіба що 
сліди недбалого загладжування. відсутність 
набілу може вказувати, що ззовні стінки наме
тової конструкції були прикриті чи обставлені 
соломою або очеретом, інакше б необпалену 
глиняну обмазку швидко б змили опади, проте 
значної кількості м’якого попелу від очерету чи 
соломи ні в заповненні, ні вище не відмічено.

Залишки третьої конструкції відкрито 
шурфом 6 також біля східного краю городища 
(рис. 58: ііі). На глибині 0,25 м від сучасної 
поверхні проявилася заглибина неправильної 
форми розмірами 1,9 × 0,9 м. На глибині 0,5 м 
від сучасної поверхні постали два скупчення 
обмазки півсферичної форми 0,5 × 0,5 м кожне 
й заввишки 0,25 м, на відстані 0,8 м одне від 
одного. Навколо цих скупчень і в них трапило
ся кілька фрагментів кераміки і кісток, багато 
мушлів садового равлика, який зазвичай мар
кує старі порожнини. Призначення цієї конс
трукції не зрозуміле.

ще один об’єкт, відкритий у 2004 р., за
слуговує особливої уваги. об’єкт відкрито 
шурфом 12, закладеним у північній частині 
городища ближче до його західного краю 
(рис. 27; 58: Iv). На глибині 0,5 м від сучасної 
поверхні виявлено кам’яну бруківку овальної 
форми розмірами 1,5 × 1,0 м. висота бруків
ки — 0,2 м — зумовлена розміром спеціаль
но розщеплених каменів, вкладених широкою 
стороною на похований ґрунт. майданчик 
бруковано щільно, камені різних розмірів ук
ладено впритул, поверхня його відносно рів
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на. усього використано близько 60—65 ка
менів розмірами: великі 0,32 × 0,23 × 0,16 м, 
середні 0,18 × 0,15 × 0,03 м, дрібні буту 
0,07 × 0,06 × 0,03 м. великих каменів вико
ристано 4—5 од. Ні на майданчику, ні навко
ло нього, ні під бруківкою будьяких виразних 
знахідок не було. в шарі навколо майданчика 
траплялися фрагменти кераміки й кісток тва
рин. сам кам’яний майданчик мав сліди дії 
вогню, але слідів постійної дії високих тем
ператур не простежувалося, не було навко
ло майданчика й скупчень попелу чи яки 
хось ямок.

отже, на хотівському городищі розко
пками й розвідками відкрито низку об’єктів. 
Найкраще досліджено західний край північного 

боку городища, де виявлено залишки спалених 
оборонних споруд і декілька об’єктів, перекри
тих ними. систему з декількох об’єктів розко
пано в східній і північній частинах майданчика 
городища. На західному мисі розкопано один 
із давніх в’їздів. можна підсумувати, що біль
шість відкритих об’єктів вказує на військові 
дії, ймовірно, штурм цього місця. свідоцтва 
нападу має західний бік городища із закорко
ваним після цієї події в’їздом. східна й цент
ральна частина пам’ятки, безпосередньо май
данчик городища, містить комплекси з дещо 
іншою специфікою, які, до всього, датуються 
пізнішим від місць штурму часом. Жодного 
об’єкта, що його можна було б вважати осе
лею, на городищі не розкопано.
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і питання виробництва2розділрозділ

Камінь. На розкопах хотівського городища доволі часто трап
лявся камінь, особливо зважаючи, що воно віддалено від оголень 
скельних порід. Найперше це знахідки необробленого каміння в на
шаруваннях і завалах глиняної обмазки та обвугленої деревини. таку 
ситуацію простежила Є.о. Петровська 1966 р. в котловані землян
ки розкопу і (Петровская, 1965—1966, л. 19), де перегоріле каміння 
утворювало завал, імовірно, виробничої печі (рис. 36). Значну кіль
кість обгорілого каміння зафіксовано нами в завалі обмазки в розкопі 
2016 р. (рис. 37; 45), де відкрито залишки оборонних споруд. уцілілу 
конструкцію з каменю відкрито в 2004 р. (рис. 58) — овальну бруків
ку, ймовірно, жертовник. тільки в цьому разі камінь був спеціально 
оброблений — розщеплений на плитки для вимощення площадки з 
рівною поверхнею. в інших випадках використано необроблене не
величке каміння, розміри його коливалися від 0,18 × 0,10 × 0,06 м до 
0,07 × 0,04 × 0,03 м. серед необробленого каміння є й обкатане, й зі 
рваними краями.

каміння представлено кількома гірськими породами, здебільшо
го це граніти, трапляються й пісковики. За підрахунками матеріалу1 з 
давньої поверхні розкопу і 2016 р. співвідношення обмазки й каміння 
становило, відповідно, 162 і 127 од., або 56,1 і 43,9 %. враховуючи, 
що завали представлено залишками конструкцій в’їзду, роль каменю 
в будівельній справі на хотівському городищі була значною. його, 
ймовірно, використовували разом з глиною.

На городищі виявлено й фрагменти кам’яних виробів — всього 
13 од. функціональне призначення їх здебільшого можна визначити 
тільки приблизно, оскільки речі дуже фрагментовані або постражда
ли у вогні. вироби з кристалічних порід могли бути зернотерками, 
розтиральниками або сокирами чи молотами, натомість фрагменти з 
пісковику зі слідами обробки або використання, ймовірно, слугували 
абразивами. крім цього, є кілька цілих знарядь і великих фрагментів 
(рис. 59; 60).

до зернотерок належать два великі фрагменти обробленого 
граніту. один представлено краєм знаряддя з шліфованою рівною ро

1 взято до уваги матеріал, розміри якого не менші за вказані.
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рис. 59. вироби з каменю з хотівського городища
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бочою поверхнею (рис. 59: 1). виходячи з фор
ми сегмента, зернотерка мала округлу форму. 
другий фрагмент представлено відбитим тиль
ним краєм (рис. 59: 2). На обробленій боковій 
поверхні лишилися ледь помітні сліди від інс
трумента, яким обробляли камінь, у вигляді 
потрійних паралельних жолобків.

Зернотерки округлої або овальної фор
ми не характерні для пам’яток попереднього 
часу середнього Подніпров’я. в матеріалах 
чорноліської культури цього регіону трап
ляються зернотерки підквадратної форми 
(тереножкин, 1961, с. 88—89, рис. 59, 60). 
Проте в сусідньому середньому Подністер’ї в 
чорноліський час превалювали овальні зерно
терки (крушельницька, 1998, с. 172). можемо 
припустити, що цей тип зернотерок поширив
ся в київське Подніпров’я з південного захо
ду як найближчого регіону, де він був поши 
рений.

фрагмент виробу з дрібнозернистого білого 
пісковику знайдено в верхній частині пам’ятки 
біля західного краю (рис. 60: 2). виріб мав ок
руглу форму, знизу він плоский, зверху вздовж 
краю є невисокий бортик. така форма верхньої 
частини вказує, що виріб використовували для 
розтирання якоїсь речовини. З огляду на те, що 
цей камінь дуже крихкий, навряд чи такою ре
човиною могли бути продукти харчування, як, 
скажімо, зерно.

Над дном котловану землянки 1965 р. вияв
лено фрагмент вапняку зі слідами використан
ня як розтиральника (рис. 60: 1). він плоский, 
овальної форми, проте більшість поверхонь не 
має слідів обробки. схоже, мешканці городи
ща скористалися природним округлим камін
цем для розтирання якогось не дуже твердого 
матеріалу.

у завалі обгорілої обмазки в розкопі 1948 р. 
знайдено базальтове точило чорного кольору 

рис. 60. вироби з каменю з хотівського городища
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(рис. 59: 3). виріб має брускоподібну форму, 
підквадратний у перетині, на кінцях трохи 
звужується й потоншується. На одному кінці 
просвердлено отвір для підвішування. форма 
отвору, що звужується до середини, вказує, що 
просвердлили його з обох сторін. робочі по
верхні точила не дуже спрацьовані на гранях 
від заточки леза. На одній з пласких поверхонь 
є кілька незначних пошкоджень, компактно 
згрупованих у верхній частині біля однієї з гра
ней. це щільні вищербини, що утворилися від 
проковування, оскільки такі точила традиційно 
використовували і як маленькі ручні ковадел
ка. точило — персональна річ, що потрапила в 
шар під час руйнації оборонних споруд захід
ної частини городища.

Подібні точила з’явилися в Північному 
Причорномор’ї в передскіфський час, і їх по
в’язують з появою кочовиків, у похованнях 
яких вони трапляються (дет. див.: кравченко 
та ін., 2016, с. 86—87). На поселеннях цей тип 
знаходять дуже рідко, відомі такі вироби на 
Більському городищі та Жаботинському посе
ленні (Шрамко Б., 1987, рис. 43: 1—3; дараган, 
2004, с. 47). Ближчі за часом до нашої знахідки 
є точила з московського та адамівського го
родищ середнього Подніпров’я (тереножкин, 
1961, с. 88, рис. 57: 1—4; 1976, с. 69, рис. 36: 
4). Загалом подібні точила пов’язують з ран
ньоскіфським часом і матеріальним комплек
сом кочовиків.

фрагмент схожого брускоподібного точи
ла знайдено у верхній частині городища біля 
західного краю в культурному шарі (рис. 60: 
3). точило виготовлено зі сланцю, збереглася 
робоча частина з дуже спрацьованими поверх
нями. камінь випав у шар, імовірно, під час 
пожежі, його структура пошкоджена дією ви
сокої температури.

ще один абразив знайдено в переміще
ному ґрунті насипу валу на розкопі 2016 р. 
це — шматок граніту приплюснутої форми 
(рис. 59: 4). робочими поверхнями були обид
ва пласкі боки. абразив так спрацьований, що 

набув форми клину. Подібні абразиви є типо
вим матеріалом для поселень, де діяла стаціо
нарна металообробна або плавильна майстерня 
(кравченко та ін., 2016, с. 84—85, 87).

в одному з шурфів верхньої частини го
родища (шурф 31) знайдено знаряддя з кре
меню — пластину зі слідами використання її 
як кресала (рис. 59: 5). фрагмент ще одного 
крем’яного знаряддя з ретушованим краєм 
знайдено теж у верхній частині городища біля 
західного краю в розкопі 1948 р. (рис. 60: 5). 
імовірно, знаряддя відноситься до старожит
ностей доби ранньої бронзи.

у матеріалі хотова, що попередніх, що 
наших робіт 2016 р. трапилося чимало при
плюснутих кам’яних плиток і їхніх фрагментів. 
Призначення їх не з’ясовано. Плитки отримано 
розколюванням граніту, вони мають відносно 
рівні поверхні з прямими кутами на гранях. 
трапляються плитки з сірого, червоного та ро
жевого граніту (рис. 60: 4).

Глина. На хотівському городищі глину тра
диційно використовували в будівельній справі 
та, звісна річ, у гончарстві. глиною обмазува
ли різні дерев’яні конструкції стін — плетені 
й каркасні. Найчастіше фрагменти обмазки з 
археологічного заповнення представлено об
паленими зразками, якщо споруда згоріла. 
такі фрагменти досить міцні й не піддаються 
впливу вологи. Проте часто трапляються й за
лишки так званих цеглин — блоків сирцевої 
глини, які в основному й слугували для обма
зування чи обкладання дерев’яної основи. це 
невеликі шматки глини розмірами приблизно 
0,15 × 0,10 × 0,07 м без домішок. у воді такі 
шматки глини розмокають і перетворюються 
на суспензію. слідів набілу на обмазці чи «цег
линах» не зафіксовано. відтак, можна припус
тити, що ззовні конструкції, обмазані чи обкла
дені такою глиною, найвірогідніше, прикри
вали соломою чи очеретом, аби убезпечувати 
глину від намокання.

Прийоми використання глини в гончарс
тві є традиційними для цієї місцевості, де пев
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ні особливості керамічного комплексу зага
лом сформувалася ще за доби пізньої бронзи 
(лысенко, 2004, с. 20). Не зупиняючись на де
тальному описі кераміки, чому присвячено спе
ціальний розділ, зазначимо, що у виготовленні 
кераміки застосовано всі відомі на той час при
йоми — опіснення глини шляхом домішуван
ня жорстви й піску, лощіння та ангобування 
столового й парадного посуду, використання 
пристрою для формування посуду на зразок 
примітивного гончарського круга та ін. деякі 
відмінності спостерігаються у виготовленні ке
раміки, знайденої в горішній північнозахідній 
частині городища та південній і південносхід
ній, що може свідчити про відмінності в хроно
логії ділянок.

ще одним видом керамічних виробів є 
прясельця, яких з городища походить чима
ло (рис. 61: 9—14). усього їх знайдено 8 екз. 
вони мають різну форму (округлу, біконічну, 
грушоподібну, циліндричну, зрізаноконічну), 
одне орнаментовано на середині висоти рядоч
ком наколів по периметру. Прясельця виявлено 
в основному шарі городища по всій його площі. 
кілька їх знайдено в заповненні котлованів — 
два в землянці розкопу 1965 р., одне в котло
вані «ями 1» розкопу іі 1966 р., інші походять 
з культурного шару: три з шару розкопу іі 
1966 р., одне з шурфу 8 2004 р., одне знайдено 
в розораному шарі біля шурфу 73 2016 р.

інші знахідки з глини на хотівському го
родищі поодинокі. Зокрема, в розкопі 1965 р. 
знайдено глиняний хлібець (рис. 61: 2), у кот
ловані землянки розкопу і 1966 р. — глиняну 
кульку (рис. 61: 1), у шарі цього розкопу — 
фрагмент глиняного важка і фрагмент кера
мічної покришки з наколами (рис. 61: 3, 8), у 
насипі валу розкопу 1 2016 р. — фрагмент ке
рамічного сопла.

Дерево цілком закономірно посідало одне з 
головних місць у господарській діяльності люду 
хотівського городища. цього матеріалу було 
вдосталь, адже городище знаходиться на межі 
лісової та лісостепової смуг. Шурфування нав

колишніх пагорбів показало, що з північного, 
західного й східного боків ґрунти представлені 
глибокими підзолистими суглинками. цебто, 
тут панували ліси протягом майже всього го
лоцену. тільки майданчик самого хотівського 
городища та пагорби на протилежному березі 
р. віта на півдні накопичили потужні чорнозе
ми, денеде з прошарками підзолів. Причина 
таких відмінностей, дуже вірогідно, криється 
в рельєфі пагорба городища, широкий майдан
чик якого пасмом захищає площу від північних 
вітрів, поволі спускаючись до півдня. сам па
горб також захищає від північних вітрів і нижчі 
за нього пагорби з південного боку. ймовірно, 
саме цей чинник і уможливив сформуватися в 
цьому місці чорноземам і лісостеповим ланд
шафтам.

у розкопах городища обвуглена деревина 
трапляється масово, на значну кількість дерев
ного вугілля вказували в описах пам’ятки та
кож в.Б. антонович, і.в. фабриціус і Є.ф. По
кровська. аналіз обвуглених зразків з розкопу 
2016 р. показав, що в завалі оборонних конс
трукцій представлено вугілля ясеня, дуба, бе
рези й осики / тополі (див. підрозділ 6.3), які 
власне й зараз є основними видами дерев, що 
ростуть у цій місцевості.

обвуглені ясень і береза були в опорних 
конструкціях в’їзду — вертикальні стовпи, 
великі колоди й плахи в основі конструкцій. 
Залишки дуба й дубова обвуглена плаха пред
ставлені в завалі на давній денній поверхні біля 
реперу 8 розкопу 2016 р. і входили до якоїсь 
конструкції біля в’їзду на городище, яку поки 
ще не досліджено. Наявність у завалі обмазки з 
камінням у верхній частини розкопу та в шарі 
сажі над давньою денною поверхнею обвугле
ного дуба, тополі, берези та ясеня вказує, що 
їх активно використовували на хотівському 
городищі в будівельній справі.

цими залишками обвугленого дерева ви
користання деревини мешканцями городища, 
звичайно, не обмежувалось. Проте деревина 
дуже рідко доходить до нас у археологізовано
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му вигляді, через те насправді довести широке 
використання деревини складно. та цілком зро
зуміло, що вона була задіяна і в зведенні осель 
і господарських споруд, зокрема й будівель на 
зразок наметів, де деревина фіксується за від
битками на глиняній обмазці. використовували 
її і в інших цілях: для опалення, приготування 
харчів, обпалювання посуду та ін.

Кістка та ріг. цю сировину мешканці го
родища чомусь ігнорували. відомі поодинокі 
знахідки обробленої кістки та рогу: відпиляний 
ріг згадано в заповненні котловану землянки 
розкопу і 1966 р., розпилену кістку знайдено 
на розкопі 1948 р. і в одному з шурфів 2016 р. 
цими речами власне й обмежується матеріал з 
обробки кістки та рогу на хотівському горо
дищі. відомі також декілька кістяних руків’їв, 
ворварка й пронизка зі старих розкопок, а та
кож заповнення котловану землянки 2004 р. 
(рис. 61: 6, 7), але матеріал втрачено. Нагадаємо 
про рогову накладку із зображенням хижака в 
скіфському звіриному стилі з розкопок 1965 р. 
(див. розділ 5). так само нечисленні кістка чи 
ріг зі слідами обробки. Загалом складається 
враження, що на городищі якогось регулярно
го процесу з виготовлення речей з кістки і рогу 
не побутувало.

Металеві вироби, знайдені на хотівському 
городищі, мають унікальну збереженість, деякі 
не мають слідів корозії або вкриті малахітовою 

рис. 61. вироби з шарів і комплексів хотівського 
городища: 1 — глиняна кулька з заповнення землян
ки 1965 р., 2 — глиняний хлібець з шару розкопу і 
1966 р., 3 — фрагмент глиняного важка з шару розко
пу і 1965—1966 рр., 4 — намистина з жовтої пасти зі 
східної частини котловану землянки 1965 р., 5 — на
мистина із зеленої пасти з шару розкопу і 1965—
1966 рр., 6 — кістяна пронизка з долівки землянки 
1965 р., 7 — кістяна ворварка з землянки 1965 р., 8 — 
фрагмент глиняної орнаментованої покришки з шару 
розкопу і 1965—1966 р., 9 — прясельце із землянки 
1965 р., 10 — прясельце з котловану заглибленої спо
руди розкопу іі 1966—1967 рр., 11 — прясельце із 
землянки 1965 р., 12—14 — прясельця з шару розко
пу іі 1966—1967 рр. масштаб довільний

патиною (див. розділ 3). Залишки виробництва 
металевих виробів фіксуються за матеріалами 
розкопок 1965 р. тоді в котловані землянки 
розкопу і знайдено краплю ливарної бронзи 
та ковану пластину. додамо, що матеріальний 
комплекс землянки вказує, скоріше, на май
стерню, а не на житло. Найперше це підтверд
жує опис печі та її розміри (див. підрозділ 1.2, 
рис. 36). вказівка на те, що завал і сажа займали 
половину котловану землянки, може свідчити, 
що це залишки виробничого горна, щоправда, 
сказати тут щось конкретніше складно.

Шматок ливарної бронзи також знайдено 
в одному з шурфів на південному заході го
родища (шурф 20) у 2016 р. це єдина вціліла 
знахідка з городища, пов’язана з ливарниц
твом, інший матеріал втрачено. склад металу 
цього фрагмента та інших бронзових речей 
з городища не дав конкретного розподілу на 
кластери, але деяку інформацію надав рент
генофлюорисцентний аналіз виробів з бронзи 
(див. додаток 1). сплав у більшості зразків 
містить значний відсоток цини (до 20—25 %), 
відсоток арсену, навпаки, незначний, тільки в 
окремих випадках сягає 1—2 %. спектр шмат
ка ливарної бронзи (№ 1390) подібний до спек
трів цвяхоподібних шпильок, шляпки грибо
подібної сережки і тригранного наконечника 
стріли та характеризується високим вмістом 
міді (близько 90 %), незначними домішками 
заліза, нікелю, арсену, сурми, цини й свинцю 
(менше 1 %; № 1405, 1389, 1396). один спектр 
(№ 1397) має досить високий показник свинцю 
в сплаві — понад 11 % — і незначний вміст 
вісмуту. ще одна група спектрів об’єднується 
за показниками свинцю в понад 1 % і наяв
ністю лантану в сплаві (№ 1399, 1400, 1408). 
Наступна група має менше 1 % свинцю та наяв
ність лантану (№ 1406, 1407, 1409, 1401, 1404, 
1393, 1392, 1395). три зразки (№ 1391, 1403, 
1394) відрізняються від попередньої групи на
явністю алюмінію в сплаві. один зразок взагалі 
не має у сплаві свинцю, але має алюміній і лан
тан. останні групи, де свинцю не більше 1 %, 
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характеризуються високим вмістом цини (15—
30 %). Попередні групи, де свинець не має ви
сокого показника, але без вмісту лантану, або 
свинець трапився в кількості понад 1 %, мають 
домішок цини в лігатурі до 15 %. два спект
ри — перший описаний зразок ливарної брон
зи (№ 1390), який умовно приймаємо за еталон 
місцевої бронзи, та останній — дволопатевий 
наконечник стріли (№ 1398), формують два не
залежні кластери сплавів, де останній вказує на 
можливе походження мідної руди з донецького 
басейну (демченко, клочко, маничев, 2000).

у 2016 р. у розкопі й шурфі на південно
му заході городища також знайдено залізну 
пластину — фрагмент якоїсь речі, конкрецію 
залізної руди і металургійний шлак. аналіз 
цих знахідок показав досить монолітний склад 
елементів, особливо в конкреції та шлаку. руда 
має середній показник заліза — 51,57 %, аналі
зи показали високий показник калію (від 40 до 
50 %), що належить до характеристик руди, та 
незначний вміст марганцю в руді й шлаку (див. 
додаток 1, № 1410, 1402, 1411). можна припус
тити, що залізну пластину виготовлено з міс

цевих руд, які за складом відповідають залиш
кам у металургійному шлаку, знайденому на 
городищі. тут варто зазначити, що дуже схожі 
ромбічні пластини, зокрема й залізні, співпа
дають з місцевим типом наконечників стріл 
у підгірцівській групі пам’яток. такі стріли є 
суто місцевими і походять від такої само фор
ми крем’яних наконечників стріл, поширених 
у південних лісових племен східної Європи 
(даниленко, 1953, с. 200—203; мельниковская, 
1967, с. 69; лысенко, 2004, с. 15).

Навіть з огляду на епізодичні залишки 
виробництва металу на хотівському городи
щі можна впевнено говорити, що таке вироб
ництво там побутувало. ще одним свідченням 
існування майстерні десь поряд із західним 
мисом городища є знахідка фрагмента кера
мічного сопла в насипі валу. джерело надход
ження руд і сировини нам не відомі, але, врахо
вуючи аналіз ранніх залізоробних комплексів 
(кравченко, 2013; 2016), можна припустити, 
що родовище залізної руди знаходилося непо
далік, а мідну руду або бронзовий лом могли 
імпортувати з досить віддалених територій.
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На хотівському городищі знайдено небагато металевих виробів, 
що жодною мірою не применшує їх значимість. адже саме вони є 
принципово важливими для встановлення хронологічної позиції 
пам’ятки. артефакти традиційно розділено на три групи ― зброя 
(представлена лише наконечниками стріл), знаряддя праці та прикра
си. розглянемо їх згідно з основними ділянками городища, на яких 
провадили розкопки та де виявлено металеві речі.

Матеріали з західної частини акрополя. Нагадаємо, первинно 
з півночі до плато примикав вузький мис, який підносився над пло
щею пам’ятки. вздовж його західного схилу у 1940х і 1960х рр. 
було проведено розкопки (розкоп і) під керівництвом і.в. фабриціус, 
Є.ф. Покровської та Є.о. Петровської. металеві знахідки у 1948 р. 
виявила Є.ф. Покровська в розкопі і, а саме два наконечники стріл. 
третій знайдено 1967 р. на ріллі на місці розкопу.

розширений 1965 р. Є.о. Петровською розкоп і дав чимало знахі
док. Зокрема, з так званого наземного житла походять два наконечники 
стріл (№ 42 і 43), шпилька (№ 39) і фрагмент ножа (№ 210). декілька 
знахідок виявлено в землянці: на дні — шило (№ 250), в лінзі вогни
ща — наконечник стріли (№ 362), в заповненні землянки — шпильку 
(№ 207) і ще одне шило (№ 206). у щоденнику згадуються «бронзова 
крапля» (шлак?) і бронзова пластина із заповнення, що не фігурують у 
звіті. у 1966 р. Є.о. Петровська ще розширила розкоп. З культурного 
шару походять ніж (№ 1), наконечник стріли (№ 109) і шило (№ 122).

З огляду на непевність умов залягання знахідок (їх не фіксували 
за глибиною) та сумнівність виділення наземного житла, розглянемо 
металеві вироби з культурного шару розкопу і сукупно, виокремив
ши лише матеріали з єдиної достовірно зафіксованої землянки.

Наконечники стріл виявлено в шурфах і на оранці (рис. 62: 1—3). 
один з них дволопатевий, лавролистий зі значною мірою сточеною 
голівкою (рис. 62: 1). другий є трилопатевим екземпляром з лавро
листою голівкою, виділеною втулкою та шипом (рис. 62: 2). третя 
знахідка представлена наконечником з випнутою втулкою та опуще
ними лопатями, нижня грань яких розташована під гострим кутом по 
відношенню до втулки. голівка цього екземпляру сточена майже до 
втулки (рис. 62: 3).
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Наведені зразки належать до келермесько
го горизонту. їх і решту первинно було датова
но кінцем vI ― v ст. до н. е. (Петровская, 1968, 
с. 112; 1970 с. 137). За сучасними хронологіч
ними схемами, ці екземпляри можна суттєво 

подавнити. Зокрема, лавролисті дво й трило
патеві наконечники з шипом або без нього ши
роко побутували наприкінці vII ― на початку 
vI ст. до н. е., представлені в таких комплексах 
як реп’яхувата могила, п. 2 і гладківщина, к. 4 

рис. 62. металеві знахідки із західної частини акрополя
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(григорьев, скорый, 2012, с. 456). Повністю 
подібними вістрями укомплектовано невели
кий сагайдачний набір з поховання курилівка, 
к. 77, що також відноситься до цього часу 
(ковпаненко, 1981, с. 34).

Наконечник з опущеними лопатями 
(рис. 62: 3) також відноситься до цього гори
зонту. Зокрема, подібні вироби зафіксовані в 
похованні рижанівка, к. 5, яке було віднесене 
до часу появи комплексів келермеського гори
зонту в лісостепу, тобто до середини — другої 
половини vіI ст. до н. е. (тереножкин, 1965, 
с. 211; Полін, 1987, с. 23).

тригранний наконечник зі склепінчастою 
голівкою та виділеною втулкою зафіксовано 
в культурному шарі (рис. 62: 6). його також 
можна віднести до келермеського горизонту 
поховань, зокрема, за численними паралеля
ми в сагайдачних наборах старшої могили та 
реп’яхуватої могили (іллінська 1951, табл. іі: 
21, 22; Полін, 1987, с. 26—27, рис. 5: 12). 
Широке коло аналогій для подібних екземп
лярів було окреслено в ході аналізу сагайдач
ного набору з кургану 4 біля с. гладківщина. 
Згідно з останніми розробками, цей тип був 
поширений у другій половині vII ст. до н. е. 
(дараган, 2016, с. 68, 72). хоча не слід виклю
чати можливість його побутування і на почат
ку vI ст. до н. е. (смирнова, 1979, с. 57; 1993, 
с. 116; гречко, 2013, с. 148)

Наконечники стріл з шару обмазки зай
мають ту само хронологічну позицію, що й 
матеріал з сусідніх ділянок. так, до першої 
хронологічної групи, за а.і. мелюковою, на
лежить наконечник не надто поширеної форми 
(мелюкова 1964, с. 18). це масивний дволопа
тевий виріб зі схованою втулкою та опущени
ми лопатями (рис. 62: 7). як аналогію можна 
згадати знахідки зі старшої могили (іллінська, 
1951, табл. іі: 2, 3). схожий екземпляр, але з 
короткою виділеною втулкою, зафіксовано в 
найраніших нашаруваннях северинівського 
городища (Болтрик, ігначак, Шелехань, 2014, 
с. 88). втім подібний наконечник, хоча й зі 

зрізаними лопатями відомий з поховання 16 
біля с. вишнівка в криму, що відноситься вже 
до останньої чверті vі ст. до н. е. (колотухин, 
2000, с. 8).

складно сказати про форму трилопатево
го наконечника зі значно сточеною голівкою. 
виходячи з рисунка, він має листоподібну фор
му з прихованою втулкою (рис. 62: 8). Подібні 
наконечники зрідка зафіксовано в сагайдач
них наборах, як реп’яхувата могила, п. 2 
(ильинская, мозолевский, тереножкин, 1980, 
рис. 14: 3), Берестняги, к. 8 (ковпаненко, 1981, 
рис. 8: 13, 14).

На дні землянки зафіксовано дволопате
вий лавролистий наконечник стріли (рис. 62: 
14). Подібні наконечники трапляються в най
раніших скіфських похованнях середнього 
Подніпров’я, як яснозір’я, к. 6, п. 1, що було 
датовано другою половиною vII ― початком 
vI ст. до н. е. (ковпаненко, Бессонова, скорый 
1994, с. 58). Згодом за особливостями кінсь
кої вузди цей комплекс о.д. могилов зара
хував до іі архаїчної групи, — до першої по
ловини vII ст. до н. е. (могилов, 2008 с. 103). 
однак слід наголосити, що вони побутували 
й на початку vI ст. до н. е., що засвідчено в 
реп’яхуватій могилі, п. 2 (гречко, 2012, с. 77).

Знаряддя праці з культурного шару пред
ставлено двома черешковими ножами з гор
батою спинкою (рис. 62: 4, 9). такі ножі доб
ре представлені на поселенських пам’ятках 
скіфського часу, понад те, їх вважають найпо
ширенішим типом (Шрамко Б., 1965, с. 137). 
вони також є традиційним елементом у похо
ваннях лісостепу архаїчного часу, як, напри
клад, медвин, гр. 2, к. 2 і гр. і, к. 3 (ковпаненко, 
1981, с. 38—42). вважається, що хліборобське 
населення скіфського часу успадкувало таку 
форму ножів від типів передскіфського часу 
(Шрамко и., 1994, с. 45).

