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ВСТУП 

Актуальність теми. Вітчизняна археологічна наука досягла значних 

успіхів у вивченні античних міст та сільських  територій античних держав 

Північного Причорномор’я, у тому числі і Ольвії [Крыжицкий, Русяева, 

Крапивина, Лейпунская, Скржинская, Анохин 1999]. Завдяки дослідженням 

70-80-х рр. ХХ ст. в цілому була розроблена періодизація розвитку 

сільськогосподарської округи Ольвійського полісу, надана різнобічна 

характеристика ії життєдіяльності на основних історичних етапах 

[Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989], вперше в історіографії було 

запропоновано повну археологічну карту пам’яток хори в територіальних 

межах Ольвійської держави [Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990]. На основі 

єдиного методичного підходу висвітлено розвиток типів поселень, їхню 

структуру, домобудівництво та архітектуру, господарчу діяльність, 

матеріальну та духовну культуру, етносоціальний склад населення, виділено 

основні етапи формування та розвитку ольвійської хори. Що стосується 

давньогрецького поховального обряду у Нижньому Побужжі, то вивчення 

його загалом базується на дослідженнях міського некрополя Ольвії  [Козуб 

1960, 1962, 1974; Парович-Пешикан 1974; Скуднова 1988; Папанова 2006] та 

некрополя Березані [Штерн 1907, 1910; Капошина 1956; Лапин 1966; 

Горбунова 1968; Копейкина 1980, 1981; Козуб 1987]. 

Через об’єктивні обставини і, перш за все, через недостатню 

вивченість, матеріали античних сільських некрополів Нижнього Побужжя не 

були використані у монографічних дослідженнях. Щоправда, тоді слушно 

наголошувалося, що пошук, картографія та розкопки сільських некрополів 

складають актуальне завдання окремого дослідження, без якого неможливою 

є поглиблена етнографічна характеристика ольвіополітів в цілому, уточнення 

рис схожості і відмінності населення міста та його округи [Крыжицкий и др. 

1989, с. 221; Буйских 1997, с. 29 – 30], яке вже розпочато [Крыжицкий и др. 

1990, с. 83]. Загалом, майже до середини 1980-х рр. дослідженню 



5 
 

 

поховальних пам’яток хори Ольвії через певні причини не приділялося 

належної уваги, а свідчення про них не були систематизовані. Розкопки 

периферійних некрополів мали спонтанний характер і проводилися, 

головним чином, тоді, коли виникала термінова необхідність у охоронних 

роботах [Никитин 1966, 1968, 1984; Никитин, Снытко 1982; Лапин 1969; 

Снытко 1983, 1986, 1987, 1990, 2000, 2009, 2011, Снытко, Гребеннников 

1986; Снытко, Гребенников, Липавский, Смирнов 1988; Снытко, Липавский 

1989; Снытко, Смирнов,  Липавский 1989; Снытко, Гаврилов 1990; Снытко, 

Липавский 1991; Буйских, Никитин 1988; Гребенников, Снытко 1989]. Через 

це матеріали сільських некрополів Нижнього Побужжя не відображені в 

підсумкових колективних працях з досліджень хори Ольвійського полісу. З 

цього приводу до 80-х рр. ХХ ст. в спеціальній літературі фігурував лише 

один сільський некрополь – так зв. Марицинський, частково досліджений 

М. Ебертом ще у 1911 р. [Ebert 1913], відносно наукової інтерпретації якого, 

до сьогодні точаться гострі дискусії [Крижицький 2001, 2002; Буйских 2009; 

Снитко 2009, 2011]. За час, що минув, диспропорцію між матеріалами 

поселень сільської округи Ольвії та її некрополів завдяки розкопкам вдалося 

дещо скоротити. Але, й матеріал, одержаний за останні 20 років, майже не 

використовується дослідниками при побудові етнокультурних та соціальних 

моделей розвитку ольвійської  хори. А це, у свою чергу, призводить до 

неповних, однобічних, а часом і просто некоректних історичних 

реконструкцій. Тому нагальним питанням сучасного дослідження хори 

Ольвійської держави, є предметне висвітлення поховального обряду 

сільських некрополів. Це зумовлене тим, що він є одним із головних факторів 

у визначенні етнічного та соціального складу населення і достовірно 

відображає автентичні риси його духовної та матеріальної культури. 

Для дослідження використано матеріали розкопок некрополів хори, 

більшість яких припадає на кінець 80-х – 90-х рр. XX ст. В роботі враховані 

праці на сільських некрополях М. Еберта, Ф.Т. Камінського, В.В. Лапіна, 

В.В. Рубана, В.І. Нікітіна, С.Б. Буйських, В.М. Отрешко, А.С. Островерхова, 
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С.О. Ліпавського, І.О. Смирнова, О.І. Смирнова, В.Б. Гребенникова, 

Ю.С. Гребенникова.  

В наш час накопичено значний матеріал, який потребує узагальнення 

на тлі всіх відомих некрополів Нижнього Побужжя та системного підходу до 

вирішення соціально-етнічних проблем. 

Мета та завдання дослідження. Основна мета роботи полягає у 

чіткому визначенні системи розташування сільських кладовищ в історичних 

межах Ольвійської держави, їх топографічні та структурні особливості, 

реконструкція поховального обряду населення хори Ольвії та його 

порівняльний аналіз з поховальними традиціями одночасового міського 

некрополя та кладовищ інших давньогрецьких полісів Причорномор’я, 

Егейського басейну та Середземномор’я, висвітлення матеріальної та 

духовної культури. На цьому підгрунті виділяються особливості 

давньогрецького поховального обряду сільського населення ольвійської 

округи та загалом духовних та культурних уявлень давніх греків у регіоні 

Нижнього Побужжя. Для порівняльної характеристики наводяться  

найближчі до Ольвії одночасові степові варварські поховання Подніпров’я, 

Побужжя та Поінгулля [Ковпаненко, Бунатян 1978; Ильинская, Тереножкин 

1983; Черненко, Бессонова, Болтрик, Полин, Скорый, Бокий, Гребенников 

1986; Гребенников, Фридман 1985, 1986; Гребенников 2008], в контексті 

історичного, загально-політичного, соціально-демографічного, культурного 

та економічного розвитку Степової Скіфії VI – III ст. до н.е. [Яценко 1959; 

Ильинская, Тереножкин 1983; Мурзин 1984; Бунатян 1985; Гаврилюк 1999, 

2000, 2011; Мозолевский, Полин 2005]. 

Об’єкт дослідження – некрополі сільської округи Ольвії, конкретні 

типи поховальних споруд та супроводжувальний поховальний інвентар. 

         Предмет дослідження – еволюція та особливості поховальних традицій 

населення хори Ольвії на різних історичних етапах розвитку Ольвійської 

держави, а також в контексті з сучасними дослідженнями поховальних 

пам’яток інших полісів античного світу. 
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Методи дослідження – порівняльно-історичний та ретроспективний, 

на базі загальноприйнятої методики польових археологічних досліджень.     

При аналізі результатів використовувались порівняльно-типологічний, 

картографічний та статистичний методи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше цілком зібрані та систематизовані матеріли досліджень 

поховальних пам’яток сільської округи Ольвії за результатами чого повністю 

спростовується застаріла гіпотеза про відсутність мережі сільських кладовищ 

на хорі, а тобто і стихійність та сезонність використання поселень та окремих 

садиб за міськими межами від самого початку колонізації Нижнього 

Побужжя. 

2. На основі археологічних досліджень та топографічних  спостережень 

виділена типова для периферії Ольвії спеціально регламентована система 

розташування  стародавніх сільських комплексів: селитебна зона 

(агломерація, поселення, окрема садиба) – некрополь – земельні ділянки 

мешканців – в окремих випадках, сільські святилища, що загалом свідчить 

про достатньо організовану та цивілізовану структуру територіальної 

організації Ольвійської держави. 

3. Висвітлениий поховальний обряд жителів хори Ольвії, систематизовані 

типи поховальних споруд, склад поховального інвентаря, які були 

притаманні для різних хронологічних відрізків на протязі VI – III ст. до н.е. 

На цій базі, а також з урахуванням попередніх багаточисельних досліджень 

житлово-господарських та культових комплексів [Крыжицкий, Буйских, 

Бураков, Отрешко 1989; Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990], 

запропонована реконструкція соціального та етнічного складу населення 

хори Ольвії у архаїчний, класичний та ранньоелліністичний періоди.  

4. Враховуючи особливості культурно-історичних традицій та зокрема 

поховального обряду, підтверджується гіпотеза про можливість виділення у 

межах Північного Причорномор'я такої територіально-етнографічної групи, 

як «нижньобузькі греки», або ольвіополіти [Крыжицкий и др. 1989]. 
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Хронологічні межі роботи охоплюють майже чотири століття від часу 

появи на хорі Ольвії перших архаїчних поселень у VI ст. до н.е., тобто ще з 

доби давньогрецької колонізації, до середини III ст. до н.е., коли життя на 

сільських поселеннях хори було припинене внаслідок загрози з боку 

кочовиків та, з іншого боку, у зв’язку з загальноекономічною кризою в 

державі. Наводяться також окремі  рідкі поховання другої половини III – 

початку II ст. до н.е. (Пітухівський некрополь) – періоду, коли 

життєдіяльність на поселеннях сільської округи носила не стійкий, сезонний 

характер [Крыжицкий и др. 1989, с. 101; Снытко 1997, с. 110 – 112, 1997-а, с. 

246  – 248; Буйских 2009, с. 237]. 

Географічні межі визначаються територією Надчорномор’я між 

гирлами Дніпровського, Бузького та Березанського лиманів до широти 

сучасного міста Миколаїв на півночі, Кінбурнського півострова на півдні – 

історичними межами Ольвійської держави всіх періодів її існування.  

   Джерельна база представлена, головним чином, археологічними 

матеріалами розкопок некрополів Нижнього Побужжя (у більшості 

авторських). У історичних соціальних та етнічних реконструкціях 

використані архітектурні, керамічні, нумізматичні матеріали, епіграфічні та 

наративні джерела. Враховані архівні дані, які на протязі багатьох років 

вивчалися автором у фондах Одеського археологічного музею НАНУ, 

Миколаївського та Херсонського краєзнавчих музеїв. 

           Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання при складенні історичних реконструкцій, уточненні існуючих 

розробок у вивченні історії Ольвії та загалом давньогрецьких полісів 

Північного Причорномор’я, написанні узагальнюючих робіт з давньої історії 

та археології України. Висновки дисертації можуть бути використані для 

складання університетських курсів, створення музейних експозицій. 

Апробація результатів дисертації здійснювалась у формі доповідей 

на засіданнях відділу античної археології НАН України (Київ, 1999;2010; 

2015 рр.). Основні результати дослідження оприлюднено на міжнародних та 
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всеукраїнських конференціях, а саме: III конф. молодих учених ІА АН СРСР 

(Москва, 1986 р.); VI республіканска конф. молодих археологів (Київ, 1987); 

7-й Інтернаціональний конгрес з фракології (Констанца – Мангалія – Тульча, 

Румунія, 1996 р.); «Боспорський феномен» (Санкт-Петербург, Росія, 

2011;2013 рр.); «Боспорські читання» (XIV; XV, Керч, Україна); «Древности 

Северного Причерноморья III – II вв. до н.э.» (Тираспіль, Молдова, 2012 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 15 

наукових працях: 6 (статті) – у фахових виданнях, 6 (1- стаття, 5 – тези 

доповідей) – в іноземних виданнях. З них 9 – у матеріалах і тезах 

конференцій. 

