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О.Б. Супруненко,  Я.В. Володарець-Урбанович, Ю.О. Пуголовок

КОПЛЕКс КОЛА «МАРтИнІВКИ» з ПОЛтАВИ 
(ПОЛтАВсЬКИЙ сКАРБ 20�4 р.) *

Публікуються знахідки прикрас з Полтави, що знаходять аналогії серед прикрас скарбів 
першої хронологічної групи за о.о. Щегловою. Найімовірніше, знахідки складають добір-
ку ювелірного лому, призначеного для переплавки.

к л ю ч о в і  с л о в а: літописна лтава, прикраси, фібули, браслет, підвіски, раннє серед-
ньовіччя, «старожитності антів», перша хронологічна група скарбів за о.о. Щегловою.

Пам’ятки третьої чверті і тис. н. е. в околицях полтави відомі вже 
здавна. опубліковано кілька зведень щодо виявлення, характе-
ру комплексів та їх складу [володарець-урбанович, 2006а; 2007]. 

однак, саме місто було започатковане лише у часи розселення носіїв 
роменської культури [супруненко, пуголовок, мироненко та ін., 2009, 
с. 5—19; пуголовок, 2012; супруненко, пуголовок, 2015, с. 14—17]. Не-
щодавно стали відомі й окремі знахідки пеньківських прикрас на його 
теренах, що заслуговують на увагу дослідників (рис. 1). вони були ви-
явлені на території посаду літописного «граду» і козацької фортеці, 
котра охопила забудовою передмість острогу заселеної за роменсько-
давньоруського часу ділянки плато старополтавської гори [супру-
ненко, пуголовок, 2015а, кол. вкл. хіі, 3].

знахідки походять з науково-рятівних розкопок у полтаві 2014 р. 
по вул. жовтневій 5-а (сучасна вул. соборності), на місці споруджен-
ня фундаментів невеликого кафе-пекарні. вони виявлені у чорнозем-
ному заповненні котловану підземної споруди — входу до підземелля 
[супруненко, пуголовок, 2015б], так остаточно і не вивченого архе-
ологічно через значну глибину споруди (дослідження проведено до 
рівня 4,8 м від сучасної денної поверхні плато). котлован знаходився 
у південно-західному куті невеликого розкопу, на місці майбутнього 
будівництва і мав розміри близько 5 × 7 м. Наприкінці XVII ст. ця спо-
руда сполучалася з поверхнею завдяки неширокому похилому туне-
лю-спуску, місцями обшитому деревом. останній, вірогідно, мав ма-
терикові сходинки, а в основі, на глибині 4,5 м, — вистругану у лесі 
підпрямокутну камеру заввишки не менше 2 м, від якої вглиб (у схід-
ному та північно-східному напрямках) відходило кілька вузьких ходів 
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* висловлюємо щиру вдячність в.Є. родінковій, о.о. Щегловій, о.в. гопкало, 
а.в. скибі, Є.в. синиці, о.в. петраускасу, а.в. панікарському, о.с. милашевсько-
му, м.о. авраменко, т.в. бітковській, в.о. колибенку, Н.в. хамайко, і.б. Шрамко, 
с.а. заднікову, д.с. гречко та в.в. Шерстюку за надані зауваження та консультації.
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Рис. 1. знахідки прикрас третьої чверті і тис. н. е. з полтави: 1 — мала пальчаста фібула типу сміла-добого; 
2 — пронизка володарець-урбанович / тип 1; 3 — браслет родінкова / тип 5, підтип 2; 4, 5 — неорнаментовані 
дзвіночки; 6—8 — неорнаментовані ворворки малих розмірів; 9 — орнаментована ворворка малих розмірів; 
10 — квадратна підвіска типу «козіївка / Нова одеса»; 11 — порожнистий наконечник поясу; 12 — трапеціє-
подібна підвіска, орнаментована двома / трьома півкулями по центру; 13 — трапецієподібна підвіска, орна-
ментована півкулями по центру та рядом пресованих крапок по краю; 14 — трапецієподібна підвіска, орнамен-
тована рядами пресованих крапок; 15 — проста неорнаментована трапецієподібна підвіска
Fig. 1. Jewelry finds of the 6th — the 7th century from Poltava: 1 — small radiate-headed fibulae type Smila-Dobogo; 
2 — bronze tubular beads Volodarets-Urbanovich / type 1; 3 — bracelet Rodinkova / type 5, subtype 2; 4, 5 — undeco-
rated small bells; 6—8 — undecorated small conical through hole bell; 9 — ornamented small conical through hole bell; 
10 — square pendant «Koziivka / Nova Odesa» type; 11 — hollow belt-end; 12 — trapezoidal pendant ornamented with 
two / three punches circles in mid; 13 — trapezoidal pendant ornamented with punches circles in mid and numerous 
small circles along the edge; 14 — trapezoidal pendant ornamented with punches small circles along the edge and two 
rows in mid; 15 — undecorated trapezoidal pendant
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сполучення зі сходинками до погребів, схованок, гіпотетично пов’язаних 
із сіткою підземних ходів козацької епохи [бучневич, 1891; жук, 1991; суп-
руненко, пуголовок, 2015а, с. 142—148]. за даними проектувальників, під-
твердженими пошуковими заходами з використанням георадару, на гли-
бині близько 12 м у материковому масиві нижче, трохи на північний схід 
від входу, містилася більш чи менш значна пустотіла камера невеликих 
розмірів, а навколишній простір вище був перетнутий тріщинами про-
валів, можливо, від вузьких проходів підземних ходів. подібний і краще 
збережений вхід до фортечного підземелля полкового міста дослідили у 
полтаві л.і. виногродська і р.с. орлов, за 100 м на північний схід від місця 
розкопок — біля спаської церкви. його інтерпретували як прохід до пре-
ображенського храму, громадської схованки й підземних ходів [виногрод-
ська, орлов, 2004, с. 84—85; коваленко, 2015, с. 82].

досліджений вхід до підземелля обвалився на початку XVIII ст. сюди 
просіли рештки заповнення давньоруського житла і вміст кількох госпо-
дарських ям XVII ст. з часом це призвело до більшого провалу, просідання 
наявного в ньому ґрунту. На поверхні утворилася велика западина, якої 
необхідно було позбутися. впродовж XVIII—хіх ст. яму неодноразово за-
кидали привізним і взятим з околу ґрунтом, сміттям, з переважанням по-
верхневого чорнозему. виявлені знахідки потрапили до заповнення саме 
у цей час, разом із накопаним неподалік чи привезеним з близьких перед-
мість фортеці чорноземом. більшість предметів виявлена на глибині 1,2—
1,6 м від рівня сучасної поверхні саме у маслянистому чорноземному вмісті 
верхньої частини заповнення котловану, орієнтовно, на площі 2 × 3 м.

знахідки заплановано передати до збірки полтавського краєзнавчого 
музею імені василя кричевського.

ціллю цієї роботи є введення до наукового обігу 15 речей третьої чвер-
ті і тис. н. е., визначення можливості їх належності до одного комплексу, а 
також вирішення питання, чи могли вони бути поза межами археологіч-
них пам’яток пеньківської культури.

загалом, добірку виявлених предметів можна поділити на дві групи, за 
їх приналежністю — до жіночого і чоловічого костюму.

ЖІнОЧІ ПРИКРАсИ
нагрудні прикраси
Фібули
1. Фрагмент литої бронзової зігнутої малої пальчастої фібули (збереглася 
лише ніжка з одним боковим відростком), прикрашеної дев’ятьма циркуль-
ними елементами орнаменту (2 на головці ніжці та 7 на основній частині) 
і лініями із заглибленими крапками (три лінії по дві та три крапки, одна з 
яких відділяє голівку ніжки від основної частини). зі зворотного боку є поз-
довжня нервюра, що утворилася під час відливання виробу у двоскладовій 
матриці і підсилювала середню частину фібули, де найчастіше відбували-
ся злами [Шаблавина, 2004]. довжина 2,5 см, ширина 1,4 см, ширина голів-
ки ніжки 0,8 см (рис. 1, 1).

визначити точно типологічну належність фібули неможливо через її 
фрагментованість (відсутність голівки). вірогідно, виріб належить до типу 
сміла-добого (IF за і. вернером), в якому об’єднані вироби з п’ятьма паль-
цями, чітким п’ятикутним подовженим щитком, масивним завершенням і 
трьома парами невеликих округлих бічних відростків, великою голівкою 
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та спіральним чи похідним від нього круговим орнаментом [Curta, Dupoi, 
1994—1995, add. 20; родинкова, 2003, арк. 95]. хоча у полтавського примір-
ника на щитку є лише один невеликий відросток.

Найближча аналогія — із середнього подніпров’я [корзухина, 1996, 
с. 409; табл. 79, 14] (рис. 2, А, 1). інші знахідки (рис. 2, А, 2—5) трапилися також 
у середньому подніпров’ї [корзухина, 1996, с. 409; табл. 79, 15], Чигирині 
[приходнюк, 1998, с. 55; рис. 65, 3], смілі [корзухина, 1996, с. 373; табл. 79, 12] 
та семенках [хавлюк, 1974, с. 207; рис. 11, 2]. уламок фібули із полтави поз-
начає східну межу концентрації таких застібок у середньому подніпров’ї.
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Рис. 2. малі пальчасті фібули типу сміла-добого: А — знахідки з межиріччя Південного бугу і дніпра: 1, 2 — се-
реднє подніпров’я; 3 — семенки; 4 — Чигирин; 5 — сміла; б — карта поширення: 1 — полтава; 2 — середнє 
подніпров’я; 3 — колишня східна пруссія; 4 — Чигирин; 5 — тилькове; 6 — мунтенії; 7 — деси; 8 — маке-
донія; 9 — серата-монтеору; 10 — п’єтроаселе; 11 — бухарест-беняси; 12 — тумян; 13 — ментке; 14 — мрон-
гово; 15 — добого; 16 — Нанов; 17 — рекарі; 18 — виртоапе; 19 — семенки; 20 — сміла
Fig. 2. Small radiate-headed fibulae type Smila-Dobogo: А — finds from territory between Southern Buh and Dnieper: 1, 
2 — Middle Dnieper; 3 — Semenky; 4 — Chyhyryn; 5 — Smila; б — archaeology map: 1 — Poltava; 2 — Middle Dnieper; 
3 — The former East Prussia; 4 — Chyhyryn; 5 — Tylkowo; 6 — Muntenia; 7 — Desy; 8 — Macedonia; 9 — Sгrata-Monte-
oru; 10 — Pietroasele; 11 — Bucharest-Benjasy; 12 — Tumjan; 13 — Mentke; 14 — Mronghovo; 15 — Dobogo; 16 — Nanov; 
17 — Rekari; 18 — Vyrtoape; 19 — Semenky; 20 — Smila

Рис. 3. карта поширення підвісок типу «козіївка / Нова одеса»: 1 — козіївка / Нова одеса; 2 — полтава; 
3 — хитці; 4 — Черкаська конопелька; 5 — «лєнінскій путь»; 6 — лучисте
Fig. 3. Distribution map of square pendant «Koziivka / Nova Odesa» type. 1 — Koziivka / Nova Odesa; 2 — Poltava; 
3 — Khytci; 4 — Cherkasjka Konopeljka; 5 — «Ljeninskij putj»; 6 — Luchyste
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На основі даних Ф. курти та в. дупої [Curta, Dupoi, 1994—1995, add. 20] 
доречно виділити ще, принаймні, два регіони концентрації знахідок цього 
типу. це — мазурське поозер’я (колишня східна пруссія, тилькове, ту-
мян, ментке, мронгове) та Нижньодунайська низовина (мунтенія, деси, 
серата-монтеору, п’єтроаселе, бухарест-беняси, Нанов, рекарі, виртоапе). 
відокремлено розташовані тільки кілька подібних деталей костюму на те-
риторії македонії та добого (рис. 2, б).

хронологія таких знахідок залишається дискусійною. тим не менше, не 
викликає заперечення, що нижньою хронологічною межею побутування 
цих прикрас було VI ст. однак, в.Є. родінкова, у ході визначення хроноло-
гії маленьких пальчастих фібул, хоча б у східній частині ареалу їх побуту-
вання, зважає на те, що частина з них пов’язана з пастирським городищем 
[родинкова, 2010а, с. 266]. життя на цій пам’ятці у ранньосередньовічний 
період тривало з середини або останньої чверті VII до середини VIII ст., а 
фібули «дунайських типів» знайдено у спорудах, що згоріли під час заги-
белі городища [приходнюк, 2005, с. 70—79]. тому дослідниця припускає, 
що такі вироби продовжували побутувати у подніпров’ї до першої поло-
вини — середини VIII ст. [родинкова, 2010а, с. 266; обломский, родинкова, 
2014, с. 385].