Залізний виріб з навскіс загостреним 
вістрям (рис. 62: 5) можна інтерпретувати як 
різець для роботи по кістці. Представницька 
колекція подібних виробів походить з розкопок 
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люботинського городища (Шрамко Б., 1998, 
с. 119—120). Подібні вироби відомі також з 
Більського городища (радзиевская, Шрамко, 
1980, рис. 3: 3; Шрамко Б., 1987, с. 103; Шрам
ко и., 1994, с. 46).

у заповненні землянки знайдено шило 
(рис. 62: 12), на дні ще один залізний виріб — 
загострений, квадратний у перетині (рис. 62: 
13), який можна вважати шилом або пробійни
ком (Шрамко Б., 1987, рис. 45).

Прикраси. в шарі обмазки знайдено брон
зову цвяхоподібну шпильку з напівсферич
ною шляпкою. На верхній третині стриж
ня — шість поперечних рубчиків, згруповані 
по три (рис. 62: 10). аналогічну, але фрагмен
товану шпильку зафіксовано нижче в запов
ненні землянки (рис. 62: 11). Пари шпильок 
часто трапляються в похованнях скіфського 
часу ― Берестняги, к. 8 (ковпаненко, 1981, 
с. 9), дар’ївка, к. 2 (ильинская, 1975, с. 53). 
дослідники припускають, що пари шпильок ви
користовували для скріплення наплічного одя
гу або головних уборів чи зачісок (клочко л., 
2006, с. 34; дараган, 2010, с. 107). але в цьому 
разі через фіксацію знахідок у різних шарах не 
можна достовірно говорити про їхню належ
ність до одного комплекту одягу.

аналогічні шпильки широко представле
ні в ранньоскіфських похованнях. їх, зокре
ма, зафіксовано в складі інвентарю синявка, 
к. 100 (ковпаненко, 1981, с. 51), Журавка, 
к. 407 і к. 432 (ильинская, 1975, с. 24). На 
лівобережжі подібні вироби були поширені 
менше (ильинская, 1968, с. 143) та, як прави
ло, концентруються в некрополях Посулля та 
округи Більського городища (Шрамко Б., 1987, 
рис. 69: 15; супруненко, 2016, с. 265). Подібні 
знахідки добре відомі й на поселенських па
м’ятках ― Пожарна Балка, Більське городище 
та ін. (ковпаненко, 1967, рис. 21: 24; 32: 17).

такі прикраси вважають прикметними хлі
боробському населенню (скорий, 1990, с. 37; 
гречко, 2010, с. 87). традиція користатися ними 
сягає передскіфського часу (клочко л., 2016, 

с. 110), про що свідчать, наприклад, знахід
ки з костянтинівки, к. 246 (ильинская, 1975, 
табл. Xv: 3), хоча абсолютна більшість зразків 
і типів належить вже до горизонту скіфської 
архаїки (Петренко, 1978, с. 16). м.м. дараган 
залучає подібні вироби до виділеного нею 
постжаботинського горизонту і співвідносить 
виключно зі скіфським часом (дараган, 2010, 
с. 103).

Матеріали з північної частини акро-
поля. розкопки на цій ділянці провадила 
Є.о. Петровська в 1965—1967 рр. З культурно
го шару розкопу іі 1966 р. походять два фраг
менти ножів (№ 331 і 332), шпилька (№ 333) 
і наконечник стріли (№ 299). додамо, що в 
публікації та щоденнику наведено інформа
цію про знахідки, не згадані у звіті: це шпиль
ка (№ 192), шило (№ 195), наконечник стріли 
(№ 262) і проколка (№ 334) (Петровская, 1966; 
1970, рис. 13).

1967 р. на цій ділянці виявлено скупчен
ня матеріалу разом з обмазкою, трактоване 
Є.о. Петровською як рештки наземного житла 
(Петровська 1970, с. 130, рис. 2; 3). Є підстави 
сумніватися в такій інтерпретації. З металевих 
речей звідси походить лише наконечник стріли.

Наконечники стріл з цієї ділянки різ
номанітніші порівняно з попередніми. 
дволопатевий лавролистий зразок з виділеною 
втулкою (рис. 63: 1) подібний до розглянутих 
вище й відноситься до першої хронологіч
ної групи, за а.і. мелюковою. аналогії йому 
знаходимо в похованні Пищальники, к. 12 
(ковпаненко, 1981, с. 48).

вирізняється інший зразок — трилопатевий 
базисний наконечник (рис. 63: 2). Подібні виро
би з’являються у Північному Причорномор’ї в 
першій половині vі ст. до н. е., що ілюструють 
знахідки з архаїчного некрополя ольвії (Полін, 
1987, с. 29). масово у лісостепу подібні вироби 
поширилися, починаючи з кінця vі ст. до н. е. 
Зокрема, можна згадати знахідки з мачух, к. 13 
(ковпаненко, 1970, с. 157) і великої гомільші, 
к. 5 (Шрамко Б., 1983, с. 55).
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третій наконечник, з розкопок 1967 р. — 
трилопатевий, гостролистий з виділеною втул
кою та шипом, лопаті зрізані під тупим кутом 
(рис. 63: 3). Подібні вістря побутували тільки 
в vI ст. до н. е., зокрема відомі в архаїчно
му некрополі ольвії ― п. 1909/6 (скуднова, 
1960, с. 61), вітовій могилі (ковпаненко, 
1967, с. 99), Басівці, к. 482 (ильинская 1968, 
табл. XXvII: 17), аксаї, к. 3, п. 3 (дьяченко и 
др.,1999, с. 96). Згідно з останніми досліджен
нями їх пов’язують з носіями середньоскіфсь
кої культури (гречко, 2012, с. 80).

Прикраси представлено деталями костю
ма. Зокрема, до таких відноситься бронзова 
шпилька з широкою дископодібною шляпкою 
(рис. 63: 4). Пару подібних виробів виявле
но в архаїчному похованні гуляйгород, к. 41 
(ильинская, 1975, с. 15). відомі подібні при
краси і з поселенських пам’яток, зокрема з 
люботинського городища (Шрамко Б., 1998, 
рис. 14: 25).

Залізну шпильку з біконічною голівкою за 
ознакою відсутності орнаментації на стриж
ні (рис. 63: 5) також можна датувати vI ст. до 
н. е. Загалом л.с. клочко об’єднує вироби, 
представлені знахідками з розкопів і і іі, в гру
пу цвяхоподібних шпильок, наголошуючи на 
однаковій і простій технології виготовлення їх 
(клочко л., 2016, с. 110).

Знаряддя представлено фрагментами двох 
ножів з горбатою спинкою (рис. 63: 6, 7). вони 
такі само, що й знайдені на розкопі і. те само 
можна сказати й про предмети, інтерпретовані 
як шила (рис. 63: 8, 9), хоча один екземпляр, 
вигнутої форми, можливо, кореспондується 
зі специфічнішими інструментами, притаман
ними вже пам’яткам пізнішого часу, зокрема 
східному Більському городищу (Шрамко Б., 
1999, рис. 4: 9; 5: 25).

Матеріали з досліджень 2016 р. у захід-
ній, південно-західній і центральній части-
нах городища. репрезентативний матеріал до
буто під час нещодавніх розкопок на пам’ятці. 
розкоп, що перетинав оборонні споруди в за
хідній частині укріплення, дав цікавий і вираз
ний матеріал.

Наконечники стріл. добірка стріл, зафік
сованих на цій ділянці, типологічно одноманіт
ніша, ніж з північної частини городища. П’ять 
дволопатевих лавролистих наконечників стріл 
з шипом (рис. 64: 1—5) демонструють пев
ну типологічну однорідність. від класичних 
жаботинських наконечників (рябкова, 2014, 
с. 372) вони відрізняються більшою округлістю 
контуру. тож найкращою аналогією їм будуть 
вироби з ранніх келермеських сагайдачних на

рис. 63. металеві знахідки з північної частини ак
рополя
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рис. 64. металеві знахідки з розко
пок 2016 р. у південнозахідній час
тині городища
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борів середини vіI ст. до н. е. (галанина, 1995, 
с. 50). у лісостеповій смузі подібні вістря домі
нують у найраніших сагайдачних наборах, зок
рема, куп’єваха, к. 15, п. 2 (Бойко, Берестнев, 
2001, с. 33), скоробір, к. 1 (ковпаненко, 1967, 
рис. 43, 1—8).

виявлено три тригранні наконечники з 
випнутою втулкою і трикутною (рис. 64: 6, 7) 
чи овальною голівкою (рис. 64: 8), які дату
ють від середини vіI ст. до н. е. їхню появу 
в Північному Причорномор’ї маркують такі 
комплекси, як Нартан, к. 20 (Батчаев, 1985, 
табл. 48: 33), келермес, к. 24 (галанина, 1995) 
і медвин, к. 1906 р. (ковпаненко, 1981, с. 47). 
аналогічними стрілами укомплектовано вели
кий сагайдачний набір у синявці, к. 100, що 
відноситься вже до кінця вказаного сторіччя 
(ковпаненко, 1981, с. 51).

ще один зразок — масивний трилопа
тевий наконечник з трикутною голівкою та 
випнутою втулкою (рис. 64: 9). його хроно
логічна позиція співпадає з рештою знахідок. 
Подібні вироби також з’явилися досить рано. 
Зокрема, перші знахідки цього типу походять 
з к. 1 гумарово, котрий можна віднести до по
чатку vіI ст. до н. е. (исмагилов, 1988, с. 36). 
одначе в Подніпров’ї найбільшого поширен
ня такі наконечники набули з другої половини 
vіI ст. до н. е. — Журавка, к. 406 (ильинская, 
1975, с. 22), курилівка, к. 68, п. 2 (ковпаненко, 
1981, с. 33).

ще кілька наконечників стріл знайдено на 
західній частині укріплення в дерновому шарі 
поряд з перетином. типологічно вони такі само, 
що й виявлені в розкопі. це три дволопатеві на
конечники стріл (рис. 64: 10—12), один з них 
деформований під дією високої температури, 
два інші мають зрізану втулку. аналогічні на
конечники стріл було зафіксовано в к. 15 біля 
с. стеблів, який автори публікації віднесли 
до кінця vIII ст. до н. е. (клочко в., скорий,  
1993, с. 81).

Подібні екземпляри відомі в шарі фор
теці тейшебаїні (рябкова, 2009, с. 332) і з ке

лермеських курганів 1/ііі і 4/ііі (галанина, 
1995, рис. 3), Басівки, к. 497 (ильинская, 1968, 
табл. XXvII: 16). вкажемо, що один з екземп
лярів має деформоване від удару вістря. З двох 
тригранних наконечників (рис. 64: 13, 14) один 
ідентичний до знайдених у розкопі оборонних 
споруд, інший вирізняється наявністю шипа.

Загалом на асортимент наконечників стріл, 
виявлених у 2016 р., можна натрапити в одно
му сагайдачному наборі. Зокрема, можна згада
ти знахідки з лазірців, к. 2 (ковпаненко, 1981, 
с. 35) і реп’яхуватої могили, п. 2 (ильинская, 
мозолевский, тереножкин, 1980, с. 43). Порів
ну представлено дволопатеві й тригранні нако
нечники в наборі гладківщина, к. 2 (григорьев, 
скорый, 2012, рис. 14). якщо припускати, що 
всі наконечники стріл з перетину валу й при
леглої ділянки синхронно осіли в культурному 
шарі, цю подію слід датувати за найпізнішими 
зразками. через те, як і сагайдачні набори із 
вказаних поховань, нашу добірку можна дату
вати кінцем vII ― початком vI ст. до н. е.

З підйомного матеріалу з південнозахідної 
частини городища походить ще два наконеч
ники стріл (рис. 64: 15, 16), які відносяться до 
того ж хронологічного горизонту, що й знахід
ки з розкопу. Примітно, що один з них також 
має деформоване (зігнуте від удару) вістря.

у зв’язку з цим слід згадати добірку розріз
нених наконечників стріл, що походить з до
сліджень оборонних споруд трахтемирівського 
городища. виявлені там наконечники пред
ставлено зразками досить різноманітного ти
пологічного діапазону. час їх осідання окрес
лено першою чвертю vI ст. до н. е. (фіалко, 
Болтрик, 2003, с. 76). яскравим прикладом 
знищеної пам’ятки vіі—vі ст. до н. е. є го
родище смоленіцемольпір, де було зібрано 
близько 400 наконечників стріл (Parzinger, 
StegmannRajtár, 1988, S. 163; Hellmuth, 2006, 
S. 191, Fig. 6).

Прикраси. дещо несподівану знахідку за
фіксовано на зовнішньому схилі оборонних 
споруд ― деталі гардеробу. На віддалі одна 
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від одної знайдено дві бронзові шпильки з на
півсферичною шляпкою та рельєфним орна
ментом на стрижні у вигляді поперечних руб
чиків (рис. 64: 17, 18). За формою та розміром 
вони аналогічні шпилькам з розкопу і 1965 р. 
тож лише зазначимо, що вони відносяться 
до того само хронологічного горизонту та, 
ймовірно, входили до одного костюма. Подібні 
вироби характерні для поселенських пам’яток 
дніпровського Правобережжя (Петренко, 
1978, с. 14). Поєднання шпильок і наконеч
ників стріл, аналогічних виявленим на цьому 
розкопі, можна віднайти серед інвентарю ар
хаїчних поховань, як реп’яхувата могила, п. 1 
(ильинская, мозолевский, тереножкин, 1980, 
рис. 4—6) і скоробор, к. 4 (ковпаненко, 1967, 
рис. 3; 43: 17—30).

крім того, в перетині над ровом знайдено 
свинцеву намистину (рис. 64: 19) і залізну плас
тину незрозумілого призначення (рис. 64: 20). 
імовірно, з виробничим процесом пов’язано 
бронзовий ливарний зливок, також виявлений 
на західній ділянці (рис. 64: 21).

Єдину металеву знахідку виявлено на 
низинній південній частині городища. це 
напівсферична шляпка від грибоподібної се
режки (рис. 64: 22). її знайдено на ділянці, де 
на поверхні фіксувалися фрагменти посуду 
та обмазки. Подібні вироби становлять де
таль жіночого вбрання ранньоскіфського часу 
(Петренко, 1978, с. 27). вони відомі в таких 
багатих похованнях як реп’яхувата могила, 
п. 1 (ильинская, мозолевский, тереножкин, 
1980, с. 36), синявка, к. 100 (ковпаненко, 1981, 
с. 51) і гладківщина, к. 2 (григорьев, скорый, 
2012, с. 465). аналогічна сережка походить 
з кургану біля с. лисичники в Подністер’ї, 

який за знахідкою сіроглиняної гончарної 
кераміки датується кінцем vіI — початком 
vі ст. до н. е. (смирнова, 2006, с. 79). до цьо
го ж хронологічного горизонту відноситься 
й сережка з ями 12 на поселенні долиняни в 
Подністер’ї (смирнова, 1981, с. 43, рис. 10: 7) і 
трахтемирівського городища (Петренко, 1978, 
табл. 16: 6, 11). вкупі з нашими шпильками 
подібні сережки притаманні місцевому насе
ленню (клочко л., 2016, с. 105).

таким чином, серед металевих артефак
тів з хотівського городища маємо знахідки, 
пов’язані з побутом лісостепового населення. 
до таких відносимо інструменти й прикраси. 
Прикраси становлять етнографічну рису та 
вказують на етнокультурну належність меш
канців укріплення. якщо в керамічному ком
плексі хотівського городища можуть просте
жуватись певні впливи племен лісової зони, то 
характеристика прикрас не дає таких свідчень 
(див., напр.: Петровська, 1971, с. 9; максимов, 
Петровская, 2008, с. 70). тож справедливим 
вважаємо висновок попередників про належ
ність городища до кола пам’яток осілих лі
состепових племен ранньоскіфського часу 
(Петровська, 1970, с. 137—138).

що ж до наконечників стріл, то ситуація 
дещо складніша. Наконечники стріл скіфсь
кого часу через надзвичайно широке розпов
сюдження не можуть бути етнічним маркером. 
адже вони трапляються що на поселеннях, що 
в похованнях різних соціальних і етнічних груп 
Європейської скіфії. виходячи з контексту 
знахідок у перетині оборонних споруд 2016 р., 
можна припустити, що принаймні частина 
стріл могла належати не мешканцям городища, 
а нападникам.
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визначення основних розділів керамічного посуду здійснено 
з урахуванням його призначення, зокрема, таких критеріїв як вико
ристання в приготуванні й споживанні харчів. Приготування харчів 
передбачало тривалий контакт посуду з вогнем, що впливало на тех
нологічні та деякі морфологічні особливості кераміки. це, насампе
ред, стосується кухонного посуду, особливий склад тіста якого, наяв
ність у ньому великих домішок, зумовлено саме цією обставиною — 
контактом з вогнем. Загалом кухонним горщикам прикметна груба 
обробка поверхні, простота форми й декору. інші категорії посуду 
виготовлено якісніше. Насамперед, це стосується поверхні, високо
якісна обробка якої явно не передбачала тривалий контакт з вогнем. 
столовий посуд виготовляли з глини кращого ґатунку, він тонкостін
ніший. отже, головний підхід полягає в поділі на кухонний посуд, що 
призначався для приготування харчів, та інший, основною ознакою 
якого є лощена поверхня.

4.1. куХонний посуд

Найчисленнішу категорію знахідок з розкопок хотівського го
родища становлять фрагменти горщиків кухонного призначення. 
Поверхня такого посуду здебільшого грубувата, загладжена слабко, 
хоча є й зразки, підлощені з обох боків. обпал часто нерівномір
ний, тож колір однієї посудини може коливатися від світлосірого 
до брунатного. тісто на зламі черепка грубувате, в ньому є великі 
шматочки домішки подрібненого кварциту. Нами враховано 303 од. 
вінець і профілів, що становить 58,2 % від загалу посуду в колекції. 
в основу його типології покладено розробки в.ф. генінга (генинг, 
1973, с. 118—122). через фрагментованість кераміки використано 
скорочену програму статистичної обробки, що враховує лише деякі 
з виділених дослідником ознак (співвідношень). За ключовий показ
ник взято співвідношення діаметра вінець до висоти горла (фБ, за 
в.ф. генінгом), що, своєю чергою, визначається як розмір вертикаль
ної проекції від краю посудини до рівня звуження шийки. ступінь 
опуклості середньої частини посудини (фЖ, за в.ф. генінгом) розгля
дається як другорядна ознака. для типології використано 171 од., що 

керамічний посуд  
і проблема генези культури4розділрозділ
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становить 57 % кухонного посуду. Насамперед, 
це зразки, придатні для встановлення діаметра 
вінець, — 61 од. також використано посуд, діа
метр вінець якого не можна визначити впевне
но, але збереглася верхня частина — 28 од. до 
добірки включено також 82 фрагменти вінець, 
стан збереженості яких уможливлює співвід
нести їх з виділеними типами. статистичні 
підрахунки зроблено лише для типів, варіанти 
не обраховано через невизначеність ключових 
параметрів (діаметра вінець, висоти плічка та 
ін.) для значної частини посуду. Зауважимо, 
що межі між виділеними типами доволі умов
ні. статистичний облік орнаментації провадив
ся, враховуючи загальну кількість одиниць ку
хонного посуду.

Тип 1. горщики з високим горлом (фБ 
понад 1,49) і слабко чи середньо опуклим ту
лубом. Більшість такого посуду слабко про
фільована, має високу шийку, діаметр вінець 

більшості зразків близький до діаметра тулуба. 
серед них можна виділити кілька варіантів, що 
різняться співвідношенням таких параметрів 
як висота горла й опуклість тулуба. між ними 
є також відмінності в орнаментації.

Варіант 1. горщики з дуже високим гор
лом (фБ понад 2,0). вони слабко профільо
вані, видовжених пропорцій, іноді вінця трохи 
ширші за максимальний діаметр тулуба. Посуд 
першого варіанту переважно тонкостінний, 
частина має залощену поверхню червонясто
го кольору, більшість зразків — середнього 
розміру та має діаметр вінець від 14 до 20 см 
(рис. 65: 1—7; 66: 1—3). висота горла стано
вить понад 3,0 см, в окремих випадках сягає 
6,0 см. Є також зразки великого посуду — з 
діаметром вінець понад 30 см (рис. 66: 5, 6). 
горщики першого варіанту часто орнаменто
вані деформованим пружком, приплющеним 
з боків і підтрикутним у перетині, нижче яко

рис. 65. кухонні горщики (тип 1, варіант 1)
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го йде рядок наколів з перлинами зсередини 
(рис. 66: 1, 4, 6).

Варіант 2. горщики з високим горлом (фБ 
1,6—1,9). для такого посуду середнього розміру, 
що має діаметр вінець 16—18 см, висота горла 
становить 2,5—3,0 см (рис. 67: 1—3). для посуду 
з більшим діаметром вінець — від 22 до 28 см — 
вона дорівнює 4—5 см (рис. 67: 4—6). також 
прикметні видовжені пропорції, але є зразки й з 
опуклішим тулубом, діаметр якого дещо більший 
за діаметр вінець. Є посуд з масивним пружком і 
наколами зсередини (рис. 67: 5).

Варіант 3. горщики з горлом середньої 
висоти (фБ 1,5—1,6) і опуклим тулубом (фЖ 
0,2—0,4). у таких горщиків (рис. 68) вінця 
відігнуті більше, діаметр їх відчутно менший 
за максимальний діаметр тулуба, який дуже 
опуклий (фЖ 0,23—4,0). частина з них орна
ментована виключно наколами зсередини або 
проколами, пружка немає (рис. 68: 5—7).

Загальна кількість горщиків першого типу 
становить 67 од., або 38 % від статистичної 
добірки.

Тип 2. горщики з невисоким горлом (фБ 
нижче 1,49) і слабко чи дуже опуклим тулубом. 
Порівняно з попереднім типом вони більше 
профільовані, мають невисоку шийку, діаметр 
вінець менший за діаметр тулуба, іноді суттєво. 
Більшість горщиків цього типу має діаметр вінець 
15—25 см, окремі зразки сягають 30—35 см в діа
метрі (рис. 69; 70: 7). висота горла коливається в 
межах 1,5—2,0 см, але може сягати понад 3,0 см, 
якщо діаметр посудини становить понад 25 см. 
Загалом посуд другого типу доволі одноманітний 
і поділяється на варіанти лише за ступенем опук
лості тулуба. в орнаментації домінує масивний 
пружок, напівкруглий у перетині, деформований 
пальцевими вдавленнями (рис. 69: 3, 4; 70: 1—3, 
6; 71: 3, 4, 6). в окремих випадках наколи нанесе
но по пружку (рис. 69: 3, 5; 70: 1, 4, 6, 7).

рис. 66. кухонні горщики (тип 1, варіант 1)
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Варіант 1. горщики зі слабко опуклим ту
лубом (фЖ до 0,2). вінця їх, як правило, трохи 
відігнуті. діаметр їх трохи більший за діаметр 
тулуба — різниця коливається в межах 1,0—
1,5 см (рис. 69: 6).

Варіант 2. горщики з дуже опуклим тулу
бом (фЖ понад 0,2). відрізняються від попе

реднього варіанту виключно опуклістю тулуба 
(рис. 71).

Загальна кількість горщиків другого типу 
дорівнює 87 од., що становить 51 % від статис
тичної добірки.

Тип 3. Посуд з прямими стінками без виді
леної шийки. вінця одразу переходять у тулуб, 

рис. 67. кухонні горщи
ки (тип 1, варіант 2)

рис. 68. кухонні горщики (тип 1, варіант 3)
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деякий посуд має трохи опуклі стінки (рис. 72). 
Загальна кількість такого посуду — 10 од., що 
становить 6,0 % від статистичної добірки.

Орнаментація кухонних горщиків харак
теризується стандартним набором прийомів 
пластичного декору, кожен з яких представле
но кількома варіантами. вони різняться техні
кою виконання та розміщенням на посудині, 
що створює відчутний спектр орнаментальних 
комбінацій.

Наколи відомі в декількох варіантах. 
Найбільше поширені — нанесені круглою в 
перетині паличкою перпендикулярно до стін
ки, що з протилежного боку утворює так звану 
перлину. так само часто наколи нанесено за
гостреною паличкою або тріскою під кутом. у 
цьому разі відбитки мають видовжену форму 
та мають вигляд насічок. Заглиблення наноси

ли і з внутрішнього, і з зовнішнього боків. в ос
танньому варіанті перлини іноді відсутні, а на 
внутрішній поверхні є сліди їх загладжування. 
Значно рідше трапляються наскрізні проколи, 
розміщені під краєм вінців. Загалом це єдиний 
різновид декору, нанесений над пружком.

Наколами орнаментовано 167 фрагментів 
вінець. Нанесено їх переважно ззовні — 111 од., 
показники з перлинами чи без перлин суттєво 
не різняться (47 і 67 відповідно). Наколи, нане
сені зсередини, зафіксовано на 56 од., суттєво 
переважають з перлинами — 45 од., без пер
лин — 11 од.

Пружок. так декоровано більшість фраг
ментів горщиків, пружок розміщений дещо ни
жче вінець або на перегині шийки. він завжди 
розчленований, зразок з гладеньким пружком в 
колекції лише один. маємо декілька варіантів 

рис. 69. кухонні горщики (тип 2, варіант 1)
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рис. 70. кухонні горщики (тип 2, варіант 1)
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деформації пружка. в колекції є декілька фраг
ментів горщиків, в яких пружок розміщено на 
стінках. На трьох фрагментах це одинарний 
наліпний пружок з пальцевими вдавленням, на 
одному — таких пружків два.

Зрідка пальцевим вдавленнями або нав
скісними насічками деформовано край вінців 
горщика (рис. 65: 1; 66: 3; 71: 1, 5). Більшість 
посуду орнаментовано, лише 6 од. не орнамен
товано.

рис. 71. кухонні горщики (тип 2, варіант 2)

рис. 72. кухонні горщики (тип 3)
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у колекції наявні також 119 денець кухон
ного посуду. денця горщиків пласкі, частина 
має потовщення по краю (рис. 73). імовірно, 
потовщені денця походять від посуду типу 2.

вкажемо, що поверхня деяких фрагмен
тів має сліди загладжування жмутом трави 
(рис. 74). Більшість таких фрагментів похо

дить від дуже великого посуду (рис. 74: 2—4). 
одиничним зразком представлено посудину з 
носикомзливом (рис. 74: 6). З матеріалів роз
копу 2016 р. походить невеликий фрагмент 
масивної сковорідки з бортиком, поверхня її 
грубувата, в тісті є домішка великих шматочків 
подрібненого кварциту.

рис. 73. денця кухонних горщиків

рис. 74. окремі зразки горщиків
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4.2. столовий і тарний посуд

Значну частину знахідок з розкопок 
хотівського городища становлять фрагменти 
посуду, що відрізняються від уламків звичай
них горщиків кращою якістю виготовлення. 
тісто столового посуду добре відмучене, вміст 
домішок значно менший, поверхню суттєво 
краще оброблено, значна частина фрагментів 
лощена ззовні.

Миски. Найчисленнішу категорію столо
вого посуду становлять миски. їхня поверхня 
часто залощена або ретельно загладжена, в де
яких випадках є сліди загладжування жмутом 
трави. Поверхня здебільшого світлосіра, іноді 
жовтувата, червоняста або темнобрунатна, 
лише частина має чорне лощіння, деякі фраг
менти зсередини також мають чорну поверх
ню. тісто мисок порівняно з кухонним посудом 

кращої якості, воно добре відмучене, домішки 
дуже дрібні.

типологію мисок з хотівського городища 
ускладнює їхня фрагментованість, більшість 
уламків не дають уявлення про повну форму 
посудини. візуально вони поділяються на посуд 
з округлим профілем і біконічним з вираженим 
ребром, що відділяє вінця від основного об’єму. 
враховуючи особливості умовно цілих екземп
лярів, можна стверджувати, що форма більшості 
мисок залежить від їхньої глибини. так, глибокі 
миски мають переважно плавний, дещо заокруг
лений профіль, натомість на неглибоких ребро 
чітко відділяє вінця від нижньої частини посу
дини. кількість мисок — 145 од., що становить 
28 % від загалу посуду та 72 % від лощеного.

Тип 1. миски із загнутими вінцями. 
діаметр їх здебільшого дорівнює 26—28 см, 

рис. 75. миски (тип 1, варіант 1)
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хоча є й більші екземпляри з діаметром 
вінець 36—38 см (рис. 75; 76). Залежно 
від глибини мисок, наявності ребра та 
особливостей профілю вінець їх поділе
но на варіанти. кількість мисок першо
го типу становить 30 од., або 21 % від 
загалу мисок.

Варіант 1. миски з плавно за
округленими вінцями (рис. 75). вінця 
здебільшого овальні в перетині, самі ж 
посудини іноді мають напівсферичну 
форму (рис. 75: 1, 5).

Варіант 2. миски з ребром, що 
чітко виокремлює вінця (рис. 76). сту
пінь нахилу вінець різний — від майже 
вертикальних до різко загнутих всере
дину. від попереднього варіанту миски 
відрізняються менш опуклим, майже 
конічним тулубом. вінця таких мисок 
в перетині підпрямокутні або ледь за
округлені.

Тип 2. миски з вертикальними він
цями (рис. 77—79). серед мисок другого 
типу є і середніх розмірів — з діаметром 
вінець 26—30 см, і великі, діаметр яких 
може сягати 40 см і більше (рис. 77: 3; 78: рис. 76. миски (тип 1, варіант 2)

рис. 77. миски (тип 2, варіант 1)
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3; 79: 3—5). дуже рідко трапляються невеликі 
посудини з діаметром вінець 18—20 см (рис. 79: 
1, 2). серед мисок цього типу є зразки зі зрізаним 
всередину краєм вінець (рис. 78: 1, 2; 79: 1).

Варіант 1. миски з вертикальними вінця
ми, переважають з прямокутним оформленням 
вінець (рис. 77; 78). Неглибокі зразки часто з 

ребром (рис. 78). окремі миски цього типу ма
ють з внутрішнього боку вінець специфічне 
потовщення — закраїну (рис. 77: 3, 7).

Варіант 2. миски з трохи відігнутими 
вінцями. Переважно це дуже великі посуди
ни, діаметр їхніх вінців становить понад 30 см 
(рис. 79).

рис. 79. миски (тип 2, варіант 2)

рис. 78. миски (тип 2, 
варіант 1)



�0

р о з д і л  4.  керамічний Посуд і Проблема генеЗи культури

другий тип представлено 87 од., або 60 % 
від загалу мисок.