Структура дисертації відповідає поставленій меті та визначеним 

завданням і складається з вступу, шести розділів основної частини, висновків 

та 7 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 360 сторінок, із них: 

основного тексту – 195 сторінок, список використаної літератури нараховує 

543 найменування на 55 сторінках, джерел (звіти) – 24 найменнування на 4 

сторінках, ілюстрації – 92 рис. на 51 сторінках, примітки – 67 на 44 

сторінках, скорочення на 3 сторінках, умовні скорочення до ілюстрацій на 1 

сторінці, список ілюстрацій на 6 сторінках, інформація про загальну кількість 

поховань на 1 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ НЕКРОПОЛІВ ХОРИ ОЛЬВІЇ 

 

В історії вивчення поховальних пам’яток хори Ольвії виділяються три 

основних етапи, які характеризуються різним ставленням та науковим 

підходом до основного об’єкту дослідження – сільських некрополів 

Нижнього Побужжя. 

Перший етап, умовно розпочинається з відкриття та археологічного 

дослідження Марицинського некрополя М. Ебертом у 1911 р. та 

завершується роботами наприкінці 20-х рр.  XX століття  Ф.Т. Камінського і 

створеної їм групи «Друзі музею», складеної з миколаївських краєзнавців та 

ентузіастів археологічної справи, які брали участь у дослідженні Ольвії, в 

експедиціях очолюваних Б.В. Фармаковським, проводили археологічні 

розвідки та охоронні розкопки у Нижньому Побужжі, поповнюючи 

інформацію про античні поселення, городища та некрополі по узбережжях 

Бузького лиману. Цей етап характеризується початковим накопиченням 

матеріалу без відчутних спроб наукового пов’язання відкритих пам’яток 

безпосередньо з Ольвійською державою. 

Другий етап припадає на 50 – 60-ті рр., та пов’язаний з підвищенням 

інтересу до археологічного дослідження пам’яток ольвійського оточення. 

Щоправда, ці дослідження, нажаль, не мали системного характеру, та 

обмежувались переважно незначними за площею розкопками житлово-

господарських комплексів різних хронологічних періодів існування 

Ольвійського полісу. Тим не менше, роботи цього етапу дозволили нанести 

до археологічної карти більше 100 городищ, поселень та могильників, а 

також отримати значний матеріал, який різнобічно висвітлював історію та 

культуру населення Нижнього Побужжя в античну епоху [Славин 1955, 1958; 

див.: Буйських 1997-б, с. 16 – 17]. На цьому етапі пам’ятки Ольвійської 

периферії вперше стали об’єктом окремих  спеціальних наукових досліджень 

[Штительман 1952, 1956; Доманский 1955, 1961; Капошина 1956], та була 
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складена карта археологічних пам’яток  Північного Причорномор’я де значна 

увага була приділена саме античним поселенням та городищам Нижнього 

Побужжя [Фабрициус 1951]. Позитивним можна вважати і те, що майже всі 

дослідження цього часу носили охоронний характер, та проводились по 

узбережних ділянках пам’яток, які руйнувались від інтенсивного процесу 

берегової абразії. Такий же охоронний характер мали і розкопки некрополя 

пізньоархаїчного – ранньокласичного та класично – елліністичного часів в 

урочищі Дідова Хата поблизу м. Миколаїв, які наприкінці 60-х рр. 

проводились В.І. Нікітіним [1966, 1968] та В.В. Лапіним [1969]. 

Третій етап загалом охоплює 70-ті, 80-ті, 90-ті рр. та початок нового 

тисячоліття. Цей період характеризується суцільним обстеженням території 

хори Ольвійського полісу, поетапними інтенсивними плановими 

археологічними дослідженнями пам’яток різних хронологічних та 

типологічних груп. Ці роботи були розпочаті Ольвійською експедицією 

Інституту археології АН УРСР у 1971 р. (А.В. Бураков, С.Б. Буйських, В.М. 

Отрешко, В.В. Рубан). З 1974 до досліджень підключився колектив 

Нижньобузької експедиції ЛВІА АН СРСР (Я.В. Доманський, К.К. Марченко, 

Ю.А. Виноградов, Є.Я. Рогов, Н.В. Головачова). Археологічна карта 

Нижнього Побужжя за рахунок планомірних та систематичних розвідок 

значною мірою поповнилась та нині налічує 323 пам’ятки хори Ольвії, з яких 

107 належить до часів архаїки, 152 – до класично-елліністичного періоду і 64 

– датуються римським часом [Крыжицкий и др. 1990, с. 120; Буйских 2009, с. 

225] (Рис. 3). За цей час крім детальної, майже остаточної картографії, 

розроблено хронологічну періодизацію пам’яток хори Ольвії. Підсумком цих 

досліджень стали цілий цикл наукових статей та публікацій, спеціальних 

тематичних наукових збірників, а також монографічні наукові видання, які 

висвітлюють географію, територіальну та організаційну структуру 

Ольвійської держави, матеріальну та духовну культуру її населення в різні 

епохи [Крыжицкий и др. 1989, 1991, 1999; Буйских 1991]. Крім пам’яток 

житлово-господарського призначення у цей час в різних територіальних 
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частинах ольвійської хори було зафіксовано та частково досліджено 14 

некрополів пізньоархаїчного та ранньокласичного періодів [Снитко 2011, с. 

11 – 22] та 12 могильників класично-елліністичної доби [Снитко 2009, с. 25 – 

34] (1), на яких загалом розкопано близько 600 поховань, що надає достатній 

привід для системного аналізу матеріалів досліджень некрополів та 

загального висвітлення поховального обряду сільського населення 

Ольвійського полісу VI – III ст. до н.е. 

Основні дослідження. Археологічне вивчення некрополів сільської 

округи Ольвії було розпочато у 1910 – 1911 рр. відомим німецьким 

археологом та істориком М. Ебертом (2), який провів розкопки біля нині 

неіснуючих сіл Аджигол та Пітухівка (Солончаківська та Дмитрівська с/р, 

Очаківський р-н, сучасний р-н Аджигольської балки (плато по обох боках) 

між Дніпрово-Бузьким лиманом та шосе Миколаїв – Парутине – Очаків [Т - 

1507], на південний схід та південь від Верхнього (північного) 

Аджигольського Маяка).  

В спеціальній літературі, з подання самого М. Еберта, некрополь 

отримав узагальнену назву Марицинський, за найменуванням найбільшого 

українсько-німецького села в цьому районі – Марицине (нині с. Острівка, 

Острівська сільська рада, Очаківський р-н) Миколаївського повіту 

Херсонської губернії, розташованого у 10,0 км на північний захід від 

некрополя та офіційно проіснувавшого під такою назвою до 1941 року. Крім 

картографічних та розкопувальних робіт на курганній групі, складеній з 

дванадцяти насипів східніше села Аджигол (ліва, східна сторона балки), 

переважно пізньоархаїчної та ранньокласичної доби, було досліджено 58 

поховань IV – III ст. до н.е. [Ebert 1913]. Ділянка некрополя класичного та 

елліністичного періодів була розміщена на західному боці Аджигольської 

балки у 1,5 км на захід - південний захід від архаїчних та ранньокласичних 

могил, ближче до сусіднього узбережного села Пітухівка. Первинний 

умовний розподіл автора розкопок єдиного великого некрополя на два – 

Аджигольський та Пітухівський, у майбутньому, щодо Аджигольського 
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курганного могильника, який вченими – скіфологами був відокремлений від 

Пітухівського, як територіально, так і за хронологічними та культурно-

етнографічними ознаками, певною мірою, сприяв появі такого спірного 

поняття в науковій літературі, як «локальний варіант» скіфської культури у 

Нижньому Побужжі, [Яценко 1959; Ильинская, Тереножкин 1983; Мурзин 

1984; Гребенников, Фридман 1985; Черненко и др. 1986; Гребенников 2008]. 

За палеоантропологічним аналізом, який провів відомий німецький 

антрополог А. Шліц, більша частина поховань Марицинського некрополя 

загалом належала грецькому іонійському населенню Ольвії [Schliz 1913, s. 

114]. Первинний розділ так званого Марицинського некрополя на 

Аджигольський та Пітухівський у той час був обумовлений відсутністю 

необхідних даних про наявнісь великої кількості давньогрецьких поселень 

мікрорегіону Аджигольської балки, складавших значну агломерацію, як 

різнотипових так і однотипових за структурою та внутрішньою організацією, 

пам’яток у античні часи, що археологічно були відкриті лише у 70-80 рр. 

XX ст. [Крыжицкий и др. 1981, с. 3 – 18; Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 3, 

с. 98, рис. 35; Буйских 2005, с. 167. рис. 2, 1, 2009, с. 234]. Мешканці цих 

поселень, хуторів та садиб безумовно і залишили великий спільний 

некрополь в пониззі балки [Снытко 1992, с. 91 – 92, 2011, с. 12, рис. 1, № 6; 

Буйских 1997, с. 29 – 30; 2009, с. 234]. Але на час археологічного відкриття 

Марицинського могильника такі висновки були неможливими, як і 

неможливо було уявити загальні територіальні масштаби та внутрішню 

структуру частково дослідженого М. Ебертом некрополя античного періоду. 

У 20-х рр. XX ст. директор Миколаївського історико-археологічного 

музею Ф.Т. Камінський досліджував античний некрополь в м. Миколаїв, 

розташований на території вулиці Адміральської (перехід вул. Адміральської 

в сучасну вул. Набережна, Центральний р-н), біля матеріальних воріт 

судноремонтного заводу ім. 61-го комунара, знайдений під час земельних 

робіт (3). Але вцілілі записи уривчасті та неповні. Так, невідома загальна 

кількість могил, відсутні малюнки та фотографії. За описом можна 
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констатувати лише, що поховання здійснені в неглибоких ямах та кістяки 

знаходились у випростаному стані, черепами на схід. Із знахідок вказано 

чорнолаковий посуд, тавровані амфори, залізні ножі, цвяхи, бронзові вістря 

стріл, за якими могильник умовно можна датувати IV – III ст. до н.е.[Снитко 

2009, с. 26, рис. 1, № 2]. 

Факт відсутності більш інформативних матеріалів ні в якому разі не 

свідчить про непрофесійність та недбалість сподвижника 

Б.В. Фармаковського по дослідженню Ольвії  Ф.Т. Камінського. Справа в 

тому, що у вересні 1929 р. Ф.Т. Камінського було звинувачено в участі у 

українському національному русі, засуджено та вислано з міста Миколаїв 

[Нікітін 2008, с. 119; Гаркуша 2010, с. 39]. Звільнили з музею і його 

помічника, учасника Ольвійської експедиції Л.С. Кузнецова. Певною мірою 

постраждали й інші члени археологічної групи «Друзі музею», створеної 

Ф.Т. Камінським, яка проводила археологічні розвідки та охоронні розкопки 

на Миколаївщині. Як наслідок, багато документів, залишених 

Ф.Т. Камінським, було вилучено з архівів та фондів або просто знищено. 

Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. ще одне поховання некрополя в ямній 

поховальній споруді, яке датується IV – III ст. до н.е., було зафіксоване при 

побудові побутових споруд на території заводу та досліджене співробітником 

Миколаївського музею В.І. Нікітіним. Слід також зазначити, що у 1984 р. 

співробітниками Миколаївського краєзнавчого музею на території заводу 

відкрите поселення класичного та ранньоелліністичного часу (Миколаїв-6), 

мешканці якого найвірогідніше і залишили цей могильник [Снытко 1985, с. 