Рис. 4. підвіски типу «козіївка / Нова одеса»: 
1—9 — козіївка / Нова одеса; 10 — «лєнінскій 
путь»; 11 — лучисте, склеп 54, шар 3, похован-
ня 16; 12 — Черкаська конопелька; 13 — хитці; 
14 — верхній салтів, катакомба 24
Fig. 4. Square pendants type «Koziivka / Nova Ode-
sa»: 1—9 — Koziivka / Nova Odesa; 10 — «Ljeninskij 
putj»; 11 — Luchyste, crypt 54, layer 3, burial 16; 12 — 
Cherkasjka Konopeljka; 13 — Khytci; 14 — Verkhnij 
Saltiv, catacomb 24
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Деталі намиста
Підвіски типу «Козіївка / Нова Одеса»
2. погнута бронзова квадратна підвіска з пошкодженими краями, виріза-
на з пласкої платівки, прикрашена чотирма півкулями, розташованими по 
кутах і двома смужками пресованих крапок-точок, вибитих пуансоном по 
краю. зламане вушко у вигляді металевої стрічки прикріплене до підвіски 
заклепкою, що з однієї сторони розклепана сильніше. розміри пластини 
3,2 × 3,1 см, довжина з вушком 3,7 см (рис. 1, 10).

подібні вироби залишалися поза увагою дослідників через украй об-
межену кількість знахідок. але останнім часом їх кількість збільшилася, що 
дозволяє уточнити походження, еволюцію і поширення (рис. 3). загалом 
цю знахідку можна зарахувати до кола підвісок типу «козіївка / Нова оде-
са» 1 [володарець-урбанович, 2016б].

аналогії походять із козіївсько-Новоодеського (1 ціла та 8 фрагментів) 
(рис. 4, 1—9) [корзухина, 1996, табл. 45, 9; 51, 1—8], хитцівського (рис. 4, 16) 
[володарець-урбанович, сидоренко, 2016] та Черкасько-конопельківсько-
го (1 ціла та 10 фрагментованих; рис. 1, 12) [родинкова, сапрыкина, 2015, 
рис. 2, 10] скарбів на дніпровському лівобережжі, із могильника лучисте, 
склеп 54, шар 3, поховання 16 (рис. 1, 11) [айбабин, хайрединова, 2014, с. 74; 
табл. 66, 4] в криму та на могильнику «лєнінскій путь» (рис. 1, 10) у пере-
дкавказзі [гавритухин, пьянков, 2003, с. 198; табл. 73, 24] 2. хоча знахідка із 
полтави майже в два рази менша за інші аналогії.

такі підвіски були виявлені лише у дніпровських скарбах першої хро-
нологічної групи за о.о. Щегловою, період випадіння яких визначається 
в межах другої — третьої чверті VII ст. [гавритухин, 1996, с. 95; родинко-
ва, 2012, с. 153, 157—158; казанский, 2014, с. 53—55; обломский, родинкова, 
2014]. хоча формування самого убору почалося із другої половини VI ст. 
[гавритухин, обломский, 1996, с. 146].

Дзвіночки
3, 4. два неорнаментовані циліндричні дзвіночки, литі з бронзи (рис. 1, 4, 5). 
перший зберігся майже повністю, але тріснув і був стиснутий, у результаті 
чого один з країв виявився загнутий за інший. вушко має форму, близьку 
до овалу. петелька та язичок не збереглися. висота без вушка 1,6 см, розмір 
основи 1,7 × 1,5 см, товщина стінок 0,1—0,2 см, висота вушка 0,9 см, шири-
на вушка 08 см, діаметр отвору вушка 0,4 см (рис. 1, 4).

другий дзвіночок зберігся частково (стінки обламані, є лише їх чверть). 
вушко має форму, близьку до овалу, але з пласкою верхньою основою. зверху 
всередині є маленька петелька для кріплення язичка, від якого збереглися лише 

1 у літературі утвердилася точка зору, що обидва скарби (козіївський та Новоодеський) є 
окремими комплексами. але проведений в.Є. родінковою аналіз предметів [родинкова, 
2004, с. 236] і дослідження о.о. Щегловою обставин знахідок за архівними джерелами 
[Щеглова, 2001] показали, що це, вірогідно, комплекс одного великого скарбу [Щеглова, 
родинкова, 2003, с. 297]. На наш погляд, факт знаходження таких підвісок в обох части-
нах скарбу (козіївка — три цілих та п’ять фрагментів, Нова одеса — одна знахідка), та-
кож підтверджує те, що це один комплекс. адже такі підвіски вкрай рідко трапляються 
серед прикрас епохи раннього середньовіччя у слов’янському середовищі.

2 слід зазначити, що в.с. аксьонов також зараховує знахідку з могильника верхній сал-
тів, катакомба 24 (рис. 4, 14), до категорії таких прикрас [аксенов, 2010, с. 74; рис. 1, 12]. 
однак, остання суттєво відрізняється від інших знахідок і навряд чи належить до кола 
досліджуваних виробів.
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залишки дротяного кільця. висота без вушка 1,3 см, товщина стінок 0,1 см, висо-
та вушка 0,7 см, його ширина 08 см, діаметр отвору вушка 0,4 см (рис. 1, 5).

ці вироби належать до категорії прикрас без додаткової орнаментації 
на зовнішній поверхні, з вушком округло-аморфної форми, за класифі-

Рис. 5. Неорнаментовані циліндричні дзвіночки: 1—5 — козіївка / Нова одеса; 6, 7 — гапонове; 8 — зимне; 9, 10 — 
ігрень-подкова; 11, 23 — волоське; 12 — о-в кизлевий; 13, 14 — лебехівка; 15, 16 — мохнач; 17 — східні повіти пол-
тавської губернії; 18 — лучисте, склеп 10, шар 2, поховання 4; 19 — лучисте, склеп 40, шар 1, поховання 2; 20 — лу-
чисте, склеп 10, шар 4, поховання 14; 21 — лучисте, склеп 65, шар 2, поховання 13; 22 — лучисте, склеп 80, шар 2
Fig. 5. Undecorated small bells: 1—5 — Koziivka / Nova Odesa; 6, 7 — Haponovo; 8 — Zymne; 9, 10 — Igren’-Pidkova; 
11, 23 — Voloske; 12 — Kyzlevyi; 13, 14 — Lebekhivka; 15, 16 — Mokhnach; 17 — eastern counties of Poltava province; 
18 — Luchyste, vault 10, layer 2, interment 4; 19 — Luchyste, crypt 40, layer 1, burial 2; 20 — Luchyste, vault 10, layer 4, 
interment 14; 21 — Luchyste, vault 65, layer 2, interment 13; 22 — Luchyste, vault 80, layer 2
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кацією в.Є. родінкової [родинкова, 2003, арк. 44]. подібні знахідки 
походять з козіївсько-Новоодеського (рис. 5, 1—5) [корзухина, 1996, 
с. 399; табл. 54, 1, 3—5, 10] та гапонівського (рис. 5, 6, 7) [гавриту-
хин, обломский, 1995, с. 138, 147; рис. 4, 8] скарбів, з ігрень-підкови 
(рис. 5, 9, 10) [приходнюк, 1998, рис. 71, 6], волоського (рис. 5, 11, 23) 
[рутковская, 1974, рис. 4, 7; приходнюк, 1998, рис. 75, 7], о-ва киз-
левого (рис. 5, 12) [приходнюк, 1998, рис. 19, 20], лебехівки (4 шт.) 
(рис. 5, 13, 14) [корзухина, 1996, с. 393; табл. 94, 23, 24], зі східних 
повітів полтавської губернії (на ланцюжку-намисті були підвішені 
п’ять дзвіночків, один з яких неорнаментований) (рис. 5, 17а) [корзу-
хина, 1996, с. 395; табл. 78, 3], мохнацького поховання (рис. 5, 15, 16) 
[аксенов, бабенко, 1998, с. 115; рис. 3, 12] та городища зимне (рис. 5, 
8) [ауліх, 1972, с. 72; табл. хіі, 17]. один із дзвіночків гапонівського 
скарбу і вироби з мохнацького поховання мають конічну форму й 
вушко шестикутної форми.

відомі такі вироби у криму — на могильнику лучисте, склеп 10, 
шар 2, поховання 4; склеп 10, шар 4, поховання 14; склеп 40, шар 1, по-
ховання 2; склеп 65, шар 2, поховання 13; склеп 80, шар 2 (рис. 5, 18—22) 

Рис. 6. карта поширен-
ня неорнаментованих 
циліндричних дзвіночків: 
1 — полтава; 2 — козіїв-
ка / Нова одеса; 3 — га-
понове; 4 — ігрень-подко-
ва; 5 — волоське; 6 — о-в 
кизлевий; 7 — лебехівка; 
8 — східні повіти пол-
тавської губернії; 9 — 
мохнач; 10 — лучисте
Fig. 6. Distribution map of 
undecorated small bells: 
1 — Poltava; 2 — Koziivka / 
Nova Odesa; 3 — Haponovo; 
4 — Igren’-Pidkova; 5 — Vo-
loske; 6 — Kyzlevyi; 7 — Leb-
ekhivka; 8 — eastern counties 
of Poltava province; 9 — 
Mokhnach; 10 — Luchyste
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[айбабин, 1995, с. 134; рис. 6, 11; 12, 5; айбабин, хайредино-
ва, 2008, табл. 35, 3; 45, 4; 166, 4; 2014, табл. 148, 20; 207, 20].

знахідки подібних дзвіночків пов’язані з пеньківсь-
кими поселеннями чи скарбами першої хронологічної 
групи (рис. 6). відповідно, хронологія цього типу навряд 
чи виходила за межі VII ст. [гавритухин, Щеглова, 1996, 
рис. 62]. вважають, що дзвіночки кріпили до ланцюжка 
між фібулами — ланцюжок зі східних повітів полтавсь-
кої губернії [корзухина, 1996, с. 395; табл. 78, 3], лучис-
те, склеп 36, поховання 7 [Aibabin, 2011], склеп 38, шар 3, 
поховання 9 [айбабин, хайрединова, 2008, табл. 141; 
146], склеп 43, поховання 4 [хайрединова, 1997, рис. 1], 
склеп 54, шар 3, поховання 20 [хайрединова, 2002, 
рис. 11; айбабин, хайрединова, 2014, табл. 69; 75]. про-
те, відоме їх використання і як оздоби взуття — лучисте, 
склеп 38, шар 3, поховання 12 [хайрединова, 2003; айба-
бин, хайрединова, 2008, табл. 150].

Рис. 7. пронизки володарець-
урбанович / тип 1: 1 — волоське; 
2 — мохнач; 3 — ігрень-підкова; 

4 — кизлевий; 5 — сурський; 6 — 
стецівка; 7 — дереївка; 8 — курилівка; 

9 — вороб’ївка; 10 — Нижня 
сироватка; 11 — козіївка / Нова 

одеса; 12 — хацьки; 13 — гапонове; 
14 — лебехівка; 15 — східні повіти 

полтавської губернії; 16 — тахтайка; 
17 — коробівка; 18 — балка яцева
Fig. 7. Bronze tubular beads Volodarets-
Urbanovich / type 1: 1 — Voloske; 2 — 

Mokhnach; 3 — Igren’-Pidkova; 4 — Kyzlevyi; 
5 — Sursjkyj; 6 — Stecivka; 7 — Derejivka; 

8 — Kurylivka; 9 — Vorob’jivka; 10 — Nyzh-
nja Syrovatka; 11 — Koziivka / Nova Odesa; 

12 — Khacjky; 13 — Haponovo; 14 — Leb-
ekhivka; 15 — eastern counties of Poltava 

province; 16 — Takhtajka; 17 — Korobivka; 
18 — Balka Yatseva
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Пронизки
5. проста гладенька рурочка-пронизка, виготовлена з бронзового листа, 
шов не запаяний. перероблена для використання як підвіска, в результаті 
чого один з країв було стиснуто і в ньому влаштовано отвір, в який встав-
лено бронзове кільце з незамкненими кінцями, що заходили один за один. 
зігнута посередині, в результаті чого шов «розійшовся». діаметр близько 
0,5 см, розміри 2,0 × 2,2 см, розміри кільця 0,6 × 0,7 см (рис. 1, 2).