Інші зразки мисок за деякими ознаками 
відрізняються від основного загалу. до рідкіс
них варіантів належать фрагменти, в яких вінця 
з обох боків дуже потовщені, плоскі або дещо 
заокруглені (рис. 80: 1—3). в колекції також 
є фрагменти мископодібної посудини з трохи 

відігнутими вінцями, зовнішній бік яких про
фільований потовщенням з ребром. Поверхня 
її ретельно підлощена, сірого кольору, стінки 
доволі тонкі, нижче вінець вона прикрашена 
наколами з перлинами ззовні (рис. 80: 4).

денця мисок (149 од.) здебільшого плас
кі, іноді трохи потовщені із зовнішнього краю 
(рис. 81). діаметр денець коливається в межах 

рис. 80. окремі різновиди 
мисок

рис. 81. денця мисок
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6—14 см, найбільше зразків має 8—10 см. 
трапляються денця на кільцевому піддоні. 
Піддон частіше низенький, рідше — високий 
конічний заввишки 2,5—3,0 см (рис. 81: 5—
11). одне денце завершувалося масивною ніж
кою (рис. 81: 12).

Оздоблення мисок. Провідним різновидом 
декорування мисок є наколи зсередини, нанесені 
ритмічно нижче вінець на лінії максимального 
діаметра. Наколи здебільшого зроблено круг
лою в перетині паличкою, рідше — з пласким 
кінчиком, через що вони мають вигляд видов
жених насічок. Ззовні миски вичавлена глина 
утворює опуклості — так зв. перлини (рис. 77: 
1, 2, 4, 5). іноді їх загладжено, тобто наколи не 
проявляються перлинами. декілька фрагментів 
мисок прикрашено наскрізними проколами, на
несеними з внутрішнього боку (рис. 77: 6; 79: 
3). одна з мисок, з якісним чорним лощінням, 
прикрашена ззовні пружком, розчленованим 
навскісними насічками, та наколами зсередини 
(рис. 78: 2). в колекції є фрагменти невеликої 
мисочки, край якої декоровано пальцевими 
вдавленнями (рис. 78: 4).

Переважна більшість не орнаментова
на — понад 91 од., що становить 63 % від зага
лу. орнаментованих мисок 53 од., тобто 39 %. 
кількість мисок, прикрашених наколами з пер
линами, становить 30 од. (21 %), фрагментів з 
наколами зсередини, але без перлин — 19 од. 
(12 %).

Кухлі й келихи. столовий посуд середньо
го розміру — кухлі й келихи — представлені 
фрагментами вінець і стінок. їхній стан уне
можливлює впевнений розподіл. враховуючи 
матеріали з поховальних комплексів, більшість 
таких знахідок слід співвідносити саме з кух
лями.

Тип 1. Посуд Sподібного профілю з відіг
нутими вінцями та високою шийкою, часто 
відділеною ребром від заокругленої нижньої 
частини (рис. 82: 1—4). вони тонкостінні, 
тісто ретельно відмучене, поверхня зазвичай 
якісно лощена, здебільшого чорного кольору. 

ймовірно, від таких кухлів походять фрагмен
ти двох пласких петельчастих ручок (рис. 82: 
6). можливо, до них слід віднести також фраг
мент чорнолощеної стінки з паралельними 
слабко заглибленими канелюрами (рис. 82: 7).

Тип 2. Посуд біконічного профілю без 
виділеної шийки з розширеним у централь
ній або нижній частині тулубом (рис. 83; 84). 
висота посудини завжди більша за діаметр її 
вінець, іноді доволі суттєво. в колекції є де
кілька розвалів таких кухлів, лише на одно
му зразку повністю збереглася ручка. З шару 
долівки землянки (розкоп і 1965 р.) походять 
фрагменти великого тонкостінного кухля з чу
довою чорнолощеною поверхнею, ручка якого 
на перегині має невисокий конічний виступ 
(рис. 83: 1). також чорнолощену поверхню, але 

рис. 82. кухлі й келихи (тип 1)
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гіршої якості, має кухоль менших розмірів з 
вертикальними вінцями та розширенням ближ
че до центральної частини тулуба. висота його 
8,0 см, діаметр вінець 7,8 см (рис. 83: 2). З роз
копок 2016 р. походить посудина, висота якої 
становить 13 см, діаметр вінець 7,0 см. кухоль 
має залощену поверхню світлосірого кольору. 
максимальне розширення тулуба припадає на 
нижню частину, майже біля дна (рис. 83: 3). 
в колекції є ще один кухоль, близький до по
переднього за пропорціями, але з трохи виді
леною шийкою та загладженою поверхнею 
(рис. 83: 4).

З біконічним посудом можна пов’язати 
фрагменти ручок, круглі або овальні в перетині 
(рис. 84: 3—6). Єдиним способом декорування 
їх був наліпний виступ на перегині ручки по

судини у вигляді конічного стовпчика з плас
кою верхівкою. такий виступ на одній з ручок 
відрізняється від інших більше розширеною та 
дещо приплюснутою верхівкою (рис. 84: 4).

в колекції є понад десяток фрагментів 
прямих чи трохи відігнутих вінець посуду се
реднього розміру, більшість яких можна спів
віднести з кухлями другого типу (рис. 84: 1). 
також є фрагмент кухлика відкритого типу, 
діаметр вінець більший за його висоту в де
кілька разів. кухлик має Sподібний профіль 
з невисоким горлом і неглибокою чашечкою, 
поверхня чорнолощена (рис. 82: 3).

З розкопок 1948 р. походить фрагмент ке
лиха з високим горлом і поверхнею брунат
ного кольору з якісним лощінням (рис. 82: 5). 
Загалом кількість кухлів і келихів у колекції 

рис. 83. кухлі й келихи (тип 2) рис. 84. кухлі й келихи (тип 2)
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становить 35 од., що дорівнює 7 % від загалу 
посуду та 17 % від лощеного посуду.

Корчаги. Посуд тарного призначення пред
ставлено в колекції в дуже фрагментованому 
вигляді, що унеможливлює визначити розміри 
більшості. але товщина стінок і діаметр вінець 
свідчать про наявність великих екземплярів.

Тип 1. корчаги біконічного профілю. в та
ких корчаг вінця дуже відігнуті, так би мовити, 
відділені від шийки та похилих плічок, що пере
ходять у роздутий тулуб (рис. 85). Зовнішня по
верхня посуду першого типу має якісне лощіння 
здебільшого чорного кольору, рідше — світло
сірого або червонястого відтінків, тісто ретель

но відмучене. Найменша з корчаг такого типу 
має вінця діаметром 20 см, найбільша — 34 см.

Найбільшим екземпляром корчаг першо
го типу є посудина, від якої збереглися лише 
масивні уламки стінок, дна та вінець. вінця 
горизонтальні, з ребром з внутрішнього боку 
(рис. 85: 1). інша посудина має дуже відігнуті 
краї вінець, діаметр яких 24 см. Нижче роз
міщено горизонтальний наліпний пружок з 
навскісними насічками. високі похилі вінця 
відокремлені від сферичного тулуба одинар
ною горизонтальною канелюрою (рис. 85: 3). 
Подібною неглибокою канелюрою підкресле
но верх тулуба ще однієї корчаги (рис. 86: 2). 

рис. 86. корчаги (тип 1)

рис. 85. корчаги (тип 1)
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один екземпляр декоровано великим наліпним 
приплюснутим виступом овальної форми, роз
міщеним на лінії максимального розширення 
тулуба (рис. 86: 4). до корчаг цього типу мож
на також зарахувати фрагмент стінки з гла
деньким пружком трапецієподібного профілю 
(рис. 86: 3).

Тип 2. корчагоподібні посудини. від по
переднього типу вони відрізняються меншими 
розмірами, їхній профіль більш плавний і ви
довжений (рис. 87). діаметр наявних у колек
ції екземплярів коливається від 15 до 28 см. 
Поверхня такого посуду ретельно загладжена 
або підлощена, має світлосірий, рідше тем
ніший колір, лише деякі уламки мають чорне 
лощіння стінок. тісто зазвичай гіршої якості, 
зокрема, в ньому трапляються великі домішки 
жорстви. в більшості корчажок вінця слабко 
відігнуті. Посуд другого типу позбавлений ор
наментації.

тарний посуд представлено в колекції 
відносно незначною кількістю, всього нарахо
вується 20 од., що становить 4 % від загалу ке
раміки й 10 % від лощеного посуду.

4.3. керамічний комплекс:  
відносна Хронологія, генеза  
та місце серед лісостеповиХ  

старожитностей

Під час перших розкопок дослідники за
фіксували відмінність у матеріалах городища 
залежно від їхньої стратиграфічної позиції. 
однак, з огляду на сучасний стан документа
ції розкопок співвіднести більшість матеріалів 
з конкретними глибинами доволі складно. але 
це не виключає можливості виокремити пев
ний масив відносно ранньої кераміки.

так, Є.ф. Покровська розділила матеріа
ли пам’ятки на два періоди — ранній і пізній 
(Покровська, 1952, с. 18). до пізнього віднесе
но знахідки, що походили з шарів над завалом 
обмазки та частково нижче горизонту обмазки. 
матеріали, виявлені на глибині 0,85 м і нижче, 
дослідниця визначала як належні до раннього 
періоду (рис. 88, 89). до нього також можна 
віднести так зв. землянку, відкриту під час роз
копок 1965 р. 

окремі характеристики її заповнення, на
явні в щоденнику й звіті, уможливлюють роз
глядати його нижню частину як умовно закри
тий комплекс. Зокрема, на глибині 1,8 м зафік
совано рештки вогнища і два розвали горщи
ків, один з яких стояв дном догори. до глибини 
1,6 м уздовж стін котловану зафіксовано завал 
обмазки — ймовірно, рештки надземної части
ни, що завалилися всередину. це може свідчи
ти про припинення функціонування споруди та 
подальшу засипку її котловану вже в пізніший 
час. слід зауважити, що знахідки кераміки, які 
походять з рівня глибше за 1,8 м, відносно од
номанітні. Більшість фрагментів горщиків, що 
походять з нижньої частини заповнення, від
носяться до першого варіанту типу 1 (рис. 90: 
2—9). тут також виявлено великі фрагмен
ти чорнолощеного посуду, зокрема великої 
корчаги, кухля та декількох мисок (рис. 91). 
Зпід вогнища споруди також походять фраг
менти двох керамічних дисків (так званих по 
кришок).

рис. 87. корчагопо
дібний посуд (тип 2)
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рис. 88. матеріали зпід завалу обмазки (другий штик)
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рис. 89. матеріали зпід завалу 
обмазки (третій штик)

рис. 90. кухонні горщики із заповнення землянки
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характеризуючи столовий посуд, Є.ф. По
кровська зауважила, що однією з відмінностей 
ранніх матеріалів є наявність серед них чорно
лощеного посуду. у пізньому шарі він майже 
відсутній (Покровська, 1952, с. 18). дійсно, 
зразки з гарною чорнолощеною поверхнею, 
насамперед великі фрагменти й розвали, похо
дять переважно з нижніх шарів під обмазкою 
та низу заповнення землянки. таким чином, 
знахідки з горизонту «2—4го штика під обмаз
кою» (розкоп 1947 р.) і нижніх рівнів землянки 
(розкоп 1965 р.) слід розглядати як раніші на 
тлі загального масиву кераміки городища.

Загалом же керамічний комплекс постає 
доволі однорідним. розподіл на пізні та ранні 
матеріали є доволі умовним, відмінності між 

ними не є кардинальними та полягають у пос
туповій зміні співвідношення кухонних горщи
ків різних типів і зменшенні частки орнаменто
ваних і чорнолощених зразків серед лощеного 
посуду.

розглянемо керамічний посуд пам’ятки 
на тлі матеріалів ранньозалізної доби і, насам
перед, комплексів скіфського часу лісостепу 
україни.

кухонні горщики з високим горлом і тро
хи опуклим тулубом (тип 1, варіант 1) близь
кі до горщиків типу 1, за к.Ю. Пеляшенком 
(Пеляшенко, 2014, с. 37). вони аналогічні фраг
ментам посуду, що походять з ями 2 розкопу 23 
Жаботинського поселення. спираючись на ана
логії знахідкам античної кераміки з вказаного 

рис. 91. столовий і тарний посуд із заповнення землянки
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об’єкта, м.м. дараган розглядає такі горщики 
як приклад новацій, що з’явилися наприкінці 
vII ст. до н. е. (дараган, 2011, с. 628). імовірно, 
посуд цього типу можна розглядати як най
раніший серед кухонних горщиків хотівського 
городища.

горщики з високим горлом і опуклим ту
лубом (тип 1, варіант 3) можна розглядати як 
перехідні між типами 1 і 2. За висотою горла 
вони близькі до першого типу, натомість про
філь тулуба зближує їх з посудом типу 2, зок
рема, другим його варіантом. За орнаментом 
і загальним профілем деякі з них подібні до 
підгірцівських горщиків (рис. 68: 5, 7; див.: 
Петровська, 1971, рис. 2; 4: 3, 5).

горщики з невисоким горлом (тип 2) та
кож трапляються в ранніх шарах, окремі зраз
ки були в шарі під завалом обмазки, але в мен
шій кількості, ніж посуд першого типу. Значно 
більше їх у горизонті самого завалу обмазки та 
шарах вище. З певним застереженням можна 
говорити про зменшення кількості слабко про
фільованих горщиків з високим горлом (тип 1) 
і поступову заміну їх на більше профільований 
посуд з невисоким горлом (тип 2). це співпа
дає з загальною тенденцією розвитку кухонно
го посуду з поселенських пам’яток лісостепу 
впродовж vіі—vі ст. до н. е. (Пеляшенко, 
2014, с. 37). Зауважимо, що деякі зі зразків 
посуду другого типу, насамперед прикрашені 
круглими наколами на хвилястому пружку, ма
ють аналогії серед знахідок на Шарпівському 
городищі (фабриціус, 1952, табл. іі: 2).

кухонні горщики основних типів мають 
прототипи в культурі Правобережного лісосте
пу, що значною мірою визначає місцевий вигляд 
керамічного комплексу. основні прийоми деко
рування кухонного посуду склалися ще в перед
скіфську добу та з часом набули відмінностей 
лише щодо місця розміщення розчленованого 
пружка, його комбінації з іншими прийомами 
пластичного декору — проколами й наколами 
різних варіантів (ильинская, 1975, с. 143—145; 
максимов, Петровская, 2008, с. 44).

що ж до столового й тарного посуду, то мис
ки із загнутими вінцями (тип 1) є однією з ознак 
комплексів пізньочорноліського часу, де їх роз
глядають як інновацію гальштатського поход
ження (тереножкин, 1961, с. 63; мелюкова, 1979, 
с. 78). вони широко представлені в комплексах 
лісостепової Наддніпрянщини впродовж vIіI—
vI ст. до н. е. (ковпаненко, 1981, с. 92; дараган, 
2011, с. 396—397). дослідники городища також 
зафіксували важливу відмінність ранніх мисок 
від пізніх — пізні позбавлені орнаментації у виг
ляді проколів і перлин (Покровська, 1952, с. 18). 
декорування вінець мисок наколами з перли
нами — поширене явище в комплексах vIі—
vі ст. до н. е. (ковпаненко, 1981, рис. 54: 2, 6, 9; 
Пеляшенко, 2014, с. 38). миски з високим піддо
ном з’явилися в пам’ятках Наддніпрянщини, по
чинаючи з vI ст. до н. е. (ковпаненко, 1981, с. 92). 
Подібна посудина представлена в матеріалах 
поховання 2 реп’яхуватої могили (ильинская, 
тереножкин, 1983, с. 249). миски другого типу, 
особливо їх другий варіант, мають близькі ана
логії серед матеріалів Пирогівського могильни
ка (максимов, Петровская, 2008, рис. 13: 4; 14: 
8; 15: 7; 16: 3; 17: 3, 6).

столовий посуд середнього розміру — кух
лі й келихи — представлені в колекції значно 
меншою кількістю, ніж миски. кухлі першого 
типу — Sподібного профілю — відносять
ся до ранішого часу, їх можна співвіднести з 
посудом групи і, за г.т. ковпаненко, зокре
ма з типом Iv (ковпаненко, 1981, с. 81—82). 
чимало посуду, близького до кухлів першого 
типу, представлено в поховальних комплексах 
лісостепу vі ст. до н. е. — курган біля с. ма
ла офірна, реп’яхувата могила (Петровська, 
1968б, рис. 6: 1—6; ильинская, тереножкин, 
1983, с. 240). Близькими аналогіями до фраг
мента з канелюрами є знахідки кухлів з кур
ганів біля с. глевахи, Переп’ятихи і трипілля 
(тереножкін, 1954, табл. 1: 3, 5; максимов, 
Петровская, 2008, рис. 25; 29: 3).

Найбільше в колекції глибоких біконічних 
кухлів (тип 2), що відповідають кухлям типу ііі, 
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групи ііі, за г.т. ковпаненко (ковпаненко, 
1981, с. 85, рис. 51: 12—15). тривалий час 
вважалося, що вони з’явилися в vI ст. до н. е., 
але останнім часом вік їх понижено до сере
дини vII ст. до н. е. (Пеляшенко, 2014а, с. 56). 
Питання їх походження також лишається дис
кусійним. Найповнішу характеристику подіб
ного посуду подано в роботі к.Ю. Пеляшенка, 
який виводить ґенезу їх з Північного кавказу 
(Пеляшенко, 2014а, с. 60—61).

співіснування кухлів обох типів доведе
но наявністю їх разом в низці поховань кінця 
vII — vі ст. до н. е. — реп’яхувата могила, 
мала офірна (Петровська, 1968б, рис. 6: 
1—6; ильинская, тереножкин, 1983, с. 249; 
див. також: Полін, 1987; скорый, 2003, с. 34; 
Пеляшенко, 2014а, с. 56). Близькі аналогії ке
лихам і кухлям з хотівського городища ста
новить посуд з Пирогівського могильника 
(масксимов, Петровская, 2008, рис. 13: 3, 5, 
7; 14: 3, 7, 9). Зауважимо, що в матеріалах по
ховань відсутні чорнолощені кухлі, типові для 
ранніх матеріалів городища.

корчаг у колекції теж відносно небагато. 
Посудини першого типу, які зазвичай нази
вають «корчагами типу віланова», є одним з 
маркерів пізньочорноліського часу для кера
мічного комплексу Правобережного лісостепу 
(тереножкин, 1976, с. 66). Переконливою ви
дається думка про їх появу в результаті впливів 
з боку гальштатської традиції (мелюкова, 1979, 
с. 78). різноманітні варіанти подібного посуду 
представлені в комплексах жаботинського часу 
(дараган, 2011, с. 408—410). вони також при

сутні в матеріалах поселенських і поховаль
них комплексів лісостепової Наддніпрянщини 
впродовж vII—vI ст. до н. е. (ковпаненко, 
1981, рис. 55: 13; ильинская, тереножкин, 1983, 
с. 240, 247; максимов, Петровская, 2008, с. 48). 
серед матеріалів пам’яток київщини також є 
подібні корчаги, зокрема вони походять з роз
копок курганів біля сс. глеваха й мала офірна 
(тереножкин, 1954, рис. 12, с. 91; Петровська, 
1968б, рис. 7). корчагоподібний посуд (тип 2) 
трапляється в матеріалах Правобережного лісо
степу ще з передскіфського часу та, вірогідно, 
є місцевою формою (ковпаненко, 1981, с. 92—
93, 95; рис. 55: 1—3; Пеляшенко, 2014, с. 43).

свого часу хотівське городище було відне
сено до київочеркаської групи старожитностей 
Правобережного лісостепу, де його розглядали в 
складі київського ареалу цієї групи (ильинская, 
тереножкин, 1983, с. 276). Є.в. максимов і 
Є.о. Петровська поточнили її назву до «хотівської 
локальної групи пам’яток скіфіворачів», узявши 
за епонімну пам’ятку саме хотівське городище 
(максимов, Петровская, 2008, с. 5). дослідники 
акцентували увагу на типовості керамічного 
комплексу пам’яток групи для Правобережного 
лісостепу, підкресливши спільну білогрудівсь
кочорноліську генетичну підоснову (ильинская, 
тереножкин, 1983, с. 276—277; максимов, 
Петровская, 2008, с. 44—45, 78).

таким чином, керамічний комплекс хотів
ського городища має відповідність у матеріалах 
пам’яток київщини й ширше Правобережного 
лісостепу, що датуються ранньо і серед
ньоскіфським часом.
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Під час дослідження городища в 1965 р. Є.о. Петровська на роз
копі I знайшла фрагмент рогового предмета з рельєфним зображенням 
хижака родини котячих. Знахідку виявлено в заповненні землянки за 
0,5 м вище рівня долівки (Петровська, 1970, с. 135—137, рис. 11).

На тлі пластини видовженої підовальної форми чітко виділяється 
контур фігури хижака, вирізьбленого в невисокому рельєфі (висота 
рельєфу 2—3 мм). Поверхня залощена до блиску, так само й краї, 
крім одного поздовжнього обламаного. можливо, під дією вогню, 
пластина набула брунатного кольору різних відтінків. Зображення 
одностороннє, зворотний бік пластини гладенький. розміри її 4,7—
4,8 × 1,7—1,9, товщина 0,5—0,8 см (рис. 92 — див. вклейку).

хижака зображено в традиції скіфського «звіриного стилю» — 
чітко в профіль з підігнутими лапами та опущеною головою. голова 
звіра пласка, деталі на ній позначено врізаними лініями, загальний її 
контур цілком вказує на хижака родини котячих. око кругле, виділе
не кільцем із заглибиноюзіницею в центрі. Паща із зімкненими виш
кіреними іклами, позначена півовальною виїмкою, обведена стрічкою 
губ. Ніс накреслено лінією, що йде від зовнішнього контура голови 
до лінії, яка позначує стрічку губ. щока велика й заокруглена. вухо 
(його верхня частина частково відбита) велике й видовжене, кінчик 
заокруглений, всередині куточком позначено внутрішню перегород
ку. тіло хижака передано площинами різної висоти, що чергуються в 
рельєфі. Шию й тулуб (груди й живіт) вкрито округлими заглибина
ми, що імітують шерсть (гриву) чи плямисте хутро, інші частини тіла 
гладенькі. Шия звіра коротка й масивна. лопатка широка, сегменто
подібна, верхній контур підтрикутний. груди масивні, живіт втягну
тий. стегно виділено округлими контурами. лапи відносно масивні, 
їхні кінці загнуті гачком. хвіст зображено на відстані від задньої лінії 
стегна та скакального суглоба задньої лапи. вигнутий дугою, він пе
реважно збитий у давнину, вірогідно, був тонким і довгим. цілком 
вірогідно, що кінчик хвоста був загнутий напівкільцем.

Зображення має виразні стилістичні ознаки, сукупність яких вод
ночас робить його оригінальним. Більшість таких ознак можна знайти 
на різних зображеннях хижаків ранньоскіфського часу, що походять 
з Північного Причорномор’я, Прикубання та Північного кавказу. в 

пластина із зображенням  
Хижака у скіфському  

звіриному стилі�розділрозділ
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першу чергу, привертає увагу схожість зобра
ження хижака з хотова й «пантери» з кург. 1/Ш  
келермеського могильника в Прикубанні 
(галанина, 1997, кат. 13, табл. 3; Полидович, 
2010). це стосується особливостей зображен
ня голови (рис. 93: 2; тут і далі — див. вклей
ку): загальний абрис, кругле око з виділеною 
зіницею, а також пащі, нижньої щелепи, ок
руглої щоки, носа (хоча на хотівській знахідці 
ніздрю не позначено). відмінності полягають 
у стилістиці окреслення вуха, а також у тому, 
що в хотівського хижака не зображено зубів і 
язика. інші стилістичні ознаки на цих двох зоб
раженнях подібні меншою мірою, проте можна 
стверджувати, що вони пов’язані з одним ху
дожнім колом.

велика заокруглена щока — прикме
та широкого кола зображень хижаків ран
ньоскіфського часу. На кістяній ложці (рис. 93: 
3) з курганів в уроч. дар’ївка у лісостеповому 
Подніпров’ї (Бобринский, 1894, рис. 12), бляш
ці на центральній ручці дзеркала та кістяних 
пронизках з кург. 2/в келермеського могиль
ника в Прикубанні (галанина, 1997, кат. 223, 
табл. 31; кат. 258—259, табл. 22), на деяких 
зображеннях з могильника Новозаведеннеіі 
(рис. 93: 4, 9) на північному кавказі (Петренко, 
маслов, 1999, рис. 1: 2; 2: 6) і комплексу 
Зівіє біля м. саккиз (рис. 93: 5) у Північно
Західному ірані (Погребова, раевский, 1992, 
рис.1: а, в, д, е) щоку позначено контуром. 
Натомість на кістяних бутеролях з кург. 21 біля 
сел. Нартан і поселення трелігоребі на кавказі 
(Батчаев, 1985, с. 42, табл. 51: 20; Пирцхалава, 
2016, рис. 1), золотих накладних пластинах на 
срібне блюдо, стрічці, бутеролі з комплексу 
Зівіє (Пиотровский, 1962, рис. 45; Погребова, 
раевский, 1992, рис. 1: б, г) та ін. її позначено 
круглим або овальним рельєфним виступом 
(рис. 93: 8).

особливості зображення тіла хотівсько
го хижака — площинами різної висоти, що 
чергуються в рельєфі, а також сегментоподіб
на лопатка, втягнутий живіт; відставлений 

хвіст — прикметні також хижакам, представ
леним на одному з секторів електрового пок
риття срібного дзеркала (рис. 93: 1) з кург. 4/Ш 
келермеського могильника (галанина, 1999, 
кат. 52, табл. 1) і на золотій бляшці (рис. 93: 7) 
з ульського кург. 1 1909 р. (ульские …, 2015, 
табл. 31: 2, кат. 67). Наголосимо, що рельєфне 
виділення лопатки (плеча) й стегна становить 
одну з особливостей ранньоскіфського стилю, 
але здебільшого плече зображено округлим 
(овальним або краплеподібним).

Шию і тулуб хотівського хижака вкри
то округлими цяткамиямками, що, мабуть, 
імітують шерсть і гриву або плямисте хутро 
котячого хижака — цебто леопарда, інакше 
пантери. На зображеннях левів, що походять з 
келермеського могильника та представлені на 
бутеролі піхов меча та руків’ї сокири з кург. 1/Ш 
 і на срібному ритоні з кург. 3/Ш, гривою вкриті 
шия, груди й низ живота звірів (галаніна, 1997, 
табл. 9: 1 (с); 10: 6 (с); 39: 41) 1.

для серії північнокавказьких зображень 
прикметне позначення шерсті короткими рис
ками (штрихуванням) саме на шиї і тулубі, 
натомість плече, стегно та лапи лишаються 
гладенькими (Петренко, маслов, 1999, с. 254). 
маємо на увазі зображення на кістяних ви
робах (рис. 93: 4) з кург. 5 і 10 могильника 
Новозаведеннеіі (там само, рис. 1: 4, 8; 2: 
3) і з поховання, розкопаного в 1939 р. біля 
м. малгобек на Північному кавказі (крупнов, 
1960, табл. хI: 4). На деяких зразках шерсть 
позначено аналогічним чином і на інших 
частинах тіла, що, зокрема, властиво зобра
женням на кістяних / рогових виробах з тих 
же Новозаведенівських курганів (Петренко, 
маслов, 1999, рис. 1: 1, 2, 9). а на фігурці 
хижака, розміщеній на ручці кістяної лож
ки з курганів в уроч. дар’ївка (рис. 93: 3) у 
лісостеповому Подніпров’ї (Бобринский, 1894, 
рис. 12), таким же чином показано шерсть на  

1 так само зображували гриву в левів і на виро
бах Iv ст. до н. е., наприклад, на пекторалі з товстої 
могили (мозолевський, 1979, рис. 61; 62).
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плечі та стегні 2. в.г. Петренко та в.Є. маслов 
вважають, що штрихування на виробах з рогу, 
ймовірно, відтворювало техніку, якою корис
талися давні східні торевти в створенні таких 
виробів як, наприклад, дзеркало з келермесу 
або пектораль із Зівіє, на яких фігури антропо
морфних персонажів і звірів додатково опрацьо
вані таким же чином (Петренко, маслов, 1999, 
с. 254). так само й в.а. іллінська зазначала, що 
такими штрихами моделювали шерсть і цей при
йом свідчить «про знайомство майстра з подіб
ними зображеннями, виконаними під впливом 
давньосхідного мистецтва» (ильинская, 1975, 
с. 159). у деяких випадках шерсть на шиї і ту
лубі позначено іншим чином: на золотих на
кладках у вигляді фігурки хижака на срібне 
блюдо з комплексу Зівіє (рис. 93: 8) — рельєф
ними смужками (Погребова, раевский, 1992, 
рис. 1: б), на наверші срібної втулки біметалевої 
сокири з Metropolitan Museum of Art (рис. 93: 
6) — рядочками округлих елементів, що нагаду
ють луску 3 (иванчик, 2001, рис. 22: 4).

округлі ямки для позначення плям на 
шерсті відомі на зображеннях і v—Iv ст. до 
н. е., виконаних у грекоскіфському стилі. З них 
найранішим є зображення пантери, що тримає 
в лапах людську голову, з кург. 5 біля с. архан
гельська слобода в степовому Причорномор’ї 
(лесков, 1972, илл. 35, 39). але це вже була 
інша традиція, не пов’язана з архаїчною.

отже, можна стверджувати, що зображен
ня хижака з хотівського городища стилістич
но пов’язане з келермеськосаккизьким колом, 
виділеним м.м. Погребовою та д.с. раєвським 

2 такий прийом, імовірно, можна вважати певною 
стилістичною інверсією, що прикметно в разі запози
чення образів з іншого культурного середовища (дет. 
див.: Полидович, 2001, с. 29—32).

3 На думку г.т. ковпаненко, шия хижаків, зоб
ражених на бронзових бляшках, де було відтворено 
голову і шию «барса», з кург. 9 біля с. мачухи, теж 
вкрита «рядами опуклих лусочок» (ковпаненко, 1970, 
с. 155, рис. 3: 16—19). щоправда, комплекс, з якого 
походять ці бляшки, датовано вже v ст. до н. е. (там 
само, с. 146).

як первинний осередок у формуванні скіфсько
го звіриного стилю (Погребова, раевский, 1992, 
с. 74—163). Не виключено, що й сама пластина 
з хотова походить з Північного кавказу, звід
ки вона через якісь обставини потрапила до 
Подніпровського лісостепу.