77 - 78, 1998, с. 25 – 29; Крыжицкий и др. 1990, с. 64, № 107]. У 2011 р. у 

зв’язку з новим будівництвом на розі вул. Набережна та 2-га Слобідська, біля 

прохідної заводу (територія парку Комунарів), розпочаті охоронні розкопки 

некрополя під керівництвом О.І. Смирнова. На нинішній час досліджено 25 

поховань IV – III ст. до н.е. [Смирнов 2012, с. 149 – 164; Снитко 2013-в, с. 91, 

прим. 2]. 
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Такий же характер має і опис трьох поховань, досліджених 

Ф.Т. Камінським в 20-х рр. ХХ ст. в м. Миколаїв, випадково виявлених під 

час будівництва трамвайного кільця в урочищі Спаськ (вул. Спаський спуск 

– перехід на вул. Спортивна, р-н сучасного Яхтклубу, західний бік 

Миколаївського півострову, Заводський р-н) [Фабрициус 1951, с. 72 – 73; 

Нікітін 2008, с. 120; Гребенников 2010, с. 99]. Згадуються знахідки 

бронзового браслету, уламки сіролощеного та червонолакового посуду, а 

також кістяки у випростаному стані, які знаходились в неглибоких ямах, у 

двох випадках лицьованих камінням. За знахідками могильник датували II – 

III ст. н.е.  

Але, у 1982 р. автору нинішньої дисертації в процесі інвентаризації 

фондів археології Миколаївського краєзнавчого музею, вдалось 

ознайомитись з речовими знахідками з поховань та встановити, що в одній з 

могил (без кам’яного обкладення бокових стінок могильної ями), крім 

уламків сіролощеного глечика, було знайдено два бронзових вістря стріл IV – 

III ст. до н.е., що раніше не було висвітлено. Загальну наявніть окремих 

знахідок цього часу в місцевості Яхтклубу та старого Варварівського моста 

через Бузький лиман, відмічає і І.В. Фабрициус [Фабрициус 1951, с. 72 – 73].  

Також, у 2005 р. на поверхні вказаної ділянки співробітниками держінспекції 

по охороні пам'яток культури в Миколаївській області було знайдено 

декілька фрагментів амфор Хіосу «нового стилю» та Гераклеї Понтійської, 

які датуються IV ст. до н.е. [Grace 1961, fig. 46; Лейпунская 1981, с. 57 – 58; 

Брашинский 1980, с. 17; Рубан 1979, с. 74]. Ці знахідки, певною мірою, 

уточнюють місцезнаходження та хронологію могильника і можуть свідчити, 

що ця територія використовувалась для влаштування некрополя ще з 

класично-елліністичної доби. Пошук поселення цього часу не дав результатів 

через те, що прибережна зона в цьому районі була майже цілком 

знівельована у XVIII – XIX ст. під час будівництва Потьомкінського палацу 

(з початку XIX ст. будинок літнього «Офіцерського зібрання»), елінгів та 

різноманітних за призначенням будівель торгівельної верфі і Яхтклубу. 
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У 1966 та у 1968 рр. за різними обставинами проводились охоронні 

розкопки античного некрополя в урочищі Дідова Хата (Заводський р-н, м. 

Миколаїв) під керівництвом співробітника Миколаївського краєзнавчого 

музею В.І. Нікітіна. Розкопкам підлягали курганна та безкурганна ділянки 

[Никитин 1966, 1968]. У 1969 р. В.В. Лапіним були поновленні охоронні 

розкопки прибережної безкурганної ділянки могильника [Лапин 1969]. 

Охоронні розкопки некрополя продовжувались періодично і надалі у зв’язку 

з інтенсивним процесом берегової абразії та зсувами, які поступово 

руйнували стародавні могили. В різний час їх проводили В.І. Нікітін, 

В.В. Рубан [Рубан 1978, с. 34] та І.О. Снитко. Серед цих досліджень особливо 

треба виділити охоронні розкопки 1981-1982 рр. ділянки некрополя, частково 

пошкодженої при ритті котлована під опору високовольтної ЛЕМ [Никитин 

1984, с. 304 - 305; Снытко 1986, с. 141 – 142, 1992-а, с. 26] та 1996 [Снытко, 

Гребенников Гаврилов 1997, с. 30 – 31]. Загалом, в процесі переліченних 

робіт, на некрополі в урочищі Дідова Хата досліджено два підкурганних 

поховання пізньоархаїчного та ранньокласичного часу [Снитко 2011] та 33 

могили, які датуються  IV – III ст. до н.е. [Снитко 2009, с. 26].  

У 1971-1976 рр. А.В. Бураковим, С.Б. Буйських, В.М. Отрешко та 

В.В. Рубаном проводились масштабні археологічні розвідки на території 

Ольвійської сільської округи, в процесі яких була зафіксована велика 

кількість поселень, хуторів та садиб античного періоду (4). Зокрема, в 

процесі розвідок були зафіксовані два некрополі архаїчного часу на 

узбережжі Березанського лиману в районі сіл Рибаківка (Рибаківка – Мис, 

Березанський р-н, Лиманівська с/р) та Вікторівка (Велика Лящева коса-II , 

Березанський р-н, Лиманівська с/р), де проведені охоронні розкопки двох 

поховань [Бураков, Буйских, Отрешко  1973, с. 97; Отрешко 1976, с. 33, 2009, 

с. 57; Крыжицкий и др. 1980, с. 4; Козуб 1987, с. 31; Снытко, Липавский 1990, 

134 – 135; Снитко 2011, с. 11 – 12, рис. 1, № 7 – 8; Snytko 1996, p. 408 – 409]. 

У 1991 р. співробітниками Миколаївського краєзнавчого музею проводились 

розвідувальні та охоронні дослідження некрополя Рибаківка - Мис та 
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розкопано 4 поховання VI – V ст. до н.е.(5) Поховання були здійснені в ямах, 

дві з яких були викладені добре обробленими вапняковими брилами (т.з. 

кам’яні гробниці, поховання № 2 – 3). Кам’яні гробниці були орієнтовані з 

заходу на схід. Нажаль, вони були повністю пограбовані в давнину, внаслідок 

чого, зафіксовані лише незначні деталі людських скелетів. В інших двох 

могилах, за давньогрецьким обрядом, небіжчики знаходились у 

випростаному стані та мали східну орієнтацію [Снытко 1999, с. 10 – 12, 2011, 

с. 11]. 

У 1983 та 1987 рр. співробітниками Миколаївського краєзнавчого 

музею (І.О. Снитко) частково досліджувався некрополь в урочищі Сиверсів 

Маяк на південно-східній околиці м. Миколаїв (Корабельний р-н). Унаслідок 

охоронних розкопок тут зафіксовано 4 поховання IV – III ст. до н.е., 

поточнено місцезнаходження ділянок некрополя класично-елліністичного та 

римського часів та загалом чітко встановлена південно-західна межа 

могильника та його розташування відносно одночасового поселення Сиверсів 

Маяк - 1 [Снитко 1990-а, с. 72 – 73, 2009, с. 26, рис. 1, № 1]. 

У 1983, 1988 та 2000 рр. загоном Ольвійської експедиції Інституту 

археології АН УРСР (В.М. Отрешко, А.С. Островерхов)(6), Ольвійською 

периферійною експедицією Миколаївського краєзнавчого музею 

(І.О. Снитко) спільно з Ольвійською експедицією Інституту археології АН 

УРСР (С.О. Ліпавський), історичним факультетом МДПІ ім. В.Г. Белінського 

(І.О. Смирнов) та Ольвійською периферійною експедицією держінспекції по 

охороні пам’яток культури в Миколаївській області (І.О. Снитко) 

проводились розкопки великого Північного некрополя біля с. Прибузьке 

(урочище Чортувате, Очаківський р-н, Парутинська с/р). За час розкопок 

загалом досліджено 357 поховань, з яких  78 відноситься до пізньоархаїчного 

та ранньокласичного періоду, 116 – до класично-елліністичної епохи, 160 – за 

комплексом некрополя загалом датуються V – III ст. до н.е., 1 – римським 

часом, та 2 могили були залишені ще в добу бронзи [Снытко, Липавский 

1989, с. 145 – 146, 1990, с. 134 – 141; Липавский, Снытко 1989, с. 131 – 132, 
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1990, с. 1 – 7; Снытко, Смирнов, Липавский 1989, с. 47 – 48; Смирнов, 

Снытко, Липавский 1990, с. 90 – 91; Снытко 1990-б, с. 91 – 93; 2000; Снытко, 

Лобко 2008, с. 88 – 93; Снитко, 2009, с. 26, рис. 1, № 5, 2011, с. 11 – 22, рис. 1, 

№ 3; Snytko 1996, p. 408 - 409]. 

У 1983 р. Миколаївською експедицією Інституту археології АН УРСР 

(керівник О.Г. Шапошнікова, заступник та керівник загону 

Ю.С. Гребенников) в верхів’ ї Аджигольської балки у 3 км на захід від 

с. Матросівка (Очаківський р-н, Острівська с/р), була досліджена група з 9 

підкурганних поховань класичного часу (друга – початок третьої чверті V ст. 

до н.е.) [Шапошникова и др. 1983]. За своїми типологічними особливостями 

поховання могильнику були аналогічні відомим Аджигольським, що надало 

привід автору розкопок Ю.С. Гребеннікову віднести групу могил до так 

званого локального варіанту скіфської культури, або до приольвійської групи 

скіфських пам’яток та пов’язати їх з калліпідами Геродота [Гребенников, 

Фридман 1985, с. 91 – 92; Гребенников 2008, с. 53]. Але, географічне 

розташування некрополя в безпосередній близькості від комплексу 

давньогрецьких поселень, хуторів та садиб пізньоархаїчного та 

ранньокласичного часу Аджигольської балки, особливості поховальних 

споруд та обряду поховання ставлять під сумнів таку інтерпретацію 

[Крижицький 2001, с. 23 – 24; Буйских 2005, с. 182, прим. 8; Снитко 2011, с. 

12, рис. 1, № 9]. Крім того, при публікації некрополя, Ю.С. Гребенников не 

враховує, що район Аджигола мав велике значення для населення хори 

Ольвії, господарської діяльності, економічного районування і розвитку 

поліса. Він мав чітку спеціалізацію (відгонне скотарство), в процесі якої були 

освоєні значні степові території навкруги поселень і садиб, розташованих на 

схилах Аджигольської балки [Отрешко 1979, с. 151 – 158; Буйских 1985, с. 8 

– 10; Крыжицкий и др. 1989, с. 75, 94; Буйських, Ольговський 1995, с. 5 наст.; 

Одрін 2001, с. 91 – 92, 2011, с. 350]. За переліченими ознаками 

Матросівський некрополь включається до загального реєстру поховальних 

пам’яток хори Ольвії [Снитко 2011, с. 12, рис. 1, № 9]. 
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У 1984 р. співробітниками Миколаївського краєзнавчого музею (В.І. Нікітін), 

спільно з Периферійним загоном Ольвійської експедиції Інституту археології 

АН УРСР (С.Б. Буйських) проводились охоронні розкопки некрополя IV – III 

ст. до н.е. в районі Лагерної коси біля м. Очаків (Чорноморська с/р), в 

процесі яких були виявлені залишки 10 поховань [Буйських, Нікітін 1988, с. 

85 – 90; Снитко 2009, с. 26, рис. 1, № 8]. 

У 1988 р. Ольвійською периферійною експедицією Миколаївського 

краєзнавчого музею (І. О. Снитко) спільно з Ольвійською експедицією 

Інституту археології АН УРСР (С.О. Ліпавський) та історичним факультетом 

МДПІ ім. В.Г. Белінського (І.О. Смирнов) (7) проводились розкопки 

Південного нерополя біля с. Прибузьке (Очаківський р-н, Парутинська 

с/р). В процесі робіт було досліджено три підкурганних поховання 

пізньоархаїчного – ранньокласичного часу та зафіксовані південно-західні 

межі некрополя [Снытко, Липавский 1989, с. 145 – 146, 1990, с. 134 – 141; 

Липавский, Снытко 1989, с. 131 – 132, 1990, с. 1 – 7; Снытко, Смирнов, 

Липавский 1989, с. 47 – 48; 2000; Снитко, 2009, с. 26, 2011, с. 11 – 22, рис. 1, 

№ 4; Snytko 1996, p. 408 – 409].  