виріб належить до володарець-урбанович / тип 1, найпоширеніший 
з-поміж пеньківських прикрас такого типу (понад сотня знахідок). вони ви-
явлені на поселеннях ігрень-підкова (рис. 7, 3) [приходнюк, 1998, рис. 71, 
7—10], волоське (рис. 7, 1, 19) [рутковская, 1974, рис. 4, 11; приходнюк, 1998, 
рис. 18, 17], дереївка (рис. 7, 7) [телегин, 1962, с. 17; рис. 4, 6], коробівка 
(рис. 7, 17) [рутковская, 1974, с. 36; рис. 4, 3; приходнюк, 1980, с. 134], балка 
яцева (рис. 7, 18) [бодянский, 1960, с. 276] та стецівка (рис. 7, 6) [петров, 1963, 
с. 229; рис. 10, 5], на могильниках на о-вах сурський (рис. 7, 5) [приходнюк, 
1998, рис. 19, 24] і кизлевий (рис. 7, 4) [бодянский 1960, с. 274; приходнюк, 
1998, рис. 19, 19], в мохнацькому похованні (рис. 7, 2) [аксенов, бабенко, 
1998, с. 115; рис. 2, 8]; гапонівському (рис. 7, 13) [гавритухин, обломский, 
1995, с. 138; рис. 2, 12], козіївсько-Новоодеському (рис. 7, 11) [корзухина, 
1996, с. 396, 400; табл. 45, 6, 7, 14—16; 56, 7—10, 18—32], хацьківському (рис. 7, 
12) [корзухина, 1996, с. 373; табл. 22, 37—47], вороб’ївському (рис. 7, 9) [кор-
зухина, 1996, с. 359; табл. 7, 4], Нижньо-сироватському (рис. 7, 10) [корзу-
хина, 1996, с. 403; табл. 61, 8], трубчевському [приходнюк, падин, тихонов, 
1996, с. 79—102], курилівському (рис. 7, 8) [родинкова 2010, с. 86; рис. 4, 26], 
суджа-замостському, Шевченківському [родинкова, 2012а, с. 194, 195] та 
хитцівському [володарець-урбанович, сидоренко, 2016, с. 120] скарбах. 
крім того, такі самі вироби зафіксовані на місцезнаходженнях з лебехівки 
(рис. 7, 14) [корзухина, 1996, с. 392—393; табл. 94, 25], тахтайки (рис. 7, 16) 
[корзухина, 1996, с. 420; табл. 108, 13] та у східних повітах полтавської гу-
бернії (рис. 7, 15) [корзухина, 1996, с. 395; табл. 78, 4] 3.

пронизки, які використовували як підвіски, відомі у складі козіївсь-
ко-Новоодеського скарбу — володарець-урбанович / тип 1 (ймовірно 
були деталями шумлячих підвісок чи накісників) 4 [корзухина, 1996, с. 396; 
табл. 45, 4—6; Щеглова, 1999, рис. 10] та на колочинському поселенні кри-
вець 4 (володарець-урбанович / тип 2) [обломский, 2012; 2012а; 2012б].

знахідки подібних пронизок пов’язані з пеньківськими і колочинськи-
ми пам’ятками або зі скарбами першої хронологічної групи (рис. 8) [гаври-
тухин, 1996, с. 95]. відповідно, хронологія цього типу навряд чи виходила 
за межі VII ст. виключення складає лише вороб’ївський скарб, що нале-
жить до другої групи [гавритухин, Щеглова, 1996, рис. 62]. відомі подібні 
знахідки і серед зарубинецьких, пізньозарубинецьких та київських старо-
житностей [володарець-урбанович, 2014, с. 42—43], адже вони складають в 
«старожитностях антів» «субстратну» групу прикрас [родинкова, 2003а].

3 визначити культурно-хронологічну належність пронизки з колочинського городища 
[сымонович, 1963, с. 130; рис. 24, 4] складно через те, що на пам’ятці є зарубинецький і 
колочинський шари. те саме стосується і знахідок з поселення острів, де зафіксовано 
зарубинецький і празький горизонти [егорейченко, 1991а, с. 68, 69; табл. VIII, 6, 14].

4 аналогічна прикраса походить зі склепу 10, шар 5 поховання 17 могильника лучисте 
[Щеглова, 1999, рис. 8; Щеглова, родинкова, 2003, с. 297; хайрединова, 2002, рис. 11; ай-
бабин, хайрединова, 2008, с. 85; табл. 52].
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Рис. 8. карта поширення пронизок володарець-урбанович / тип 1: 1 — полтава; 2 — балка яцева; 3 — хит-
ці; 4 — волоське; 5 — вороб’ївка; 6 — гапонове; 7 — козіївка / Нова одеса; 8 — коробівка; 9 — курилівка; 
10 — лебехівка; 11 — дереївка; 12 — ігрень-підкова; 13 — Нижня сироватка; 14 — о-в кизлевий; 15 — східні 
повіти полтавської губернії; 16 — мохнач; 17 — трубчевськ; 18 — стецівка; 19 — о-в сурський; 20 — тахтайка; 
21 — хацьки; 22 — суджа-замостьє; 23 — Шевченкове
Fig. 8. Distribution map of bronze tubular beads Volodarets-Urbanovich / type 1: 1 — Poltava; 2 — Balka Yatseva; 3 — Khytci; 4 — 
Voloske; 5 — Vorob’jivka; 6 — Haponovo; 7 — Koziivka / Nova Odesa; 8 — Korobivka; 9 — Kurylivka; 10 — Lebekhivka; 11 — Dere-
jivka; 12 — Igren’-Pidkova; 13 — Nyzhnja Syrovatka; 14 — Kurylivka; 15 — eastern counties of Poltava province; 16 — Mokhnach; 
17 — Trubchevsjk; 18 — Stecivka; 19 — Sursjkyj; 20 — Takhtajka; 21 — Khacjky; 22 — Sudzha-Zamostjje; 23 — Shevchenkove
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Трапецієподібні підвіски
типологія цих підвісок не розроблена, що ускладнює як пошук аналогій, 
так і визначення хронології побутування таких знахідок. тим не менше, 
такий аналіз видається досить перспективним 5. Фактично, ці знахідки у 
«старожитностях антів» також утворюють так звану субстратну групу при-
крас, що притаманна праслов’янським старожитностям попереднього часу 
[родинкова, 2011, с. 248—249].

6. бронзова трапецієподібна підвіска, виготовлена з пластини без ор-
наменту, з обламаним отвором у верхній частині. довжина 2,8 см, ширина 
по нижньому краю 2,4 см, кут між нижньою частиною й бічними сторона-

5 Фактично, ці знахідки розглянуто лише у трьох наукових працях — монографії 
г.Ф. корзухіної [корзухина, 1978, с. 44—45], статті а.м. обломського і р.в. терпиловсь-
кого [обломский, терпиловский, 2007, с. 119], присвяченій прикрасам кола варварських 
східноєвропейських виїмчатих емалей, а також статті і.о. гавритухіна щодо виробів зі 
стрічкою з пресованими крапками вздовж нижнього краю [гавритухин, 1997].

Рис. 9. прості неорнаментовані трапецієподібні підвіски: 1—8 — хацьки; 9—15 — козіївка / Нова одеса; 16, 
17 — Нижня сироватка; 18 — трубчевськ; 19 — дереївка; 20 — тягинська забора; 21 — волоське; 22 — мала 
перещепина; 23 — Шосейне; 24 — вороб’ївка 2; 25 — о-в сурський; 26 — о-ва кизлевий; 27 — лебяже і; 28 — 
картамишево; 29 — зимне; 30—32 — лебехівка; 33, 34 — курилівка; 35 — Черкаська конопелька (14, 15, 19, 
30—32 — без масштабу)
Fig. 9. Undecorated trapezoidal pendant: 1—8 — Khacjky; 9—15 — Koziivka / Nova Odesa; 16, 17 — Nyzhnja Syrovatka; 
18 — Trubchevsjk; 19 — Derejivka; 20 — Tjaghynsjka Zabora; 21 — Voloske; 22 — Mala Pereshhepyna; 23 — Shosejne; 
24 — Vorob’jivka 2; 25 — Sursjkyj; 26 — Kyzlevyi; 27 — Lebjazhe і; 28 — Kartamyshevo; 29 — Zymne; 30—32 — Leb-
ekhivka; 33, 34 — Kurylivka; 35 — Cherkasjka Konopeljka (14, 15, 19, 30—32 — without scale)
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ми 98°. один з нижніх кутів загнутий, виріб погнутий, є 
чимало тріщин (рис. 1, 15).

за формою знахідку можна зарахувати до типу 
простих, підтипу неорнаментованих. подібні виро-
би виявлені в хацьківському (рис. 9, 1—8) [корзухина, 
1996, табл. 22, 15—19, 23—25], козіївсько-Новоодеському 
(рис. 9, 9—15) [корзухина, 1996, табл. 45, 11—13; 53, 13, 
14; 56, 2, 3], Нижньо-сироватському (рис. 9, 16, 17) [кор-
зухина, 1996, табл. 61, 5, 6] і трубчевському (рис. 9, 18) 
[приходнюк, падин, тихонов, 1996, рис. 7, 10; 8, 17], ку-
рилівському (рис. 9, 33, 34) [родинкова, 2010, с. 82—83, 
86; рис. 4, 17, 18] і Черкасько-конопельківського (1 екз.) 
(рис. 9, 35) [родинкова, сапрыкина, 2015, рис. 2, 8] скар-
бах, у східних повітах полтавської губернії (на ланцюж-
ку, що виконував роль намиста, підвішені вісім тра-
пецієподібних підвісок) (рис. 5, 17б) [корзухина, 1996, 

Рис. 10. трапецієподібні підвіски 
орнаментовані півкулями по центру та 

низкою пресованих крапок по краю: 
1, 2 — Черкаська конопелька; 3—

6 — мохнач; 7—12 — козіївка / Нова 
одеса; 13 — лука-врубливецька; 14, 

15 — суджа; 16 — трубчевськ; 17—20 — 
о-в сурський; 21 — о-в кизлевий; 22, 

23 — «лєнінскій путь»; 24 — лучисте, 
склеп 59, шар 3, поховання 9

Fig. 10. Trapezoidal pendant with punches 
circles in mid and numerous small circles 

along the edge: 1, 2 — Cherkasjka Konopelj-
ka; 3—6 — Mokhnach; 7—12 — Koziivka / 
Nova Odesa; 13 — Luka-Vrublyvecjka; 14, 

15 — Sudzha; 16 — Trubchevsjk; 17—20 — 
Sursjkyj; 21 — Kyzlevyi; 22, 23 — «Ljenin-
skij putj»; 24 — Luchyste, crypt 59, layer 3, 

burial 9
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табл. 78, 3], на поселеннях дереївка (рис. 9, 19) [телегин, 1962, с. 17, рис. 4, 
4], тягинська забора (рис. 9, 20) [приходнюк, 1998, рис. 75, 13], волоське 
(рис. 9, 21) [приходнюк, 1998, рис. 75, 12], мала перещепина (рис. 9, 22) 
[левченко, 1999, с. 167; рис. 4, 5], Шосейне (рис. 9, 23) [обломский, смир-
нов, сорокин, 1987, рис. 10, 12], вороб’ївка 2, яма 20 (рис. 9, 24) [сымонович, 
1974, с. 82; рис. 4, 29; горюнов, 1981, с. 104; рис. 14, 11; Шпилев, 2010, с. 244], 
на могильниках — о-ви сурський (рис. 9, 25) [корзухина, 1996, табл. 115, 
4а], кизлевий (рис. 9, 26) [бодянский, 1960, рис. 4, 5], лебяже і (рис. 9, 27) 
[липкинг, 1974, с. 146; горюнов, 1981, с. 104; рис. 14, 12] та картамишево, 
поховання 11 (рис. 9, 28) [горюнова, 2004, рис. 6, 7], городищі зимне (рис. 9, 
29) [баран, 1972, рис. 18, 7] і місцезнаходженнях поблизу сс. лихачівка 6 [за-
рецкий, 1888; корзухина, 1978, с. 69] та лебехівка (11 шт.) (рис. 9, 30—32) 
[корзухина, 1996, табл. 94, 26—28].