За вказаним колом стилістичних анало
гій виріб з хотова можна датувати другою 
половиною vII ст. до н. е. Найпізніша анало
гія йому — зображення на золотій пластині з 
ульського кург. 1 1909 р. (рис. 93: 7) — похо
дить з комплексу, що датується не раніше дру
гої чверті — середини v ст. до н. е., хоча є в 
ньому певним архаїчним елементом (лесков, 
2015, с. 92—93). ульський хижак в цьому разі, 
швидше, є свідченням тяглості художньої тра
диції на території Прикубання, на нашу думку, 
власне корінній території, де ця традиція ви
никла та побутувала тривалий час 4.

ще одним аспектом є визначення, части
ною якого предмету була пластина з хотова. 
вона зламана з боку спини хижака, де один 
край зламу явно натякає, що пластина стано
вить фрагмент якогось виробу. можна припус
тити, що виріб був навершям якогось предме
та. Певною мірою хотівську пластину можна 
порівняти з овальною кістяною пластиною з 
комплексу Зівіє (Godard, 1950, fig. 86), на якій 
зображено в рельєфі батальну сцену. вона 
була частиною (навершям) якогось предмета 
і насадка для закріплення теж була у верхній 
частині (відносно зображення).

Є.о. Петровська припускала, що хотівська 
пластина могла бути фрагментом ручки рогової 
ложки або люстерка (Петровська, 1970, с. 135). 
Проте, враховуючи, що ширина можливої руч
ки ложки була десь 3,0—3,5 см, це сумнівно. а 
от щодо люстерка, то такий варіант не виклю
чено. скажімо, ширина залізної ручки одного з 
дзеркал в гробниці 2 реп’яхуватої могили рубе
жу vII—vI ст. до н. е. саме 3,0 см (ильинская, 

4 Про побутування старожитностей келермесь
кого типу в пізніший час, зокрема в першій половині 
vI ст. до н. е., див.: маслов, 2012, с. 356—357.
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мозолевский, тереножкин, 1980, с. 48). Ширина 
ручок, прикрашених на кінці фігуркою пантери, 
дзеркал так зв. ольвійського типу (наприклад, 
дзеркало з роменських курганів) становила 
близько 2,5 см (ильинская, 1968, с. 153, рис. 39: 
2; кузнецова, 2002, табл. 77, кат. 479).

але припущенню, що хотівська пластина 
була частиною ручки люстерка, перечать кілька 
моментів. дзеркала з кістяною / роговою руч
кою є досить рідкісними і датуються переваж
но Iv ст. до н. е. (кузнецова, 2010), натомість 
найранішим дзеркалам з поховань лісостепо
вої смуги прикметні залізні ручки (ильинская, 
1968, с. 152; 1975, с. 154). Порівняння з дзер
калами з боковою ручкою «ольвійського типу» 
приваблює, проте не може стати підставою для 
реконструкції хотівського предмета, оскільки 
фігурки на ручках дзеркал завжди скульптурні, 
завжди розвернуті ногами до ручки (зокрема й 
на дзеркалі іншого типу з кург. біля с. гаврилів
ка на Пслі: кузнецова, 2002, табл. 86, кат. 135) 
і завжди представляють хижака в іншій позі — 
не з підігнутими ногами, а частково зігнутими 5. 
гіпотетична реконструкція ручки з хотівською 
пластиною як навершям, швидше, нагадувала б 
античні дзеркала з округлим чи овальним навер
шям із зображенням, але такі дзеркала переважно 
датуються вже другою половиною vі — Iv ст. 
до н. е. 6 (кузнецова, 2002, с. 80—125). окрім 
того, якщо визначати дату хотівської пластини 
в межах келермеського етапу, то слід пам’ятати, 
що тоді побутували дзеркала тільки з централь
ною ручкою, появу ж дзеркал з боковою ручкою 
відносить до іншого етапу 7, якому прикметні 

5 Єдиним винятком є фігурка хижака на наверші 
ручки дзеркала з кург. 2 (1965 р.) могильника скоробор 
у Поворсклі (Шрамко Б., 1987, рис. 40: 5, 6).

6 одним з найраніших дзеркал з боковою руч
кою, що закінчується овальним навершям, є дзер
кало, від якого збереглася тільки ручка, знайдено на 
Немирівському городищі й датоване останньою трети
ною vII ст. до н. е. (вахтина, кашуба, 2016).

7 осторонь стоять два дзеркала, що, можливо, від
носяться до передскіфського часу (алексеев, 2005). а 
найархаїчніші екземпляри дзеркал з боковою ручкою 

й інші стилістичні образи (медведская, 1992, 
с. 89—95).

можна також припустити, що хотівська 
пластина могла бути верхньою частиною не
великого гребеня. такі гребені, виготовлені з 
кістки чи оленячого рогу, відомі на поселен
нях чорноліської культури та жаботинського 
етапу, а також на ранньоскіфських пам’ятках 
Подніпровського лісостепу. їх визначають як 
гребені для розчісування шерсті (Покровская, 
1973, с. 180; дараган, 2011, с. 434—435), хоча 
їх могли використовувати й ширше (див.: 
туаллагов, 2007) 8. щодо форми, то показо
вим є один з гребенів з Жаботинського посе
лення, виготовлений з кістяної пластини, що 
має шість тонких зубців і ручку з овальним 
щиткомнавершям (Покровская, 1973, с. 180, 
рис. 4: 23; дараган, 2011, с. 434, рис. Iv.50: 4). 
З подільської групи пам’яток ранньоскіфсь
кого часу походить кілька кістяних/рогових 
гребенів подібного зразка. це три гребені з 
Немирівського городища в Побужжі та гребінь 
з кург. 2 біля с. Перебиківці в середньому 
Подністер’ї (смирнова, 2005, с. 93). два з них 
(з Перебиківців і один з Немирова 9) мали зоо
морфне закінчення (смирнова, 2005, с. 93, 

з таких комплексів як курган Переп’ятиха, гробниця 2 
реп’яхуватої могили, Захарейкова могила (ильинская, 
мозолевский, тереножкин, 1980, рис. 20: 2—4; 36: 3; 
скорий, 1990, с. 60, рис. 9: 2, 3) тільки підтверджу
ють висловлену тезу. адже вони поодинокі та мають 
просту недекоровану ручку. Широке розповсюдження 
таких дзеркал і поява в їхньому декорі зооморфних об
разів засвідчує наступний культурнохронологічний 
етап (що ж до перехідного періоду між двома етапами, 
коли співіснували дзеркала обох типів, див., зокрема: 
Бруяко, 2005, с. 244—246; гречко, 2013, с. 15. критику 
цієї тези див.: маслов, 2012, с. 352, сл.).

8 у зв’язку з цим звернемо увагу на своєрідний 
чотиризубий гребіньложечку з п. 3 кург. 4 могильника 
біля с. красногорівка на Нижньому дону (Беспалый, 
Парусимов, 1991, с. 190, рис. 6: 1), що, безумовно, мав 
ритуальне призначення.

9 гребінь зі знахідок на Немирівському городищі 
зберігається у вінницькому обласному краєзнавчому 
музеї та доступний на сайті музею: http://vinnytsia
museum.in.ua/gallery/ancientages/406ancientages08.
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илл. 1: 1), що певною мірою уможливлює при
пускати, що хотівська пластина була верхньою 
частиною гребеня. Проте й тут є певні засте
реження. обидва подільські гребені зверху 
містять зображення хижого птаха (грифона), а 
на немирівському зображення хижаків розта
шовані безпосередньо над зубцями. вірогідно, 
в тому був певний сенс з огляду на значення 
зооморфного коду, за допомогою якого мар
кували різні частини простору (див.: раевс 
кий, 1985).

до всього, така форма гребеня прикметна 
лише локальній (подільській) групі пам’яток, а 
хотівську пластину знайдено в Правобережному 
лісостеповому Подніпров’ї. стилістично (а, 
можливо, й за походженням) вона пов’язана з 
Прикубанням і Північним кавказом. З комплек
су кінця vII — початку vI ст. до н. е. кург. 14 
могильника Новозаведеннеіі походить одно
сторонній гребінь з гладенькою неорнамен
тованою спинкою та без ручки (Петренко, 
маслов, канторович, 2000, с. 246, рис. 2: а). 
гребені такого типу прикметні для скіфських 
пам’яток уже v—Iv ст. до н. е., а їхнє по
ходження пов’язують зі східними регіонами 

скіфського світу, зокрема саяноалтайським 
краєм (фиалко, 1999).

можна також припустити використання 
пластини як позитивної форми (матриці) для 
виготовлення металевих (імовірно, золотих) 
бляшок або як основи для підготовки контр
рельєфної матриці. можливо, саме тому хижака 
вирізано в рельєфі на тлі пластини, а не за кон
туром його тіла, як представлено на всіх інших 
зображеннях хижаків на кістяних виробах ран
ньоскіфського часу. у такому разі відламаний 
виступ на хотівському виробі був ручкою, що 
надавала зручності в роботі. можливо, також, 
що на відламаній частині пластини були й інші 
зображення. Принаймні відомо, що в скіфо
античні часи користалися матрицями з кістки 
для виготовлення рельєфних золотих пластин 
у техніці басми (минасян, 2014, с. 230).

отже, пов’язати хотівську пластину із 
зображенням хижака з якимось конкретним 
предметом складно. відгадку може дати лише 
нова знахідка кістяного предмета з подібною 
складовою або металевих пластин з подібними 
зображеннями, якщо прийняти версію вико
ристання її як матриці.
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джерельну базу вивчення біоресурсу долини р. віта становлять 
дві категорії знахідок біологічних решток: 1) безпосередні (кістки, 
залишки дерев’яних конструкцій); 2) опосередковані (відбитки зер
нівок на виробах з глини). Проаналізовано колекцію кераміки з роз
копок усіх років з метою вияву й зняття відбитків зернівок і насіння 
культурних рослин і бур’янів. оскільки керамічні вироби з городища 
представлені загалом побутовим комплексом, а, отже, відображають 
процес звичайної життєдіяльності, ці дані є основою для часткової 
реконструкції системи рільництва.

антракологічні матеріали отримано й проаналізовано за резуль
татами археологічних досліджень 2016 р. результати цих аналізів 
виводять на оцінку сировинної бази для будівництва (див. вище роз
діл 2), а також частково сприяють реконструкції палеоекологічної си
туації мікрорегіону.

Загалом остеологічний і палеоботанічний матеріал з хотівського 
городища не численний, тож уможливлює тільки окреслення шляхів 
майбутніх досліджень з палеоекології й палеоекономіки цього ре
гіону.

6.1. палеоетноботанічні дані

у хліборобських суспільствах з певною метою додавали в глиня
ну суміш для ліпного посуду вирощуване зерно або воно потрапляло 
випадково. З метою дослідження палеоетноботанічних матеріалів, 
притаманних хотівському городищу, ми опрацювали колекцію ви
робів з пам’ятки для зняття відбитків зернівок і насіння культурних 
і бур’янових рослин. оглянуто всі матеріали, що зберігаються в на
укових фондах інституту археології НаНу (колекція № 78 — роз
копки під керівництвом Є.ф. Покровської в 1947—1948 рр.; колек
ція № 558 — розкопки під керівництвом Є.о. Петровської у 1965—
1967 рр.: колекції …, 2007, с. 133; Покровська, 1952; Петровська, 
1970, с. 129—139), а також отримані в ході досліджень 2016 р.

культурні рослини ідентифіковано через порівняння їх з раніше 
визначеними матеріалами і широким колом публікацій на цю тему; 
відбитки зернівок бур’янів — за відповідним атласомвизначником 

використання біоресурсу  
і питання палеоекономіки6розділрозділ
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(веселовський, лисенко, манько, 1988). За ре
зультатами аналізу складено палеоетноботаніч
ний спектр (ПБс) зернівок культурних рослин 
за кількістю (базові поняття див.: кравченко, 
Пашкевич, 1985).

відтак, виявлено 99 відбитків зернівок і 
насіння культурних і бур’янових рослин: 92 од. 
культурних рослин і 7 од. бур’янів. у порядку 
зменшення кількості, культурні зернові: 68 — 
проса (очищене — пшоно, а також у плівках; 
Panicum miliaceum), 13 — ячменю плівчастого 

(Hordeum vulgare), 6 — пшениці двозернянки 
(Triticum dicoccon), 1 — пшениці однозернянки 
(T. monococcum). до виду не визначено: 3 від
битки пшениці (T. sp.) (рис. 94: 1), 1 зернівку 
культурних злакових (Cerealia). З бур’янів за
фіксовано 6 відбитків мишію, не визначеного 
до виду (Setaria sp.); також не визначено 1 зер
нівку бур’яну (табл. 1).

Зважаючи на те, що пшениця однозернян
ка могла походити з тих само полів, що й дво
зернянка, а також допускаючи, що відбитки 
пшениці, не визначені до виду, також могли 
належати плівчастій пшениці, реконструйова
ний ПБс за кількістю (ПБск) і далі (див. ниж 
че) за масою (ПБсм) може дещо різнитись 
(рис. 94: 2).

крім того, виявлено скупчення відбит 
ків зернівок проса на п’яти денцях. кількість 
їх не підраховано і не враховано при складанні 
ПБс.

відбитки зернівок на кераміці з досліджень 
2016 р. представлені таким чином: шурф 14 — 
1 просо; шурф 22 — 1 просо; шурф 31 — 1 пше
ниця; шурф 68 — 1 просо; шурф 70 — 1 про
со, 1 ячмінь плівчастий; шурф 74 — 1 просо, 
1 мишій; шурф 91 — 1 мишій; підйомний 
матеріал — 1 просо, 1 невизначений бур’ян; 
біля шурфу 79 — 1 просо; біля шурфу 12 —  
1 просо.

Таблиця 1. Перелік відбитків зернівок і насіння культурних рослин і бур’янів

рік / № розкопу
культурні зернові Бур’яни

р а з о м
P. m. H. v. T. d. T. m. T. sp. Cer. S. sp. ?

1947—1948 13 3 1 — — — 1 — 18
1965—1966 / і 25 5 2 — 2 — 2 — 36
1966—1967 / іі 23 4 2 1 — 1 2 — 33
2016 7 1 1 — 1 — 1 1 12
р а з о м 68 13 6 1 3 1 6 1 99

П р и м і т к и: P. m. — Panicum miliaceum (просо); H. v. — Hordeum vulgare (ячмінь плівчастий); T. d. — Triticum 
dicoccon (пшениця двозернянка); T. m. — Triticum monococcum (пшениця однозернянка); T. sp. — Triticum sp. 
(пшениця, не визначена до виду); Cer. — Cerealia (зернові); S. sp. — Setaria sp. (мишій, не визначений до виду); 
? — бур’ян, не визначено.

рис. 94. хотівське городище, палеоетноботанічний 
спектр культурних рослин за кількістю: 1 — з по
казниками винятково пшениці двозернянки; 2 — з 
об’єднаними показниками пшениць загалом (двозер
нянка + однозернянка + не визначена до виду); P. m. — 
Panicum miliaceum (просо); H. v. — Hordeum vulgare 
(ячмінь плівчастий); T. d. — Triticum dicoccon (пшениця 
двозернянка). На діаграмах дано: % / одиниці
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6.1. Палеоетноботанічні дані

Загалом, в тісті кераміки надзвичайно 
мало відбитків органічних матеріалів. так само 
й на денцях масові відбитки проса виявлено 
не часто. складається враження, що традиція 
підсипання проса під денце була поширенішою 
в східній частині ареалу лісостепових культур 
раннього залізного віку; кількість таких знахі
док скорочується в західному напрямку. втім, 
спостереження має попередній характер; спе
ціально це питання не досліджено.

відбитки проса виявлено на денцях гор
щиків гіршої якості. Підсипання зерна під 
денця горщиків — прийом, широко викорис
товуваний у давнину. Зерно підсипали для 
того, щоб формувальна маса не прилипала до 
лавки чи підставки, на якій виготовляли посуд 
(Бобринский, 1978, с. 39). Найпридатнішими, 
а, отже, і найвживанішими були зернівки про
са, найменші серед зернових, або ж відходи від 
лущення зернових, досить часто й від проса. 
На думку а.в. гейка, на такій підсипці посуд 
легше було обертати, себто просо могло вико
нувати роль своєрідних «шарикопідшипників» 
(Пашкевич, гейко, 1998).

На одному денці виявлено відбиток ячме
ню плівчастого. Зважаючи на відсутність інших 
відбитків, цей слід зарахувати до випадкових, а 
не до технологічного прийому. ще один відби
ток ячменю представлений колоском.

також переглянуто фрагменти обмазки, 
що входять до колекцій з усіх розкопів. За 
складом і збереженістю вони ідентичні. На 
них виявлено певну кількість відбитків ор
ганіки (ймовірно, посіченої трави?), що не 
піддається ідентифікації. обмазка дуже легко 
руйнується, складається враження, що вона не 
побувала у вогні. На великих шматках видно 
відбитки пруття 3—5 см завтовшки; мінімаль
на товщина глини від цих відбитків стано
вить 3—5 см. Протилежна сторона гладенька,  
вирівняна.

аналіз якісних показників — зерново
го господарства — наведено в аналітичному 
підрозділі 6.4.

6.2. тваринництво і мисливство

Протягом багатьох років археозоологи виз
начали остеологічні матеріали з хотівського 
городища. в 1950ті рр. ці матеріали опрацьо
вувала в.і. Зубарєва (Бібікова), що визначала 
кістки тварин із західної частини городища. На 
початку ххі ст. автор визначив кістки зі схід
ної частини городища.

основну частину остеологічних матеріалів 
становлять кухонні рештки. оскільки вибірка 
нечисленна, біометричну обробку кісток здійс
нити не вдалося. в.і. Бібікова навела лише виз
начення кісток. отже, про склад порід свійсь
кої худоби з хотівського городища відомостей 
нині немає. тож автор вимушений обмежитися 
лише даними про співвідношення між видами 
тварин. Наголосимо, що через невеликі вибір
ки висновки слід розглядати як попередні, що 
з отриманням нових остеологічних матеріалів 
можуть істотно змінитися 1.

серед свійських тварин із західної частини 
городища найбільше особин коня, за ним ідуть 
свиня й бик (табл. 2). у східній частині городи
ща переважає дрібна рогата худоба (дрх), мен
ше свідчень щодо скотарства (на яке вказують 
кістки бика), свинарства й конярства. Порівняно 
із західною частиною диких ссавців (5 проти 8), 
як і їхня частка (12 % проти 21 %), тут менше 
(табл. 2). віковий склад свійських тварин вказує 
на добре розвинену кормову базу.

отже, маємо суттєву різницю між двома 
частинами хотівського городища. щоправда, 
вибірка кісток зі східної частини городища 
недостатня для остаточних висновків, але по
передні зробити можна. Причину таких роз
біжностей е.а. кравченко вбачає в тому, що 
археологізація західного краю городища відбу
лася в результаті його знищення під час нападу 

1 тут і далі висновки зроблено за показником 
«мінімальна кількість особин», оскільки, на думку 
автора, показник «кількість кісток» менше надійний. 
адже, наприклад, стегнова кістка бика або вівці може 
дати багато фрагментів.
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кочовиків (див. розділи 1 і 7). саме цим пояс
нюється перевага коней. а шари східної части
ни формувалися в процесі мирної життєдіяль
ності, тож вони адекватніше відображають тва
ринництво. тож основну увагу я приділю саме 
цим остеологічним матеріалам.

даними з хотівського городища ско
ристався московський археозоолог в.і. цалкін 
(цалкин, 1966, с. 102, приложение іх) 2, взяв
ши їх зі статті в.і. Бібікової. але ці дані істотно 

2 я неодноразово вказував на те, що в.і. цалкін 
перекручував дані українських дослідників, наприклад, 
зі скіфських і античних пам’яток (Журавльов, 2016, 
с. 197—198; 226—227). тож дані в.і. цалкіна слід пере
віряти, хоча більшість їх відповідає дійсності.

відрізняються від наведених в.і. Бібіковою в 
звіті (табл. 2, західна частина). Зіставимо їх з 
даними з інших пам’яток лісостепової смуги.

у судіївці (vII—vI ст. до н. е., Полтавська 
обл.), як і на хотівському городищі, теж відда
вали перевагу розведенню дрх (42 %). але інші 
тварини становили значно менше (Підоплічко, 
1956, с. 111): свійський бик — 18 %, ще менше 
було свиней (10 %), коней (8 %) і собак (1 %). 
у мисливській здобичі переважав заєць русак 
(75 %), значно менше було лисиці звичайної 
(25 %). частка диких ссавців становила 5 %.

На тарасовій горі (vII—vI ст. до н. е., 
черкаська обл.) переважав свійський бик — 33 % 
(там само, с. 155—156). далі йшли свиня (25 %), 

Таблиця 2. співвідношення між ссавцями з хотівського городища за кількістю особин

вид

Західна частина,  
vII—vI ст. до н. е.

східна частина,  
vI ст. до н. е.

абс. % абс. %

свійські (рис. 95)
Бик свійський 27 22 11 25
вівця свійська — — 2 —
коза свійська — — 1 —
вівця та коза 20 16 9 27
свиня свійська 31 26 9 21
кінь свійський 35 29 8 18
собака свійський 8 7 4 9
р а з о м 121 100 44 100

дикі (рис. 96)
Заєць русак 1 3 — —
Бобер річковий — — 1 17
лисиця звичайна 2 6 — —
ведмідь бурий 4 13 1 17
кабан 9 28 2 32
олень звичайний 8 25 1 17
козуля звичайна 1 3 — —
лось 4 13 1 17
тур 3 9 — —
р а з о м 32 100 6 100

співвідношення між дикими і свійськими (рис. 97)
дикі 32 21 6 12
свійські 121 79 44 88
р а з о м 153 100 50 100
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кінь (22 %), дрх (18 %), собака (3 %) і віслюк 
(1 %). у мисливській здобичі превагу віддавали 
полюванню на річкового бобра (50 %). Зайця 
русака й лисиці звичайної було значно менше. 
всього дикі ссавці становили тільки 3 %.

На Шарпівському городищі (vI ст. до н. е., 
черкаська обл.) перевагу мала дрх — 27 % 
(Підоплічко, 1956, с. 161—162). Ненабагато 
менше було свійського бика (25 %). далі йшли 
кінь (19 %), свиня (17 %) і собака (12 %). серед 
диких ссавців переважали ведмідь бурий та 
олень звичайний (по 30 %). менше було зайця 
русака, лисиці звичайної, лося й тура (по 10 %). 
дикі тварини становили тут 14 %.

На городищі люботин (vI ст. до н. е., 
харківська обл.) перевагу віддавали розведен
ню дрх (27 %). За нею з невеликим відривом 
іде врх (25 %), далі йшли кінь (19 %), свиня 
(17 %) і собака (12 %). серед диких тварин пе
ревагу мали ведмідь бурий і олень звичайний 
(по 30 %). За ними йшли заєць русак, лисиця 
звичайна, лось і тур (по 10 %). дикі твари
ни становили 12 % від числа особин ссавців 
(цалкин, 1966, с. 100, приложение vI).

На Більському городищі (vI—v ст. до 
н. е., Полтавська обл.) перевагу в тваринництві 
мала свиня (38 %). За нею зі значним відривом 

йшли дрх (22 %), врх (17 %), собака (12 %) 
і кінь (11 %). серед диких тварин переважав 
кабан (45 %), за ним ідуть олень звичайний 
(38 %), козуля звичайна (8 %), вовк сірий, тхір 
степовий і лось (по 3 %). дикі тварини стано
вили всього 4 % всіх особин ссавців (цалкин, 
1966, с. 101, приложение vIII).

Нагадаємо й визначення в.і. Бібікової 
остеологічних матеріалів з деяких поселень 

рис. 95. хотівське городище, співвідношення кіль
кості особин свійських тварин: 1 — західна частина; 
2 — східна частина

рис. 96. хотівське городи
ще, співвідношення кіль
кості особин диких тва
рин: 1 — західна частина; 
2 — східна частина
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скіфського часу. так, на поселенні vII—vI ст. 
до н. е. біля с. Жаботин (черкаська обл.) перше 
місце в тваринництві займала дрх (40 %). За 
нею йшов кінь (36 %), далі — врх (18 %), сви
ня (5 %) й собака (1 %) (Бибикова, 1963, с. 142, 
приложение 21). З диких ссавців були ведмідь 
бурий і олень звичайний, по одній особині 
(себто, по 50 %). Загалом дикі ссавці станови
ли тут усього 2 % від загального числа особин 
ссавців. щоправда, вибірка з цього поселення 
дуже нечисленна.

На Шарпівському городищі теж перше міс
це займала дрх (34 %), на другому йшла врх 
з дуже невеликим відривом (31 %). далі були 
кінь (19 %), свиня (12 %) і собака (4 %). серед 
диких ссавців переважав вепр (42 %), далі йшли 
козуля (25 %), ведмідь бурий, лось і тур (по 
8 %), заєць русак й олень звичайний (по 4,5 %) 
(Бибикова, 1963, с. 143, приложение 22). дикі 
ссавці становили 24 % від загалу особин ссав
ців. ці показники відрізняються від наведених 
і.г. Підоплічком. Не зрозуміло, чи працювала 
в.і. Бібікова з іншими остеологічними матеріа
лами, чи тими само, що й і.г. Підоплічко.

На городищі хотів (Бибикова, 1963, с. 143, 
приложение 23) в тваринництві перше місце 
посідав кінь (39 %). далі йшли: бик свійський 
(23 %), дрх (19 %), свиня свійська (17 %) й 

собака свійський (2 %). серед диких тварин 
перевагу мав кабан (55 %). За ним ішли олень 
звичайний і лось (по 18 %), на останньому міс
ці був заєць русак (9 %). дикі тварини стано
вили 19 % від числа особин ссавців. ось звідки 
в.і. цалкін взяв дані по хотівському городищу, 
але чому в.і. Бібікова дала в звіті інші дані, ніж 
у публікації, не зрозуміло. ми вирішили спира
тися на звіти.

На Басівському городищі (vI—III ст. до 
н. е., сумська обл.) (Бибикова, 1963, с. 144, 
приложение 24) однакові показники мали бик 
свійський і свиня свійська (по 29 %). далі йшли 
кінь свійський (19 %), дрібна рогата худоба 
(17 %) й собака свійський (6 %). серед диких 
тварин перевагу мав лось (28 %). За ним з неве
ликим відривом ішов кабан (21 %), далі бобер 
річковий (14 %), олень звичайний (13 %), вед
мідь бурий і козуля звичайна (по 7 %), лисиця 
звичайна (5 %), заєць русак (4 %) і вовк сірий 
(1 %). дикі тварини становлять 14 % від загалу 
особин ссавців.

отже, можна зробити висновок, що на пере
лічених скіфських поселеннях і городищах тва
ринництво мало самобутні риси. мисливство 
найменше значення мало в Жаботині. але не 
забуваймо про незначний обсяг вибірки. На 
решті поселень і городищ за суттєвого пере
важання свійських тварин все ж було більш 
чи менш розвинене мисливство, особливо в 
Шарпівці.

Продовжимо огляд лісостепових поселень 
скіфського часу. На трахтемирівському городи
щі (vI ст. до н. е., середнє Подніпров’я) виявле
но 30 % дрх, 27 % бика свійського, 24 % коня 
свійського і 19 % свині свійської. Н.г. Бєлан на
вела дещо інші дані (Бєлан, 1982, с. 51, табл. 1): 
перше місце займала свиня свійська (27 %), за 
нею йшли кінь (25 %), бик свійський (23 %), 
дрх (18 %) й собака (7 %). отже, і тут тварин
ництво мало певну своєрідність. серед диких 
тварин перше місце ділили кабан і олень звичай
ний (по 35,5 %), далі йшли лось (13 %), козуля 
звичайна (8 %), бобер річковий і лисиця звичай

рис. 97. хотівське городище, співвідношен
ня особин тварин: 1 — свійських, 2 — диких



103

6.2. тваринництво і мисливство

на (по 2,5 %), найменше було зайця русака, тура 
й зубра (по 1 %). усього дикі тварини становили 
14 % від всіх особин ссавців.

На лісостепових городищах скіфського 
часу в тернопільській обл. такий склад ссавців 
(Журавлев, 1997б, с. 133). На городищі Залісся 
(vII—vI ст. до н. е.) перше місце займали свій
ський бик і свійська свиня (по 31 %), далі йшли 
дрх (22 %), кінь (11 %) і собака (5 %). серед 
диких ссавців перше місце займав кабан (52 %), 
далі йшли олень звичайний і козуля звичайна 
(по 13 %), лось (8 %), тур (6 %), заєць русак, 
ведмідь бурий і зубр (по 2 %), леопард, а також 
тур або зубр (по 1 %). дикі тварини станови
ли 22 % від загалу особин ссавців. віддамо на
лежне мисливцям цього поселення, які змогли 
вполювати не тільки кабана, а й леопарда. На 
поселенні іване Пусте перше місце в тварин
ництві займала дрх (36 %), далі йшли свійська 
свиня (29 %), бик свійський (24 %), кінь свійсь
кий (8 %) і собака (3 %). серед диких ссавців: 
заєць русак, кулан, олень звичайний і сайга — 
всі по одній особині, або по 25 %. дикі твари
ни тут мали 6 % від загалу ссавців. Привертає 
увагу, що на іване Пусте є степові тварини, 
яких не було в Заліссі. і це попри те, що в стаді 
дрх на обох поселеннях кози вдвічі перева
жали над вівцями (Залісся) та навіть більше 
(іване Пусте). що за тим стоїть, не зрозуміло 
(Журавлев, 1997а, с. 133).

На лівобережжі маємо таку картину на по
селеннях приблизно того само часу. в Пожарній 
Балці (vII—vI ст. до н. е., Полтавська обл.) в 
тваринництві переважала дрх (43 %), за нею 
йшли майже в однаковій кількості бик свійсь
кий (22 %) і свиня свійська (21 %). Набагато 
менше було собак (8 %) і коней (6 %). серед 
дрх переважали кози. серед диких ссавців 
перевагу мав заєць русак (50 %). За ним йшли 
кабан (33 %) і лисиця звичайна (17 %). дикі 
тварини становили 6 % загалу особин ссавців 
(Журавлев, 1997а, с. 133—134).

На Полковій микитівці (vI—v ст. до н. е., 
харківська обл.) теж переважала дрх (34 %), а 

серед неї — вівці. друге місце посідав бик свій
ський (24 %), йому поступалися свиня (18 %), 
кінь (13 %) і собака (11 %). отже, тваринниц
тво тут вели інакше, ніж на Пожарній Балці. За 
рахунок дрх зросла частка коня. отже, ланд
шафти біля них були різні. серед диких ссавців 
переважав кабан (66 %). Набагато менше було 
оленя звичайного й лося (по 17 %). дикі твари
ни становили 5 % від загального числа особин 
ссавців (Журавлев, 1997а, с. 134).