Також, у 1988 р. Ольвійска периферійна екпедиція Миколаївського 

краєзнавчого музею (І.О. Снитко) провела охоронні розкопки поховання 

класично-елліністичного часу в с. Стара Богданівка (Миколаївський р-н, 

Кіровська с/р) та здійснила відповідні візуальні дослідження та зачистки 

осипів яругів, що дозволило встановити існування некрополя античного часу 

на території села [Гребенников, Снытко 1989, с. 20 – 21; Снитко 2009, с. 28, 

рис. 4; Снытко, Смирнов 2009, с. 268 – 270] (8), перші відомості про можливе 

існування якого фіксуються ще з початку XX ст. Так, тільки у 1913 р. було 

передано до Херсонського музею велику кількість різноманітних предметів, з 

випадково знайдених при землерийних роботах в господарських цілях, 

могил. Це чорнолакові канфари і кіліки, глеки, амфори, прясельця, бронзові 

вістря стріл та ін. [Гошкевич 1915, с. 17 – 21; Гребенников 2010, с. 61]. У 

1996 та 1999 рр. охоронні дослідження були поновлені В.Б. Гребенниковим 
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та Ю.С. Гребенниковим [Гребенников 2010, с. 61]. Загалом, на нинішній час, 

на некрополі досліджено два підкурганних та 13 безкурганних поховань, які 

датуються IV – III ст. до н.е. 

В липні 1990 р. Ольвійська периферійна експедиція Миколаївського 

краєзнавчого музею проводила охоронні дослідження на лівобережжі 

Бузького лиману у 1,5 км на південь від с. Лупареве (Жовтневий р-н, 

Лиманівська с/р). Досліджувався курган доби бронзи та додатково 

проводились охоронно – розвідувальні заходи в процесі яких було знайдено 

некрополь античного часу та проведені охоронні розкопки одного поховання 

VI – V ст. до н.е. [Снитко, Наумов 1990, с. 76; Снитко 2011, с. 11 – 12, рис. 1, 

№ 1]. Встановлено, що західна, узбережна частина некрополя знаходиться 

під сучасними дачними будівлями.  

Великою бідою для археологічних пам’яток античного періоду 

починаючи з кінця минулого сторіччя є активна діяльність грабіжників, для 

яких давньогрецькі некрополі стали особливим об’єктом пошуку 

антикварних предметів [Иванов, Снытко 2000, с. 9 – 15; Яценко, Снитко, 

Лобко 2010, с. 97 – 100]. Використовуючи сучасні технології, різноманітні 

прилади та, навіть, землерийну техніку, грабіжники проводять не тільки 

пограбування раніше відомих могильників, але й знаходять та грабують нові, 

відсутні на археологічній карті Нижнього Побужжя. Як це не парадоксально 

виглядає, але таким чином, співробітниками держінспекції по охороні 

пам’яток культури в Миколаївський області у 2008 р. під час перевірки 

технічного стану пам’яток, за позивом органів МВС і місцевого сільського 

голови, був зафіксований великий некрополь пізньоахаїчного – 

ранньокласичного та класично – елліністичного періоду біля маяку Сари-

Камиші, у 2–3 км на північний схід від с. Дніпровське (Очаківський р-н, 

Солончаківська с/р) [Курганська, Снитко 2008, с. 95 – 97; Снытко, 

Курганская, Лобко 2009, с. 264 – 266; Снитко 2011, с. 11 – 12, рис. 1, № 5], 

який інтенсивно руйнувався грабіжниками. За таким сценарієм у 2007 - 2008 

р. відкритий Південнний некрополь біля с. Козирка (Очаківський р-н, 
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Козирська с/р) [Яценко, Снитко, Лобко 2010, с. 98], а у 2011 р. некрополь 

біля с. Дмитрівка (Очаківський р-н, Дмитрівська с/р). За наслідками 

діяльності грабіжників у 2007 р відкритий співробітниками Березанської 

(Нижньобузької) археологічної експедиції Державного Ермітажу РФ (м. 

Санкт-Петербург) [Зуев 2006] та лабораторії археології і етнології МДУ ім. 

В.О. Сухомлинського і Пвнічний некрополь біля с. Козирка, де проведені 

охоронні розкопки 7 поховань класично – елліністичної доби [Козленко 2008, 

с. 93 – 95]. 

У листопаді 2011, під час інвентаризації пам’яток археології 

Очаківського району, за візуальними спостереженнями співробітниками 

держінспекції зафіксований некрополь VI – V ст. до н.е. на мисі Бейкуш 

(Чорноморська с/р), розвідувальні розкопки якого не проводились. 

Висновки до розділу 1. 

Як бачимо, у вивченні сільських некрополів Ольвійської держави, з 

самого початку була відсутня системність та певне його планування. 

Можливо, першою спробою в цьому напрямі були розкопки М. Еберта 

у 1911 р., які проводились паралельно з дослідженнями Ольвійського 

городища та некрополя Б.В. Фармаковським. Треба особливо відзначити, що 

матеріали розкопок, разом з антропологічними дослідженнями А. Шліца, 

були опубліковані в місті Лейпциг вже у 1913 р. [Ebert 1913; Schliz 1913] – 

через два роки після завершення робіт, що може бути зразком, навіть для 

сучасності, а також є свідченням певної зацікавленості в тогочасних 

європейських наукових колах, щодо інформації про поховальні пам’ятки, 

залишені населенням ближнього ольвійського оточення. Дуже якісним в суто 

археологічному контексті, для того часу, був опис матеріалів і сама наукова 

структура видання, здійсненого в найкращих традиціях німецької 

археологічної школи. Розкопки М. Еберта, які довгий час були єдиним 

дослідженням (9), що висвітлює поховальний обряд населення Нижнього 

Побужжя в античну епоху,  до сьогодні викликають живий інтерес фахівців 

та залучаються до різноманітних наукових розробок. Але, на жаль, російсько-
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німецьке наукове співробітництво було припинене у зв’язку з погіршенням 

політичних відносин між імперіями та Першою Світовою війною (10). 

Переважно, виключаючи окремі (Аджигол, Пітухівка, Південний та 

Північний некрополі біля с. Прибузьке), дослідження поховальних пам’яток 

носили спонтанний характер, та були пов’язані з терміновою необхідністю 

проведення негайних охоронних розкопок. Відсутність планування в 

дослідженні некрополів хори Ольвії, на відміну від городищ, поселень, 

хуторів та окремих садиб, була обумовлена цілою низкою об’єктивних 

обставин. По-перше, це пов’язане зі складністю їх безпосередньої фіксації: 

відсутністю належної методики визначення характерних специфічних рис, 

притаманних могильникам античного часу в регіоні Нижнього Побужжя, 

територіально-топографічних та структурних особливостей, а, також, чітких 

критеріїв щодо безпосередньої археологічної ідентифікації об’єкту, як 

некрополя. По-друге, більшість нині відомих могильників знаходилось на 

орних полях, які інтенсивно використовувались в сільськогосподарських 

цілях, особливо виноградарських, а також в важкодоступних місцях, на 

території сучасних населених пунктів, під шляхами та лісонасадженнями, що 

ускладнювало, а іноді робило зовсім неможливим, проведення масштабних 

розвідувальних робіт для визначення та картографування цього типу 

пам’яток. Через ці обставини, а перш за все, через недостатню вивченість, 

матеріали античних сільських некрополів Нижнього Побужжя майже не були 

використані у двох основних монографічних дослідженнях по хорі Ольвії 

[Крыжицкий и др. 1989, 1990]. Щоправда, тоді слушно наголошувалося, що 

«більш поглиблена етнографічна характеристика ольвіополітів в цілому і 

уточнення рис схожості та відмінності між населенням міста і його округи 

стає неможливим без активного дослідження доки ще маловивчених 

сільських некрополів. Їх планомірний пошук та розкопки є вкрай актуальним 

завданням майбутнього» [Крыжицкий и др. 1989, с. 221] та «пошук, 

картографія та розкопки сільських некрополів складають актуальне 
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завдання окремого дослідження, яке вже розпочато» (переклад І.О. Снитка) 

[Крыжицкий и др. 1990, с. 83; див. також: Буйських 1997, с. 22].  

За час, що минув, диспропорцію між матеріалами поселень сільської 

округи Ольвії та її некрополів завдяки розкопкам вдалося дещо скоротити, 

хоча вона продовжує залишатись доволі відчутною. Щоправда, як було 

встановлене останніми спостереженнями, деякі некрополі, наприклад, такі, 

як Дідова Хата, Аджигольський – Пітухівський, Дніпровський, Північний 

некрополь біля с. Прибузьке, Північний та Південний некрополі біля 

с. Козирка, використовувались мешканцями, одразу 7-10 поселень, 

складавших велику агломерацію, та на протязі декількох століть [Буйских 

2009, с. 234; Снитко 2009, с. 26, 2011, с. 19]. Тобто, дослідження одного 

такого некрополя можуть надавати певну характеристику одразу для 

населення цілого мікрорегіону. Але, наведене зауваження, на жаль, 

докорінно не міняє суті справи, хоча й дещо змінює та уточнює погляд на 

основний об’єкт дослідження – сільські некрополі Ольвійського полісу. 

Достатньо суттєву проблему складає і різний ступінь вивчення некрополів в 

різних частинах полісу. Так, наприклад, відносно мало інформації ми маємо 

стосовно поховальних пам’яток Березанського та лівого берега Бузького 

лиманів. Вирішення цієї проблеми є актуальним науковим завданням на 

майбутнє. 

Тим не менше, на сьогодні археологічно зафіксовано та частково 

досліджено 14 некрополів пізньоархаїчного та ранньокласичного періодів і 

12 могильників класично-елліністичної доби [Снытко 2012-а, с. 165] в різних 

частинах Ольвійської держави (узбережжя Бузького, Дніпрово-Бузького та 

Березанського лиманів), на яких загалом розкопано більше ніж 500 (544 на 17 

некрополях) поховань (М.Еберт, В.І. Нікітін, С.Б. Буйських, В.В. Рубан, 

В.М. Отрешко, А.С. Островерхов, І.О. Снитко, С.О. Ліпавський, 

І.О. Смирнов, В.Б. Гребенников, Ю.С. Гребенников, О.Г. Лобко, 

О.І. Смирнов). Крім того, за останні часи, завдяки дослідженням 

археологічних комплексів (поселення – некрополь) в урочищах Сіверсів 
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Маяк, Дідова Хата, Чортувате, певною мірою вдалося відновити основні 

територіальні принципи улаштування некрополів, їх структурні особливості 

та характерні риси, які відбивають світогляд та внутрішню організацію 

сільських мешканців Нижнього Побужжя в архаїчний, класичний та 

елліністичний періоди. Нові дослідження, як здається, за виключенням 

окремих доповнень та уточнень, не зможуть внести докорінних, суттєвих 

концептуальних коректив до сучасної, сформованої протягом останнього 

двадцятиріччя, позиції стосовно поховальної практики сільського населення 

архаїчного, класичного та елліністичного періодів [Буйських, Нікітін 1988, с. 

85 – 90; Буйских 1997, 29 – 30, 2009, с. 225 – 247; Липавский, Снытко 1990, с. 