відомі такі вироби і в криму, на могильнику лучисте — склеп 35, 
шар 4, поховання 5; склеп 59, шар 4, поховання 19; склеп 78 [айбабин, хай-
рединова, 2008, табл. 102, 26; 2014, табл. 106, 22, 23, 25; 196, 23], у тому числі 
із речами кола «старожитностей антів» (перша група за о.о. Щегловою) — 
склеп 10, шар 5, поховання 17; склеп 36, шар 2, поховання 9; склеп 38, шар 3, 

6 г.Ф. корзухіна зараховувала дві трапецієподібні підвіски до старожитностей кола вар-
варських східноєвропейських емалей [корзухина, 1978, с. 69]. однак, біля «слободи ли-
хачівки» знайдено також пальчасту фібулу та т-подібну накладку [корзухина, 1996, 
с. 395]. тому не виключено, що і трапецієподібні накладки презентують епоху раннього 
середньовіччя.

Рис. 11. трапецієподібні підвіски, типи орнаментації: А — двома / трьома півкулями по центру: 1—5 — козіїв-
ка / Нова одеса; 6 — волоське / сурська забора; 7, 8 — лучисте, склеп 38, шар 3, поховання 8; б — рядами 
пресованих крапок: 9 — велемічі і, поховання 5; 10 — велемічі іі, поховання 14; 11 — пирогіво, поховання 76; 
12, 13 — оболонь; 14 — коржі, уроч. «рябці»; 15 — келегеї; 16 — хацьки; 17, 18 — лучисте, склеп 35, шар 4, 
поховання 5 та склеп 38, шар 4, поховання 17
Fig. 11. Trapezoidal pendant ornamented А — with two / three punches circles in mid: 1—5 — Koziivka / Nova Ode-
sa; 6 — Voloske / Surska Zabora; 7, 8 — Luchyste, crypt 38, layer 3, burial 8; б — trapezoidal pendant ornamented with 
punches small circles along the edge and two rows in mid: 9 — Velemichi і, interment 5; 10 — Velemichi іі, interment 14; 
11 — Pyrohovo, interment 76; 12, 13 — Obolon; 14 — Korzhi, уроч. «Riabtsi»; 15 — Kelehei; 16 — Khacjky; 17, 18 — Luchy-
ste, crypt 35, layer 4, burial 5 та crypt 38, layer 4, burial 17
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поховання 9; склеп 54, шар 3, поховання 20; склеп 65, шар 1, поховання 2 
[айбабин, хайрединова, 2008, табл. 52, 5, 7, 9, 11—14; 121, 5, 6; 145, 7, 10; 2014, 
табл. 72, 3, 10, 12; 136, 5, 6, 8, 9].

ці вироби трапляються на пам’ятках пеньківської та колочинської 
культур і в скарбах першої хронологічної групи за о.о. Щегловою, що 
вказує на факт побутування їх до кінця VII ст. основний ареал поширен-
ня у третій чверті і тис. н. е. — Надпоріжжя і дніпровське лівобережжя 
(рис. 12).

ці вироби досить поширені [обломский, козмирчук, 2015, с. 157; 
рис. 236, 1—11] — у зарубинецькій [поболь, 1969, рис. 7, 2; егорейченко, 
1991а, с. 69; табл. VIII, 4], київській [третьяков, 1974, с. 116; рис. 29, 8; тер-
пиловский, 1984, рис. 10, 1; табл. 12, 3; Некрасова, 1988, рис. 7, 11; магоме-
дов, 1990, рис. 32, 21; лопатин, медведев, 2001, с. 27; рис. 23, 2; обломский, 
радюш, 2007, с. 37; рис. 95, 8] та роменській культурах [рябцева, 2005, с. 28; 
Шпилев, 2010, с. 260] 7. Є такі прикраси і серед старожитностей кола схід-
ноєвропейських варварських емалей [корзухина, 1978, с. 44; ахмедов, об-
ломский, радюш, 2015, с. 154; рис. 5, 9—12].

7. трапецієподібна підвіска з обламаним верхнім краєм, орнаментова-
на трьома півкулями (з отворами) по центру та низкою пресованих крапок 
по краю, вибитих пуансоном. довжина 4,5 см, ширина знизу 3,7 см. виріб 
погнутий, обламаний, є тріщини. складається із двох частин (рис. 1, 12).

знахідку можна зарахувати до категорії простих (за формою) або з ок-
руглою верхньою частиною та орнаментованих півкулями по центру і низ-
кою пресованих крапок по краю. аналогічні вироби походять із козіївсько-
Новоодеського (6 екз.) (рис. 10, 7—12) [корзухина, 1996, табл. 53, 3, 4, 8—10, 
19], суджацького (3 екз.) (рис. 10, 14, 15) [рыбаков, 1949, с. 81; рис. 32б; кор-
зухина, 1996, табл. 67, 4, 5], трубчевського (рис. 10, 16) [приходнюк, падин, 
тихонов, 1996, рис. 7, 9; 8, 16] і Черкасько-конопельківського (2 екз.) (рис. 10, 
1, 2) [родинкова, сапрыкина, 2015, рис. 3, 1, 2] скарбів, поселення празької 
культури лука-врубливецька (рис. 10, 13) [тиханова, 1971, с. 10—11; рис. 3; 
приходнюк, 1975, с. 102; табл. хххі, 8] і могильників пеньківської культу-
ри на о-вах сурський (4 екз.) (рис. 10, 17—20) [рутковская, 1974, рис. 4, 15; 
корзухина, 1996, табл. 115, 4б—е] і кизлевий (рис. 10, 21) [приходнюк, 1998, 
рис. 19, 17], із мохнацького поховання (4 екз.) (рис. 10, 3—6) [аксенов, ба-
бенко, 1998, с. 114—115; рис. 2, 9]. відомі такі знахідки і в передкавказзі — 
могильник «лєнінскій путь» (рис. 10, 22, 23) [гавритухин, пьянков, 2003, 
с. 198; табл. 73, 25, 26] та в криму на могильнику лучисте, склеп 59, шар 3, 
поховання 9 (рис. 10, 24) [айбабин, хайрединова, 2014, табл. 101, 8].

8. бронзова трапецієподібна підвіска з обламаним верхнім краєм, дво-
ма півкулями, вибитими пуансоном. довжина 2,3 см, ширина по нижньо-
му краю 2,5 см, ширина зверху 1,8 см. виріб погнутий з тріщинами, обла-
маний (рис. 1, 13).

Належить до числа прикрас з двома / трьома півкулями. аналогічні 
походять з козіївсько-Новоодеського скарбу (5 екз.) (рис. 11, 1—5) [корзу-
хина, 1996, табл. 53, 5—7, 11, 12], волоського / сурська забора (рис. 11, 6) 
[березовец, 1963, рис. 24, 20; рутковская, 1974, рис. 4, 14; приходнюк, 1998, 
рис. 75, 11] та могильника лучисте, склеп 38, шар 3, поховання 8 (рис. 11, 7, 
8) [айбабин, хайрединова, 2008, табл. 140, 2, 3].

7 відомі ці знахідки і на пам’ятках салтівської культури, де, вірогідно, складають коло 
імпортів [Шрамко, 1962, рис. 110, 22].
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знахідки трапецієподібних підвісок, аналогічних № 7 і 8, пов’язані з 
пеньківськими і празькими пам’ятками або зі скарбами першої хроноло-
гічної групи [гавритухин, 1996, с. 95]. відповідно, хронологія цього типу 
навряд чи виходила за межі VII в. [гавритухин, Щеглова, 1996, рис. 62]. 

Рис. 12. карта поширення трапецієподібних підвісок; умовні позначення: I — прості неорнаментовані 
трапецієподібні підвіски; II — трапецієподібні підвіски, орнаментовані півкулями по центру та рядом 
пресованих крапок по краю; III — трапецієподібні підвіски, орнаментовані двома півкулями по центру; IV — 
трапецієподібні підвіски, орнаментовані рядами пресованих крапок; пам’ятки: 1 — полтава; 2 — хацьки; 
3 — козіївка / Нова одеса; 4 — Нижня сироватка; 5 — трубчевськ; 6 — дереївка; 7 — тягинська забора; 8 — 
волоське; 9 — мала перещепина; 10 — східні повіти полтавської губернії; 11 — Шосейне; 12 — вороб’ївка 2; 
13 — о-в сурський; 14 — о-ва кизлевий; 15 — лебяже і; 16 — картамишево; 17 — зимне; 18 — лучисте; 19 — 
лихачівка; 20 — лука-врубливецька; 21 — суджа; 22 — «лєнінскій путь»; 23 — волоське / сурська забора; 
24 — пирогово; 25 — оболонь; 26 — келегеї; 27 — велемічі і; 28 — велемічі іі; 29 — курилівка; 30 — Черкаська 
конопелька; 31 — мохнач
Fig. 12. Distribution map of trapezoidal pendant; legend: I — undecorated trapezoidal pendant; II — trapezoidal pendant 
ornamented with punches circles in mid and numerous small circles along the edge; III — trapezoidal pendant ornamented 
with two / three punches circles in mid; IV — trapezoidal pendant with punches small circles along the edge and two rows 
in mid; archaeological sites: 1 — Poltava; 2 — Khacjky; 3 — Koziivka / Nova Odesa; 4 — Nyzhnja Syrovatka; 5 — Trubchevs-
jk; 6 — Derejivka; 7 — Tjaghynsjka Zabora; 8 — Voloske; 9 — Mala Pereshhepyna; 10 — eastern counties of Poltava prov-
ince; 11 — Shosejne; 12 — Vorob’jivka 2; 13 — Sursjkyj; 14 — Kyzlevyi; 15 — Lebjazhe і; 16 — Kartamyshevo; 17 — Zymne; 
18 — Luchyste; 19 — Lykhachivka; 20 — Luka-Vrublyvecjka; 21 — Sudzha; 22 — «Ljeninskij putj»; 23 — Voloske / Surska 
Zabora; 24 — Pyrohovo; 25 — Obolon; 26 — Kelehei; 27 — Velemichi і; 28 — Velemichi іі; 29 — Kurylivka; 30 — Cherkas-
jka Konopeljka; 31 — Mokhnach
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аналогії знахідці 7 відомі на широких теренах півдня східної Європи 
(рис. 12).

9. бронзова трапецієподібна підвіска, виготовлена з пластини, ор-
наментована чотирма рядами пресованих крапок, вибитих пуансоном, 
з обламаним отвором у верхній частині. довжина 3,4 см, ширина 2,0 см, 
ширина знизу 1,3 см, ширина по верхньому краю 1,1 см. виріб погнутий, 
обламаний, є тріщини (рис. 1, 14).

Належить до кола виробів, орнаментованих рядами пресованих кра-
пок. аналогічні знахідки походять із зарубинецьких могильників пирогове, 
поховання 76 (рис. 11, 11) [скиба, 2001, с. 40; рис. 35, 3], велемічі і, похован-
ня 5 (рис. 11, 9) [кухаренко, 1961, с. 28—30; табл. 13, 11; 1964, с. 40; табл. 17, 
4], велемічі іі, поховання 14 (рис. 11, 10) [кухаренко, 1961, с. 46; табл. 29, 14; 
1964, с. 40; табл. 17, 4], з пізньозарубинецьких пам’яток оболонь (рис. 11, 
12, 13) [Шовкопляс, 1969, с. 80; рис. 3, 5; позднезарубинецкие …, 2010, с. 130; 
рис. 93, 1, 2], коржі, уроч. рябці (рис. 11, 14) [савчук, 1969, с. 86; рис. 1, 20] 
та кочівницького ранньосередньовічного комплексу келегеї (рис. 11, 15) 
[приходнюк, 2001, с. 28—31; рис. 20, 15]. Є подібні прикраси і серед галь-
штатських старожитностей — підгородище [скарб …, 2006; Филипчук, 
2007, с. 120—123; рис. 10—13, 19].

у складі хацьківського скарбу є трапецієподібна підвіска, орнаменто-
вана по краю двома рядами пресованих крапок (рис. 11, 16) [корзухина, 
1996, табл. 22, 22]. власне саме до таких виробів, ймовірно, і може належати 
полтавська знахідка. відомі ці вироби й на могильнику лучисте, склеп 35, 
шар 4, поховання 5; склеп 38, шар 4 (рис. 11, 17, 18) [айбабин, хайредино-
ва, 2008, табл. 102, 25; 159, 9].

аналогії прикрасі досить поширені як у хронологічному, так і в тери-
торіальному (рис. 12) відношенні.