На Басівському городищі, за моїми дани
ми, перевага була за биком свійським (33 %). 
йому ненабагато поступалася свиня (28 %), ще 
менше було дрх і коня свійського (по 18 %). 
останнім ішов собака (3 %). серед диких тва
рин переважав вепр (31 %), за ним ішов лось 
(23 %). менше було оленя звичайного й козулі 
звичайної (по 13 %), далі йшли бобер річковий 
(10 %), заєць русак (5 %) і лисиця звичайна та 
ведмідь бурий (по 2,5 %). дикі тварини станови
ли 13 % від загалу особин ссавців (Журавльов, 
1997, с. 51—52, табл. 2).

Підіб’ємо підсумки. На судіївці, як і на 
хотівському городищі, переважала дрх. але 
на хотівському городищі бик свійський посту
пався їй ненабагато, а на судіївці його було по
над удвічі менше, ніж дрх. отже, на цих горо
дищах тваринництво різнилося. На тарасовій 
горі перше місце було за свійським биком, далі 
йшли свиня і кінь. отже, і тут тваринництво 
було іншим.

Найбільше подібності маємо з Шарпівським 
городищем. щоправда, на ньому конярство пе
реважало над свинарством, а на хотівському 
перевагу мало свинарство. Проте різниця між 
ними незначна. але чи можна «списати» це на 
розмір вибірок, чи справді в цьому виявляється 
різниця між ними? все було б добре, якби ми 
мали ще дані й про порідний склад цієї худоби, 
адже вони могли бути різними. якщо схожість 
між ними визначалася природними умовами, а 
не спорідненістю їхніх мешканців? як указано 
вище, через малу вибірку біометричну оброб
ку даних з хотівського городища зробити не 
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вдалося, а за іншим пам’ятками цього часу та
ких даних майже немає, хіба що можна згадати 
трахтемирівське городище.

На люботині, як і на хотівському горо
дищі, в тваринництві теж перше місце займа
ла дрх, далі йшов свійський бик. але знову 
маємо перевагу конярства над свинарством. 
випадковість чи справді була різниця в тва
ринництві? Знову не має певності.

На Більському перевагу надавали свинарс
тву. у Жаботині перше місце посідала дрх, 
але друге місце займало конярство.

Є схожість між хотівським і Басівським 
городищами. але на останньому знову перева
гу надавали конярству, а не свинарству. і знову 
постає питання, випадково це чи ні.

На трахтемирівському городищі, за дани
ми Н.г. Бєлан, переважало свинарство, за ним 
йшло конярство.

Є істотна різниця у веденні тваринництва 
на хотівському городищі також зі скіфськими 
поселеннями Західної україни — Залісся та 
іване Пусте.

На лівобережжі в Пожарній Балці й 
Полковій микитівці перевагу віддавали, як і 
на хотівському городищі, розведенню дрх, 
але скотарство там було розвинене набагато 
менше. На Басівському було дуже розвинене 
свинарство. отже, схожості з тваринництвом 
хотівського городища тут немає.

таким чином, найбільше схожості з тва
ринництвом хотівського городища демонстру
ють Шарпівське й люботинське. але частка 
конярства й свинарства не дають повної схо
жості. Поки що не можна сказати, це випад
ковість, чи так було насправді.

що стосується полювання, то на 
хотівському городищі воно було не дуже по
пулярним, хоча йому й надавали більше ува
ги, ніж загалом на лісостепових городищах 
і поселеннях скіфського часу. дикі ссавці 
становили всього 12 % всього загалу особин 
ссавців. За мисливством хотівське городи
ще схоже з Шарпівським, люботинським, 

трахтемирівським і Басівським городищами. 
На інших лісостепових поселеннях і городи
щах воно було розвинене або краще (Залісся), 
або набагато гірше (інші пам’ятки), ніж на 
хотівському городищі. Полювали, головно, 
на кабана. склад мисливської здобичі (табл. 2) 
вказує на ліси біля цього городища. одначе 
переважання овець над козами свідчить і про 
наявність відкритих ділянок для випасу цих 
тварин. у полюванні чітко простежуються і 
хутряний, і м’ясний напрями.

6.3. антракологічні  
дослідження

За відсутності конкретних знахідок дере
в’яних виробів особливого значення набува
ють антракологічні дослідження — вивчення 
викопного вугілля, зокрема з метою визна
чення порід дерева. це надає відомості про 
характер деревної рослинності в мікрорегіоні 
в певний час, особливо вугілля, пов’язане з 
датованим культурним шаром. Зразки, отри
мані безпосередньо з археологічних об’єктів, 
уможливлюють виявити основні породи дере
ва, використані у виробництві й господарстві, 
демонструють надання переваги тій чи іншій 
породі в різних галузях. Зазначені матеріали 
можуть бути основою для вивчення сировин
ної бази стародавньої деревообробки, палива 
та інших галузей, пов’язаних з використанням 
деревини.

На перспективність антракологічних до
сліджень неодноразово звертали увагу, зокре
ма й автор цього підрозділу переважно за се
редньовічними матеріалами (сергеева, 2016; 
сергєєва, 2016а), проте загалом в україні 
становлення цього напряму лише розпочи
нається. цей етап досліджень можна охарак
теризувати як стадію накопичення матеріалу. 
щодо доби раннього заліза вивчення антрако
логічних матеріалів загалом лишається «білою 
плямою». Нині для цього часу антракологічні 
визначення залучено в одиничних загальних 
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дослідженнях: одне з них увійшло як додаток 
до монографії з господарства інкерманської 
долини, переважно за матеріалами поселення 
учБаш, м. севастополь, ар крим (от брон
зы …, 2016, с. 295—296), ще одне відображено 
в біоархеологічному дослідженні, присвячено
му северинівському городищу у вінницькій 
обл. (северинівське …, 2015, с. 167—168). 
матеріали доби раннього заліза середнього 
Придніпров’я не вивчали. відтак, проаналі
зовані тут матеріали з хотівського городища 
2016 р. є першими.

антракологічні дослідження, як і загалом 
дослідження викопного дерева, базуються на 
методах природничих наук. їх застосовано й у 
діагностиці деревини з хотівського городища. 
Породи дерева визначено за мікроструктурою 
за трьома розрізами, простеженою за допомо
гою мікроскопу. отримані результати порівня
но з даними визначників деревини (сукачев, 
1940; гаммерман, Никитин, Николаева, 1946; 
вихров, 1959). За відносно задовільної збере
женості дерева породу можна визначити до 
роду.

Загалом дослідження дало такі результати 
(табл. 3). виявлене у розкопі і 2016 р. вугіл
ля походить від широколистяних дерев таких 
порід: береза (Betula sp.), ясен (Fraxinus sp.), 
тополя / осика (Populus sp.), дуб (Quercus sp.). 
вони притаманні нині для місцевої деревної 
рослинності та належать до основних видів ді
лової деревини, яку використовували з різною 

метою. Проаналізованому дереву попередньо 
можна дати таку оцінку (див. також розділ 2).

деревину берези та ясеня, репрезентовану 
відносно великими шматками вугілля, слушно 
пов’язувати з габаритними (можливо, буді
вельними) конструкціями. як такі вони варті 
окремої уваги попри неможливість їх точної 
інтерпретації.

Березове вугілля походить з обвугленої 
дерев’яної конструкції на в’їзді на хотівське 
городище. Береза, незважаючи на не дуже 
придатну для будівництва деревину (нестійка 
до гниття, схильна до грибкових уражень, що 
не дуже добре відповідає будівельним завдан
ням), неодноразово була зафіксована серед 
залишків будівельного лісу, зокрема й серед 
матеріалів фортифікаційних споруд. Березу 
зафіксовано серед колод від дерев’яних конс
трукцій ранньослов’янського Зимнівського 
городища vI—vII ст. на волині (ауліх, 1972, 
с. 11). За повного переважання дуба березу по
декуди зафіксовано серед деревини, що мала 
відношення до житлових клітей першого ряду 
на райковецькому городищі (гончаров, 1950, 
с. 29). За П.а. раппопортом, у вишгороді біль
шість оборонних споруд (імовірно, хі ст.) та
кож зведені з берези, а не з дуба (раппопорт, 
1956, с. 101). отже, деревина берези, виявлена 
на хотівському городищі, є ще одним свідчен
ням використання її в будівництві.

ясен, який теж засвідчено на хотівському 
городищі, за фізикомеханічними властивостя

Таблиця 3. результати антракологічних визначень матеріалів з розкопу і 2016 р. (за: кравченко та ін., 2016)

комплекс кількість зразків дерево Примітки

Шар сажі 18 ясен — 18 великі шматки вугілля від 
конструкції

Прирізка — захід, шар 
сажі, зачистка

49 Береза — 44
тополя / осика — 5

—

Прирізка — захід 2, зачист
ка (опис 3) 

1 дуб — 1 —

Прирізка — захід, уступ, 
шар сажі (опис 4) 1 дуб — 1 гілка
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ми не поступається дубу (чумакова, васильев, 
1984, с. 29), проте за спостереженнями його 
зазвичай не використовують у будівництві (за 
винятком деталей інтер’єру). отже, виявлення 
цього дерева серед горілих решток конструк
цій в’їзду розширює уявлення про склад діло
вої деревини в регіоні.

деревину дуба й тополі/осики репрезен
товано окремими вугликами. Попри те, що 
дуб загалом відігравав значну роль у буді
вельній справі, зокрема фортифікаційній (про 
що свідчать добре вивчені середньовічні дані: 
раппопорт, 1956, с. 75, 79, 82, 87, 92, 98, 101, 
106; кучера, 1999, с. 62; моргунов, 2009, 
с. 41—42 та ін.), у цьому разі зв’язок про
аналізованого вугілля з будівельними конс
трукціями не простежено. один екземпляр 
з хотівського городища походить від гілки, 
отже його можна пов’язувати або з випадково 
згорілим деревом, або із залишками палива. 
так само не підлягає інтерпретації тополеве / 
осикове вугілля, виявлене в одному комплексі 
з березовим на поверхні в’їзду. деяку інфор
мацію про можливість використання у фор
тифікаційному будівництві деревини тополі / 
осики маємо для давньоруського часу (обо
ронні конструкції давньоруського м. Попаш, 
згадані Ю.Ю. моргуновим з посиланням на 
визначення о.і. семенова: моргунов, 2009, 
с. 42). етнографічні дані також свідчать про 
використання осики в цивільному будівництві 
(смилга, 1986, с. 32—33). Проте на проаналізо
ваній добірці тополеве вугілля репрезентоване 
дрібними рештками, які могли бути і частиною 
якоїсь конструкції, і випадковою інвазією в  
комплексі.

Наостанок наголосимо, що важливість ви
явлення на городищі ранньої залізної доби вка
заних порід дерева полягає в тому, що вони для 
цієї доби східної Європи є власне першими. 
відтак, дослідження матеріалів з хотівського 
городища є важливим кроком для реконструк
ції і палеоекології, і господарської діяльності 
населення мікрорегіону в зазначений період.

6.4. питання палеоекономіки

Під біогосподарською діяльністю розуміє
мо будьяку діяльність людини, спрямовану 
на отримання продукту з живої природи. вона 
включає два блоки: відтворювальне й привлас
нювальне господарство. Перше поділяється на 
рільництво й тваринництво (затрати, спрямо
вані на відтворення біоресурсу задля отриман
ня продукту), друге — на мисливство, рибаль
ство, збиральництво та ін. (затрати, націлені 
винятково на отримання якогось продукту).

дані для аналізу відтворювального гос
подарства наведено в підрозділах 6.1 і 6.2. 
Необхідною передумовою для їхньої інтер
претації є перехід від кількісних показників 
до якісних — за масою. Перехід має аналогіч
ну основу: для окремих категорій (зернівки у 
ПБс; свійські тварини в стаді) використано 
індексацію за масою, де через найменшу оди
ницю виражено показники інших оцінюваних 
одиниць. кінцевим результатом розрахунків є 
їхнє співвідношення у відсотках.

На необхідність використання такої інтер
претаційної схеми, хоча й з певними нюансами, 
неодноразово вказували археозоологи (напр.: 
Підоплічко, 1937; тимченко, 1972; Журавлев, 
2001, с. 63; антипина, 2007; 2008; Журавльов, 
горбаненко, 2013 та ін.). ми також неодноразо
во звертали увагу на неможливість адекватної 
оцінки зернового господарства, заснованого 
на аналізі лише кількісних показників (напр.: 
Пашкевич, горбаненко, 2002—2003, с. 161, 
162; горбаненко, 2007, с. 24 та ін.). На важ
ливість цього кроку для інтерпретації матеріалу 
вказують інші дослідники (напр.: вязов, 2007). 
Нами такий розрахунок вперше застосовано у 
2012 р. (горбаненко, 2012). Перерахунок отри
маних палеоетноботанічних результатів з еле
ментарних кількісних показників на дані за ма
сою у відсотках майже одночасно застосовано 
вченими для матеріалів з празького поселення 
розтоки в чехії (Kuna et al., 2013).

як показує досвід, такі розрахунки необ
хідні, оскільки орієнтація дослідників винят
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ково на кількісні показники призводить до 
хибних висновків щодо значення тих чи інших 
видів злакових культур і свійських тварин у 
господарстві давніх спільнот.

Зернове господарство. для розрахунків 
зернового господарства (кількості вирощува
ного та / або вживаного збіжжя) використа
но індексацію з урахуванням різниці маси 
зернівок, за основу якої взято співвідношен
ня — 1 зернівка … злакової культурної рос
лини = n зернівкам проса (горбаненко, 2012): 
просо — 1, ячмінь плівчастий — 5,5, пшени
ця двозернянка — 6,2. За такого перерахунку 
ячмінь плівчастий має мінімальну перевагу 
над просом (40,5 і 38,5 %, відповідно), пше
ниця двозернянка посідає третє місце — 21 % 
(рис. 98: 1). якщо ж припустити, що пшени
ця однозернянка була випадковою домішкою 
до посівів двозернянки, а пшениці, не визна
чені до виду, також належать плівчастим, різ
ниця в показниках між ячменем плівчастим, 
просом і пшеницями (плівчастими) практич
но перебуває на межі статистичної похибки  
(рис. 98: 2).

ПБсм хотівського городища представле
ний найдавнішими культурними рослинами. 
Знахідки їх (винятково або з абсолютним пе
реважанням над іншими злаковими) присут
ні на пам’ятках півдня східної Європи з дру
гої половини vI тис. до н. е. до кінця II тис. 
до н. е. включно (Пашкевич, 1992, с. 9—12; 
див. також: янушевич, 1976; 1986; Пашкевич, 
1991; 1991а; 2000; 2008; котова, Пашкевич, 
2002; Пашкевич, відейко, 2006; котова, 2013, 
табл. 20 з визначеннями г.о. Пашкевич).

у I тис. до н. е. асортимент злакових було 
суттєво розширено (Šramko, 1973; янушевич, 
1976; 1986; janushevich, 1981; Шрамко, 
янушевич, 1985; Pashkevich, 1984; 2001; 
Пашкевич, 1991а; 1992; гаврилюк, Пашкевич, 
1991 та ін.). одначе дослідники підкреслю
ють важливу роль саме трьох «найдавніших» 
зернових культур. Певним чином знахідки ма
теріалів з палеоетноботаніки можна узагаль

нити словами дослідників: «Таким чином, ре-
зультати аналізу обвугленого зерна та відбит-
ків на кераміці дозволяють дійти висновку, що 
основними вирощуваними рослинами скіфської 
епохи в лісостепу були пшениця двозернянка, 
і плівчастий багаторядний ячмінь, меншою 
мірою — м’яка й карликова пшениця, жито і 
просо. Вирощували також і горох, однак ли-
шається незрозумілим, якою була масова час-
тка його посівів» (Шрамко, янушевич, 1985). 
Зауважимо, що г.о. Пашкевич до основних ви
рощуваних злакових зараховує й просо (див., 
напр.: Пашкевич, 1992, с. 33—34; гаврилюк, 
Пашкевич, 1991, с. 62 та ін.). Подальші дослід
ження загалом не суперечать вказаним (до
волі всеосяжним) висновкам, як і матеріали з 
хотівського городища.

отже, ячмінь плівчастий, пшениця двозер
нянка і просо — чи не найдавніші вирощувані 
культурні рослин, що набули надзвичайно ши
рокого розповсюдження. За ранньозалізного 
віку вони відомі на всій території півдня східної 
Європи. у лісовій зоні зернівки цієї «тріади» 
загалом були чи не єдиними культурними зла
ковими (див.: кирьянова, 2005; горбаненко, 
2013; 2015; андреев, горбаненко, разуваев, 
2014; лошенков, 2015; разуваев, горбаненко, 
2015, літературу див. там само). отже, важлива 
роль цих злакових цілком закономірна і під
тверджена фактичним матеріалом.

рис. 98. хотівське городище, палеоетноботанічний  
спектр культурних рослин за масою (скорочення див. 
рис. 94)
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одначе підкреслимо й певні відмінності 
між даними з хотівського городища та деяких 
інших пам’яток ранньозалізного віку. у пер
шу чергу, відмінність полягає у відсутності 
жита. для I тис. до н. е. питання його виро
щування лишається найскладнішим. так, на 
карті знахідок культурних рослин скіфського 
часу (зокрема, й на античних пам’ятках, усього 
103 пам’ятки), наведеною в статті Б.а. Шрамка 
і З.в. янушевич, знахідки жита позначено на 
24 пам’ятках: 7 — вище межі степу й лісосте
пу, 17 — нижче (Шрамко, янушевич, 1985). 
Жито стало відомим грецьким поселенцям 
щонайпізніше з Iv ст. до н. е. (янушевич, 
1976, с. 134—137; 1986, табл. 9; Шрамко, 
янушевич, 1985, табл. 6 та ін.). На скіфських 
пам’ятках нижнього дніпра знахідки зерні
вок жита поодинокі: з матеріалів 12 пам’яток 
(9 поселень і 3 кургани) серед 120 відбитків 
усього один відбиток належав житу. у госпо
дарському комплексі лисої гори (обвуглене 
зерно) жита не виявлено (гаврилюк, Пашкевич, 
1991). лише на поселенні мала рублівка 
(Полтавська обл.) знайдено в основному об
горілі зернівки жита (56 із 64), а в одному зі 
зразків Більського городища його зафіксова
но в незначній кількості (Шрамко, янушевич, 
1985). дослідженнями на северинівському 
городищі (межа степової й лісостепової смуг 
часів раннього заліза) в ПБс також встанов
лено наявність жита, частка якого там стано
вила майже третину (северинівське …, 2015, 
с. 164, рис. 6). додамо, що на циркунівському 
городищі (лісостеп, харківська обл.) завдя
ки флотації кількох об’єктів (господарських 
ям) зафіксовано до 1/5 частки жита (горба 
ненко, 2017).

За даними о.Ю. лебедєвої, на середньому 
дону в скіфський час жита не було: «провідна 
роль належала просу, дві інші культури — плів-
частий багаторядний ячмінь і пшениця дво-
зернянка … вирощувалася в меншому обсязі. 
Можливо, вирощували й горох» (лебедева, 
2000; 2001; 2004; лебедева, антипина, 2009). 

утім, за даними, отриманими нами впродовж 
останніх років, жито виявлено і на скіфоїдних, 
і на городецьких пам’ятках лісостепової смуги 
Подоння (горбаненко, 2013а; 2014; разуваев, 
горбаненко, 2015; горбаненко, меркулов, 
2015).

отже, обсяг даних доволі чітко засвідчує, 
що жито в ранньозалізному віці було частково 
поширене на пам’ятках лісостепової смуги 3.

від подальшої статистичної обробки ПБсм 
(порівняльний і кластерний аналізи) доведеть
ся відмовитися, оскільки нині для хронологіч
но й територіально близьких до хотівського 
городища пам’яток таких досліджень немає.

рільництво також могло забезпечувати 
частково кормову базу для тварин у стійловий 
період утримання. суто логічно можна при
пустити годівлю тварин безпосередньо зерном 
(у разі його спеціального вирощування з цією 
метою, надлишку врожаю, та / або некондицій
ним зерном і відходами обмолоту). солома ж 
могла становити якусь частку підготовленого 
на зиму сіна. додаткову інформацію щодо об
сягів і результатів рільництва можна отримати 
з аналізу об’єктів, призначених для зберігання 
врожаю (див. розділ 1.2). Про переробку вро
жаю свідчать зернотерки, знайдені в незначній 
кількості в ході досліджень 2016 р. (див. роз
діл 2). але ці дані побічні для аналізу рільниц
тва й не дають уявлення щодо його техніки, 
рівня розвитку тощо.

Певною сполучною ланкою в цьому разі 
як показник використання продукції рільниц
тва й тваринництва є ткацтво. З хотівського 
городища нині відомо вісім пряслиць (див. 
розділ 2) — прямі свідчення цієї галузі. відтак, 
ці знаряддя (прясельця) вказують і на наявність 
сировини, незалежно від її походження: рос

3 аналіз географічного розташування і топогра
фії хотівського городища (див. розділ 1.1) уможлив
лює припущення наявності і лісових, і степових лан
дшафтів у його околицях. тож відповідь на запитання 
про специфіку хліборобства, ймовірно, криється в ет
нічній належності населення регіону (Е. К.).
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линного чи тваринного — в будьякому разі, це 
продукт відтворювальної галузі виробництва. 
Нині не маємо прямих доказів вирощування 
технічних культур (льону, конопель), як і чіт
ких доказів використання для ткацтва шерсті / 
вовни дрх. одначе про використання техніч
них культур можуть свідчити дані про коноплі 
з інших пам’яток раннього залізного віку.

М’ясна продукція. для аналізу складу 
стада з метою розрахунку м’ясної продукції, 
отримуваної від свійської худоби, необхідною 
передумовою є врахування специфіки археоло
гізації кісткових решток на різних ділянках го
родища (див. вище; також розділи 1 і 7). На за
хідній частині хотівського городища показни
ки коней значно вищі через їхню загибель під 
час набігу кочовиків. тож для цих даних порів
няльний аналіз особливо важливий. як випли
ває з підрозділу 6.2, найтиповішим показником 
кількості особин коней на поселенських струк
турах раннього залізного віку є частка близько 
1/5 від загалу поголів’я. додамо, що подібний 
показник отримано й для северинівського го
родища (северинівське …, 2015, рис. 10: б). 
такий само відсоток (20 %) отримано й у ході 
аналізу даних зі східної частини хотівського 
городища, яке відображає буденне життя. 
отже, маємо підстави піддати сумніву знач
ний показник коней на західній частині горо
дища як такий, що не відображає повсякдення. 
абсолютні показники інших свійських тварин 
навряд чи були спотворені тими подіями.

таким чином, замість даних щодо частки 
коня в матеріалах західної частини городища 
всіх років досліджень, скористаємося найпо
ширенішим показником, підтвердженим і за 
матеріалами східної частини хотівського го
родища, себто середнім показником особин 
коня на пам’ятках раннього залізного віку 
півдня східної Європи. саме з урахуванням 
цієї корекції зроблено подальший аналіз ролі 
тваринництва в життєдіяльності мешканців 
хотівського городища. до аналізу не включено 
собаку свійського, м’ясо якого навряд чи спо

живали (рис. 99), але могли їх використовува
ти, зокрема, для випасання худоби. За такого 
підходу помітно, що основну розбіжність між 
показниками із західної та східної частин го
родища могли становити вівці / кози і свині. ці 
показники становлять приблизно 1/10 частку 
свійської худоби. якщо врахувати деякі хроно
логічні розбіжності між дослідженими матеріа
лами, слід констатувати, що зміна відбувалася 
в бік розвитку тваринництва (дрх), оскільки 
свиней цілком могли утримувати впродовж 
теплого сезону без догляду, а отари потребува
ли уваги для випасання.

З метою обрахунку м’ясної продукції, от
римуваної від свійської худоби, ми скористали
ся схемою, запропонованою к.Є. антіпіною на 
основі усереднених даних з кількох пам’яток, 
де за вихідну одиницю взято найменшу твари
ну — дрх середньою масою 40 кг (антипина, 
2007, с. 299), на базі якої запропоновано ко
ефіцієнти перерахунків маси інших тварин. 
відтак, дрх — 1; врх — 6; кінь — 5,5; сви
ня — 1,5 (антипина, 2008, с. 71). За цими по
казниками, перше місце посідала яловичина 
(майже половина), конина становила до тре
тини м’яса, решту — близько 1/5 — свинина й 
баранина / козятина (рис. 100). Зауважимо, що 
свинина переважала помітно за матеріалами 

рис. 99. модельоване співвідношення кількості осо
бин свійської худоби в стаді (тут і на рис. 100 без ура
хування собак; гіпотетичні показниками коней вказано 
пунктиром): 1 — західна частина хотівського городи
ща; 2 — східна його частина
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західної частини; на східній частині її показник 
межує з похибкою.

додамо, що для різних ділянок городища 
визначено й різну частку мисливської здобичі 
(див. 6.2; рис. 97). крім того, що частка ди
ких тварин різниться майже вдвічі, приблизно 
пропорційно — й частка отримуваних від них 
м’яса стосовно свійських тварин (рис. 101; де
тальніше див. нижче).

Роль мисливства. для опису привласню
вального господарства в повному обсязі нині 
мало даних з матеріалів хотівського городища. 

та все ж один з найяскравіших і найпродуктив
ніших напрямів — мисливство — представ
лено в археозоологічному матеріалі в значно
му обсязі, достатньому для аналізу. в основу 
аналізу покладено, в першу чергу, дані із захід
ної частини; показники зі східної частини до
лучено як допоміжні.

Попередньо дамо коротку характеристику 
видів диких тварин, необхідну для подальшого 
аналізу.

Лисиця — маючи досить великий потен
ціал розмноження, є масовим об’єктом хутря
ного промислу; м’ясо цінності не представляє 
(флинт, чугунов, смирин, 1970, с. 242—243).

Бобер має масу до 20 кг (Природа …, 1985, 
с. 210). від бобра отримували м’ясо, хутро й 
жир, що має лікувальні властивості. мабуть, 
полювання на них було спричинено масовістю 
цих тварин, що водилися по берегах великих і 
малих річок і на їхніх затоках, а також простота 
полювання.

маса дорослого зайця сягає 5 кг (флинт, 
чугунов, смирин, 1970, с. 242—243). цінність 
становить і хутро, і м’ясо; використання кісток 
нам не відомо.

Ведмідь бурий — сильна й витривала тва
рина масою в 300 кг і більше (Природа …, 
1985, с. 224). цінність представляє майже вся 
туша: хутро, м’ясо, жир та ін. вироби з кістки 
ведмедя нам невідомі, одначе часто знаходять 
амулети з кісток цієї тварини, що свідчить біль
ше на користь певних ігор витривалості, культу 
ведмедя в минулому. частка м’ясної продукції 
становила близько 1/10 (рис. 102).

маса кабана може сягати 250—300 кг. 
Зазвичай миролюбна тварина, що намагається 
обходити людей, але поранений звір становить 
загрозу для мисливця (Природа …, 1985, с. 230). 
цінність полягає в значній кількості м’яса, 
шкурі, кістках, щетині. частка м’ясної продук
ції суттєва і становить близько 1/5 (рис. 102).

маса козулі становить приблизно 40 кг. в 
основному (крім літа) ця тварина веде стадний 
спосіб життя (флинт, чугунов, смирин, 1970, 

рис. 100. модельоване співвідношення м’ясної про
дукції від свійських тварин у стаді: 1 — західна части
на; 2 — східна частина хотівського городища

рис. 101. співвідношення м’ясної продук
ції від тварин: 1 — свійські; 2 — дикі
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с. 212) і, відповідно, в цей час полювання на 
козулю спрощується. частка м’ясної продукції 
фактичного значення не має. маса оленя ста
новить до 300 кг (Природа …, 1985, с. 232). 
Лось — найбільший представник оленячих — 
може сягати 570 кг (флинт, чугунов, смирин, 
1970, с. 214—216). Полювання на оленя й лося 
було одним із найскладніших, зважаючи на 
витривалість тварин і усамітнений спосіб іс
нування (зокрема, лося). Тур, або первісний 
бик — надзвичайно сильна й агресивна твари
на масою до 800 кг (Жизнь …, 1971, с. 547). від 
перерахованих тварин отримували м’ясо, шку
ру, жили, кістку й ріг. частка м’ясної продукції 
їх зпоміж мисливської здобичі була суттєвою 
й становила близько 1/5 від кожного виду, крім 
козулі (рис. 102).

мисливство умовно має два напрями: 
м’ясний і хутряний. можна вважати, що 
м’ясний напрям адекватно представлений в 
археозоологічному матеріалові, оскільки ос
новний продукт разом з кістками потрапляв на 
пам’ятку. Проміжну ланку — коли на тварину 
полювали з обох причин, також можна оці
нювати як переважно адекватно відображену 
(в разі, якщо йдеться про велику тварину як 
ведмідь, або дрібних м’ясохутряних тварин 
як заєць і бобер, впольованих неподалік від 
поселення, коли мисливець не мав нагальної 
потреби в харчах). хутряний напрям, аналізо
ваний виключно за археозоологіним комплек
сом пам’ятки, апріорі слід визнавати недооці
нюваним, оскільки зазвичай хутро з тварини 
знімали на місці полювання, тож туша (кіст
ки) могла потрапляти на поселення лише за 
виняткових обставин (лисиця). отже, вважає
мо, що кількісні показники лисиці (в першу 
чергу), а також зайця й бобра відображені не 
повністю. також можна припустити, що по
казники козулі теж менші, ніж то могло бути 
насправді. оскільки це невелика тварина, її 
теж могли вжити в їжу під час тривалих пере
ходів на полюванні. таким чином, найменші 
показники особин (рис. 96) можна пояснюва

ти не їхньою реальною часткою в мисливсь
кій здобичі, а обставинами, за яких вони не 
потрапляли до археозоологічного комплексу  
пам’ятки.