1 – 7; Липавский 1990, с. 18 – 28; Снытко, Липавский 1990, с, 134 – 141; 

Снытко 1987, с. 151, 1990, 7 – 17; Снитко 2009, с. 25 – 34, 2011, с. 11 – 22; 

Snytko 1996, p. 408 – 409]. З іншого боку, на наш погляд, є неправомірним 

залишати вже накопичений значний матеріал без належного розгляду на 

дисертаційному рівні та подальшого обов’язкового монографічного видання. 

Все це, вкупі доволі обґрунтовано визначає достатню актуальність теми та 

необхідність проведення системного аналізу матеріалів досліджень 

некрополів та загального висвітлення поховального обряду  населення хори 

Ольвійського полісу VI – III ст. до н.е.(11). 

На завершення розділу додамо, що з року в рік на території Нижнього 

Побужжя, за різних обставин, знаходять нові давньогрецькі некрополі. 

Навіть під час підготовки цієї роботи, у 2008 – 2011 рр., в процесі 

систематичних перевірок технічного стану пам’яток та проведення 

інвентаризації пам’яток археології Очаківського району, співробітниками 

державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області, 

було виявлено та поставлено на облік чотири нових великих некрополя 

(Південний некрополь біля с. Козирка, Дніпровське, Дмитрівка, Бейкуш), 

дослідження яких не проводились, але в даній роботі вони враховані. За 

вказаними причинами, надається лише їх топографічний опис (див.: 

Розділ 2). 
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Роботи по інвентаризації пам’яток (Березанський, Жовтневий, 

Миколаївський [Яценко, Снитко, Лобко 2010, с. 97 – 100; 2010-а, с. 567], 

Очаківський р-ни Миколаївської області, м. Миколаїв) надали можливість 

більш детального візуального обстеження некрополів хори Ольвії, а тобто й 

визначення їх можливої максимальної площі, з урахуванням необхідної 

охоронної зони в контексті чинного пам’ятко-охоронного законодавства 

України. 

 



26 
 

 

РОЗДІЛ 2. 

ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ НЕКРОПОЛІВ ОЛЬВІЙСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ ОКРУГИ 

 

2.1. Територіальні кордони Ольвійської держави та її просторова 

структура 

Перед початком розгляду основного об’єкта дослідження – сільських 

некрополів, зупинимось на принциповому питанні, пов’язаному з 

територіальними володіннями Ольвійської держави в VI – III ст. до н.е., 

тобто визначимось в географічних кордонах, в межах яких необхідно 

сконцентрувати основну увагу щодо аналізу поховальних пам’яток. 

Конкретні розробки в цьому напрямку, які продовжуються і у нинішній час, 

були розпочаті наприкінці 60-х рр. ХХ ст., коли вже було чітко 

сформульоване саме поняття хора Ольвійського поліса, стосовно поселень та 

городищ ольвійського оточення такими науковцями як В.Д. Блаватський, 

Я.В. Доманський, Н.В. Шафранська та Л.М. Славін [див.: Буйських 2007, с. 

67] і належать багатьом дослідникам [Зуц 1969; Wasowicz 1975; Славин 1976; 

Брашинский 1977; Диамант 1978; Рубан 1978, 1985; Отрешко 1979-а; 

Отрешко, Буйских 1993 , 2009; Лапин, 1971; Марченко 1980; Буйских 1986, 

1997, 2008, 2009, 2011; Буйских, Иевлев 1986, с. 64 – 76; Крыжицкий и др. 

1980, 1989, 1990, 1999; Крижицький, Щеглов 1991, Снытко 2011]. Для 

визначення меж Ольвійської держави в різні хронологічні етапи її розвитку 

наводились такі основні критерії: (12). 

1. Подібність матеріальної культури пам’яток, розташованих на значній 

території сучасного Надчорномор’я, від гирла р. Інгулець, та Нижнього 

Подніпров’я на сході до Одеської затоки на заході [Синицин, 1947, с. 154; 

Славин 1955, с. 127 сл.; Бураков 1976, с. 9 – 10; Рубан 1985, с. 31; Буйских, 

Былкова 1991, с. 32 – 34; Былкова 2000, с. 125 – 139; Redina 2007, p. 524; 

Редина, Папуци-Владыка, Бодзек, Маховски 2008, с. 142 - 160]. 
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2. Особливості характеру об’ємно-планувальних рішень жител, їх 

конструкцій та прийомів будівельної техніки, що були розповсюджені на 

оточуючий Ольвію території [Крыжицкий 1982, с. 148 – 149,1993; 

Былкова 2000, с. 125 – 139; Редина, Папуци-Владыка, Бодзек, Маховски 

2008, с. 142 – 160]. 

3. Поховальний обряд та його особливості в окремих мікрорегіонах 

Нижнього Побужжя [Диамант 1969, с. 276 – 279; Снытко 1990, с. 7 – 17; 

Снытко, Липавский 1990, с. 134 – 141; Редина, Папуци-Владыка, Бодзек, 

Маховски 2008, с. 151 – 154; Redina 2007, p. 515 – 517, 520 – 524; 

Kaczanowski, Kosydarski, Niedzwiecka 2008, p. 53 – 61; Chochorowski 2008, 

p. 25 – 40; Снитко 2009, с. 25 – 34, 2011, с. 11 – 22; Snytko 1996, p. 408 – 

409]. 

4. Близькість хронологічних етапів розвитку цих пам’яток [Рубан 1985, с. 31; 

Отрешко 1981, с. 34; Буйских, Отрешко 2009, с. 136 – 144]. 

5. Ареал використання ольвійських нумізматичних матеріалів [Зограф 1957, 

с. 97 – 101; Сымонович 1969, с. 105 сл.;  Диамант 1978, с. 241 сл.; 

Абикулова, Пиворович 1982, с. 30 – 32; Рубан 1985, с. 31; Рубан, Урсалов 

1986, с. 31 сл.]. 

6. Ареал знахідок епіграфічних документів за міськими межами Ольвії, 

особливо римського часу – посвячень Ахіллу Понтарху, Герою та 

Аполлону Простату [Лейпунская 1970, с. 60 – 73; Русяева 1979, с. 139; 

Отрешко 1979-а, с. 85; Карышковский 1985, с. 34 – 35, 1993, с. 73 – 96; 

Снытко 2009-а, с. 183 – 188, 2009-б, с. 365 – 371]. 

7. Географічні фактори – близькість або віддаленість пам’яток відносно 

Ольвії [Зуц 1969; Лапин 1971]. 

8. Культурно-територіальні лакуни між поселеннями окремих мікрорегіонів 

[Буйских 1986, с. 19]. 

9. Відповідність Нижнього Побужжя основним принципам організації 

колоніальних давньогрецьких полісів [Буйских 1997, с. 16 – 19, 2008, с. 35, 
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2009, с. 231, 238; 2011, с. 58 – 59; Снытко 2011, с. 461 – 468, 2011-б, с. 22 – 

30].  

10. Аграрний кадастр, який реально могла освоїти Ольвійська держава у своїх 

межах [Шишкин 1982, с. 241, рис. 4; Крижицький, Щеглов 1991, с. 49, рис. 

3; Буйських 2009, с. 234 – 236, рис. 3], використовуючи для цієї мети весь 

свій наявний демографічний потенціал у ті чи інші часи [Крыжицкий и др. 

1989, с. 100; Снытко 1994, с. 38 – 40, 1996, с. 104 – 106, 2000, 57 – 58,  

2009-а, с. 186; Буйских 2009, с. 231; Буйских, Отрешко 2009, с. 136 – 144]. 

11. З урахуванням всіх наведених критеріїв територіальні межі Ольвійського 

полісу, визначаються у конкретній географічній зоні – на півострові, 

утвореному Бузьким, Дніпровським та Березанським лиманами. До неї 

належать також протилежні їх узбережжя [Крыжицкий и др. 1989, с. 9], 

що визнається і більшістю дослідників [Зуц 1969, с. 86; Славін 1976, с. 

185; Wasowicz 1975, p. 63 – 64; Русяева 1979, с. 27; Крыжицкий и др. 1989, 

с. 8 - 11; Крыжицкий, Лейпунская 1997, с. 161 – 168; Крыжицкий и др. 

1990; Брашинский 1977, с. 303;  Марченко 1980, с. 139; Отрешко 1982, с. 

34; Буйских 1986, с. 25, 1997, с. 16 – 19, 2009, с. 231; Снытко 2011, с. 464 – 

465; 2012-б, с. 31 – 42].  

Встановлені природні межі Ольвійської держави, вірогідно, 

визнавались і оточуючими поліс варварськими племенами [Русяева, 

Скржинская 1979, с. 29; Крыжицкий и др. 1989, с. 9]. Володіння держави у VI 

– III ст. до н.е. і пізніше, не розповсюджувались північніше широти 

сучасного м. Миколаїв [Рубан 1975, с. 88; Марченко 1980, с. 139; Отрешко 

1982, с. 34; Буйских 1986, с. 25, 1997, с. 17, 2009, с. 232 – 233; Снытко 1985, с. 

77 - 78, 1998, с. 25 – 29].  

Що стосується поселень розташованих на захід від найвірогідніших 

кордонів Ольвійського полісу (від устя Тилигульського лиману до Одеської 

затоки) та на схід (Нижнє Подніпров’я), то відношення їх до Ольвійської 

держави досі нез’ясоване, хоча вони мають деякі риси, притаманні суто 

пам’яткам хори Ольвії цього часу. Перш за все, на цих поселеннях в обігу 
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використовувались переважно ольвійські гроші [Диамант 1978, с.241 и сл; 

Рубан, Урсалов 1986, с. 31 – 53; Bodzek 2008, p. 13 – 23; Абикулова, 

Пиворович 1982, с. 30 – 32], що надало привід деяким дослідникам навіть 

віднести ці території до Ольвійського полісу [Диамант 1978, с.241 и сл; 

Рубан 1985, с. 31; Рубан, Урсалов 1986, с. 52]. Дуже багато спільного з 

населенням хори Ольвії простежується і в матеріальній та духовній культурі 

цих поселень [Буйских, Былкова 1991, с.31 – 34; Былкова 2000, с. 125 – 139; 

2007; Диамант 1974, с. 270 – 271; 1975, с. 117 – 119; Редина, 2001, с. 110 – 

112, Redina 2007, p. 524;  Редина, Папуци-Владыка, Бодзек, Маховски 2008, с. 

142 – 160; Kowal 2008 p. 75 – 94] та особливо у поховальному обряді їх 

мешканців, який практично не відрізняється від поховальних традицій 

ольвіополітів цього часу [Редина, Папуци-Владыка, Бодзек, Маховски 2008, 

с. 151 – 154; Козуб 1974; Парович-Пешикан 1974; Папанова 2006; Снитко 

2009-а, с 25 – 34]. І все ж, вбачати офіційну належність вказаних територій до 

Ольвійської держави, покладаючись лише на перелічені вище фактори, поки 

що ризиковано. Можна лише констатувати, що ці землі, безумовно, входили 

до сфери політичних, економічних та культурних інтересів Ольвії та були 

складовою частиною внутрішнього ринку держави. 

Щодо цих територій, то досі достеменно не відомо, могли вони 

охоронятись та використовуватись самими ольвіополітами [Диамант 1978, с. 

249], бути ольвійською «переєю» [Брашинский 1977, с. 303], належати 

кільком грецьким полісам [Лапин 1971, с. 308-309], знаходитись під спільним 

протекторатом Ольвії та оточуючих її племен [Буйских 1986, с. 25] або 

повністю належати осілому варварському населенню [Славин 1976, с. 185]. 