На спосіб використання трапецієподібних підвісок у намисті, що 
з’єднувало дві фібули, свідчать їх знахідки у могильнику лучисте [айба-
бин, хайрединова, 2008, табл. 146]. це підтверджується і знахідкою зі сходу 
полтавської губернії [корзухина, 1996, табл. 78, 3]. відоме використання 
трапецієподібних підвісок як деталей шумлячих підвісок чи накісників — 
за матеріалами могильника лучисте, склеп 10, шар 5, поховання 17 [Щегло-
ва, 1999, рис. 8; Щеглова, родинкова, 2003, с. 297; хайрединова, 2002, рис. 11; 
айбабин, хайрединова, 2008, с. 85; табл. 52], а також деталей лунниць 8 [ро-
динкова, 2003б] — козіївко-Новоодеський скарб [корзухина, 1996, табл. 53, 
17; 56, 2, 3], банцеровщина [корзухина, 1996, табл. 115, 3].

Ворворки
досить цікавими знахідками, що трапляються в складі скарбів першої хро-
нологічної групи, є ворворки. їх типологія (за матеріалами гапонівського 
скарбу; в основу якої було покладено абсолютні параметри) була розроб-
лена і.р. ахмедовим та а.м. обломським. загалом було виділено три типи: 
малі, середні та великі. дослідники висловили припущення, що ці вироби 
є деталями кінської збруї [ахмедов, обломский, 1996, с. 16]. але в.Є. родін-
кова не виключає їх використання як складових жіночого костюму [родин-
кова, 2010, с. 79, 83]. так, за матеріалами могильника лучите відоме їх ви-
користання саме у жіночому костюмі — склеп 100, поховання 10; склеп 38, 

8 лунниці із прикріпленими шумлячими підвісками відомі і в пізньоримський час [ма-
гомедов, 2010, рис. 1, 1, 3, 4; гопкало, 2012, рис. 5, 3, 5].
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шар 2, поховання 6 [хайрединова, 1999, рис. 10; 11; айбабин, хайрединова, 
2008, табл. 137, 9, 13], у тому числі разом із речами дніпровського поход-
ження — склеп 38, шар 3, поховання 8; склеп 54, шар 3, поховання 20 [ай-
бабин, хайрединова, 2008, табл. 141; 145, 6; 146; 2014, табл. 73, 13; 75], однак 
в згаданих комплексах вони більші за досліджувані вироби.

о.о. Щеглова припускає, що великі ворворки могли використовувати-
ся для відтягування кінців ковдри чи у якості грузил ткацького верстата 
[Щеглова, 2009, с. 53].

На браслеті із злегка потовщеними кінцями із поховання біля с. ба-
лаклея є «половинка гладенькою срібної тисненої намистини». однак вона 
нагадує ворворки середніх чи великих розмірів 9 [корзухина, 1996, с. 374; 
табл. 23, 3].

Не виключено, що ворворки могли виступати у ролі розподільників у 
низці намистин чи (співставленні одна з одною) 10 могли виконувати роль 
самих намистин. однак, довести цю гіпотезу, на жаль, не можливо. імовір-
но, різні за розмірами вироби могли використовуватися по-різному.

10—12. три неорнаментовані ворворки малих розмірів. за формою, 
усічено-конічні, мають отвір у меншій з основ, усередині порожнисті. дві 
з обламаними краями, одна зігнута (рис. 1, 6—8). перша має висоту 0,7 см, 
діаметр верхньої основи 0,6 см, діаметр нижньої 1,5 см, товщина стінок 
0,1 см. друга має висоту 0,7 см, діаметри зверху 0,6 см, знизу 1,2 см, товщину 
стінок 0,1—0,2 см. третя 0,6 см заввишки, діаметром верхньої основи 0,5 см, 
розміром нижньої основи 1,2 × 0,8 см та товщиною стінок 0,1—0,2 см.

Належить до групи ворворок малих розмірів. імовірно, можна виді-
лити підтипи, поклавши за основу наявність чи відсутність орнаментації. 
опубліковані вироби належать до неорнаментованих і мають аналогії в га-
понівському (рис. 13, А, 1) [гавритухин, обломский, 1995, с. 143, 147; рис. 7, 
8; ахмедов, обломский, 1996, с. 16; рис. 33, 18—65; 34, 2—99], козіївсько-Но-
воодеському (рис. 13, А, 2) [корзухина, 1996, табл. 46, 11, 12, 14; 54, 14, 19—
23], Нижньосироватському (рис. 13, А, 5) [корзухина, 1996, табл. 61, 4] та 
хитцівському [володарець-урбанович, сидоренко, 2016, с. 121] скарбах, та-
кож на поселенні у балці яцева (рис. 13, А, 4) [бодянский, 1960, с. 276; рис. 1, 
5]. в одній з формочок із циркунів 13 [буйнов, 2011; буйнов, сергєєв, 2012, 
рис. 4, 3] та кількох з бернашівки [винокур, 1997, с. 122—123; рис. 21; 40; 41; 
45] можна було виготовляти саме такі вироби.

13. ворворка малих розмірів, орнаментована двома вертикальними 
рядами смуг по три та дві лінії. за формою, усічено-конічна, має отвір у 
меншій з основ, всередині порожниста. стінки нерівномірної товщини, за 
рахунок чого один бік виробу дещо товщий за інший. висота 0,5 см, діа-
метр верхньої основи 0,6 см, діаметр нижньої основи 1 см, товщина стінок 
0,1—0,3 см. стінки знизу мають нерівномірну товщину (рис. 1, 9).

Належить до числа ворворок малих розмірів, підтипу орнаментова-
них. такі вироби походять з козіївсько-Новоодеського скарбу (рис. 13, А, 3) 
[корзухина, 1996, табл. 46, 15; 54, 26]. в одній з формочок із циркунів 13 їх 
могли і відливати [буйнов, 2011; буйнов, сергєєв, 2012, рис. 4, 2].

9 в тексті не зазначено розміри виробу, а прорисована вона в проекції, що унеможливлює 
визначення її абсолютних параметрів.

10 саме в такому вигляді ворворки були виявлені в складі хитцівського скарбу [волода-
рець-урбанович, сидоренко, 2016, с. 121].
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Рис. 13. ворворки малих розмірів: А — знахідки: неорнаментовані: 1 — гапонове; 2 — козіївка / Нова одеса; 
4 — балка яцева; 5 — Нижня сироватка; орнаментовані: 3 — козіївка / Нова одеса; В — карта поширення: 
умовні позначення: І — неорнаментовані ворворки малих розмірів; ІІ — орнаментовані ворворки малих роз-
мірів; ІІІ — формочки; пам’ятки: 1 — полтава; 2 — гапонове; 3 — козіївка / Нова одеса; 4 — циркуни 13; 
5 — бернашівка; 6 — балка яцева; 7 — Нижня сироватка; 8 — хитці

Fig. 13. Small conical through hole bell: А — finds: undecorated: 1 — Haponovo; 2 — Koziivka / Nova Odesa; 4 — Balka 
Yatseva; 5 — Nyzhnja Syrovatka; ornamented: 3 — Koziivka / Nova Odesa; В — archaeology map: legend: І — undeco-
rated small conical through hole bell; ІІ — ornamented small conical through hole bell; ІІІ — casting mold; archaeological 
sites: 1 — Poltava; 2 — Haponovo; 3 — Koziivka / Nova Odesa; 4 — Tsyrkuny 13; 5 — Bernashivka; 6 — Balka Yatseva; 
7 — Nyzhnja Syrovatka; 8 — Khytci
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наручні прикраси
Браслети
14. Фрагмент бронзового литого браслету з масивним сплощеним, а також 
прямо зрізаним краєм, де насічками нанесено «ялинковий» орнамент. ви-
ріб обламаний приблизно посередині, причому скол не прямий, а скоше-
ний, що свідчить про цілеспрямоване псування прикраси. довжина уламків 
5,3 см, перетин посередині 0,7 × 0,6 см, перетин на кінці 0,7 × 1,3 см. облама-
ний (збереглася приблизно третина виробу), подряпаний (рис. 1, 3).

браслет належить до родінкова / тип V (з розширеними кінцями, що 
мають чотирикутну форму), підтипу 2 (з потовщеними, у порівнянні з ос-
новною частиною, кінцями, прикрашеними паралельними, перехреще-
ними та зигзагоподібними гравійованими лініями) 11. цей підтип включає 
такі прикраси: одну з козіївсько-Новоодеського (рис. 14, А, 5) [корзухина, 
1996, табл. 50, 9] та дві з колосківського скарбів (рис. 14, А, 1, 2) [корзухина, 
1996, табл. 102, 1, 2], а також браслет з ігрень-підкови (рис. 14, А, 4) [при-
ходнюк, 1998, рис. 71, 14] з потовщеними, у порівнянні з основною части-
ною, кінцями, фрагменти браслетів з Шедієвого (знахідка № 2) (рис. 14, А, 
7) та солонців (рис. 14, А, 8) [володарець-урбанович, 2015, с. 98—99, 102; 
рис. 2, 2, 4]. до тієї самої групи належить ще одна прикраса з колосківсь-
кого скарбу (рис. 14, А, 3) [корзухина, 1996, табл. 102, 4], один кінець якої 
прямокутний, а другий — сегментоподібний у перетині, та фрагмент не-
орнаментованого браслету з мартинівського скарбу (рис. 14, А, 6) [при-
ходнюк, Шовкопляс, ольговская, струина, 1991, с. 72—92; корзухина, 1996, 
табл. 16, 8].

варто зазначити, що переважну більшість браслетів родінкова / тип V 
виявлено у складі козіївсько-Новоодеського і колосківського скарбів. вони 
майже невідомі на пам’ятках та комплексах поза межиріччям ворскли і 
сіверського дінця. тип родінкова / V представлений виробами з розши-
реними (потовщеними) кінцями, що вважають характерним явищем для 
східнобалтських старожитностей, поширеним на території литви. да-
тують V—VII ст., зрідка — вужче у межах VII ст. [Lietuvos ..., 1978, n. 57; 
Luchtaunas, Velius, 2002, s. 118; fig. 133; скворцов, 2010, с. 89; 2010а, с. 101; 
табл. DCXIX, 3].

ЧОЛОВІЧІ ПРИКРАсИ
Деталі поясної гарнітури
Наконечник поясу
15. Фрагмент порожнистого наконечника поясу у вигляді футляру. має 
прямокутну форму й округлий кінець. збереглися два отвори для кріп-
лення до шкіряного ремінця. з іншої сторони був отвір. довжина 2,7 см, 
ширина 1,7 см, товщина 0,1 см. погнутий, край обламаний (рис. 1, 11).

о.в. комар зазначає, що цей тип наконечників є одним з най поши-
реніших [комар, кубышев, орлов, 2006, с. 271] — середнє подунав’я (ран-
ньо- та середньоаварський час) [гавритухин, 2001, рис. 2, 3, 4; 6, 24; 7, 34; 8, 

11 висловлюю вдячність в.Є. родінковій за можливість ознайомитися з дисертацією. до-
слідниця виділила сім типів (на основі характеру оформлення кінців виробів), які поді-
лила на підтипи (виокремленні за орнаментацією). у роботі використано саме класифі-
кацію браслетів в.Є. родінкової.
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43; 11, 30; 12, 56; 13, 18, 45; 14, 40], крим [веймарн, айбабин, 1993, рис. 59, 
1, 2; айбабин, хайрединова, 2014, табл. 122, 2; 138, 18; 171, 3; 172, 17; 192, 6; 
193, 18], середнє подніпров’я [гавритухин, 1996а, с. 35; рис. 30, 4; 32, 2, 3, 
5], північний кавказ [дмитриев, 1982, рис. 12, 33; афанасьев, рунич, 2001, 
рис. 106, 13; 155, 3], ока [ахмедов, 2010, с. 10—11; рис. 6, 12], південне при-
уралля [мажитов, 1981, рис. 8, 16].