Загальні висновки щодо мисливства такі. 
роль хутряного напряму недооцінена. ведмеді 
мали важливе значення з низки причин, не ос
танньою з яких була й певна ініціація мислив
ців, свого роду «чоловіча гра». Не випадково 
деякі давні племена шанували культ ведме
дя та виготовляли амулети з його пазурів або 
іклів. культ цього хижака зафіксований у бага
тьох народів, чиє життя було пов’язане з лісом 
(тайлор, 2000, с. 415; косарев, 2008, с. 48—66). 
вепр потрапляв до здобичі, зокрема, й через 
поширення й відносно нескладне (порівняно з 
іншими) полювання на нього. та все ж поране
на тварина могла бути надзвичайно небезпеч
ною для мисливця.

Найважливіше значення мали оленячі й 
тур. цілком вірогідно, що принципи полюван
ня на них були доволі подібними, а користь 
(порівняно із затратами) максимальною. ці 
тварини сумарно давали 2/3 м’ясної продукції 
(рис. 103). також зауважимо, що полювання на 

рис. 102. співвідношення особин м’ясних диких тва
рин, західна частина городища
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оленів і лосів (і навіть козуль) потребували від 
мисливця значної витривалості, а тури стано
вили загрозу життю.

отже, майже всі проаналізовані тварини 
не були легкою здобиччю. цілком імовірно, 
що полювання на них пов’язано не з буден
ними потребами, а з певними привілеями або 
обрядовими діями (див. розділ 7). На це опосе
редковано вказують і склад здобичі, і більшість 
решток, знайдених на західній частині городи
ща. це є ще одним аргументом на користь пер
винного призначення городища як культового 
центру (див. розділ 7).

щодо способів полювання даних з хо
тівського городища немає.

6.�. питання палеоекології

дані з палеоекологічної ситуації хотівсь
кого городища отримано з аналізу антраколо
гічних та археозоологічних матеріалів. Перші 
переважно репрезентують деревну рослинність 
ближчої округи; другі є показниками палеолан
дшафтів ширшої округи.

Бобер річковий мешкає в заліснених бере
гах річок з повільною течією, порослими дере

вами й чагарниками м’яких порід (Природа …, 
1985, с. 210). таким показникам відповідають 
усі річки в мікрорегіоні, залісеність також про
аналізована за іншими даними.

як видно з аналізу деревного вугілля, в 
найближчій окрузі хотівського городища ос
нову деревної рослинності становили широ
колистяні породи: жодного вуглика хвойних 
не виявлено. оскільки база даних з антрако
логії нині лише створюється, тож порівняль
ний аналіз доволі ускладнено. та все ж за
уважимо, що буквально за кілька кілометрів 
на південний схід, у напрямку до дніпра, на 
давньоруському поселенні між сс. ходосівка і 
рославичі, що отримало у науковій літературі 
назву ходосівкарославське, вуглики сосни пе
реважали. На північний захід, на давньорусь
кому поселенні софіївська Борщагівка, сосну 
також активно використовували. те саме сто
сується й матеріалів з давньоруського Подолу 
києва (сергєєва, 2016б, с. 250; також частину 
визначень не опубліковано) 4. За споровопил
ковим аналізом, пилок сосни в незначній кіль
кості визначено й у заповненні житла, а також 
у зразках з шурфу на черняхівському посе
ленні глеваха (горбаненко, Пашкевич, 2010, 
табл. 3.2; визначення г.о. Пашкевич), що зна
ходиться на південний захід від хотова.

Зважаючи на те, що за голоцену, принай
мні до XvIII ст., змінювались не породи де
рев, а тільки залісеність ними, доходимо вис
новків, що мікрорегіон найближчої околиці 
хотівського городища був певним острівком 
широколистяного лісу, що принаймні з трьох 
сторін (зі сходу, півдня й заходу) межував з 
мішаними та / або хвойними ділянками лісу. 
Побічно на залісеність територій вказують 
остеологічні рештки диких ссавців. так, лось 
мешкає в рівнинних лісах різноманітних типів, 
поблизу заболочених ділянок, околиць озер, 

4 втім, на давньоруські поселення будівельну 
деревину могли сплавляти по річках з інших регіонів 
(Е. К.).

рис. 103. співвідношення м’яса, отримуваного від ди
ких тварин, західна частина городища



113

6.�. Питання Палеоекології

прирічкових верболозів, молодих згарищ, що 
заростають лісом, лісосік, лісових ділянок з 
густим підліском і високим трав’яним покри
вом (флинт, чугунов, смирин, 1970, с. 214—
216). олень може мешкати в різних лісових 
і напіввідкритих місцевостях (Природа …, 
1985, с. 232). ареал козулі охоплює рівнинні та 
гірські листяні й змішані ліси; іноді вона захо
дить по руслах річок у степи. Перевагу надає 
світлим лісам з добре розвиненим підліском, 
з галявинами, що заростають після вируб
ки та на згарищах (флинт, чугунов, смирин, 
1970, с. 212). важливо й те, що козуля пога
но уживається на одній території з оленями 
(Жизнь …, 1971, с. 468). можливо, що малий 
показник козулі пов’язано також з тим, що в 
мисливському ареалі навколо хотова перева
жали олені. Бурий ведмідь вважається меш
канцем лісів і гір і населяє переважно тайгові, 
хвойні й мішані ліси (флинт, чугунов, смирин,  
1970, с. 116).

отже, з опису ареалів випливає, що навко
ло хотівскього городища в давнину були вели
кі залісені ділянки, в яких переважали широ
колистяні ліси. ця теза стає ще очевиднішою, 
зважаючи на неможливість співіснування на 
одній території козуль і оленів. Не менш важ
ливо звернути увагу й на те, що козулям до 
вподоби вирубки й згарища, які заростають, 
що опосередковано може свідчити про те, що 
козулі знаходились ближче до поселень, поб
лизу яких могли існувати саме такі ділянки. 
інші тварини (заєць русак, лисиця, вовк, кабан, 

а також тур) мешкають у найрізноманітніших 
біотопах, проте надають перевагу лісостепо
вим, де залісені площі межують з відкритими.

* * *

таким чином, аналіз палеоетноботаніних 
матеріалів дає змогу лише встановити спів
відношення культур у зерновому господарс
тві. для аналізу значення хліборобства даних 
недостатньо. визначення антракологічних 
матеріалів указують, у першу чергу, на вико
ристання деревної сировини в зведенні укріп
лень хотівського городища. ці дані підтверд
жують наявність у найближчому мікрорегіоні 
пам’ятки широколистяних лісів.

остеологічні рештки, а також порівняння 
даних з двох частин городища виявилися най
цікавішими. крім стандартного аналізу тва
ринництва (стадо, м’ясна продукція) і природ
ничих даних (часткова реконструкція палео
ландшафтів), важливе значення відіграє аналіз 
мисливства. оскільки показники зі східної час
тини накопичувалися в «звичайних» умовах, 
притаманних переважній більшості пам’яток 
раннього залізного віку півдня східної Європи, 
зацікавленість викликають матеріали саме із за
хідної частини. З аналізу цих даних випливає, 
що мисливство було не так засобом отримання 
м’ясних продуктів у широкому розумінні, як 
статусним заняттям привілейованих осіб. але 
розгляд цього феномену не може бути обме
жений винятково археозоологічними даними і 
потребує комплексного аналізу.
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Повертаючись до питань інтерпретації, пояснення археологічної 
ситуації на хотівському городищі, ще раз звернемося до проблем
них моментів, які найчастіше озвучували попередні дослідники. 
Перший стосується слабкого наповнення культурного шару або його 
відсутності на певних ділянках, на що вказували і.в. фабриціус і 
Є.о. Петровська. дійсно, майданчик городища, особливо його цен
тральна й південна частини не містять значної кількості археологіч
них знахідок. вони представлені в основному змивами культурного 
шару з підвищеної частини пам’ятки, цебто акрополя, або ж дрібни
ми фрагментами обпаленої обмазки й вугілля. через те, порівнюю
чи всю площу, яку займало городище, з площею, що містить куль
турний шар із знахідками, зафіксований, головно, в западині перед 
валом, дійсно складається враження, що городище не містить слідів 
життєдіяльності. другий проблемний момент стосується колосаль
них оборонних споруд городища, описаних усіма без винятку його 
дослідниками, починаючи з в.Б. антоновича. На тлі слабкої наповне
ності культурного шару такі оборонні споруди викликають наступні 
запитання: чи дійсно ці споруди мали оборонне значення, як відносно 
них розміщувалися споруди в середині городища і що вони собою яв
ляли, хто спорудив це городище і де мешкали ті люди, що ховалися за 
цими спорудами. спробуємо відповісти на поставлені запитання.

Хотівське городище — спеціальний простір. отже, що собою 
представляє хотівське городище? це пагорб, що домінує на місце
вості над долиною р. віта, оточений у верхній частині потужними 
оборонними спорудами. в середині їх, у північній горішній частині 
городища відкрито залишки будівель різної площі. вони були заглиб
лені в землю на 0,20—0,45 м, цебто мали наземну частину, зафіксо
вану у вигляді обгорілої обмазки від каркасу і плоту стін. котловани 
будівель, переважно овальні в плані, були перекриті завалами обмаз
ки. відстань між будівлями коливається від 30 до 50 м. такі спору
ди слід інтерпретувати як напівземлянки. За розкопаними залишка
ми такої напівземлянки реконструйовано двосхилу наметоподібну 
будівлю, найвірогідніше, перекриту соломою або очеретом, оскіль
ки слідів набілу на фрагментах обмазки немає. глина, не обпалена 
або слабко обпалена в таких завалах, легко розчиняється у воді, отже 

просторова Характеристика:  
спеціальний простір —  

племінний простір —  
етнічний простір7розділрозділ
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не могла довго бути без захисту просто неба. 
можна припускати різне призначення таких 
будівель. Землянку на розкопі 1965 р., судячи 
із завалу великої печі в її котловані та знахідок 
виробничого характеру, можна визначити як 
майстерню, ймовірно ливарну. Будівля в пів
нічній частині городища (розкопки 2004 р.) на 
момент загибелі слугувала для зберігання ам
фор з відповідним наповненням (див. підроз
діл 1.2, рис. 58: і). складна конструкція з гос
подарською ямою в східній частині городища 
(розкопки 2004 р.), ймовірно, слугувала для 
зберігання продуктів (рис. 58: іі). вкажемо, що 
на долівці цієї будівлі знайдено тільки щеле
пи і кістки ніг різних тварин, а на дні ями — 
фрагментована кам’яна сокира доби бронзи, 
що несе інформацію про певну символічність 
наповнення цього об’єкта. символічність при
сутня також і в заповненні землянки 1965 р. — 
під черенем печі не в анатомічному порядку 
лежали кістки дитини. Звернемо увагу й на те, 
що на всій площі городища знайдено чимало 
пряселець, деякі знаходились у котлованах  
будівель.

уваги заслуговує також археозоологічний 
комплекс із західної частини городища, йдеть
ся про кістки диких тварин (див. розділ 6). їх 
представлено в основному великими тварина
ми — так званими трофеями талановитого мис
ливця. Зазвичай, такі тварини — ведмідь, верп, 
олень, лось, тур — у народів лісової смуги були 
не тільки об’єктом полювання, а й культу. такі 
фетиші були прикметні більшості мисливсь
ких суспільств. На маючи надійних джерел, як 
писемні або мистецькі, все ж можемо гіпоте
тично припустити, що пережитки цих культів 
зберігалися досить довго, дійшовши до серед
ньовіччя у вигляді елітарних полювань, розваг 
аристократів. та й сучасне полювання також є 
чимось на кшталт пережитків цих давніх куль
тових дій. враховуючи, що в матеріальному 
комплексі хотівського городища неодноразово 
представлено певний символізм, а населення 
долини віти є місцевим, генетично пов’язаним 

з населенням доби пізньої бронзи цього регіо
ну (див. розділ 4), як і інші споріднені племена, 
що лишили синхронні пам’ятки на території 
сучасної північної україни, південної Білорусі 
та східної Польщі, їхня релігія була релігією 
мешканців лісів центральносхідної Європи. 
ми допускаємо, що пережитки мисливських 
обрядів у цього населення цілком можливі.

Звернемо увагу на значну кількість пере
паленого каміння в культурних шарах майдан
чика городища. в основному каміння пред
ставлене гранітами. масовий матеріал з горо
дища представлений традиційно керамікою і 
кістками тварин. Надзвичайно цікавими для 
нас виявилися висновки археозоологів, які по
казали, що західна частина городища містить 
кількісно і якісно більшу частку кісток коней, 
ніж східна й центральна, до всього це в основ
ному дрібні фрагменти кісток черепа, деякі зі 
слідами погризів або обпалені. цей висновок 
кореспондується з даними аналізу керамічного 
комплексу, що показав переважання архаїчних 
рис у ліпній кераміці з шарів західних ділянок 
городища, деякі фрагменти античних амфор з 
цієї частини мають сліди обкатаності.

крім того, можемо констатувати, що 
об’єкти, які дослідники називали житловими 
спорудами, після детального вивчення нами 
виявилися майстернями, господарськими спо
рудами й залишками оборонних конструкцій. 
Жодного чіткого житла на хотівському горо
дищі немає.

ще один об’єкт, розкопаний неподалік від 
західного краю городища в 2004 р., можна виз
начити як жертовник або вівтар (рис. 58: Iv) 
(дараган, орлюк, кравченко, 2007; дараган, 
2011, с. 460). Подібні жертовники відомі на 
Більському городищі (Шрамко і., Задніков, 
2006).

усі ці об’єкти розташовані на підвищеній 
частині простору городища, умовно кажучи, на 
акрополі (рис. 27). Нижня частина, або поділ 
городища, поки що не демонструє слідів яки
хось споруд, окрім оборонних. усі достовірно 



117

р о з д і л  7.  Просторова Характеристика: сПеціальний Простір — Племінний Простір — етнічний Простір

відомі давні в’їзди на городище також були на
цілені на підвищену частину городища.

власне в першому описі хотівського, 
або сіракова, городища, опублікованому 
в.Б. антоновичем, наведено зауваження гене
рала м.і. драгомирова, що укріплення зведено в 
час, коли ще не було вогнепальної зброї, бо вони 
не мають правильних кутів (антонович, 1879, 
с. 42). сумнівів у тому, що укріплення мали 
оборонний характер, ні в м.і. драгомирова, 
ні у в.Б. антоновича не виникало. Наступні 
описи городища Є.ф. Покровською підтверд
жують це. Найперше це стосується спеціаль
но нарощених біля в’їздів 1 і 2 валів, а також 
специфічного пандусу в’їзду 3 (рис. 11; 19; 
20), що під гострим кутом завертав на горо
дище, проходячи по спеціальному «перибо
лу» — проходу між основним оборонним 
валом на ескарпованому схилі та зовнішнім 
валом — «протейхізмою», як у фортифіка
ційних спорудах переважно кам’яних фор
тець. Наявність двох різних конструкцій 
в’їздів — прямого на заході й гострокутового 
на сході — ставить питання послідовності спо
рудження їх і необхідності використання саме 
такого прийому у фортифікації. Європейські 
городища гальштатського часу демонстру
ють усі ці прийоми, але на різних пам’ятках, 
зокрема й описаний в.Б. антоновичем так 
званий курган перед в’їздом (Zanoci, 2015, 
p. 10, fig. 2). такий тип в’їзду характерний для 
центральноєвропейських пам’яток більше, ніж 
для Балканокарпаття, такі пам’ятки відомі в 
лужицькій культурі, культурах полів поховань 
(ор. сіt., p. 13—14). Забігаючи трохи наперед, 
зазначимо, що східним в’їздом користалися 
після того, як в’їзд 6 на західному мисі (прямий 
з баштою і виходом на рівний пагорб) було за
корковано після штурму городища, ймовірно, 
скіфами.

використання дерева у фортифікації ві
доме не тільки для укріплень скіфського 
часу (есипенко, 1951, с. 23; Шрамко Б., 1972; 
1972а; 1975, с. 67), цей матеріал використо

вували для верхньої частини фортець на ан
тичних пам’ятках (Пугаченкова, 1963, с. 73, 
воронина, 1964, с. 42—45; Orlandos, 1968, 
p. 63). Протейхізма з периболом добре відома 
на пізньоскіфських кримських пам’ятках — у 
Неаполі скіфському та на аккайському горо
дищі (карасев, 1951, с. 166; высотская, 1979, 
с. 48—49; Зайцев, 2008) і на античних, як у 
херсонесі таврійському, щоправда, там її спо
рудили вже за римського часу (Зубарь и др., 
2005, с. 102, 313). Питання походження тако
го фортифікаційного прийому як протейхізма 
з периболом здебільшого обійдено увагою. 
ми постулюємо два суттєві моменти: 1) в’їзд 
через перибол, що гострим кутом повертав до 
воріт і був захищений протейхізмою, що йде 
вздовж бойових площадок або башт, або почи
нається біля наступної за в’їздом бойової пло
щадки (башти), з’являється переважно на тих 
пам’ятках, на яких у попередніх шарах фік
сується напад кочовиків або ж є підстави при
пускати встановлення їхнього «протекторату»; 
2) поява цього прийому не пов’язана з конк
ретним часом або архітектурними традиція
ми. відтак, можемо припустити, що подібний 
фортифікаційний «кульбіт» був надзвичайно 
дієвим засобом супроти нападу кочовиків зі 
скіфськими методами й засобами штурму.

конструкцію оборонних споруд хотівсь
кого городища вивчено розкопками тільки з за
хідного боку городища. За їхніми результатами 
можемо сказати таке.

1. Протягом усієї лінії укріплень фіксуєть
ся три їхні складові — нарощений земляний 
край з каркасностовповою конструкцією обо
ронної стіни фортеці, ескарпований схил попід 
краєм і рів нижче ескарпа.

2. Завал стін показує, що каркас з плоту 
був обмазаний глиною, куртини або прясла 
конструкції трималися на масивних стовпах, 
укопаних у насип валу або укріпленого краю 
пагорба у верхній частині внутрішнього схилу 
насипу. На дні таких стовпових ям вкладено 
постіллю один або кілька каменів.
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3. укріплення городища повторювали при
родний контур пагорба, на виступахмисах на
рощено зовнішній край таким чином, що вони 
перетворилися на підвищені горизонтальні 
майданчики, які нависають над краєм. відстань 
між ними по північнозахідному краю співпа
дає з вказівкою вітрувія (кн. 1, гл. 5), що від
стань між вежами фортеці має бути досяжною 
для польоту стріли.

4. На західному мисі влаштовано в’їзд з 
овального природного майданчика, на якому 
в.Б. антонович і Є.ф. Покровська вказували 
курган і підвищення із залишками вкопаних 
обвуглених колод і обмазки.

5. в’їзд влаштовано перпендикулярно до 
ескарпованого схилу у вигляді пандуса що пе
реходив у містокпереїзд через рів (рис. 104; 
105).

6. З північного боку пандусу в’їзду відкри
то залишки спалених конструкцій.

7. в’їзд закоркували після штурму городи
ща, після чого тут було так нарощено потужний 
вал, що сучасний перепад між рівнем давньої 
денної поверхні під валом і найвищою точкою 
валу становить 3,0 м 1.

одним з найцікавіших моментів є сліди 
штурму, виявлені розкопками. власне штурм 
зафіксовано тільки нашими дослідженнями, 
коли було здійснено перетин оборонних спо

1 уже після досліджень 2016 р. і ретельнішого 
ознайомлення з матеріалами попередніх досліджень 
нам стало зрозуміло, що саме тут і в.Б. антонович, і 
Є.ф. Покровська розміщували можливе місце в’їзду на 
городище, яке привернуло їхню увагу як найцікавіше. 
дивно, що це не потрапило в публікації хх ст. цілком 
можливо, що зрозуміти фортифікацію в цій частині го
родища нині складно через її повне заліснення.

руд на західному мисі. Пандус в’їзду представ
ляв собою добре збережену давню поверхню 
із завалом обгорілих конструкцій, під якими 
in situ лежали наконечники стріл, деталі кос
тюма (бронзові шпильки), розвал черпака та 
ін. до цього часу, ймовірно, відносяться й за
вали обгорілої обмазки на розкопах біля за
хідного краю городища 1940х і 1960х рр. у 
шарах її також знайдено низку наконечників 
стріл та інші предмети, пов’язані з військовою 
амуніцією, найперше це брускоподібне точило 
з отвором для підвішування. крім того, була й 
інша категорія матеріалу, на наш погляд, також 
пов’язана зі штурмом городища. аналіз архео
зоологічного комплексу показав, що в розко
пах західного краю городища суттєво перева
жають кістки коней, що становлять третину 
серед худоби (що в півтора рази більше, ніж в 
переважній більшості археозоологічних ком
плексів ранньозалізного часу; див. розділ 6). 
кістки, як уже зазначалося вище, здебільшого 
походять від передньої частини черепа і щелеп, 
були дуже подрібнені й часто обпалені. можна 
припустити, що нападники, прорвавшись че
рез західний в’їзд городища, зазнали серйоз
ного спротиву. частина коней, рештки яких 
знайдені біля західних укріплень, могли нале
жати нападникам. враховуючи те, що палаю
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чі дерев’яні конструкції в’їзду були перекриті 
першим земляним насипом у процесі горіння, 
через що власне й обвуглились, а насип пере
творився на трамбування, складається вражен
ня, що цей в’їзд було закорковано мешканцями 
відразу після штурму, який вони відбили.

такий унікальний випадок, коли зафіксо
вано штурм городища, після якого воно про
довжувало функціонувати, надає можливість 
для чітких хронологічних побудов, що й було 
зроблено (див. розділ 3). хронологію пам’ятки 
за результатами всіх досліджень можна виз
начити так. Шар пожежі й загибель у вогні 
оборонних споруд західної частини городища 
можна датувати кінцем vII ст. до н. е., десь 
тоді й стався штурм городища. цей факт також 
підтверджується знахідками значної кількості 
кісток коней, наконечників стріл із загнутим 
від удару об тверду поверхню вістрям у цій 
частині городища, перевідкладеного наконеч
ника дволопатевої стріли в насипі валу над 
пандусом в’їзду.

антична кераміка, що масово представ
лена в матеріалі хотівського городища, особ
ливо на його східному краю, за визначенням ри
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рис. 104. реконструкція в’їзду і оборонних споруд за
хідного мису хотівського городища за матеріалами 
розкопок 2016 р.
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м.м. дараган, дає дату близько середини 
vI ст. до н. е. (дараган, 2005). На західній 
частині пам’ятки значної кількості античної 
кераміки не виявлено. Єдиний фрагмент знай
дено в орному чорноземі над шаром обмазки, 
що йшла вздовж валу. Проте звідти походить 
ще низка знахідок. однак окремі знахідки ан
тичної кераміки з розвідок 2016 р. (зокрема, 
фрагмент сіроглиняної кухонної посудини) зі 
східної частини городища, люб’язно визначені 
а.в. Буйських, припадають на дуже вузький 
проміжок часу — останню чверть vі ст. до н. е. 
(див.: Буйских, 2015), фрагменти амфорної 
тари із розкопів біля західного краю городища 
належать протофасоським і лесбоським сіро 
й червоноглиняним амфорам архаїчних типів 
(Birzescu, 2012, S. 25—26; Буйских, 2015). усе 
це дає підстави говорити, що городище вже іс
нувало наприкінці vII ст. до н. е., витримало 
штурм, змінило систему оборони та продов
жувало існувати протягом усього vI ст. до н. е. 
чи переступило воно межу vI і v ст. до н. е., 
нині сказати складно, оскільки чітких хроноін
дикаторів цього часу немає, а інший матеріал, 
як то кераміка, можна визначати в широких ме
жах — vI—v ст. до н. е.

Інші оборонні споруди та поселення доби 
раннього заліза долини Віти — племінний про-
стір. отже, постає єдине питання: якщо на 
городищі відсутні житлові споруди, проте є 
споруди для зберігання, виробництва і офіру
вання, а оборонні конструкції представляють 
собою результат дуже вагомих зусиль значної 
кількості людей, то де ці люди мешкали і зара
ди чого вони докладали такі зусилля?

Поряд з хотівським городищем відоме 
одне невелике поселення скіфського часу, яке 
не має чіткої дати (рис. 32). інші поселення 
знаходяться в районі валів городища круглик, 
навколо ходосівського (круглого) городища, 
по берегах притоків віти. слідів некрополя 
або будьяких ознак поселень нами в околи
цях хотівського городища також виявлено не 
було.

в.о. Петрашенко і в.к. козюба на по
чатку 1990х рр. виявили в долині віти за
лишки численних земляних валів з керамі
кою скіфського часу в підйомному матеріалі. 
картографування об’єктів ранньої залізної 
доби цієї місцевості показало, що центральне 
місце займають укріплення городища круглик 
(Петрашенко, козюба, 1993, с. 12), або, як його 
ще називають, великого ходосівського горо
дища (дараган, 2011, с. 61; готун, казимір, 
2016). вони представлені класичними «скіфсь
кими» валами, що колом або підковою оточу
ють рівнинну місцевість. у межах цих укріп
лень розвідками зафіксовано кілька поселень. 
Залишки інших валів є фрагментами оборонної 
системи, яка відокремлювала частину просто
ру долини віти між городищами хотівським, 
кругликом (великим ходосівським) і круглим 
(малим ходосівським). у цій системі (рис. 32) 
хотівське городище було найпівнічнішим і 
найвіддаленішим від поселень, кругле — най
меншим, своєрідним форпостом усієї системи 
перед впадінням віти в дніпро. хронологію 
цих пам’яток остаточно не з’ясовано. можна 
констатувати синхронність хотівського та 
круглого городищ, останнє епізодично роз
копували в минулому столітті (фабрициус, 
1947; Покровская, 1947). матеріали інших 
пам’яток — це в основному матеріали розві
док, тож вони мають широке датування ран
ньою залізною добою.

схожий принцип просторового розвит
ку мікрорегіону припускають для басейну 
тясмина (дараган, 2011, с. 49—50) з тією від
мінністю, що м.м. дараган констатує послі
довне заселення трьох городищ тієї території, 
кожне з яких становило частину системи за
хисту в час свого існування. фортифікація до
лини віти показує, за можливого просторового 
розвитку системи, одночасне функціонування 
всіх складових у фіналі її існування. що було 
вихідною точкою цієї системи? Нам уявляєть
ся, що нею стало зведення саме хотівського 
городища, можливо, хотівського і круглого 
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(малого ходосівського), а укріплення горо
дища круглик (великого ходосівського) мог
ли виникнути трохи згодом разом із системою 
валів. Зараз про це казати ще зарано, оскільки в 
межах регіону не досліджено ні вали круглика, 
ні окремі залишки інших валів, ні поселення.

хотівське городище як частина цієї систе
ми укріплень, окрім віддаленості від синхрон
них поселень, вирізняється ще й специфікою 
свого природного розташування. воно, крім 
штучних оборонних споруд, було вписане в 
складний рельєф, що сам по собі становить 
важкодоступну місцевість. З півдня, заходу та 
сходу його підніжжя було заболочено (до зве
дення дамб і перетворення цього відгалужен
ня віти на каскад озерставків). від долини 
віти городище було відділено водною перепо
ною — річкою та її допливамиструмками. На 
південному березі річки навпроти городища є 
ще одне укріплення на пагорбі, яке безпосеред
ньо підступає до пагорба городища — мале 
хотівське городище. це укріплення менше — 
площа його десь 2—3 га, але воно так само має 
ескарпований схил верхівки пагорба і зовніш
ній вал і рів, що спускаються до заплави річ
ки, відокремлюючи частину її берега навпроти 
хотівського (великого) городища від решти її 
долини. до всього, як зазначалося вище, слідів 
інтенсивної діяльності людини на городищі 
майже не має. обидва городища — хотівське 
і відкрите нами мале хотівське — знаходяться 
на пагорбах, що вершинами орієнтовані один 
до одного. На додачу до наявності штучних 
оборонних споруд, городища вписані в склад
ний природний рельєф, що само по собі робить 
їх досить важкодоступними. Зважаючи на це, 
можна висунути гіпотезу, що обидва укріплен
ня є цілісним об’єктом, можливо, пов’язаним з 
допливом дніпра — р. віта. укріплення могло 
виникнути біля гавані давнього торгівельного 
шляху та могло виконувати кілька основних 
функцій — збереження майна або продук
тів, захист людей і захист священного місця. 
остання функція могла спричинити виникнен

ня двох перших. відповіді на ці питання мо
жуть бути отримані в ході подальших дослід
жень цієї пам’ятки.

На серйозні роздуми наштовхують ре
зультати аналізу використання біоресурсу на 
хотівському городищі. За мінімальних слідів 
господарської діяльності, яку там, вірогідно, 
не провадили або провадили обмежено, кон
статовано (див. розділ 6) доволі високий від
соток великих диких тварин, що могли бути 
об’єктами полювання. тут можна гіпотетично 
припустити, що ті тварини (ведмеді, вепри, 
олені, лосі і т. д.) були не буденною здобиччю 
мисливців, а результатом спеціального полю
вання — процесу, пов’язаного з ініціацією або 
іншим проявом фетишизму, або просто одним 
з видів спеціальної діяльності (тайлор, 1989, 
с. 338) не простої, а привілейованої верстви, 
якою могла бути верхівка племені або жерці 
і т. д. 2 така особливість археозоологічного і 
біологічного загалом комплексу, яка є чи не 
єдиною яскравою рисою остеологічного комп
лексу та й загалом всього використання біоре
сурсу на хотівському городищі та виділяє його 
серед інших пам’яток цього часу, також опосе
редковано може вказувати, що функція цього 
городища була пов’язана з обрядами племінної 
верхівки.