Західні від Ольвії землі (район Одеської затоки), могли знаходитись під 

спільним патронатом Ольвії, Тіри та Нікония [Буйских 1996, с. 67 – 68] 

В усякому разі, як видається, можна погодитись з С.Б. Буйських 

відносно можливих меж Ольвійської держави у архаїчний, класичний та 

елліністичний періоди, який для підтвердження своєї гіпотези, цілком влучно 

посилається на свідчення Платона та Арістотеля, висвітлюючих відому 



30 
 

 

античну практику територіальної організації полісу. Згідно з нею земельні 

володіння держави не повинні розширюватись безмежно, а мають бути 

осяжними і не перевищувати встановлений ліміт –  не більше 5040 земельних 

ділянок для громадян [Legg., 737 e; 745 c; 742; Pol., VII, 5, 2]. 

Взаєморозташування приольвійських аграрних поселень навкруги міста – 

центра полісу також цілком відповідає притаманним Греції територіальним 

принципам полісного устрою [Buiskich 2006, s. 125 – 129; Буйских 2009, с. 

233]. Важливо підкреслити, що як на початку IV ст. до н.е., так і у 

ранньоелліністичний час, коли хора досягає максимальних розмірів [Рубан 

1985; Буйських 1986, с. 17 – 28; 1997, с. 17] її територія зростає не за рахунок 

розширення чи колонізації віддалених земель, а в процесі більш щільного 

освоєння своєї споконвічної території [Буйских 1997, с. 17]. При цьому 

ольвіополіти максимально інтенсивно використовували свій наявний 

земельний фонд у Нижньому Побужжі, який міг складати 29000 га або 290 

кв. км [Шишкин 1982, с. 242]. За підрахунками С.Д. Крижицького та О.М. 

Щеглова земельні угіддя, які щорічно використовувались під вирощування 

зернових культур в сільській місцевості могли складати від 375 до 394 кв. 

км., що дозволяло Ольвії отримувати в середньому 30 – 55 тисяч тон зерна 

при вірогідній кількості сільського населення близько 30 – 40 тисяч чоловік 

[Крижицький, Щеглов 1991, с. 54]. 

З цього приводу більш вдалою здається і гіпотеза С.Б. Буйських, 

відносно якої землі розташовані на схід та на захід від історичних кордонів 

Ольвійського полісу могли знаходитись під ольвійським протекторатом (13). 

Розвиваючи цю ідею, появу прикордонних поселень, певною мірою, 

очевидно, можна пов’язати з так зв. «новою хвилею» колоністів з грецьких 

міст Малої Азії на початку IV ст. до н.е., яким за різними обставинами не 

вистачило місця в історичних територіальних межах Ольвійського полісу, 

чому їм довелось розселятися у найближчому ольвійському прикордонні. 

Можливо, саме тоді, це населення і отримало в середовищі ольвіополітів 

узагальнену назву – мікселліни, відому з Ольвійського декрету на честь 
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громадянина Протогена [IOSPE, I2, № 32], тобто вихідці з різних міст Іонії, 

та, можливо, інших полісів античного світу, яка затвердилась на межі V – 

IV ст. до н.е. та збереглась до часів видання декрету [Снытко 2011-а, с. 461 – 

468, 211-б, с. 27 – 28]. Організація нових поселень в прикордонні, скоріше за 

все, знаходилась під контролем полісної адміністрації та регулювалась 

державою [Снитко 2011-б, с. 28]. Крім адміністративного, протекторат над 

цими землями, найвірогідніше, мав і сакральний характер, враховуючи 

«опіку» ольвіополітами в класично-елліністичний період загальногрецького 

святилища Ахілла на Левке, що документально підтверджується завдяки 

інформації з декрету на честь Антестерія [Виноградов 1984, с. 51 – 80, 1989, 

с. 167 – 168]. Що стосується Нижнього Подніпров’я, де на межі V – IV ст. до 

н.е. фіксується процес осідання скіфів на землю та залучення їх до системи 

розподілу античних товарів [Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 29; Гаврилюк 

2000, с. 42 – 43], то у складі населення суто грецьких поселень пониззя 

Дніпровського лиману можлива наявність і деякої частини варварського 

контингенту. Присутність варварів за результатами антропологічних 

досліджень матеріалів Кошарського некрополя фіксується і на західних 

поселеннях ольвійського прикордоння [Kaczanowski, Kosydarski, Niedzwiecka 

2008, p. 53 – 61]. Крім середземноморського (греки), нордійського 

(варварського), антропологи виділяють навіть незначний, хоча достатньо 

виразний вірменоїдальний тип, який пов’язують зі змішаним складом 

грецьких колоністів [Kaczanowski, Kosydarski, Niedzwiecka 2008, p. 61]. Це, 

також, додатково підтверджує гіпотезу С.Д. Крижицького, С.Б. Буйських, 

А.В. Буракова та В.М. Отрешка про первинну гетерогенність складу 

іонійських епойків, заселявших Північне Причорномор’є в добу колонізації 

[Крыжицкий и др.1989, с. 91 – 93]. Але, на наш погляд, варварський елемент 

серед населення, з’явився не на початку освоєння вищевказаних поселень, а 

згодом, в процесі наступних греко-варварських стосунків в цих регіонах 

[Снитко 2011-б, с. 28]. 
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Що ж до соціального статусу мешканців поселень близького 

прикордоння відносно Ольвійської держави, то слід пам’ятати, що 

мікселліни, переважно в усіх відомих джерелах згадувались у зв’язку з 

військовими справами, зокрема і в декреті на честь Протогена, де вони 

наведені в контексті військових подій («минула війна» та нинішня загроза з 

боку кочовиків). Насамкінець відзначимо, що в цьому сенсі дуже 

привабливою видається гіпотеза П.Й. Каришковського та Ю.Г. Виноградова 

[Карышковский, Клейман 1985, с. 74; Виноградов 1989, с.183, прим. 18], 

згідно якої мікселліни це залежне військово-землеробське населення типу 

клерухів, катеків та періеків, спеціально організоване для охорони кордонів 

Ольвійського полісу. З цим можна погодитись, хоча ступінь залежності їх від 

держави в різні часи, за відсутністю нових додаткових джерел, поки що 

залишається нез’ясованим [Снитко 2011-б, с. 28].  

В середині 80-х рр. ХХ ст. на базі матеріалів досліджень поселення 

Панське-I та його некрополя, була висунута ідея про колонізацію 

ольвіополітами Північно-Західного Криму та, навіть створення ольвійських 

міст, поселень та фортів у цьому регіоні на межі V – IV ст. до н.е. (Калос 

Лімен, Караджинське городище та «Чайка»), що свідчить про можливе 

розширення територіальних володінь Ольвійської держави на південний схід 

[Щеглов 1985, с. 84 – 86, 1986, с. 166 – 171; Sceglov 1987, p. 244 – 247; 

Щеглов, Рогов 1985, с. 86 – 88; Рогов 2000, с. 269 – 274]. Для підтвердження 

цієї гіпотези наводились подібні з ольвійськими елементи матеріальної 

культури, зокрема архітектурні прийоми житлобудування і фортифікації, 

поховальний обряд [Щеглов, Рогов 1985, с. 86 – 88; Рогов 2011, с. 57 – 59] та 

окремі графіті [Виноградов 1990, с. 51 – 64, табл. V – VI]. Але, надані 

аргументи не є достатніми для прийняття цієї версії, яка за цілою низкою 

об’єктивних причин не відповідає реальним потребам просторово-

структурного розвитку Ольвійського полісу у розглядуваний час [див.: 

Буйских 1997, с. 18 – 19, 2006, с. 46, 2009, с.231; Bujskich 2006, s. 135]. 

Наявність в некрополі Панського підбійних могил, аналогічних ольвійським, 
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може лише свідчити про деякі східні риси поховального ритуалу іонійського 

населення, яке заселило ці території [Снытко 1988, с. 103 - 104]. Це саме 

стосується і Нижнього Подністров’я (Миколаївський некрополь [Мелюкова 

1975, с. 124 – 130]), куди за цією ж ознакою О.М. Щегловим та Є.Я. Роговим 

зроблено спробу «перемістити» частину населення із Нижнього Побужжя в 

період, близько середини IV ст. до н.е.  [Щеглов, Рогов 1985, с. 88], що також 

є сумнівним і лише  свідчить про подібність поховальних традицій населення 

сусідніх мілетських колоній Північно-Західного Понту – Ольвії, Тіри та 

Ніконія [див.: Снытко 1990-б, с. 91 – 93] (14).  

Таким чином, сучасні історико-археологічні дослідження свідчать, що 

у географічному плані, офіційні територіальні володіння Ольвійського 

полісу, скоріше за все, були обмежені зі сходу лівим берегом Бузького, з 

півдня Дніпро-Бузького, включаючи Кінбурнський півострів та Тендру 

(Ахіллесів дром), і з заходу правим берегом Березанського лиманів. На 

півночі вони доходять до широти сучасного міста Миколаїв. Самими 

північними є поселення правого берега Бузького лиману Варварівка-1, та 

розташоване на північному боці Миколаївського півострова поселення 

Миколаїв-6 [Снытко 1985, с. 77 – 78, 1998, с. 25 – 29; Крыжицкий, Буйских, 

Отрешко 1990, с. 64, № 107], біля якого, Ф.Т. Камінським, відкритий 

античний некрополь [Снитко 2009, с. 26]. Ці кордони були поступово 

сформовані в архаїчний та класичний часи [Крыжицкий и др. 1989, с. 8 – 9; 

Буйских 2009, с. 230 – 231, 238, 2011, с. 58 – 59] в процесі іонійської 

(мілетська: VI ст. до н.е.), змішаної – зовнішньої і внутрішньої (мілетсько – 

ольвійська: кінець VI – перша чверть V ст. до н.е.) [Отрешко 1990, с. 15; 

Буйських 2009, с. 228, 2011, с. 58 – 59] та переважно внутрішньої (ольвійська: 

кінець V – перша третина IV ст. до н.е.), з можливою участю іонійських 

епойків [Крыжицкий и др. 1989, с. 100; Снытко 2000, с. 57 – 58, 2009, с. 186; 

Буйских 2009, с. 231], колонізації регіону Нижнього Побужжя. В 

елліністичний час хора набула своїх найбільших розмірів, але не за рахунок 
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розширення або колонізації віддалених земель, а в процесі більш 

інтенсивного освоєння своєї власної території [Буйских 2009, с. 238]. 

Все це надає достатнє підгрунтя вважати саме Нижнє Побужжя в 

вищевказаних межах постійною територією Ольвійської хори та, загалом, 

Ольвійського полісу [Крыжицкий и др. 1990, с. 121; Отрешко, Буйских 1993, 

с. 163]. Концентрація пам’яток в тих самих географічних рамках 

безпосередньо вказує на незмінність кордонів Ольвійського полісу протягом 

майже тисячолітнього періоду його існування. Це наводить на думку, що ідея 

просторового розвитку держави у визначених кордонах була закладена з 

самого початку її утворення [Буйских 2009, с. 238]. 

Кордони держави, які давніми греками за традицією надавались під 

захист богів та героїв [Graham 1982, p. 145, 2001, p. 345 – 346; Malkin 1994, p. 

158 f., 169 f., de Polignac 1995, p. 21 – 25, 33 – 41], були священими для 

ольвіополітів і зберігались протягом всієї історії існування Ольвійського 

полісу [Буйских 2009, с. 238]. Прикордонні землі, починаючи з доби 

колонізації були оточені священими ділянками [Русяева 1975, с. 181 сл., 

1979, с. 67 – 69, 1990, с. 56 – 57, 2005, с. 149 сл., Буйских 2009, с. 225 – 226; 

2012, с. 168 – 183]. Більшість з них була присвячена Ахіллу [Буйских 2001, с. 