Рис. 14. браслети родінкова / тип V підтип 2: А — знахідки: 1—3 — колоскове; 4 — ігрень-подкова; 5 — козіїв-
ка / Нова одеса; 6 — мартинівка; 7 — Шедієве; 8 — солонці; б — карта поширення: 1 — полтава; 2 — Шедієве; 
3 — колоскове; 4 — ігрень-подкова; 5 — козіївка / Нова одеса; 6 — мартинівка; 7 — солонці
Fig. 14. Braceletes Rodinkova / type 5, subtype 2: А — finds: 1—3 — Koloskove; 4 — Ihren-Podkova; 5 — Koziivka / Nova 
Odesa; 6 — Martynivka; 7 — Shediieve; 8 — Solontsi; б — archaeology map: 1 — Poltava; 2 — Shediieve; 3 — Koloskove; 
4 — Ihren-Podkova; 5 — Koziivka / Nova Odesa; 6 — Martynivka; 7 — Solontsi
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знахідка належить до ковалевська / тип 2, варіант 2 [ковалевская, 
2000, с. 118—119; рис. і, 11] та скиба / тип іі — порожнисті неорнаменто-
вані наконечники поясів (рис. 15) [скиба, 2014, с. 285]. Найближчі на роз-
мірами аналогії походять із мартинівського (рис. 16, 7, 9, 10) [корзухина, 
1996, с. 364; табл. 13, 13; 20, 21—23], хацьківського (рис. 16, 13, 14) [корзухи-
на, 1996, табл. 22, 12, 13], гапонівського (рис. 16, 19) [гавритухин, облом-
ский, 1996, с. 15; рис. 30, 4] скарбів, з мохнацького поховання (рис. 16, 15) 
[аксенов, бабенко, 1998, с. 115; рис. 3, 8] та з місцезнаходження поблизу 
с. лебехівка (рис. 16, 7) [корзухина, 1996, с. 393; табл. 94, 29].

Рис. 15. карта поширення аналогій порожнистому наконечнику пояса; умовні позначення: І — малі порожнисті 
наконечники поясу; ІІ — великі порожнисті наконечники поясу; пам’ятки: 1 — полтава; 2 — козіївка / Нова 
одеса; 3 — мартинівка; 4 — гапонове; 5 — хацьки; 6 — мохнач; 7 — трубчевськ; 8 — лебехівка; 9 — гайдари; 
10 — Шевенкове
Fig. 15. Distribution map of hollow belt-end; legend: і — small hollow belt-end; іі — big hollow belt-end; archaeological sites: 
1 — Poltava; 2 — Koziivka / Nova Odesa; 3 — Martynivka; 4 — Haponovo; 5 — Khacjky; 6 — Mokhnach; 7 — Trubchevs-
jk; 8 — Lebekhivka; 9 — Haidary; 10 — Shevenkove
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інші (більші за розміром) знахідки порожнистих наконечників поя-
су походять із козіївсько-Новоодеського (рис. 16, 1—6) [корзухина, 1996, 
табл. 55, 31—34], мартинівського (рис. 16, 8) [корзухина, 1996, с. 364; 
табл. 13, 13; 20, 21—23], гапонівського (рис. 16, 11) [гавритухин, обломский, 
1995, с. 143; рис. 6, 3], хацьківського (рис. 16, 12) [корзухина, 1996, табл. 21, 
16], трубчевскього (рис. 16, 16) [приходнюк, падин, тихонов, 1996, с. 84; 
рис. 7, 7; 8, 19] скарбів і гайдарівського поховання (рис. 16, 18) [аксенов, 
2012, с. 35; рис. 1, 15].

відомі порожнисті наконечники і серед кочівницьких старожитнос-
тей — сивашівка, курган 3, поховання 2; курган 2, поховання 2 [комар, 
кубышев, орлов, 2006, с. 271, 316; рис. 12, 20; 14, 1; 32, 22], костогризове, 
курган 1, поховання 7 [комар, кубышев, орлов, 2006, с. 330; рис. 37, 9, 16], 
Чорноморське, курган 1, поховання 11 [приходнюк, 2001, рис. 31; комар, 
орлов, 2006, с. 393; рис. 2, 1—3; 4, 5—7], виноградне, курган 5 [орлов, рас-
самакин, 1996, рис. 3, 12], христофорівка, курган 7, поховання 12 [рашев, 
2004, табл. 39, 7, 8; приходнюк, 2001, рис. 27, 9; Prihodnyuk, Fomenko, 2003, 
fig. 2, 16], богачівка, курган 8, поховання 12 [рашев, 2004, табл. 15, 1; при-
ходнюк, 2001, рис. 32, 1], ізобільне [приходнюк, 2001, рис. 33, 19, 20], воз-
несенці [комар, 2006, рис. 36, 9], малаї, Чапаївський [комар, 2006, рис. 49, 
1—9] та ін.

дослідники вважають, що такі наконечники є деталями чоловічого 
вбрання. знахідка подібного наконечника поясу походить з мохнацько-
го поховання (жіночого), де речі не зафіксовані in situ [аксенов, бабенко, 

Рис. 16. 
порожнисті 

наконечники 
пояса: 1—6 — 

козіївка / Нова 
одеса; 7—10 — 

мартинівка; 11, 
19 — гапонове; 

12—14 — хацьки; 
15 — мохнач; 

16 — трубчевськ; 
17 — лебехівка; 

18 — гайдари
Fig. 16. Hollow 

belt-end: 1—6 — 
Koziivka / Nova 
Odesa; 7—10 — 
Martynivka; 11, 

19 — Haponovo; 
12—14 — Khacjky; 

15 — Mokhnach; 
16 — Trubchevsjk; 
17 — Lebekhivka; 

18 — Haidary
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1998, с. 111—112; родинкова, 2012а, с. 196 ; 2014а, с. 93—94], а також зі скар-
бу поблизу с. Шевченкове, де виявлено жіночі прикраси, пряслице, ніж та 
маленький порожнистий наконечник поясу [родинкова, 2012а, с. 194, 195; 
2014, с. 393] 12.

ХРОнОЛОГІЯ тА ЕтнОКУЛЬтУРнА нАЛЕЖнІстЬ
речі, виявлені в полтавському комплексі можна поділити на дві групи. 
Частина з них має досить широкі хронологічні й територіальні межі, інші 
ж речі — побутували досить короткий проміжок часу. зокрема, до першої 
групи належать: пронизка, трапецієподібні підвіски № 6, 9, до другої — 
фібула, браслет, дзвіночки, ворворки, орнаментовані трапецієподібні 
підвіски № 7, 8, порожнистий наконечник поясу, квадратна підвіска типу 
«козіївка / Нова одеса» (таблиця).

останні прикраси характерні для першої хронологічної групи скар-
бів за о.о. Щегловою, випадіння яких відбулося у період другої — третьої 
чвертей VII ст. (чи навіть вужче — третьої чверті) [гавритухин, обломский, 
1996, с. 95; родинкова, 2012, с. 153, 157—158; казанский, 2014, с. 53—55; об-
ломский, родинкова, 2014], а формування самого убору сталося дещо рані-
ше — наприкінці VI — на початку VII ст. [гавритухин, обломский, 1996а, 
с. 146].

певною мірою допомогти з’ясувати хронологію комплексу речей тре-
тьої чверті і тис. н. е. із полтави можна завдяки визначенню хронології 

12 На могильнику лучисте подібні наконечники виявлено в тому числі в жіночих похо-
ваннях — склеп 74, поховання 2 [айбабин, хайрединова, 2014, с. 111; табл. 171, 3]. серед 
інших поховань — одне дитяче (склеп 77, поховання 6) [айбабин, хайрединова, 2014, 
с. 123—124; табл. 193, 18], одне чоловіче (склеп 74, поховання 4) [айбабин, хайрединова, 
2014, с. 114; табл. 172, 17] та три невизначених (склеп 64, поховання 3; склеп 65, похо-
вання 4; склеп 77, поховання 5). усі визначення статі та віку дано за інвентарем, а не за 
антропологічними дослідженнями.

хронологія побутування аналогії прикрас із полтави
хронологія побутування аналогії прикрас із полтави

№ п/п рис. 1, 
позиція

заруби-
нецька 

культура

пізньоза-
рубинецькі 

пам’ятки

київська  
культура

східно-
європейські 

виїмчасті 
емалі

пеньківсь-
ка, коло-
чинська 

та празька 
культури

скарби 
першої  

хронологіч-
ної групи

ранньосе-
редньовічні 
кочівницькі 
комплекси

роменька  
культура

1 1 — — — — + — — —
2 10 — — — — — + — —

3, 4 4, 5 — — — — + + — —
5 2 + + + + + + — —
6 15 + + + + + + — +
7 12 — — — — + + — —
8 13 — — — — + + — —
9 14 + + — — — + + —

10—12 6—8 — — — — — + — —
13 9 — — — — + + — —
14 3 — — — — — + — —
15 11 — — — — — + + —
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аналогій (№ 2, 7 і 8) із могильника лучисте. аналогічні вироби походять 
зі склепу 38, шар 3, поховання 8 (№ 7 — трапецієподібна підвіска при-
крашена двома / трьома півкулями) [айбабин, хайрединова, 2008, с. 107, 
110—111; табл. 138—140], cклепу 54, шар 3, поховання 16 (№ 2 — підвіска 
типу козіївка / Нова одеса) [айбабин, хайрединова, 2014, с. 66, 73—74; 
табл. 64—67] та склепу 59, шар 3, поховання 9 (№ 2 — підвіска типу козіїв-
ка / Нова одеса та № 8 — трапецієподібна підвіска з округлою верхньою 
частиною та орнаментованих півкулями по центру і низкою пресованих 
крапок по краю) [айбабин, хайрединова, 2014, с. 83, 85—86; табл. 101].

слід особливо наголосити, що ці знахідки у похованнях поєднані з ін-
шими прикрасами кола «старожитностей антів». так поховання 8 склепу 38 
містить дві прості антропозооморфні фібули [айбабин, хайрединова, 2008, 
табл. 139, 1, 2] (родінкова / тип і.1.а та родінкова / тип і.2.в [родинкова, 
2006, с. 46, 47; рис. 1, 5; 2, 11]); у похованні 16 склепу 54 виявлено фібули дніп-
ровської серії [айбабин, хайрединова, 2014, табл. 66, 1, 2; 67, 1, 2] (пальчаста 
із дугою з пташиних голів — підтип семиголових, серія б та варіант волоське 
за в.Є. родінковою [родинкова, 2004, с. 234, рис. 1, 37—40]; антропозоомор-
фна — родінкова / тип і.1.а) [родинкова, 2004, с. 235; 2006, с. 46; рис. 1, 12]) 
та S-подібні (очкоподібні) підвіски [егорейченко, 1991]; в похованні 9 скле-
пу 59 виявлено бронзові пронизки (володарець-урбанович / тип 1) [айба-
бин, хайрединова, 2014, табл. 101, 9, 10], що знаходять широкі аналогії серед 
слов’янських старожитностей [володарець-урбанович, 2014, с. 42—43].

поховання 9, склеп 38 датовано першою чвертю VII ст. — початком 
другої чверті VII ст. [родинкова, 2006, рис. 3, 12, 27; айбабин, хайрединова, 
2008, рис. 19, 17—21], поховання 16 склепу 54 — в межах кінця другої чвер-
ті VII ст. [айбабин, хайрединова, 2014, рис. 3, 18—22] чи серединою VII ст. 
[родинкова, 2006, рис. 3, 31], а поховання 9 склепу 59 — початком другої по-
ловини (третя чверть) VII ст. [айбабин, хайрединова, 2014, рис. 4, 14—17].

Належність полтавського комплексу до скарбів першої хронологічної 
групи не викликає принципових заперечень. зокрема, маємо співпадіння 
ознак 14—16 (браслети литі та ковані огранені), 29 (пластинчасті трапеціє-
подібні підвіски), 30 (пластинчасті підвіски квадратні) та 32 (рурочки-про-
низки) [гавритухин, Щеглова, 1996, с. 53—54, рис. 59].

в.Є. родінкова виділила чотири локальних варіанти. полтавський ком-
плекс належить до лівобережного варіанту і не лише за територіальним 
розташуванням у басейні р. ворскла, а й за тим, що знахідки представлені 
дзвіночками, браслетами родінкова / тип V та прикрасами з свинцево-
олов’янистої бронзи [родинкова, 2003а; 2011, с. 247—248], хоча цей комп-
лекс близький і до сеймсько-деснянського локального варіанту.

серед речей, виявлених у комплексі, чимало має «субстратне» поход-
ження — трапецієподібні підвіски, пронизка. браслет належить до типово 
«лісових» (балтських) [родинкова, 2008, с. 281; 2011, с. 249].

варто зазначити, що малі пальчасті фібули складають значний масив 
жіночих слов’янських прикрас у середньому подніпров’ї і дніпровському 
лівобережжі (див. каталог: [гавритухин, 1991; родинкова, 2010а, с. 266; 2011, 
с. 253—255]). їхня фактична відсутність у скарбах першої хронологічної 
групи вказує на те, що ці прикраси побутували до випадіння скарбів. виня-
ток складають лише великобудківський [горюнова, 1987; 1992; горюнова, 
родинкова, 1999] і курилівський скарби [родинкова, 2010] та пастирське 
городище [приходнюк, 2000] — обидва скарби належали ювелірам, а на 
городищі зафіксовано сліди ювелірного виробництва, тому не виключено, 
що прикраси призначалися для переплавки (вже вийшли з ужитку).
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ДЕЯКІ МОЖЛИВІ ІнтЕРПРЕтАЦІї
На те, що цей комплекс є ломом, призначеним для переплавки, можуть 
вказувати злами, отримані ще в давнину. зокрема, браслет було зламано 
по діагоналі. крім того, речі, призначені для переплавки, трапляються у 
скарбах першої хронологічної групи.