Адаптація простору автохтонами і міг-
рантами — етнічний простір. ще одним пи
танням лишається, хто ж мешкав або викорис
товував це городище та, відповідно, хто його 
захищав і хто нападав на це місце. варто відра
зу зазначити, що цей багатий на археологію 
регіон з якихось причин виявився слабко вив
ченим. тож для синхронізації пам’яток басей
ну віти нині недостатньо матеріалу. але деякі 
припущення можна зробити на основі аналізу 
керамічного комплексу (див. розділ 4). Значна 
кількість архаїчних рис у місцевій кераміці вка
зує на те, що пам’ятку залишило місцеве насе

2 враховуючи майже повну відсутність даних про 
суспільний устрій цього населення, всі роздуми на цю 
тему є гіпотетичними.
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лення регіону, що мешкало тут ще з часів доби 
бронзи (лысенко, 2004, с. 20, 21). специфіка 
деяких орнаментів, як то декорований пружок 
на тулубі й під вінцем, здвоєний пружок, налі
пи, а також деякі форми посуду, як слабкопро
фільовані або банкоподібні) (рис. 65; 66; 72; 
90), значна кількість у комплексі керамічних 
покришок, зокрема орнаментованих, характер
на для лісових культур центральної Європи 
(jakimovich, 1935, s. 244; рыбалова, 1961, с. 95; 
1961а, с. 18, 19; Czopek et al., 2014, s. 86—89, 
tabl. XIX: 11, 18, 19; s. 100—103, tabl. XXIII: 
5; s. 118—121, tabl. XXX: 1, 5, 15; s. 158—161, 
tabl. XXXIX: 14; XI: 5) деякі форми що кухон
ного, що столового посуду вказують на спорід
неність культури цього населення зі старожит
ностями милоградської культури на півночі 
й заході або підгірцівською групою пам’яток 
київщини (даниленко, 1956, табл. і: 16, 20—22; 
мельниковская, 1967, c. 113, рис. 50: 46; с. 105, 
рис. 44: 18, 24; Петровська, 1971). у керамічно
му комплексі трапляється специфічний посуд 
і риси оздоблення, характерні для пізньочор
ноліського керамічного комплексу (рыбалова, 
1961, с. 95; тереножкин, 1961, с. 78—79, 
81—82). додамо також, що палеоботанічний 
спектр (див. підрозділ 5.1), досліджений за від
битками на кераміці з хотівського городища, 
більше характерний для лісових культур, ніж 
для лісостепових. Подібні до пам’яток лісової 
зони центральної Європи також деякі прийоми 
фортифікації, про що йшлося вище. З якими 
саме процесами пов’язані ці вектори впливів, 
що проявились у матеріальному комплексі 
хотова, ще слід з’ясувати. Питання про етніч
ну належність населення ранньої залізної доби 
київщини вимагає подальших досліджень, зок
рема польових.

окремо треба сказати про метал хотівсь
кого городища. Бронзові вироби представле
но олов’янистою бронзою зі значним вмістом 
свинцю (див. розділ 2 і додаток 1). ми не бере
мося реконструювати шлях, яким потрапляла в 
регіон сировина для бронзових сплавів, але на

голосимо, що метал цвяхоподібних шпильок і 
шматка ливарної бронзи відрізняється від скла
ду руд донецьких родовищ (демченко, клочко, 
маничев, 2000), відповідно, найвірогідніше, 
має західне походження 3, як і бронза милоград
ської культури (мельниковская, 1967, с. 70). а 
група виробів, що має в сплаві високі (близько 
або понад 1 %) арсену, свинцю, сурми і, мож
ливо, вісмуту вказує на донецьке походження 
сировини, як це встановлено для майстерні 
суботівського городища (демченко, клочко, 
маничев, 2000, с. 43). відкритим лишається 
питання наявності в сплавах лантану, що та
кож має слугувати характеристикою рудного 
родовища. алюміній у групі проаналізованих 
зразків може бути наслідком використання 
глинозему в плавильних конструкціях або про
цесах. це цілком узгоджується і з загальною 
характеристикою, і генезою типу цвяхоподіб
них шпильок і сережок або підвісок (рыбалова, 
1961, с. 89—90; клочко л., Березовая, 2002, 
с. 36; клочко л., васіна, 2002, с. 93). сплави з 
вмістом лантану й алюмінію ближчі до харак
теристик донецьких руд, але загалом спеціаль
ному аналізу не піддавалися.

окремо слід розглянути функціональне 
призначення залізної пластини, знайденої поряд 
з бронзовими наконечниками стріл і шпилька
ми в давній денній поверхні на розкопі 2016 р. 
форма і розміри цієї пластини дуже подіб
ні на залізні й крем’яні вироби підгірцівської 
групи пам’яток (рис. 64: 20). дослідники схо
дяться на думці, що такі пластини в пам’ятках 
милоградської культури (мельниковская, 
1967, с. 69—70, рис. 29: 10—23, 25, 27—29), 
підгірцівської групи (даниленко, 1956, с. 10, 
табл. іі: 26—31; v: 1—8) та інших пам’ятках 
середнього Подніпров’я й Полісся, куль
турна належність яких чітко не встановлена 

3 Зараз готуються до публікації результати розко
пок пам’ятки перехідної від бронзи до заліза доби у 
тернопільській обл. (в. ільчишин, т. гошко), спектр 
бронзових виробів із якої тяжіє до спектру металу ко
марівської культури.
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(лысенко, 2004, с. 16), є наконечниками стріл, 
що могли вживатися і проти людини, і проти 
звіра. с.д. лисенко наводить знахідку такого 
наконечника в лицьовій частині черепа люди
ни з поховання 126 малополовецького могиль
ника (лысенко, 2004, с. 10, 32). цей тип нако
нечників визначають як місцевий і пов’язують 
його генезу з крем’яними наконечниками доби 
бронзи (Березанская, 1972; лысенко, 2004, 
с. 16). ми не маємо підстав піддавати сумніву 
ці міркування та долучаємо до бази даних ще 
один залізний наконечник з давньої денної 
поверхні зі слідами штурму хотівського горо
дища. Зазначимо, що наконечник лежав гори
зонтально, поряд паралельно йому лежали ще 
два наконечники — бронзові тригранні втул
кові вістрям від городища. На милоградських 
пам’ятках залізні пластинчасті стріли також 
трапляються в комплексах разом з тригран
ними, рідше — трилопатевими, вилитими з 
олов’янистої бронзи (мельниковская, 1967, 
с. 70—71).

технологія зведення земляних укріплень у 
населення центральної та східної Європи була 
доволі розвиненою, отже в нас не викликає за
питань виникнення цього укріплення на північ
ній межі лісостепової смуги. Проблемним є пи
тання, що цікавило нападників і що, відповід
но, захищали мешканці цього городища, цебто 
питання господарської діяльності на цьому 
місці, а вона не була значною. археологізовані 
матеріальні залишки не показують нам чогось 
значущого, що могло б бути цінним, цебто з 
погляду сучасної людини хотівське городище 
є майже пустим. це дозволяє нам припустити, 
що його значення для тодішніх мешканців було 
поза сферою матеріального світу, цебто головна 
його функція була чимось на кшталт священ
ного місця, що, враховуючи специфіку світог
ляду лісових племен Європи, цілком можливо. 
одначе значення цього місця і його важливість 
самі по собі не могли призвести до нападу на 
нього чужинців, отже, якісь матеріальні цін
ності, можливо, пов’язані з культовою сфе

рою, на ньому були. З цим кореспондується і 
функціонування бронзоливарної майстерні на 
городищі та знахідка пластини із зображенням 
хижака. в такому разі версія Ю.Б. Полідовича 
про використання пластини як матриці для ви
готовлення бляшок або основи для виготовлен
ня матриці отримує додаткову аргументацію 
(див. розділ 5). хто були нападники, можна 
припускати за знахідками стріл, що лежали в 
давній денній поверхні in situ, звернені вістря
ми в бік городища, а також по загнутих від уда
ру об тверду поверхню вістрях, знайдених біля 
західного в’їзду на майданчику городища. цей 
тип найбільше кореспондується з ранніми ста
рожитностями скіфів, які власне й занесли його 
в Причорномор’я. Проте не можна виключати і 
присутність іншого ворожого компоненту в ре
гіоні, наприклад, з лісостепу. аналіз залишків 
земляних укріплень у долині віти показує, що 
населення оборону орієнтувало на південний 
напрямок, де пізніше, в середньовіччі, писемни
ми джерелами зафіксовано шляхи з переправа
ми на василів (антонович, 1879, с. 38). також 
варто зазначити, що така організація життєво
го простору вказує, що його сформувала одна 
суспільна одиниця, ймовірно, плем’я, оскільки 
зусилля на зведення подібних оборонних спо
руд вимагають чіткої організації суспільства і 
певної системи управління.

система укріплень долини віти карди
нально відмінна від оборонних споруд лісо
степу попереднього часу. Найперше це видно 
за вибором місця для проживання. якщо на 
віті поселення розташовані в долині, а для 
оборони їх зведено спеціальний вал, що та
кож відомо за такими пам’ятками як Більське 
або Немирівське городища (Шрамко Б., 1975а; 
смирнова, 1998), можливо, Басівське (усне 
повідомлення Ю.в. Болтрика), то в поперед
ній час поселення укріплювали на пагорбах, 
навколо яких і формувалась система оборони, 
як то Жаботинське поселення, калантаївське, 
московське, суботівське або тясминське го
родища (тереножкин, 1961, с. 12—41; дараган, 
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2011, с. 52—54). Привертає увагу, що такий 
принцип, характерніший для чорноліських го
родищ, використано при зведенні хотівського 
городища, але воно не має слідів жител. 
схожим на хотівське за топографічними умо
вами та системою укріплень є Шарпівське 
городище на черкащині (фабриціус, 1952, 
с. 22—29) і, можливо, майже повністю зруй
новане северинівське (смирнова, 1961; 
северинівське ..., 2015, с. 156) на вінничині. 
схожий археологічний матеріал знайдено непо
далік від долини віти у Підгірцях (даниленко, 
1956, с. 5—12).

* * *

отже, старожитності раннього залізно
го віку долини р. віта на київщині належать, 
імовірно, окремому племені, сформованому 
місцевим населенням, що просунулось у регіон 
ще за часів пізньої бронзи, одначе не замкне
ному для зовнішніх контактів. такі контакти 
припускаються і за складом керамічного ком
плексу, і за характеристиками речей з металу, 
наявністю античного імпорту, а також унікаль
ної знахідки — пластини з зображенням хижа
ка у скіфському звіриному стилі. укріплення 

хотівського городища та низка особливостей 
його облаштування, включаючи розкопані ар
хеологічні об’єкти, вказує на його особливе 
значення і винятковий статус для мешканців, 
основною складовою якого, ймовірно, був не 
матеріальний, а сакральний статус цього міс
ця, пов’язаний зі світоглядними уявленнями 
давніх мешканців долини віти. З іншого боку, 
наявність потужних укріплень берегової лінії, 
значної кількості імпортів, що компактно заля
гали в шарах городища, унікальність окремих 
знахідок і аристократизм у звичаях можуть вка
зувати на наявність гавані в цій частини віти, 
торгівельне значення цього місця і його прямий 
зв’язок з вищою верствою племені. щоправда, 
в результаті аналітичних досліджень усіх груп 
джерел ми маємо констатувати той факт, що 
регіон все ще лишається недостатньо дослідже
ним археологічно. для конкретніших висновків 
потрібно систематично провадити розкопки й 
поповнювати джерельну базу, тим паче, що 
наша аналітика відкрила колосальну кількість 
нових перспективних напрямів археологічного 
вивчення регіону, а наявність і стан збережен
ня археологічних пам’яток цілком дозволяють 
ці напрями розробляти.



12�

Пам’ятка археології — городище в с. хотів — розташова
на в київській обл. на кордоні з м. київ біля історичної місцевості 
феофанія на природному пагорбі, оточеному ярами. тільки з північ
ного боку пагорб плавно переходить у неглибоку балку. З південного, 
західного та східного боків біля підніжжя пагорба протікав ручай і 
його притоки. його назва у різних джерелах — хотівка, сіраків ру
чай, сіверка, віта.

Місцезнаходження: київська обл., києвосвятошинський рн, 
хотівська сільська рада, с. хотів.

Датування: ранній залізний вік (vII—vI ст. до н. е.).
городище існувало наприкінці vII ст. до н. е., тоді витримало 

штурм нападників, змінило систему оборони й продовжувало існу
вати протягом усього vI ст. до н. е. чи переступило воно межу vі і 
v ст., нині сказати не можна, оскільки чітких хроноіндикаторів цього 
часу немає, інший матеріал, як то кераміка, можна визначи в широких 
межах — vI—vI ст. до н. е.

Охоронний № пам’ятки: 100013Н.

арХеологічні дослідження  
і Характеристика об’єкта

вперше городище в с. хотів згадується у в.Б. антоновича 
1879 р. археологічні дослідження городища в с. хотів вперше 
було здійснено в 1947—1948 рр. скіфським загоном археологіч
ної експедиції «великий київ» іа аН урср під керівництвом 
Є.ф. Покровської. Поновила дослідження на пам’ятці в 1965 р. 
хотівська група середньодніпровської скіфської експедиції (началь
ник о.і. тереножкін) під керівництвом Є.о. Петровської, яка продов
жувала їх до 1967 р. того ж 1965 р. держава взяла городище під охо
рону за Постановою ради міністрів урср від 21.07.1965 р., № 711 як 
пам’ятку археології республіканського значення. Згодом рішенням ви
конкому київської міської ради народних депутатів від 16.07.1979 р., 
№ 920 городище зробили археологічним заповідником. Після прого
лошення незалежності україни постановою кабінету міністрів від 
27.12.01 р., № 1761 і від 03.09.2009 р., № 928 городищу надано статус 

пропозиції до музеєфікації 
об’єкта і музейна концепція

післямова
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пам’ятки національного значення із занесенням 
до державного реєстру нерухомих пам’яток 
україни під охоронним № 100013Н. у 2004 р. 
хотівський загін архітектурноархеологічної 
експедиції іа НаНу (начальник г.Ю. івакін) 
здійснив охоронні дослідження на хотівському 
городищі, інститут геофізики ім. суботіна 
НаНу — геофізичну зйомку його північної 
частини. Проте низка висновків Науководо
слідного інституту пам’яткоохоронних до
сліджень міністерства культури, зокрема, від 
29.11.2007 р. і 05.11.2013 р., що містять су
перечливі рекомендації щодо режиму вико
ристання та неправильні дані стосовно меж цієї 
пам’ятки, показали, що ці висновки призвели 
до значних втрат заповідних земель. у 2016 р. 
інкерманська експедиція іа НаНу (начальник 
е.а. кравченко) провела комплексні дослід
ження цієї пам’ятки, в результаті яких зафіксо
вано межі її збереженої частини (південна й за
хідна), що не потрапили в приватну власність, 
зроблено їх топографічну зйомку, шурфування 
поверхні всієї збереженої площі городища та 
дослідження оборонних споруд у західній час
тині городища.

городище є частиною великої системи ук
ріплень, сформованої в лісовій і лісостеповій 
смугах середнього Подніпров’я в скіфський 
час місцевим населенням з метою запобігання 
руйнівним набігам кочовиків. основна функ
ціональна особливість оборонних укріплень — 
створити максимум перепон для пересуван
ня скіфської кінноти. городище — не єдина 
пам’ятка ранньої залізної доби в долині р. віта. 
тут відомо 13 пам’яток цього часу: три горо
дища (хотівське, ходосівське та круглик), 
кілька могильників з похованнями скіфського 
часу та поселення й місцезнаходження, відо
мі за результатами розвідок. окрім того, деякі 
земляні укріплення, відомі як Змійові вали, 
дослідники за знахідками кераміки скіфсько
го часу теж віднесли до ранньої залізної доби. 
останніми роботами відкрито ще одне городи
ще (мале хотівське), що знаходиться навпро

ти хотівського на протилежному березі віти. 
воно значно менше, але має потужну подвійну 
обваловку. Зовнішній вал спускається до русла 
річки, відділяючи таким чином схил від решти 
прибережної зони. Поряд з хотівським городи
щем відоме одне невелике поселення скіфсь
кого часу, чіткіше не датоване. інші поселен
ня знаходяться або в районі валів городища 
круглик (великого ходосівського), або навко
ло круглого (малого ходосівського) городи
ща. слідів некрополя або будьяких натяків на 
поселення в околицях хотівського городища 
не виявлено. тут варто звернути увагу на його 
природне розташування. воно, крім штучних 
оборонних споруд, було вписане в складний 
природний рельєф, що сам по собі представляв 
важкодоступну місцевість. відповідно до цьо
го ми вбачаємо кілька його основних функцій: 
збереження майна або продуктів, захист людей 
і священного місця. остання функція могла 
бути причиною для двох перших. На підтверд
ження останньої тези вказує відсутність жител 
на хотівському городищі. те, що дослідники 
називали житловими спорудами, виявилось 
майстернями, господарськими спорудами і за
лишками оборонних конструкцій.

розкопками 2016 р. археологічно засвідче
но один з ворожих набігів у ранньоскіфський 
час у західній частині хотівського городища 
на місці його давнього в’їзду. тоді було спа
лено наземні конструкції в’їзної брами і укріп
лень, на давній денній поверхні зафіксовано 
численні наконечники стріл вістрями як у бік 
городища (дволопатеві масивні), так і зі сто
рони городища (тригранні втулкові), предмети 
костюма. ці залишки були перекриті новими 
оборонними спорудами у вигляді валу. таким 
чином, археологічна пам’ятка — городище 
раннього залізного віку в с. хотів — є унікаль
ним об’єктом, що зберігає дані часів початку 
експансії скіфів з Причорноморських степів на 
північ. фрагменти керамічного ліпного посуду 
вказують на наявність рис лісових культур у 
матеріальному комплексі городища в хотові, 
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зокрема милоградської. Присутність античних 
імпортів у комплексах городища свідчить про 
існування сталої інфраструктури в цьому ре
гіоні в ранньоскіфський час.

Забудову городища простежено вздовж 
валів, об’єкти зафіксовано вже за приблизно 
5,0 м від верхньої точки валу. споруди пред
ставлені плотовими конструкціями, обмаза
ними глиною, наземними або трохи заглибле
ними. Низка споруд простежена в межах 50 м 
вглиб від краю городища. всі споруди загину
ли у вогні і представляють собою закриті ком
плекси. центральна частина городища не було 
забудована. там фіксується культурний шар зі 
слабким наповненням матеріалом і прошарки 
спресованої органіки.

Поверхня городища перекрита орним ша
ром потужністю 0,20—0,25 м. культурний шар 
доби раннього заліза починається одразу під 
орним. Пам’ятка одношарова, потужність шару 
за межами об’єктів до 0,4 м, наймасовіший 
матеріал — залишки обмазки, деревне вугіл
ля, фрагменти керамічного посуду. крім того, 
трапляються фрагменти кам’яних і крем’яних 
виробів, пластики, предмети озброєння — брон
зові стріли, металеві прикраси та знаряддя, за
лишки виробництва — шлаки, ливарний брак, 
фрагменти ливарної бронзи. в комплексах є 
знахідки античного імпорту — амфорної тари. 
матеріал сумарно датовано vII/vI ст. до н. е.

розташування об’єкта  
в ландшафті

городище раннього залізного віку в с. хотів 
розташоване на Правобережжі дніпра за межею 
м. київ, між історичною місцевістю феофанія і 
с. хотів києвосвятошинського рну київської 
обл. на природному пагорбі. З півночі, сходу та 
півдня пам’ятка обмежена по лінії електропе
редач № 274, з заходу — природними схилами 
пагорбу. Зі сходу, півдня й заходу підніжжя па
горба огинала р. віта, перетворена нині на кас
кад озер. Поверхня пагорба має нахил до півдня. 

Поверхня переважної частини пам’ятки пред
ставляє собою відкриту задерновану місцевість, 
західна частина з оборонними спорудами вписа
на в залишки природного рельєфу схилів пагор
ба, задернована, частково заліснена. відкритий 
майданчик городища, особливо його західний 
край, орієнтований на виднокіл близько 300° 
(окрім північного залісненого напрямку за
повідника феофанія), західний мис є природним 
оглядовим майданчиком долини р. віта з приля
гаючими пагорбами.

Збережена частина городища має площу 
18,3 га. Найбільше експозиційне та наукове 
значення пам’ятки мають залишки її фортифі
кації. З північного заходу неушкодженими від 
часу функціонування городища лишилися його 
оборонні споруди. дослідження показало, що 
вздовж ескарпованого схилу пагорба було ви
рито рів, що відділяв верхню лінію оборонних 
споруд від природних майданчиківтерас па
горба. тераси, таким чином, представляють со
бою єдине ціле з фортифікаційною системою 
городища. З ними пов’язані так зв. виступипо
товщення верхньої обваловки, що могли вико
ристовуватись як бойові площадки при обороні 
городища в давнину. одна з терас на західному 
краю городища, що має видовжену форму і від 
якої й нині спускається стежка до долини річ
ки, показала, що на неї було орієнтовано давній 
в’їздпандус з переїздом через рів. у цьому міс
ці простежено сліди штурму городища в ран
ньоскіфський час. На верхній лінії оборони над 
в’їздом зафіксовано залишки спалених конс
трукцій, пов’язаних з функціонуванням в’їзду. 
На місці в’їзду валу не зафіксовано. і розрив 
ліквідували — утрамбували поруйновані конс
трукції та перекрили їх землею, а в’їзд, імовір
но, перенесли. відповідно до підвищення рівня 
сучасної денної поверхні краю пагорба обва
ловка на інших ділянках була потужнішою. 
Перепад від найвищої сучасної точки західної 
ділянки верхньої лінії оборони до рівня давньої 
денної поверхні скіфського часу за 10 м від 
краю сягає близько 3,0 м.
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опис території об’єкта

На відкритому майданчику площею близь
ко 20 га, представленому поверхнею схилу 
пагорба, орієнтованою до півдня, є ледь по
мітні підвищення сучасної денної поверхні, 
вся поверхня задернована. в нижній південній 
частині продовжуються ерозійні процеси, є 
загроза зсувів ґрунту. Північнозахідна части
на площею близько 3,0 га представлена ант
ропогенно зміненими під час функціонування 
об’єкта схилами з археологічними об’єктами 
під нашаруваннями ґрунту. На збереженій те
риторії пам’ятки археології забудова відсутня.

Якості об’єкта, завдяки яким він набуває 
культурної цінності як пам’ятка.

городище є унікальним фактом існу
вання племінного центру місцевого люду 
середньодніпровського Правобережжя, що мав 
розгалужену інфраструктуру. Наявність круч
пагорбів у долині р. віта робить сучасний лан
дшафт місцевості навколо городища в хотові 
аналогом давнього ландшафту часу існуван
ня городища, посилює цей візуальний ефект 
наявність природного оглядового майданчи
ка на городищі. Наукова й історична цінність 
об’єкта обумовлена наявністю збереженого 
давнього в’їзду на городище з супровідними 
оборонними конструкціями, що в давнину ста
ло і місцем його штурму скіфами. оскільки го
родище припинило своє функціонування через 
пожежу і після цього життєдіяльність на ньому 
не поновлювалась, воно фактично представляє 
собою закритий археологічний комплекс, що 
припинив своє існування в конкретний істо
ричний момент. художню та мистецьку цін
ність представляють археологічні знахідки з 
цього городища — переважно це дуже якісні 
вироби з бронзи і рогу або кістки.

На західному мисі городища збереглися за
лишки фортифікації давнього в’їзду, які після 
археологічних розкопок можуть бути частко
во законсервовані та за умови відкриття їхньої 
конструкції частково поновлені на місцевості. 

в цій частині пам’ятки можлива музеєфікація 
з елементами скансену. Задля цього рекомен
дується провадити розкопки під спеціальним 
накриттям або ангаром, щоб убезпечити ар
хеологічні рештки від дії атмосферних опадів. 
у процесі робіт необхідно розробити систему 
консервації відкритих об’єктів, роботи прова
дити разом з реставраторами.

Залишки ескарпу на східному схилі пагор
ба також можуть містити елементи фортифіка
ції, але це можна встановити після відповідних 
археологічних досліджень.

Необхідність музеєфікації хотівського 
городища також підкріплюється такими чин
никами.

1. Пам’ятка межує з парком «феофанія», фак
тично продовжуючи його оглядову територію.

2. околиці городища представлені пагор
бами, прорізаними річищами віти, що, не зва
жаючи на антропогенні зміни, створює ілюзію 
незмінності ландшафту.

3. територія пам’ятки зазнає ерозійних 
процесів, що вимагає обов’язкових заходів з 
укріплення ґрунту.

4. На території пам’ятки археології збе
реглися залишки давніх укріплень, що можуть 
бути експоновані і в законсервованому, і в ре
конструйованому вигляді.

5. городище є частиною великої системи 
оборони та освоєння простору племенами доби 
раннього заліза, що частково збереглася в до
лині віти.

6. у шарах городища збереглися арте
факти та сліди конкретного історичного мо
менту — нападу, ймовірно, кочових скіфів на 
самому початку їх проникнення в Північне 
Причорномор’я, що є прямим історичним свід
ченням віддаленого минулого племен, що на
селяли київщину в ранню залізну добу.

усе це дозволяє нам ставити питання про 
створення на території пам’ятки археології на
ціонального значення — городища в с. хотів 
(ох. № 100013Н) археологічного парку і му
зею просто неба.
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в 2016 г. инкерманская экспедиция института археологии НаН 
украины осуществила комплексные исследования на памятнике на
ционального значения — хотовском городище. Здесь представлены 
первые результаты наших исследований, монография является науч
ным отчетом, который содержит не только наши результаты и анализ 
полевых работ, но и публикацию, а также анализ материалов иссле
дований предшественников.

хотовское городище, один из самых показательных памятников 
раннежелезного века киевщины, расположен на современной грани
це лесной и лесостепной природноклиматических зон. материальная 
культура памятника содержит элементы культур обоих регионов, по
этому ее изучение открывает немало перспектив в познании древней 
истории обоих огромных экоэтнографических территорий, одна из 
которых выходит к Балтийскому побережью, другая — тяготеет к 
черноморскосредиземноморскому миру. впервые городище опи
сал в.Б. антонович, который ошибочно отождествил его с киевским 
Звенигородом. вскоре после окончания второй мировой войны 
е.ф. Покровская подробно описала укрепления городища, составила 
его глазомерный план, заложила первые раскопы. раскопки на памят
нике продолжила в 1960х гг. е.а. Петровская. археологические ис
следования возобновлены в 2004 г. и продолжены в 2016 г.

хотовское городище относится к группе памятников скифского 
времени бассейна р. вита, в которую входят хорошо известные го
родища ходосовское (круглое) и круглик (Большое ходосовское). 
кроме них, по данным в.о. Петрашенко и в.к. козюбы, здесь извес
тно 23 поселения и местонахождения с материалом скифского време
ни, или времени раннего железа. Непосредственно скифским време
нем исследователи атрибутировали 13 неукрепленных поселений в 
регионе, отмечая значительную адаптивную деятельность здесь в это 
время. обзор предыдущих исследований региона выявил ряд вопро
сов, два из которых стоит отметить: почти полное отсутствие могиль
ников скифского времени и незначительная скученность памятников 
вокруг хотовского городища. Это подтвердили и наши разведки в 
районе хотова, которые не выявили ни следов неукрепленных посе
лений, ни могильников. однако на противоположном берегу р. вита 
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выявлено хорошо сохранившееся укрепление 
еще одного городища. оно расположено четко 
напротив наивысшей точки холма хотовского 
городища на небольшом естественном холме, 
окруженном двумя линиями валов. с этого 
малого городища прекрасно просматривается 
площадь большого хотовского городища, а с 
него, расположенного выше по рельефу, — об
лесенный холм малого.

раскопками и исследованиями открыт ряд 
объектов, объясняющих пространственную ор
ганизацию хотовского городища. лучше всего 
исследованы западный край северной стороны 
городища, где открыты остатки сожженных 
оборонительных сооружений и несколько объ
ектов, перекрытых ими. система из нескольких 
объектов раскопана в восточной и северной 
частях площадки городища. На западном мысу 
раскопан один из древних въездов. сейчас 
можно подытожить, что большинство откры
тых объектов указывает на военные действия, 
вероятно, штурм этого места. свидетельство 
нападения имеет западная часть городища с 
закупоренным после этого события въездом. 
восточная и центральная часть памятника, т. е. 
площадка городища, содержит комплексы с 
несколько иной спецификой, которые, к тому 
же, датируются более поздним временем по 
сравнению с местам штурма. Ни одного объек
та, который мог бы служить жилищем, на горо
дище не раскопано.

даже учитывая эпизодичность остатков 
производства металла на хотовском городище, 
можно уверенно говорить, что такое произ
водство там было. источник поступления руд 
и сырья пока не известен, но, учитывая анализ 
ранних железоделательных комплексов, следу
ет предположить, что месторождение желез
ной руды находилось неподалеку, а медную 
руду или бронзовый лом могли импортировать 
из довольно отдаленных территорий.

среди металлических артефактов с 
хотовского городища значительную часть со
ставляют находки, связанные с бытом лесо

степного земледельческого населения. к таким 
относим разного рода инструменты и украше
ния. если в керамическом комплексе памят
ника прослеживаются определенные влияния 
племен лесной зоны, то характеристика укра
шений не дает таких оснований.

что касается предметов вооружения, ситуа
ция выглядит несколько сложнее. Наконечники 
стрел скифского времени в результате чрезвы
чайного распространения не могут быть этни
ческим маркером. ведь они являются практи
чески неотъемлемой составляющей культурно
го слоя поселенческих структур любого уровня, 
а также встречаются в составе погребального 
инвентаря у представителей всех социальных 
и этнических групп европейской скифии. 
впрочем, учитывая контекст их находок в раз
резе оборонительных сооружений на раскопе 
2016 г., можно предположить, что, по крайней 
мере, часть экземпляров могла принадлежать 
не жителям городища, а нападающим.

кухонные горшки основных типов име
ют прототипы в культуре Правобережной 
лесостепи, что в значительной степени опре
деляет местный вид керамического комплекса. 
основные приемы декора кухонной посуды 
сформировались еще в предскифское время, 
хотя со временем изменились относительно 
места размещения расчлененного валика, его 
комбинации с другими приемами декора — 
проколами и наколами различных вариантов. 
керамический комплекс хотовского горо
дища соответствует материалам памятников 
киевщины и Правобережной лесостепи в це
лом, которые датируются ранне и среднескиф
ским временем.

в свое время городище было отнесе
но к киевочеркасской группе древностей 
Правобережной лесостепи, где оно рассматри
валось в составе киевского ареала этой группы. 
е.в. максимов и е.а. Петровская уточнили ее 
название до «хотовской локальной группы 
памятников скифовпахарей», взяв в качестве 
эпонимного памятника именно хотовское го
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родище. исследователи акцентировали вни
мание на типичности керамического комп
лекса памятников группы для Правобережной 
лесостепи, подчеркивая наличие общей бело
грудовскочернолесской генетической подос
новы.

анализ палеоэтноботанических материа
лов позволяет лишь установить соотношение 
культур в зерновом хозяйстве, которое состо
яло из традиционных для лесной зоны ячменя, 
пшеницы и проса. для анализа значения зем
леделия имеющихся данных недостаточно. 
определение антракологических материалов 
помогли установить, в первую очередь, осо
бенности использования сырья в строительстве 
укреплений хотовского городища. вовторых, 
по этим данным подтверждено существование 
в ближайшем микрорегионе широколиствен
ных лесов.