40 – 41, 2004, с. 83 – 89, 2004-а, с. 3 – 14, 2004-в, с. 30 – 31, 2004-г, с. 27 – 31, 

2009, с. 238; Buyskyh 2005, p. 181 – 202, Bujskikh 2007, s. 209 – 211], якому 

навіть наприкінці існування полісу у II ст. н.е. вищі ольвійські посадові особи 

– архонти та, в поодиноких випадках, стратеги [IOSPE, I2, 138, 686(?)], 

агораноми [НО, 90] і жерці [IOSPE, I2, 134, 141, 142, 144 + Березань, знахідка 

1989 р.] встановлювали стели з текстом посвячень (15).  

Виходячи з наведеного, об’єктом дослідження стали некрополі 

Нижнього Побужжя зафіксовані в вищеозначених географічних межах 

(Рис.3). 

В різних частинах ольвійської хори, в рамках вищевказаних найбільш 

вірогідних історичних територіальних кордонів Ольвійського полісу, на цей 

час археологічно зафіксовано 14 архаїчних та ранньокласичних некрополів: 
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Лупареве, Дідова Хата, Стара Богданівка, Північний та Південний некрополі 

біля с. Козирка, Північний та Південний некрополі біля с. Прибузьке, 

Дніпровське, Аджигол, Матросівка, Дмитрівка, Бейкуш, Рибаківка-Мис, 

Велика Лящева коса-II (Рис. 1). Також, археологічно відомі 12 некрополів 

класично-елліністичного часу: Сіверсів Маяк, некрополь поселення 

Миколаїв-6, Яхтклуб (м. Миколаїв), Дідова Хата, Стара Богданівка, 

Північний та  Південний некрополі біля с. Козирка, Північний некрополь у 

с. Прибузьке, Дніпровське, Аджигол-Пітухівка, Дмитрівка, Лагерна коса 

(Рис. 2). Саме, матеріали цих пам’яток залучені до нинішнього 

дисертаційного дослідження. 

 

2.2. Некрополі пізньоархаїчного та ранньокласичного часу 

Згідно періодизації життєдіяльності поселень хори Ольвії, 

розробленної на базі багаторічних досліджень, некрополі пізньоархаїчного та 

ранньокласичного часу за хронологією співпадають з першим (архаїчний) 

та другим (ранньокласичний) етапами. 

Перший етап датується початком VI – першою третиною V ст. до н.е.: 

від заснування Ягорлицького поселення, поступового виникнення низки 

поселень Березансько-Сосицького лиману до освоєння берегів Дніпро-

Бузького, Бузького та устя Дніпровського лиманів. 

Другий етап охоплює другу третину V ст. до н.е. та наприкінці 

характеризується різкою редукцією ольвійської сільськогосподарської округи 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 10]. 

Новітні дослідження дозволяють внести деякі корективи до 

вищеозначених розробок саме грецької колонізації Нижнього Побужжя в 

межах перших двох етапів першого періоду розвитку ольвійської хори та 

хронологічно конкретизувати, пов’язані з цим, певні історичні моменти 

[Буйских 2009, с. 225 – 232, 2011, с. 58 – 59]. Так, на першому етапі (друга 

чверть – середина VI ст. до н.е.), синхронно з заснуванням Ольвії, 

заселяються береги Березанського, правий берег Дніпро-Бузького, а також 
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південна частина правобережжя Бузького (до Ольвії включно) лиманів. На 

самому початку цього етапу виникає селище ремісників в Ягорлицькій затоці 

(поряд з сучасним с. Іванівка, Херсонська обл.) [Буйских 2009, с. 227]. 

На другому етапі (друга половина VI ст. до н.е.) колонізація охоплює 

береги Бузького лиману до Гіпполаєва миса на півдні – південному сході та 

до широти сучасного м. Миколаїв на півночі [Буйских 2009, с. 227]. Нова 

серія сільських поселень з’являється у Нижньому Побужжі на початку V ст. 

до н.е. Повністю заселяються західні та східні береги Бузького лиману. 

Таким чином, на третьому колонізаційному етапі хора Ольвії досягає своїх 

максимальних розмірів в архаїчний період та переживає час розквіту (Рис. 3) 

[Буйских 2009, с. 228, 2011, с. 58 – 59]. У другій третині V ст. до н.е. життя на 

більшості поселень хори припиняється, що було пов’язане з етапом 

завершення формування Ольвійського поліса, цілеспрямованою 

концентрацією людських ресурсів для будівництва урбаністичного і 

громадського центру [Крижицький, Русяєва 1978, с. 24; Крыжицкий 1979, с. 

123 – 124; Крыжицкий и др. 1989, с. 94 – 95; Крыжицкий, Лейпунская 1997, с. 

23; Буйских 2009, с. 230] та для переорганізації сільськогосподарської 

території держави [Крыжицкий, Отрешко 1986, с. 15; Буйских 2009, с. 230] і 

самої структури землекористування, шляхом її тимчасового скорочення до 

життєво необхідних меж [Крыжицкий и др. 1989, с. 95 сл.; Буйских 2009, с. 

230]. У якості додатку, може бути наведена думка про вірогідність 

державницької, централізаторської діяльності ольвійських тиранів в 

напрямку керівництваування цим складним процесом [Снитко 2011, с. 12]. 

Термін остаточного затвердження тиранічного режиму за 

Ю.Г. Виноградовим – близько 440 р. до н.е. [Виноградов 1989, с. 121] (16). 

На цей час процес планового згортання поселень хори був майже 

завершений. Виходячи з цього можна припустити, що тиранія в Ольвії була 

встановлена, як мінімум, на десятеріччя раніше (17). 

Отже, за дещо оновленою періодизацією, до першого етапу колонізації 

Нижнього Побужжя можна віднести функціонування лише трьох відомих 
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некрополів по берегах Березанського лиману – Рибаківка-Мис, Велика 

Лящева коса-II та Бейкуш (?). На другому та третьому етапах, тобто у 

пізньоархаїчний та ранньокласичний часи, продовжують використовуватись 

некрополі поселень Березанського лиману та залишаються некрополі 

мешканцями нових поселень по берегах Дніпро-Бузького і Бузького лиманів: 

Дмитрівка (?), Аджигол, Матросівка, Дніпровське, Південний та Північний 

некрополі біля с. Прибузьке, Південний та Північний некрополі біля 

с. Козирка, Стара Богданівка, Дідова Хата і Лупареве. В останню третину 

V ст. до н.е., в часи тимчасової редукції ольвійської хори, функціонує лише 

один Матросівский некрополь, залишений давньогрецькими скотарями. За 

вказаним хронологічним рядом є сенс надати топографічну та типологічну 

характеристику кожному окремому некрополю в контексті його 

територіального розташування відносно синхронних поселень, хуторів та 

садиб. 

Рибаківка-Мис. Знаходиться на мисі високого корінного плато 

правого берега Березансько-Сосицького лиману в гирлі, при злитті його з 

Чорним морем в 2-х км на північний схід від с. Рибаківка та в 1,2 км на 

південь від с. Вікторівка (Рис. 1, 13; 29; 30) [Крыжицкий и др. 1980, с. 4, 

див.: карта-додаток, № 1]. Займає південно-східну частину мису та має 

орієнтовну площу 4 – 6 га. В південній частині некрополя простежуються 

залишки капонірів та траншей – фортифікаційних укріплень румунської 

артилерійської батереї часів Другої світової війни, в процесі зведення яких, 

за свідченням місцевих жителів, у 1941 – 1944 рр. румунськими військовими 

була зруйнована значна кількість стародавніх поховань, що підтверджується 

чисельними знахідками людських кісток і уламків кераміки античного часу 

на відвалах цих споруд. Східна узбережна ділянка пам’ятки частково 

пошкоджена під час будівництва причалу у 80-х рр. XX ст. Край північної 

ділянки знаходиться під орним полем. На цій території візуально 

простежуються невеликі, ледь помітні на фоні загального рельєфу місцевості, 

курганні насипи, наявність яких свідчить про змішаний характер могильника. 
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В 250 м на північ від пам’ятки знаходиться відоме архаїчне поселення 

Вікторівка-I [Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 3, № 1, 1990, с. 12 – 13, № 1], 

мешканці якого, вірогідно, й залишили некрополь [Снытко 1999, с. 10 – 12]. 

За сучасним станом, переважно більша частина поселення знищена 

інтенсивним процесом берегової абразії. Від пам’ятки залишилась вузька 

берегова смуга довжиною до 100 м та шириною, не більше за 50 м. 

Розглянувши ситуаційне розташування поселення і некрополя, та 

враховуючи сільськогосподарський напрям діяльності мешканців хори, 

можливе теоретичне припущення, що земельні ділянки, у даному випадку, 

були розташовані навкруги поселення – на північ, захід та на південь (до 

некрополя). Тобто, під некрополь, з самого початку, була виділена вузька 

частина края мису (з необхідним територіальним запасом на майбутнє ?), 

підтрикутної в плані форми, найменше за все пристосована для системного 

розподілу на земельні ділянки між громадянами та загалом для 

сільськогосподарської обробки (18). З іншого боку, некрополь облаштований 

в мальовничій місцевості з широким краєвидом на лиман, море та 

навколишній степ, на самому краю мису, ріг якого орієнтований на південь – 

південний схід, що може свідчити про повагу мешканців поселення 

Вікторівка-I до своїх померлих родичів. 

До того ж, суто в міфо-географічному плані, з давніх часів, за 

уявленнями греків, миси та коси були пов’язані з різними божествами, чому 

до них і було особливе відношення з боку перших колоністів, що 

облаштовували землі навкруги своїх селищ. Так, наприклад, миси звернуті на 

захід (до Еребу) локалізують з культом Ахілла (Сігейський мис, Тендрівська 

коса та Кінбурнський півострів, Бейкуш) [Отрешко 1979-а, с. 85 – 86, 2009, с. 

22 – 23]. За легендами, на Сігейському мисі в Троаді Ахілл знайшов місце 

свого останнього притулку де був його курган та святилище [див.: Отрешко 

1979-а, с. 85, 2009, с. 22]. Миси, особливо повернуті на захід, також 

пов’язують з душами померлих. Цікаве свідчення з цього приводу надає 

Гомер в «Одіссеї». В XI пісні Одіссей зустрічає Ахілла , вже у якості «царя в 
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царстві мертвих», та душі інших загиблих героїв. Цікаво, що за порадою 

Кірки [Hom., Od., X, 505 – 540], ритуальні дії по виклику душ померлих були 

здійснені Одіссеєм в землях кіммерійців, безпосередньо, на мисі між 

Пирифлегетоном та Коцитом [Hom., Od., XI, 10 – 50]. 

Отже, не виключено, що первинне територіальне розташування 

некрополя Рибаківка – Мис, залишеного мешканцями архаїчного поселення 

Вікторівка-I, крім суто практичного, мало і міфо-географічне, сакральне 

підгрунтя, тобто в даному випадку знайшли свій відбиток культові 

ремінісценції, можливо, навіть пов’язані безпосередньо з Ахіллом, 

святилище якого знаходилось на Бейкуші – навпроти, через лиман від 

Рибаківського мису та у прямому з ним візуальному контакті. Також, 

Рибаківський мис та коса спрямовані до Кінбурнського півострова та Тендри 

– історично відомих місць вшанування культа Ахілла [Кубланов 1957, с. 224 

– 226; Лейпунская 1970, с. 60 – 73; Русяева 1971; 1975, с. 180 – 181; Буйских 

1987-а; Тункина 2002, с. 452 – 472; Снытко, Снытко, Николаев 2010, с. 114 – 

115]. 