зокрема, в скарбі із суджа-замостьє виявлено литі широкоплатівкові 
фібули серії «Новоселиці», прямокутні накладки, прикрашені рельєфни-
ми пірамідками, та налобне очілля кола східноєвропейських варварських 
емалей, що були призначені для переплавки [родинкова, кашкин, 2010, 
с. 86]. в.Є. родінкова вважає прототипами фібул серії «Новоселиці» вироби 
з північно-східного причорномор’я, можливо, району дюрсо [кашкин, 
родинкова, 2010, с. 86], де двопластинчаті фібули з близькими за формою 
щитками побутували до VI ст. [дмитриев, 1982; 2003, табл. 80, 8—10; амб-
роз, 1982]. прямокутні накладки з рельєфними пірамідками, датованими 
VI ст. [амброз, 1970] чи навіть другою половиною / кінцем V ст. [гавриту-
хин, обломский, 1996а, с. 143; ахмедов, казанский, 2004, с. 176, 177], та плас-
тинчасте налобне очілля або шийна гривня, — належать до кола прикрас 
виїмчастих східноєвропейських варварських емалей [левада, 2010, с. 562—
568; родинкова, сапрыкина, 2011; Marten, 2011]) 13. у складі скарбу були та-
кож різані уламки візантійського срібного блюда [родинкова, 2012].

Ще одним пунктом знахідок, призначених для переплавки, може бути 
пастирське городище. зокрема, з його околиць начебто походять вироби 
кола східноєвропейський виїмчастих емалей — чотири знахідки із катало-
гу (три фібули і браслет) г.Ф. корзухіної [корзухина, 1978, с. 69; рис. 5, 5; 7, 
9; 12, 7] та одна фібула з каталогу а.м. обломського та р.в. терпиловського 
[обломский, терпиловский, 2007, с. 137; рис. 145, 1], а також фібули пізнь-
оримського часу — т-подібна з пружиною із вузькою ніжкою і кнопкою 
на голівці [амброз, 1966, с. 76] та двопластинчата підгрупи і, варіант іаб, 
гладенькі [амброз, 1966, с. 77, 83]. Шар пізньоримського часу на городищі 
невідомий, тож ці знахідки цілком могли складати запаси сировини для 
тиглю майстра. однак, вказані речі походять з дореволюційних зборів, 
тому немає 100%-ї впевненості в тому, що знахідки дійсно виявлені на го-
родищі. тим не менше, пастирське було відомим центром виготовлення 
ювелірних прикрас [Щеглова, 2002; приходнюк, 2005, с. 70—80, 86].

серед речей кузебаївського скарбу ювеліра VII ст. н. е. із середнього 
поволжя (південь удмуртії) були виявлені знахідки раннього залізного 
віку та пізньоримського часу, що були зібрані самім ювеліром [останина, 
канунникова, степанов, Никитина, 2011, с. 41—43]. в напівземлянці 8 (що 
пов’язані із бронзоливарним виробництвом на основі знахідок виплесків 
бронзи та шлаків на основі міді) із поселення хуча виявлено бронзовий на-
конечник скіфського часу. і.а. рафалович вважав, що він був призначений 
для переплавки [рафалович, 1965, с. 124].

13 На той факт, що ці знахідки є ломом ювеліра, може вказувати й те, що у заповненні під-
земелля виявлено й кілька знахідок пізньоримського часу — три фрагментовані фібули 
і деталь накісника черняхівської культури й три денарії (один обрізаний). скарби, що 
включали знахідки різних хронологічних епох, відомі на території польщі (лубяни) 
[мончынска, 2006, с. 229—230; 2007, с. 213—238; 2008, с. 201—202; мончыньська, урба-
няк, 2007, с. 226—227; Mączyńska, 2009] та прусії (Фрауенбурга) [коллекции пруссия, 
2005, 110—111].

 між іншим в складі смородіновського скарбу, що належить до першої хронологічної 
групи за о.о. Щегловою, виявлено пряслице [корзухина, 1996, табл. 60, 5], що належить 
до черняхівської культури [магомедов, 2015, рис. 12].
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для інтерпретації ремісничого «сировинного» характеру комплексу з 
полтави додатково слід звернутися до аналізу джерельної бази про ювелір-
не виробництво у слов’ян третьої чверті і тис. н. е. дніпровського лівобере-
жжя і середнього подніпров’я. ця територія є місцем значної концентрації 
слідів ювелірного виробництва. вони представлені кам’яними формочками, 
тиглями, ллячками, сировиною, напівфабрикатами та скарбами ювелірів 
[винокур, 1997, с. 105—110; войнаровский, 2014, с. 283—286] (рис. 17).

так, кам’яні формочки виявлені на поселеннях великі будки [горюнова, 
родинкова, 1999, с. 178; рис. 46, 5], заньки [дьяченко, 1987/61, с. 4; табл. VIII, 
14; 1989], коробові хутори [Шрамко, 1962, с. 118; рис. 44а; сухобоков, 1975, 
рис. 54, 7], лук’янівка [Шрамко, 1962, с. 304; рис. 120, 17], Нартове [пузикова, 
1979, с. 53; рис. 3, 18], тазово [сымонович, 1986, с. 185, рис. 2, 10; 4, 21; облом-
ский, радюш, 2007, с. 33], циркуни 13 [буйнов, 2011; буйнов, сергєєв, 2012], 
суха гомільша [михеев, 1985, рис. 38, 4], Новоселиця [приходнюк, 1998, с. 136; 
рис. 66, 12; Щеглова, 2009, с. 40], Чикалівка [Шарафутдінова, 1964, с. 164; рис. 6, 
11], смородівський узвіз [скиба, 1986, с. 69—71; рис. 2], тетерівка і [русанова, 
1973, табл. 30, 7, 8; томашевский, гавритухин, 1992, рис. 31, б—Г], волоське та 
городищі кузіна гора [алихова, 1962, с. 106—109; рис. 11; 12].

знахідки тиглів походять з поселень гута-михайлівка [приходнюк, 
1998, с. 36, 151; рис. 42, 12], сенча [терпиловский, 2004, рис. 7, 8, 24], великі 
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будки [горюнова, родинкова, 1999, с. 178; рис. 43, 19], волоське / сурська 
забора [приходнюк, 1998, с. 36, 156; рис. 52, 14, 18], циркуни 13 [буйнов, 
2011; буйнов, сергєєв, 2012], пастирське [приходнюк, 2005, рис. 50, 3] та 
городища кузіна гора [алихова, 1962, рис. 9, 5, 11, 12]. ллячки виявлені на 
поселеннях богородичне [приходнюк, 1998, с. 36, 145; рис. 30, 8], «зливки» 
[Швецов, 2010, рис. 5, 2], домантове [рутковская, 1974, с. 34; рис. 4, 1; при-
ходнюк, 1980, с. 132; рис. 23, 8], хитці, уроч. Шимбереве [горюнов, 1981, 
с. 66; рис. 29, 14], засулля, напівземлянка 1 [приходнюк, 1998, с. 36; рис. 35, 
7, 16], корчак, тетерівка і [русанова, 1973, табл. 30, 9, 10; томашевский, гав-
ритухин, 1992, рис. 31, А], сурська забора [приходнюк, 1998, с. 36], цирку-
ни 13 [буйнов, 2011; буйнов, сергєєв, 2012], пастирське [приходнюк, 2005, 
рис. 50, 2] та городищі кузіна гора [алихова, 1962, рис. 5, 4].

бронзові злитки траплялися на поселеннях хитці, уроч. Шимбереве 
[горюнов, 1981, с. 66; рис. 29, 1, 3, 9—11], волоське, о-в сурський [приход-
нюк, 1998, с. 39; рис. 75, 15, 21], сенча [терпиловский, 2004, рис. 9, 38] 14, 
а вироби, з яких не знято закраїни від відливання, — на селищах засул-
ля-мгар (т-подібна накладка) [сидоренко, супруненко, 2011, с. 400—402; 
супруненко, 2012, с. 131], градизьк, уроч. круча (щитоподібна бляшка і 
прямокутнорамочка пряжка) [рутковская, 1979; левченко, 2001, с. 28; рис. 1, 

14 вважають, що сировина для ювелірного виробництва була привізною, однак без спект-
рального аналізу таке припущення залишається гіпотетичним. Не виключено, що дав-
ні майстри могли переплавляти речі задля повторного використання металу [абаши-
на, козак, синиця, терпилоський, 2012, с. 274; войнаровский, 2014, с. 281].

Рис. 17. карта знахідок свідчень ювелірного виробництва в середньому подніпров’ї та дніпровському ліво-
бережжя: умовні позначення: І — скарби ювелірів; ІІ — ливарні формочки; ІІІ — тиглі; IV — ллячки; V — «напів-
фабрикати»; VІ — бронзові зливки; VІІ — шаблони та матриці; VІІІ — пам’ятки малоперещепинського кола; 
ІХ — гончарний центр канцерського типу; Х — стійбища кочовиків VII—VIII ст.; ХІ — юртоподібні житла; 
ХІІ — інгумацій з прикрасами кола «старожитностей антів»; пам’ятки: 1 — полтава; 2 — козіївка / Нова одеса; 
3 — блажки; 4 — колоскове; 5 — трубчевськ; 6 — курилівка; 7 — суджа-замостьє; 8 — великі будки; 9— цирку-
ни 13; 10 — заньки; 11 — коробові хутори; 12 — суха гомільша; 13 — Нартове; 14 — лук’янівка; 15 — Новосели-
ця; 16 — кузіна гора; 17 — Чикалівка; 18 — гута-михайлівська; 19 — богородичне; 20 — домантове; 21 — хитці; 
22 — сурська забора; 23 — засулля; 24 — засулля-мгар; 25 — градизьк; 26 — тазово; 27 — смородівський узвіз; 
28 — тетерівка і; 29 — корчак; 30 — волоське; 31 — о-в сурський; 32 — пеньківка, луг і; 33 — велика круча; 
34 — Черкаська конопелька; 35 — пастирське городище; 36 — сенча, уроч. сампсонів острів; 37 — мощенки; 
38 — київ; 39 — дегтярівка; 40 — девіча гора; 41 — канів; 42 — сахнівка; 43 — середнє подніпров’я; 44 — Над-
поріжжя; 45 — мала перещепина; 46 — макухівка; 47 — зачепилівка / Нові санжари; 48 — мачухи; 49 — бал-
ка канцерка; 50—54 — білоконі, браїлки-васьки, лаврики, полузір’я, Чередники; 55 — стецівка; 56 — луг і; 
57 — прогрес; 58 — Чернеччина; 59 — йосипівка; 60 — багате; 61 — постав-муки; 62 — мартинівка; 63 — ба-
бичі; 64 — балаклія; 65 — максимівка; 66 — березівка; 67 — мохнач; 48 — гайдари; 69 — рябівка 3
Fig. 17. Archaeological map of jewellery production traces and nomads in Middle Dnieper and Dnieper Left Bank:  
legend: І — goldsmith’s hoards; ІІ — casting molds; ІІІ — crucibles; IV — clay ladle for molten metal; V — semi-finished 
vessels; VІ — bronze ingots; VІІ — templates and matrices; VІІІ — archaeological sites of Mala Pereshchepyna type; ІХ — 
pottery center; Х — nomads camp the 7th — the 8th century; ХІ — yurts; ХІІ — inhumated burials with jewelry of «Antes 
antiquities»; archaeological sites: 1 — Poltava; 2 — Koziivka / Nova Odesa; 3 — Blazhky; 4 — Koloskove; 5 — Trubchevsk; 
6 — Kurylivka; 7 — Sudzha-Zamostie; 8 — Velyki Budky; 9 — Tsyrkuny 13; 10 — Zanky; 11 — Korobovi Khutory; 12 — 
Sukha Homilsha; 13 — Nartove; 14 — Lukianivka; 15 — Novoselytsia; 16 — Kuzina Hora; 17 — Chykalivka; 18 — Huta-
Mykhailivska; 19 — Bohorodychne; 20 — Domantove; 21 — Khyttsi; 22 — Surska Zabora; 23 — Zasullia; 24 — Zasullia-
Mhar; 25 — Hradyzk; 26 — Tazovo; 27 — Smorodivskyi uzviz; 28 — Teterivka I; 29 — Korchak; 30 — Voloske; 31 — o-v 
Surskyi; 32 — Penkivka, Luh I; 33 — Velyka Krucha; 34 — Cherkaska Konopelka; 35 — Pastyrske horodyshche; 36 — Sen-
cha, uroch. Sampsoniv Ostriv; 37 — Moshchenky; 38 — Kyiv; 39 — Dehtiarivka; 40 — Devicha Hora; 41 — Kaniv; 42 — 
Sakhnivka; 43 — Serednie Podniprovia; 44 — Nadporizhzhia; 45 — Mala Pereshchepyna; 46 — Makukhivka; 47 — Zach-
epylivka / Novi Sanzhary; 48 — Machukhy; 49 — balka Kantserka; 50—54 — Bilokoni, Brailky-Vasky, Lavryky, Poluziria, 
Cherednyky; 55 — Stetsivka; 56 — Luh I; 57 — Prohres; 58 — Chernechchyna; 59 — Yosypivka; 60 — Bahate; 61 — Postav-
Muky; 62 — Martynivka; 63 — Babychi; 64 — Balakliia; 65 — Maksymivka; 66 — Berezivka; 67 — Mokhnach; 68 — Haid-
ary; 69 — Riabivka 3
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7, 11], пастирське городище [корзухина, 1996, с. 392; табл. 42, 13], а з райо-
ну середнього подніпров’я та городища княжа гора (канів) походить ціла 
низка матриць для виготовлення деталей поясної гарнітури «геральдич-
ного» стилю та інших прикрас третьої чверті і тис. н. е. [корзухина, 1996, 
с. 353, 356, 369, 408, 413—414].