остеологические остатки млекопитающих, 
а также сравнение данных из двух частей горо
дища, оказались интересными. кроме стандар
тного анализа животноводства (стадо, мясная 
продукция) и естественных данных (частичная 
реконструкция палеоландшафтов), важное зна
чение имеет анализ охоты. Поскольку показа
тели из восточной части городища находятся 
в «обычных» пределах, характерных боль
шинству памятников раннего железного века 
юга восточной европы, интерес вызывают 
материалы именно из западной части. из ана
лиза этих данных следует, что охота являлась 
не столько способом получения продуктов в 
широком смысле, сколько статусным занятием 
привилегированных лиц.

одной из «статусных» вещей, найденных 
на хотовском городище, является пластина 
с изображением хищника в скифском звери
ном стиле. изображение хищника с хотова 
стилистически связано с келермесскосак
кызским кругом изображений, выделенном 
м.Н. Погребовой и д.с. раевским как отправ
ная точка в формировании скифского зверино
го стиля. Не исключено, что хотовская пласти

на происходит из районов северного кавказа, 
откуда она при какихто обстоятельствах попа
ла в Приднепровскую лесостепь.

круг стилистических аналогий позволяет 
датировать изображение на хотовской пласти
не в пределах второй половины vII в. до н. э. 
также можно предположить, что хотовская 
пластина могла служить верхней частью не
большого гребня. такие гребни из кости или 
оленьего рога известные на поселениях черно
лесской культуры и жаботинского типа, а также 
на раннескифских памятниках Приднепровской 
лесостепи. можно предположить и иное ис
пользование пластины — как положительной 
формы (матрицы) для изготовления металли
ческих (вероятно, золотых) бляшек или в ка
честве основы для подготовки контррельефной 
матрицы. возможно, именно поэтому хищник 
вырезан на пластине рельефно, а не по конту
ру тела хищника, как это свойственно для всех 
других изображений хищников на костяных из
делиях раннескифского времени. в таком слу
чае отломанный выступ на хотовском изделии 
был ручкой, что придавало удобство в работе. 
возможно, на отломанной части пластины на
ходились и другие изображения. известно, что 
в скифоантичные времена использовали мат
рицы из кости для изготовления металличес
ких (золотых) пластинок в технике басмы.

все это дает основания говорить, что го
родище существовало в конце vII в. до н. э., 
выдержало штурм, изменило систему оборо
ны и продолжало существовать в течение все
го vI в. до н. э. Пережило ли оно рубеж vI и 
v вв. до н. э., сейчас сказать сложно, посколь
ку четких реперов этого времени нет, а другой 
материал, как, например, керамика, можно 
определить в широких пределах vI—v вв. до 
н. э. укрепление могло возникнуть у гавани 
древнего торгового пути, оно могло выполнять 
несколько иных основных функций — хране
ние имущества или продуктов, защита людей 
и священного места. Причем последняя функ
ция могла стать первопричиной двух первых. 
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Большое количество архаичных черт в местной 
керамике указывает на то, что памятник остав
лен местным населением региона, проживав
шим здесь со времен эпохи бронзы. специфика 
некоторых орнаментов, как декор валиком на 
тулове и под венчиком, сдвоенный налепной 
валик, а также некоторые формы сосудов (сла
бо профилированные или баночные), большое 
количество в комплексе керамических крышек, 
в том числе орнаментированных, характерные 
для лесных культур центральновосточной 
европы некоторые формы как кухонной, так 
и столовой посуды указывают на связь населе
ния с носителями милоградской культуры на 
севере и западе или подгорцевской киевщины. 
в керамическом комплексе встречаются спе
цифические сосуды и черты декора, характер
ные для позднечернолесского круга памятни
ков. добавим также, что палеоботанический 
спектр, который определен по отпечаткам на 
керамике с хотовского городища, также боль
ше характерен для лесных культур, чем для ле
состепных. Подобны памятникам лесной зоны 
центральновосточной европы также некото
рые приемы фортификации хотова. дискуссия 
об этнической принадлежности населения ран
него железного века киевщины далека от за
вершения.

итак, древности раннего железного века в 
долине р. вита в киевской обл. соотносятся с от
дельным племенем, сформированным местным 
населением, которое продвинулось в этот регион 
еще во времена поздней бронзы, однако не было 
замкнутым для внешних контактов. такие кон
такты заметны как в составе керамического ком
плекса, имеющего черты родственных культур 
западного и северного региона, так и по характе
ристикам вещей из металла, наличию античного 
импорта, а также уникальной находке — пласти
не с изображением хищника в скифском звери
ном стиле. укрепление хотовского городища и 
ряд особенностей его устройства, включая раско
панные археологические объекты, указывает на 
его особое значение и исключительный статус 
для жителей, вероятно, основной составляющей 
которого был нематериальный, а сакральный 
статус этого места, связанный с мировоззренчес
кими представлениями древних жителей долины 
виты. с другой стороны, наличие мощных ук
реплений береговой линии, большого количест
ва импорта, компактно залегающего в пределах 
комплексов городища, уникальность отдельных 
находок и аристократизм в обычаях могут указы
вать на наличие гавани в этой части виты, при
тока днепра, торговое значение этого места и его 
связь с высшей прослойкой племени.
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In 2016, the Inkerman expedition of the Institute of Archeology of the 
National Academy of Sciences of Ukraine carried out archaeological stud
ies on the site with national status — the hillfort of Khotiv. Here are the 
first results of our research, the essay is a scientific report that contains not 
only our results and analysis of field work, but also publication, as well as 
analysis of research materials of predecessors.

Khotiv hillfort, one of the most significant monuments of the Early 
Iron Age of Kyiv region, is located on the modern border of forest and 
foreststeppe natural and climatic zones. The material culture of this site 
contains elements of the cultures of both regions, so its study opens up 
many prospects in the knowledge of the ancient history of both the huge 
ecoethnographic territories, one of which extends to the Baltic coast, 
the other tends to the Black SeaMediterranean world. For the first time 
the hillfort was described by v.B. Antonovich, who mistakenly identi
fied it with Kievan Zvenigorod. Shortly after the end of World War II, 
Ye.F. Pokrovska described in detail the fortifications of the site, compiled 
its ocular plan, provided the first excavations. Excavations on the site con
tinued in the 1960s by Ye.O. Petrovska. Archaeological research was re
sumed in 2004 and continued in 2016.

Khotiv hillfort belongs to a group of sites of the Scythian time of the 
basin of the river of vita, which includes the wellknown fortifications of 
Hodosivka (Round) and Kruglyk (Big Khodosivka). In addition to them, 
according to v.O. Petrashenko and v.K. Kozyuba, 23 settlements and lo
cations with the material of Scythian time, or the time of Early Iron, are 
known here. Directly by Scythian time, researchers attributed 13 unforti
fied settlements in the region, noting a significant adaptive activity here 
at this time. A review of previous studies of the region revealed a number 
of issues, two of which can be noting: the almost complete absence of 
Scythian time burial grounds and the insignificant number of sites around 
the Khotiv hillfort. This was confirmed by our survey in the area of Khotiv, 
which did not reveal either traces of unfortified settlements or cemeteries. 
However, on the opposite bank of the river of vita we identified wellpre
served fortifications of another site of ancient hillfort. It is located clearly 
opposite the highest point of the Khotiv hillfort hill on a small natural hill 
surrounded by two wall lines. From this small hillford there is an excellent 

the hillfort of Khotivsummary
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view of the area of the big Hotіv hillfort, and from 
it, located above the terrain, is views the forested 
hill of the small one.

Excavations opened a number of objects ex
plaining the spatial organization of the Khotiv 
hillfort. The western edge of the northern side of 
the ancient site, where the remains of the burned 
defensive structures and several objects blocked, 
were best investigated. A system of several objects 
is excavated in the eastern and northern parts of the 
site. On the western headland one of the ancient 
entrances was excavated. Now we can sum up that 
most open objects indicate military action, prob
ably, the assault of this place. The evidence of the 
attack is in the western part of the site with a cork 
blocked the entrance after this event. The eastern 
and central part of the site, that is, square of the an
cient site, contains complexes with a slightly dif
ferent specifics, which, moreover, date from a later 
time in comparison with the places of the assault. 
None of the objects that could serve to live on the 
site is not excavated.

Even considering the sporadic nature of the 
remnants of metal making at the Khotiv hillfort, 
one can confidently say that such production was 
there. The source of ore and raw materials is not yet 
known, but, given the analysis of early ironmak
ing complexes, it should be assumed that the iron 
ore deposit was nearby, and copper ore or bronze 
scrap could be imported from rather remote areas.

Among the metal artifacts from the Khotiv, a 
significant part is made of finds related to the life 
of the foreststeppe agricultural population. We 
include to such objects all kinds of tools and jew
elry. If certain influences of the tribes of the forest 
zone are traced in the ceramic complex of the site, 
the characteristic of the jewelry does not give such 
conclusion.

As for weapons, the situation looks somewhat 
more complicated. Arrowheads of Scythian time 
as a result of extreme proliferation can not be an 
ethnic marker. After all, they are almost an inte
gral part of layers of settlement structures of any 
level, and also found in the funerary inventory of 

all social and ethnic groups of European Scythia. 
However, given the context of their findings in 
the defensive structures at the excavation 2016 it 
can be assumed that at least a part of the number 
could belong to the attacker, not to the inhabitants  
of the site.

Cooking pots of the main types have proto
types in the culture of the Dnieper Rightbank 
ForestSteppe, which largely determines the lo
cal appearance of the ceramic complex. The ba
sic techniques of decorating of such pots were 
formed even in the preScythian time, although 
they changed over time with respect to the location 
of the impressed torus, its combination with other 
decorations — punctures and nudes of various op
tions. The ceramic complex of the Khotiv hillfort 
corresponds to the materials of the sites of the Kyiv 
region and the Dnieper Rightbank ForestSteppe 
as a whole, which date to the Early and Middle 
Scythian time.

At one time the hillfort was regarded to the 
KyivCherkassy group of sites of the Dnieper 
Rightbank ForestSteppe, where it was con
sidered as part of the Kyiv area of this group. 
E.v. Maksimov and Ye.A. Petrovskaya clarified 
its name to «Khotiv local group of sites of the 
Scythianplowmen», taking as an eponymous site 
exactly Hotiv hillfort. Researchers focused on the 
typical of the ceramic complex of site for the group 
for the Dnieper Rightbank ForestSteppe, empha
sizing the existence of a common genetic basis of 
BilogrudivkaChornolissya.

Analysis of paleoethnobotanical materials 
allows only to establish the ratio of crops in the 
grain economy, which consisted of traditional 
for the forest zone barley, wheat and millet. The 
available data are insufficient for the analysis of 
the importance of agriculture. The definition of an
thracological materials helped to establish, in the 
first place, the specific features of the use of raw 
materials in the construction of the fortifications of 
Khotiv hillfort. Secondly, according to these data, 
the existence of deciduous forests in the nearest 
micro region has been confirmed.
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The archaeozoological remains of mammals, 
as well as the comparison of data from two parts of 
the site, were interesting. In addition to the stand
ard analysis of livestock (herd, meat products) and 
natural data (partial reconstruction of paleoland
scapes), hunting analysis is important. Since data 
from the eastern part of the site are in the «usual» 
range, characteristic of most of the sites of the 
Early Iron Age in the south of Eastern Europe, 
materials are attracted from the western part. From 
the analysis of these data it follows that hunting 
was not so much a way of obtaining products in a 
broad sense, but rather a status occupation of privi
leged persons.

One of the «status» items found on Khotiv 
hillfort is a plate with an image of a predator in 
the Scythian animal style. The image of the preda
tor from Khotiv is stylistically connected with the 
KelermesSakkyz circle of images selected by 
M.N. Pogrebova and D.S. Raevsky as the starting 
point in the formation of the Scythian animal style. 
It is not excluded that the Hotiv plate originates 
from the North Caucasus regions, from where it, 
under some circumstances, fell into the Dnieper 
ForestSteppe.

The circle of stylistic analogies allows one 
to date the image on the Hotiv plate within the 
second half of the 7th century BC. It can also be 
assumed that the plate could be the upper part of 
a small crest. Such crests of bone or deer antlers 
are known in the settlements of the Chernolissia 
culture and the Zhabotyn type, as well as on early 
Scythian sites of the Dnieper ForestSteppe. It can 
be assumed and other use of the plate — as a posi
tive form (matrix) for the manufacture of metallic 
(probably gold) plaques or as a basis for preparing a 
counterrelief matrix. Perhaps that’s why the pred
ator is cut out on the plate in relief, and not along 
the outline of the body of a predator, as is typical 
for all other images of predators on bone pieces 
of early Scythian times. In this case, the broken 
ledge on Hotiv’s object was a handle, which made 
it convenient for work. Perhaps there were other 
images on the broken part of the plate. It is known 

that in the Scythian and Greek time matrixes from 
bone were used to make metal (gold) plates in the 
technique of basma.

All this gives grounds for saying that the site 
of the ancient settlement existed at the end of the 
7th century BC, sustained the assault, changed the 
defense system and continued to exist during the 
whole 6th century BC. Did it survive the bound
ary of the 6th and 5th centuries BC? Now it is dif
ficult to say, because there are no clear marks of 
this time, and other material, such as ceramics, can 
be determined within a wide range of 6th—5th cen
turies BC. Hillfort could arise at the harbor of the 
ancient trade route, it could perform several other 
basic functions — the storage of property or prod
ucts, the protection of people and the sacred place. 
And the last function could become the root cause 
of the first two. A large number of archaic fea
tures in local ceramics indicates that the site was 
abandoned by the local population of the region, 
who lived here since the Bronze Age. Specificity 
of some ornaments, such as decor on the body and 
under the edge, the pad doubleroll, as well as some 
forms of vessels (poorly profiled or cupshaped), a 
large number of ceramic covers, including orna
mental, are typical for forest cultures in Central
Eastern Europe. Some Forms of both cooking and 
table pottery indicate the connection of the popula
tion of the Milograd culture in the north and west 
or Pidgirtsi culture of Kyiv region. In the ceramic 
complex there are specific vessels and features of 
the decor, which are typical for the lateChernoless 
circle of sites. We also add that the paleobotanical 
spectrum, which is determined from the imprints 
on ceramics from the Khotiv site, is also more typ
ical for forest cultures than for foreststeppe ones. 
Similar to the sites of the forest zone of Central
Eastern Europe are also some methods of fortify
ing of Khotiv. The discussion about the origing of 
the population of the early Iron Age of Kyiv region 
is far from complete.

So, the antiquity of the Early Iron Age in the 
valley of the vita river in the Kiev region correlate 
with a separate tribe, formed by the local popula



136

Summary

tion, which advanced into this region even in the 
Late Bronze Age, but was not closed to external 
contacts. Such contacts are noticeable both in the 
composition of the ceramic complex, which has 
features of related cultures of the western and 
northern region, as well as the characteristics of 
things made of metal, the presence of imports 
from Northern Pontic Greek centers, and also a 
unique find — a plate with an image of a preda
tor in the Scythian animal style. The fortification 
of the Khotiv hillfort and a number of features 
of its structure, including excavated archaeologi
cal objects, indicates its special significance and 

exclusive status for the inhabitants, probably the 
main component of which was the immaterial and 
sacred status of this place, connected with the ide
ology of the ancient inhabitants of the vita val
ley. On the other hand, the presence of powerful 
fortifications of the bank, a large number of im
ports, compactly lying within the complexes of 
the ancient fort, the uniqueness of individual finds 
and aristocracy in customs can indicate the pres
ence of a harbor in this part of the vita, the afflu
ent of the Dnieper, the trade significance of this 
place and its connection with the higher stratum of  
the tribe.
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елементарний склад виробів з бронзи  
з розкопок і розвідок Хотівського городища

Зразок № 1390. хот16/23/22. майданчик городища, 4,0 м на пів
день від точки шурфу 20, розвідки, фрагмент ливарної бронзи.1

Зразок № 1396. хот16/23/29. майданчик городища, 24 м на схід 
від шурфу 24, розвідки, наконечник стріли тригранний.

Зразок № 1405. хот16/6/е.340. Західний мис, розкоп 2016 р., 
утрамбований шар, розкопки, шпилька цвяхоподібна.

Зразок № 1389. хот16/23/3. майданчик городища, центр, розвід
ки, шляпка грибоподібної привіски.

Зразок № 1397. хот16/23/30. майданчик городища, біля східної 
бровки шурфу 26, розвідки, наконечник стріли дволопатевий.

Зразок № 1399. хот16/6/е.234. Західний мис, розкоп 2016 р., 
шар суглинку, розкопки, наконечник стріли тригранний.

Зразок № 1400. хот16/24/е.537. Західний мис, розкоп 2016 р., 
шар суглинку, розкопки, наконечник стріли тригранний.

Зразок № 1408. хот16/8/е.135. Західний мис, розкоп 2016 р., 
утрамбований шар валу, розкопки, наконечник стріли дволопатевий.

Зразок № 1406. хот16/23/31. майданчик городища, шурф 18, 
розвідки, наконечник стріли дволопатевий.

Зразок № 1407. хот16/22/е.133. Західний мис, розкоп 2016 р., 
стіна рову, розкопки, втулка дволопатевого наконечника стріли.

Зразок № 1409. хот16/24/е.436. Західний мис, розкоп 2016 р., 
шар суглинку над згарищем, розкопки, наконечник стріли трилопа
тевий.

Зразок № 1401. хот16/19/е.138. Західний мис, розкоп 2016 р., 
давня денна поверхня під згарищем, розкопки, наконечник стріли 
тригранний.

Зразок № 1404. хот16/23/50. майданчик городища, шурф 39, 
розвідки, наконечник стріли дволопатевий.

1 результати рентгенофлюорисцентного аналізу: якісного та кількісного 
аналізу складу на вміст хімічних елементів від Na до U (спектрометр Elvax ком
панії «елватех»).

Т.Ю. ГОШКО

аналіз виробів з металу 11додатокдодаток
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Таблиця 4. елементарний склад виробів з бронзи

елемент
Номер зразка

1390 1396 1405 1389 1397 1399 1400 1408 1406 1407 1409 1401 1404 1393 1392 1395 1391 1403 1394 1398

Al — — — — — — — — — — — — — — — — 0,141 0,683 0,168 0,682
Si 0,886 0,252 2,059 2,049 1,024 0,456 0,413 0,213 0,061 0,408 0,268 0,363 0,696 0,192 0,412 0,175 0,991 2,482 0,873 4,808
P 0,481 0,507 0,17 3,538 0,931 0,97 1,09 — — 0,798 0,069 0,188 1,408 0,197 0,893 0,223 0,871 0,388 0,561 0,38
S 0,154 0,296 1,179 6,931 2,458 0,509 4,884 3,252 2,4 2,143 8,613 0,32 0,334 8,373 0,244 8,329 0,243 0,205 0,281 0,172
Cl — 0,03 0,375 0,319 — 0,016 0,03 — — — — — — 0,05 0,041 0,068 — 0,012 — 0,047
Ca 0,058 0,058 0,157 0,251 0,097 0,054 0,092 — 0,011 — — — — — 0,013 — 0,019 — — 0,136
Ti 0,053 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0,158
Cr 0,027 0,04 — — — — — — — — — — — — — — 0,053 — — —
Fe 0,407 0,038 0,236 0,273 0,05 0,094 0,043 — 0,025 0,038 — 0,195 0,166 0,039 0,055 0,012 0,084 0,501 0,204 1,014
Co — — — — — — — — — — — — 0,011 0,016 0,027 0,02 — — — —
Ni 0,049 0,385 — — — 0,703 0,958 — 0,1 — — — 0,221 — 0,407 — — — — —
Cu 96,58 91,19 87,37 76,88 74,83 78,98 68,27 78,14 95,35 73,9 82,47 81,3 70,69 74,37 81,29 78,4 74,49 71,39 65,08 66,69
Zn — 0,645 0,483 7,943 0,169 0,164 0,161 — — 0,398 — 0,253 0,769 0,289 — 0,259 — 0,127 — 0,256
As 0,157 0,331 — — — 1,298 2,19 2,376 — 0,142 — 0,353 0,464 — 0,222 — 0,085 — 0,28 3,168
Ag 0,06 1 0,067 0,104 0,181 1,666 1,219 0,035 0,021 0,047 0,015 0,055 0,199 0,014 0,062 0,018 0,05 — 0,072 0,152
Sn 0,893 1,76 7,786 0,964 8,7 10,55 8,843 12,15 1,866 21,44 8,201 16,76 24,81 16,28 15,92 11,91 22,93 24,06 32,36 22,13
Sb 0,069 2,274 0,039 — 0,251 3,422 4,299 0,303 0,024 0,033 — 0,046 — — — — — — — 0,193
Te — — — 0,051 — — — — — — — — — — — — — — — —
Pb 0,175 1,192 0,082 0,697 11,31 1,116 7,382 3,396 0,069 0,376 0,36 0,16 0,069 0,049 0,315 0,44 0,041 0,032 0,123 —
Bi — — — — 0,006 0,008 0,005 0,028 — — — — 0,171 — 0,023 — — — — 0,018
La — — — — — сліди 0,117 0,1 0,073 0,275 сліди сліди сліди 0,139 0,073 0,143 сліди 0,121 сліди сліди
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Зразок № 1393. хот16/1/е.426. Західний 
мис, розкоп 2016 р., давня денна поверхня, роз
копки, наконечник стріли дволопатевий.

Зразок № 1392. хот16/23/25. майданчик 
городища, західна частина, біля краю, розвід
ки, наконечник стріли тригранний.

Зразок № 1395. хот16/13/е.128. Західний 
мис, розкоп 2016 р., утрамбований шар валу, 
розкопки, наконечник стріли дволопатевий.

Зразок № 1391. хот48. Західна частина, 
розкоп 1948 р., шари, розкопки, втулка дволо
патевого наконечника стріли.

Зразок № 1403. хот16/23/42. Західна час
тина, на ескарпі, розвідки, наконечник стріли 
тригранний.

Зразок № 1394. хот48. Західна частина, 
розкоп 1948 р., шари, розкопки, наконечник 
стріли трилопатевий.

Зразок № 1398. хот16/23/32. майданчик 
городища, 2,2 м на північ від північного кута 
шурфу 18, розвідки, наконечник стріли дволо
патевий.

елементарний склад залізної 
руди, металургійного шлаку  

та виробу із заліза з розкопок  
і розвідок Хотівського городища

Зразок № 1410. хот16/19/е.4. Західний 
мис, розкоп 2016 р., на давній денній поверх
ні під згарищем, розкопки, конкреція залізної 
руди.

Зразок № 1402. хот16/19/е.239. Західний 
мис, розкоп 2016 р., давня денна поверхня під 
згарищем, розкопки, залізна ромбічна пласти
на.

Зразок № 1411. хот16/23. майданчик 
городища, шурф 24, розвідки, металургійний 
шлак.

Таблиця 5. елементарний склад залізної руди, мета
лургійного шлаку та виробу із заліза

елемент
Номер зразка

1410 1402 1411

S 0,327 0,188 0,678
K 44,17 52,07 40,19
Ca — — 32,23
Mn 3,795 — 0,061
Fe 51,57 47,6 26,5
Co — — 0,054
Cu 0,031 0,016 0,076
Rb 0,006 — 0,009
Sr 0,011 0,004 0,038
y 0,004 — 0,004
Zr 0,007 — 0,037
Mo — — 0,004
Ru 0,009 — 0,016
Rh 0,022 — 0,018
Ag 0,006 0,003 0,005
Sn 0,028 0,024 0,05
Te — 0,004 —
Ba 0,016 — 0,031
Pb — 0,095 —
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Обстеження, обміри та аналіз сучасного стану об’єкта.
топографічну зйомку городища в с. хотів здійснено 5—12.02. 

2016 р. 1 з метою складання топографічного плану городища — сис
теми укріплень і майданчика, а також визначення сучасного стану 
пам’ятки у зв’язку з плануванням подальших рятівних археологічних 
досліджень і заходів зі збереження й охорони пам’ятки. Зйомку ви
конали співробітники іа НаНу: мол. наук. співр. відділу археології 
києва ольга манігда та мол. наук. співр. відділу археології енеолі
ту — бронзового віку віталій рудь. обробила результати топографіч
ної зйомки — генплани, обміри, моделі топографії, аналітичні схеми 
й таблиці ольга манігда.

Зйомку проведено в умовній системі координат (х, у), значення 
висоти (z) — визначено позначку з реальною балтійською відміткою. 
опорний висотний репер зйомки R0 — балтійська позначка стано
вить 166,13 м. Похибка зйомки в площині (х, у) становить не більше 
0,4 м. Похибка по висоті (z) не більше 0,2 м.

додатково створено лінію опорних реперів B1—B16 з кроком у 
50 м для створення сітки квадратів і прив’язки шурфів під час прове
дення археологічних досліджень на пам’ятці інкерманською експеди
цією іа НаНу. також зафіксовано GPS координати реперів B1—B16 
і винесено два репери (R15 і R16) на стовпи леп № 21/274 і 22/274 
задля можливості продовжити зйомку в координатах нашої топогра
фічної зйомки (рис. 106). вказані репери дано в табл. 6.

За результатами зйомки створено:
• генплан городища (знята площа — понад 23,84 га) з позначкою 

збережених частин системи укріплень і горизонталями, проведеними 
через 1,0 м, і плани окремих частин городища (рис. 107—113);

• план обсягів збереженої частини укріплень, що становлять: 
північнозахідна та південнозахідна частини разом — довжина валу 
585 м, площа збереженої частини укріплень 1,14 га; північносхідна 
частина — довжина валу 200 м, площа збереженої частини укріплень 
0,65 га;

1 співробітники експедиції висловлюють подяку землевпоряднику та гео
дезисту с. хотів, без допомоги яких встановлення реальних балтійських позна
чок на території пам’ятки було б неможливим.

О.В. МАніГДА, В.С. РуДь

топографічна зйомка  
городища раннього  

залізного віку в с. Хотів2додатокдодаток



143

д о д а т о к 2.  О.В. МАніГДА, В.С. РуДь, тоПографічна Зйомка городища ...

• план опорних реперів B1—B16, напря
мок лінії 76—77°.

результати топографічної зйомки проаналі
зовано за допомогою ArcMap 9.3.1. у підсумку 
створено кілька моделей рельєфу поверхні з ме
тою визначення напрямків і стрімкості схилів, 
особливостей валів, концентрації висот та ін. 
створено профілі городища по лініях північ—
південь і захід—схід, що ілюструють понижен
ня рельєфу городища в бік річки з перепадом 
висот понад 30 м. також створено графіки про
філів, що перетинають рельєф у найбільше вира
жених місцях топографії. це — вцілілі частини 
майданчиків і терас, що проходять нижче лінії 
основного майданчика городища, а також вали. 

За результатами аналізу топографії виявлено 
підвищення лінії валів навпроти майданчиків. 
археологічними дослідженнями з’ясовано, що 
ці підвищення є рештками частини укріплень 
валу. очевидно, в давнину ці ділянки підви
щення валів, як і самі майданчики, були чіткіше 
вираженими (рис. 116; 117). За результатами об
мірів можемо сказати, що висота схилів у різних 
місцях городища становить від 5,0 до 7,0 м, їхня 
стрімкість 45—50° і подекуди до 70° (рис. 114; 
115; 118; 119). також створено схему напрямків 
схилів з розподілами за сторонами світу та май
данчика городища. Зазначимо, що основна час
тина майданчика — південний схил, на якому 
в нижній частині концентруються археологічні 

Таблиця 6. репери прив’язки шурфів та опорних реперів зйомки 5.02—12.02.2016 р.

№ z * N E Похибка GPS, м Примітки

B1 161,918 50.331810 30.48190 6 в1—B16 — орієнтовні репери для прив’язки 
шурфів, становлять лінію з кроком у 50 м від 
репера R6N на ПдЗхЗх розі городища до 
підніжжя валу на Пнсхсх розі городища. 
вказана похибка GPS — похибка місцезна
ходження репера на місцевості за даними GPS 
навігатора Garmin Dakota 20

B2 160,231 50.331810 30.48220 4
B3 157,831 50.339325 30.484829 6
B4 157,320 50.332140 30.484020 6
B5 155,959 50.332240 30.484750 4
B6 155,374 50.332370 30.485470 4
B7 153,884 50.332410 30.486160 6
B8 152,329 50.332530 30.486890 4
B9 150,180 50.332620 30.487670 2
B10 148,597 50.332720 30.488390 2
B11 146,845 50.332800 30.489170 2
B12 145,357 50.332930 30.489920 2
B13 143,656 50.333020 30.490710 2
B14 141,159 50.333070 30.491450 2
B15 138,616 50.333170 30.492270 2
B16 136,163 50.333280 30.493000 2
R6N 163,634 50.331690 30.481240 3 опорний репер — цегляний стовпчик на  

ПдЗхЗх розі городища

№ z * x y — Примітки

r0 166,130 50,0 50,0 — опорний висотний репер зйомки
R15 141,250 388,425 –220,491 — виносний на стовпі № 21/274
R16 144,442 364,610 –184,567 — виносний на стовпі № 22/274

* — за балтійською шкалою висот. R15—R16 — репери для можливості продовження зйомки в координатах то
пографічної зйомки 5.02.—12.02.2016.
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рис. 106. городище хотів, план опорних реперів B1—B16. відстань між реперами ≈50 м

рис. 107. городище хотів, схема розрізів по лінії північ—південь (K—K') і захід—схід (L—L') (див. рис. 108), а 
також оборонних споруд (розрізи A—A' — I—I'; див. рис. 109). суцільні горизонталі через 0,5 м

знахідки. абсолютні висоти городища станов
лять 135,1—166,1 м.

крім зафіксованої руйнівної господарської 
діяльності, городище зазнає активних вітрових 
і водних ерозійних процесів. сучасний стан 

пам’ятки вимагає ретельного археологічного 
нагляду, фіксації змін і обов’язкової роботи з 
охорони та збереження пам’ятки національно
го значення — городища раннього залізного 
віку в с. хотів.
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рис. 108. городище хотів, розрізи по лінії: 1 — північ—південь (K—K'); 2 — захід—схід (L—L') (див. рис. 107)
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рис. 109. городище хотів, 
розрізи оборонних споруд 
(див. рис. 107)
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рис. 110. городище хотів, топографічна зйомка. тут і на рис. 111: суцільні горизонталі через 1,0 м
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д о д а т о к 2.  О.В. МАніГДА, В.С. РуДь, тоПографічна Зйомка городища ...

рис. 111. городище хотів, топографічна зйомка. лінії укріплень: 1 — західна; 2 — північносхідна
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