На дніпровському лівобережжі знайдено щонайменше сім скарбів 
першої хронологічної групи, що належали ювелірам [Щеглова, 1990; 2002; 
родинкова, 2014, с. 391, 393] — козіївка / Нова одеса, блажки, колосково 
[Щеглова, 1999, с. 291], трубчевськ [приходнюк, падин, тихонов, 1996], 
великі будки [горюнов, 1987; горюнова, 1992; горюнова, родинкова, 1999], 
курилівка [родинкова, 2010; скиба, 2013; егорьков, родинкова, 2014] та 
суджа-замостьє [родинкова, 2012; родинкова, 2012а; родинкова, егорьков, 
2012; родинкова, сапрыкина, сычева, 2012].

На ремісничих характер цих скарбів вказують знахідки злитків металу 
(великі будки, колоскове, гапонове, курилівка), виробів, з яких не знято 
закраїни, утворені в процесі відливання (курилівка), шаблони для виго-
товлення глиняних форм (козіївка / Нова одеса) і фрагментовані вироби, 
що могли бути призначені для переплавки (великі будки, суджа-замостьє, 
козіївка / Нова одеса) 15 [родинкова, 2014, с. 393].

особливо цікавим є поєднання на одній пам’ятці трьох ознак ювелір-
ного виробництва. такі зафіксовані тричі: тиглі, ллячки, формочки — цир-
куни 13, кузіна гора; скарб, тигель і лячка — великі будки; ллячка, тигль 
та напівфабрикат — пастирське городище. поєднання двох ознак виявле-
но у двох випадках: тиглі, ллячки — сурська забора; ллячка і бронзовий 
злиток — хитці; формочка та бронзові злитки — волоське; формочка та 
тигль — Новоселиця; формочки та ллячка — тетерівка і.

серед причин «випадіння» скарбів першої хронологічної групи, за 
о.о. Щегловою, нині є три основні версії: військово-політична, сакральна 
і «побутова».

те, що з матеріалами скарбу не виявлено кераміки третьої чверті 
і тис. н. е., може вказувати і на його приховування поза межами поселен-
ня. подібні знахідки вже відомі [родинкова, 2014, с. 393—394] — суджа-за-
мостьє [родинкова, 2012а], Черкаська конопелька [родинкова, сапрыкина, 
2015] і мена [виноградский, лавьюк, 1960, с. 98; корзухина, 1996, с. 408].

військово-політична версія (агресія кочовиків) [Щеглова, 1990, с. 45] 
може бути підтримана лише завдяки тому, що в цьому мікрорегіоні, крім 
слов’янських пам’яток, відомі комплекси кола малої перещепини: мала пе-
рещепина, зачепилівка / Нові санжари, макухівка [приходнюк, 2003, рис. 2; 
обломский, 2007, с. 6—8; рис. 2; скиба, 2009, рис. 1; володарець-урбанович, 
2014а, рис. 4], гончарний центр поблизу с. мачухи, де виготовляли посуд кан-
церського типу [макаренко, 1911, с. 116—118; сміленко, 1975, с. 119—128], та 
стійбища кочовиків VII—VIII ст. зі знахідками канцерського посуду в долині 
р. полузір’я [горюнов, 1987; горюнов, казанский, 1998; Kazanski, 1987; 1999, 
р. 112—113; айбабин, 1997, с. 5; казанский, середа, 2001, с. 24; володарець-ур-
банович, скиба, 2011; володарець-урбанович, 2014б, рис. 2].

свідченням перебування кочовиків на слов’янських пам’ятках можуть 
бути юртоподібні житла, зафіксовані на поселеннях луг і, стецівка, йоси-

15 Не виключено, що поламані речі й злитки металу, виявлені у комплексах, що не нале-
жать до скарбів ювелірів, могли мати цінність як сировина [ахмедов, обломский, ра-
дюш, 2015, с. 159].
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Рис. 18. пеньківські пам’ятки околиць полтави і басейну ворскли (каталог пам’яток за [володарець-урба-
нович, 2006а]; основа: [генеральний ..., м 36-94; м 36-82; м 36-94-а]). Умовні позначення: І — комплекс типу 
«мартинівки»; ІІ — пам’ятки пеньківської культури; ІІІ — знахідки ювелірних прикрас; пам’ятки: 1 — полта-
ва; 2 — петрівка іі; 3 — марки іі; 4 — марки ііі; 5 — копили; 6 — клюшники; 7 — клюшники іі; 8 — безруч-
ки IV; 9— безручки і; 10 — безручки ііі; 11 — лукищина іі; 12 — лукищина; 13 — головач і; 14 — головач іі, 
уроч. пінчукові горби; 15 — Черкасівка; 16 — куликове; 17 — ковалівка ііі; 18 — макухівка, уроч. біла гора

Fig. 18. Archaeological sites of Penkovka culture around Poltava and Vorskla River Basin (catalog by [володарець-
урбанович, 2006а]: legend: І — a complex type «Martynivky»; ІІ — archaeological sites of Penkovka culture; ІІІ —finds 
of jewelry. Archaeological sites: 1 — Poltava; 2 — Petrivka II; 3 — Marky II; 4 — Marky III; 5 — Kopyly; 6 — Kliushnyky; 
7 — Kliushnyky II; 8 — Bezruchky IV; 9 — Bezruchky I; 10 — Bezruchky III; 11 — Lukyshchyna II; 12 — Lukyshchyna; 
13 — Holovach I; 14 — Holovach II, uroch. Pinchukovi horby; 15 — Cherkasivka; 16 — Kulykove; 17 — Kovalivka III; 
18 — Makukhivka, tract Bila Hora
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півка, Чернеччина, багате і прогрес [сухобоков, Юренко, 1990, с. 155—157; 
Флеров, 1996; комар, 2007, с. 35—52].

На дніпровському лівобережжі і в середньому подніпров’ї відома 
низка інгумацій з прикрасами кола «старожитностей антів». це макухівка, 
рябівка 3, березівка, мохнач, бабичі, балаклія, мартинівка, градизьк, мак-
симівка, постав-муки і гайдари [обломский, 1996, с. 121—122; 2002, с. 80—
86; родинкова, 1996, с. 155—162; синиця, 1999; гавритухин, 2004, с. 208—212; 
володарець-урбанович, 2009; аксенов, 2012].

однак, помітних свідчень ворожнечі між слов’янським і кочовим насе-
ленням у Нижньоворсклинському регіоні немає.

також існує думка щодо конфронтації різних угруповань слов’ян, що 
прийшли заселити землі середнього подніпров’я і дніпровського лівобе-
режжя із земель західніше дніпра [гавритухин, обломский, 1996а, с. 144—
148; обломский, 2007, с. 5]. підтвердженням таких міграційних рухів в цьо-
му мікрорегіоні можуть бути матеріали поселення полузір’я і, де виявлено 
фрагмент горщика, характерного для пам’яток типу сахнівки—волинцева 
[казанский, середа, 2001, с. 21; рис. 4, 3]. однак це свідчить про інкорпора-
цію мігрантів в общини місцевих слов’ян.

вотивні скарби з суджи-замостьє та мени, швидше за все, пов’язані з куль-
том води. відомості про річкові божества («… шанують вони і річки, і німф …» 16 
[Proc. Caes. bell., IV, 23, 24]) знайшли відображення у письмових джерелах, що 
вказує на їх визначну роль у місцевому пантеоні. слов’яни здійснювали своїм 
богам жертвоприношення: «… та приносять жертви також і всім їм разом, та 
при цих жертвах здійснюють ворожіння» [Proc. Caes. bell., IV, 23, 24]. однак, ком-
плекс з полтави виявлений порівняно далеко від води. тому найімовірнішим 
залишається «побутова» версія приховування цього комплексу; про подібні 
вчинки є відомості у «стратегіконі»: «все цінне із своїх речей вони закопують у 
тайниках, не тримають відкрито нічого зайвого» [Mauric., хі, 4 (8)].

Не виключено, що ці речі були зібрані ювеліром у роменсько-давньо-
руський час з території якихось пам’яток в околицях літописної лтави.

загалом на теренах полтавщини відомо близько 24 пунктів зі знахідками 
прикрас третьої чверті і тис. н. е. [володарець-урбанович, 2015, рис. 11]. при-
чому за останній час кількість артефактів кола «старожитностей антів» значно 
зросла [володарець-урбанович, 2015; 2015а; 2016; 2016а], що поступово запов-
нює лакуну знахідок (див.: [Щеглова, 1990, рис. 1; гавритухин, обломский, 
1996, рис. 1; приходнюк, 1998, рис. 62; родинкова, 2007, рис. 1; 2011, рис. 11]). а 
неподалік від самого міста відомо близько півтора десятка пам’яток пеньківсь-
кої культури (рис. 18) [володарець-урбанович, 2006а]. отже, найвірогіднішою 
вважаємо версію, згідно якої скарб належав ювеліру третьої чверті і тис. н. е., 
що проживав на одному із навколишніх поселень. хоча не слід виключати і 
того, що цей комплекс належав майстру роменської культури чи давньорусь-
кого часу міг зібрати речі на поселеннях, розташованих навколо літописного 
«граду» для наступної їх переплавки. але це мало імовірно, адже в ньому не-
має знахідок роменських або давньоруських речей (а мали б бути). і вже за 
суто випадкових обставин та значно пізніше (у Новий час) ці речі потрапили 
до провалу підземелля, яке необхідно було засипати.

16 відомості про слов’янські вірування та обряди відображені в низці повідомлень з пи-
семних джерел [матерь лада, 2004, с. 343—419]. однак, згадка у прокопія кесарійського 
є найпершою. можна припустити, що серед інформації, що дав автор, є згадка про во-
дяних та русалок, відомих серед слов’янських божеств [токарев, 1957, с. 85—94; Нечуй-
левицький, 2003, с. 76—82; клейн, 2004, с. 256—281].
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O.B. Suprunenko, Ya.V Volodarets-Urbanovych, Yu.O. Puholovok

complex of «marTynIvka» Type from polTava  
(polTava hoard 20�4)
Article presents jewelry findings from Poltava, which is similar to jewelry hoard of first chron-
ological group by O.A. Shcheglova. They were found in hump humus fill of the underground 
building. Most likely, the findings are a jewelry scrap intended for reuse. Hoard presented 
two groups of findings. This is details of male and female costumes. Products are: fibulae, 
bells, finials, various trapezoid suspension (4 copies), square pendant type Koziivka-Nova 
Odesa, beads with the wide apperture, bracelet and belt tip.

K e y w o r d s: Chronicles Ltava, hoard, jewelry, brooches, bracelets, pendants, early Middle 
Ages, «Antes antiquities», the first chronological hoard-group by O.A. Shcheglova.
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