Як вже було згадано раніше, у 1991 р. співробітниками Миколаївського 

краєзнавчого музею проводились розвідувальні та охоронні дослідження 

некрополя Рибаківка – Мис та розкопано 4 поховання VI – V ст. до н.е. 

[Снытко 1999, с. 10 – 12].  Ще одне жіноче поховання було досліджене в 

1970-х рр. Періферійним загоном Ольвійської експедиції Інституту 

археології АН УРСР [Отрешко 1976, с. 33, 2009, с. 57]. Поховання були 

здійснені в ямах, у двох випадках об лаштованих обробленими вапняковими 

брилами – так звані плитові гробниці (19). 

Велика Лящева коса-II ( Рис. 31). Знаходиться поміж селами 

Вікторівка та Лимани на краю плато правого берега Березансько-Сосицького 

лимана, на північному боці мису – початку Великої Лящевої коси, 

орієнтованої на схід – південний схід (Рис. 1, 14) [Крыжицкий и др. 1980, с. 

4, див.: карта-додаток, № 5]. Площа некрополя невідома, так як необхідні для 

цього розвідувальні роботи не проводились. Були здійснені лише термінові 
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охоронні розкопки, сильно поруйнованого береговою абразією, дитячого 

поховання [Отрешко 1976, с. 33, 2009, с. 57] (20). Можна припустити що 

могильник був залишений мешканцями близьких за відстанню від пам’ятки 

архаїчних поселень Лимани-I (Коза), Велика Лящева коса-I та Мала Лящева 

коса-I [Крыжицкий и др. 1980, див.: карта-додаток, № 3, 4, 6, 1989, с. 21, рис. 

3, № 2, 3, 4, 5], для яких некрополь був спільним.  

Особливу увагу привертає і географічне розміщення некрополя біля 

мису Великої Лящевої коси, що, як і у випадку з могильником Рибаківка-

Мис, вірогідно, мало сакральне підгрунтя. Ми вже відмічали, прерогативне 

відношення до культу Ахілла у мікрорегіоні Березансько-Сосицького 

лиману, відомого ще з самого початку колонізації [Лейпунская 1970, с. 60 – 

73; Русяева 1971; 1975, с. 180 – 181; Буйских 2007-а, с. 42 – 45; Снытко 2009-

б, с. 365 - 371] та особливе ставлення до таких природних об’єктів, як миси і 

коси з боку перших колоністів. Вірогідно, що культовий підтекст, мав 

неабияке значення й при первинному розподілі давніми греками наявного 

земельного кадастру. 

Бейкуш (Рис. 1, 12; 27; 28). Знаходиться на лівому березі 

Березанського лиману, на плато великого мису Бейкуш, в 0,1 – 0,5 км на схід 

– північний схід від синхронного поселення Мала Чорноморка-II (Бейкуш) у 

2 км на захід від сучасного села Чорноморка. Об’єкт, як некрополь визначено 

завдяки наявності на розореній поверхні характерних глинястих плям, в 

районі яких знайдені уламки амфор Клазомен, Афін, Хіосу VI – V ст. до н.е. 

Некрополь мав змішаний характер. Візуально простежуються 5 невеликих, до 

0,5 – 1,0 м заввишки та діаметром 15,0 – 20,0 м, курганних насипів, на яких 

також знайдені уламки кераміки архаїчного та ранньокласичного часу. 

Орієнтовна площа пам’ятки близько 15 – 20 га. Розкопки не проводились. 

Некрополь, вірогідно залишений мешканцями одночасових найближчих 

поселень цього мікрорегіону: Велика Чорноморка-II, III, Мала Чорноморка- I, 

II (Бейкуш), IV [Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 3, № 14 – 18]. Особливу 

увагу звертаємо на розташування могильника безпосередньо на мисі Бейкуш, 
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поблизу ймовірного святилища Ахілла на поселенні Мала Чорноморка-II 

(Бейкуш). 

Дмитрівка (Рис. 1, 11; 25). Зафіксовано в листопаді 2011 р. 

співробітниками держінспекції по охороні пам’яток культури в 

Миколаївській області під час проведення інвентаризації пам’яток археології 

Очаківського району. Знаходиться на плато правого берега Дніпрово-

Бузького лиману у 0,8 км на захід – північний захід від с. Дмитрівка, в 50 м 

на південь від шляху Очаків – Парутине та в 0,1 км на захід від одночасового 

поселення Дмитрівка-I. Розташований широкою (до 100 м) смугою 

паралельно узбережжю лиману зі сходу на захід на відстані до 1,0 – 1, 5 км 

(поміж сучасними селами Дмитрівка та Яселка). Займає орієнтовну площу 

близько 15,0 – 20,0 га. До 2008 – 2009 рр. територія пам’ятки систематично 

розорювалась плантажем та використовувалась у виноградарстві, що певною 

мірою, заважало його археологічній фіксації. У 2009 – 2010 рр. могильник 

інтенсивно руйнувався сучасними грабіжниками. На поверхні некрополя 

зафіксовано близько сотні грабіжницьких покопів, які знищили велику 

кількість стародавніх поховань. На грабіжницьких відвалах зафіксовані 

уламки кераміки VI –V та IV – III ст. до н.е., людські кістки та каміння від 

зруйнованих закладів поховань. Охоронні розкопки пам’ятки не 

проводились. Некрополь архаїчного та ранньокласичного часу був, вірогідно, 

залишений мешканцями найближчих до нього (0,1 – 1,5 км) синхронних 

поселень Дмитрівка-I та Іванівка-I [Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 3, №. 23 

– 24]. 

Аджигол. Некрополь розташований на плато лівого східного боку 

Аджигольської балки між Дніпрово-Бузьким лиманом, великим стародавнім 

яругом, впадаючим в Аджигольську балку та шосе Миколаїв – Парутине – 

Очаків (Рис. 1, 9; 21; 22). З території пам’ятки відкривається мальовничий 

краєвид на навколишній степ, лиман, Аджигольську косу і далі на 

Кінбурнський півострів (21). Аджигольська коса, яка розпочинається в 1 км 

на південь від некрополя  орієнтована в бік півдня до Кінбурну та Тендри. 
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М. Ебертом картографічно-розкопувальні роботи проводились лише на чітко 

визначеній курганній ділянці, яка налічувала 12 насипів, витягнутих ламаним 

ланцюжком з північного заходу на південний схід на 350 м (рис. 10) (22). 

Інформація про пошуки безкурганної ділянки некрополя цього часу 

М. Ебертом не надається. Сучасні обстеження території пам’ятки, за певними 

ознаками, як то наявність характерних типових глинястих «плям» на 

розореній поверхні грунту, насичених уламками кераміки архаїчного часу, 

вапняковим камінням від закладів могил та фрагментами людських кісток, 

дозволяють припустити її існування (23). Загальна площа некрополя, 

враховуючи сучасні візуальні спостереження, орієнтовно складає близько 20 

–  30 га.  

Досліджені М. Ебертом кургани переважно датуються архаїчним – 

ранньокласичним часом. Поховальні споруди – великі, підпрямокутні в 

плані, ями з дерев’яним перекриттям. Невеликі насипи, висотою до 2 м та 

діаметром 15 – 20 м, зведені над поодинокими основними похованнями. 

Виключенням є підпоховання в кургані 1F [Ebert 1913, s. 10, abb. 7, s. 20], що  

М. Ебертом характеризується, як могила з нішею [Ebert 1913, s. 2]. 

Приблизно в 100 м на південний схід від групи курганів VI – V ст. до н.е. 

[Ebert 1913, abb. 1] досліджений курган класично-елліністичної доби 1N 

(поховання в підбої) [Ebert 1913, s.25, abb. 27] та впущена в курган 

ранньокласичної доби 1Q могила в земляному склепі IV – III ст. до н.е. 1P 

[Ebert 1913, s. 21, abb. 18]. Перелічені підпохоронення та близькість окремих 

скупчень курганів один до одного, можливо, свідчать про родинні зв’язки 

між похованими та загалом ділянковість на некрополі за родинною та, 

імовірно, соціальною ознаками. Крім того, наявність поховань класично-

елліністичної доби 1N та 1P, вказують на те, що Аджигольська ділянка 

некрополя використовувалась і в IV – III ст. до н.е., тобто на старому, 

освяченому давніми традиціями, місті (24).  

Аджигольський некрополь, територіальним та хронологічним 

продовженням якого є Пітухівський могильник (25), розташований на 
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протилежному західному боці Аджигольської балки, залишений мешканцями 

великої агломерації різнотипових пам’яток (поселення, хутори та садиби) 

архаїчного та ранньокласичного часу: Пітухівка-1, Аджигол-1, Аджигольська 

балка-II, III; V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV [ Крыжицкий и др. 1989, с. 21, 

рис. 3; Снытко 1992, с. 91 – 92, 1995, с. 78 – 80; Буйских 1997-а, с. 29 – 30, 

2009, с. 234]. До цього реєстру слід додати нові садиби VI – V ст. до н.е. 

Пітухівка-2 і 3, зафіксовані співробітниками держінспекції по охороні 

пам’яток культури в Миколаївській області у 2005 – 2007 рр. [Курганська, 

Снитко 2008, с. 96] (26). 

Розміщення населенням ольвійської хори великого спільного 

некрополя в пониззі Аджигольської балки поблизу Аджигольської коси, як і 

у випадках з могильниками Рибаківка-Мис та Велика Лящева коса-II, мало, 

вірогідно, сакральний підтекст. Картографічно простежується навіть широка 

смуга великого некрополя античного часу, яка напівколом оточує 

Аджигольську косу з північного заходу, півночі та північного сходу. 

Матросівка. Могильник знаходиться в верхів’ ї Аджигольської балки у 

5 – 6 км на захід від її західного схилу  та у 3 км на захід від с. Матросівка на 

степовій ділянці біля кургану доби бронзи (Рис. 1, 10; 32). 

Ю.С. Гребенниковим досліджено 9 підкурганних поховань (№ 3 – 11), які 

були розташовані в декілька паралельних рядів, орієнтованих з півдня на 

північ [Гребенников, Фридман 1985; Гребенников 2008, с. 36 – 39, рис. 10], 

тобто, чітко простежується первинна системність в організації кладовища. У 

чотирьох випадках, судячи з плану, кургани розміщені попарно (рис 8). 

Поодинокі підкурганні поховання були здійснені в широких ямах, з, 

переважно, дерев’яними перекриттями. З дев’яти могил в п’яти випадках 

поховані мали східну орієнтацію. Орієнтацію інших встановити не вдался із-

за руйнації кістяків під час пограбування [Гребенников 2008, с. 38]. 

Поховальний інвентар, переважно складала імпортна давньогрецька 

кераміка, та одне бронзове вістря стріли (курган № 7) [Гребенников 2008, с. 

38, 40]. Загалом, некрополь датується другою – початком третьої чверті V ст. 
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до н.е. [Гребенников 2008, с. 52 – 53]. Порівнюючи поховання некрополя з 

одночасовими Аджигольськими і північними степовими скіфськими 

пам’ятками [Гребенников 2008, с. 36 – 39, 50 – 54] та пов’язуючи їх з 

еллінізованим місцевим скіфським населенням – калліпідами Геродота 

[Гребенников, Фридман 1985, с. 92; Гребенников 2008, с. 110 – 111], автор 

розкопок при публікації матеріалів, чомусь, майже,  зовсім не згадує 

аналогічні типи поховальних споруд в некрополі Ольвії [Скуднова 1960, с. 60 

– 74, 1988], на Березані [Лапин 1966] (27), Південному та Північному 

некрополях біля с. Прибузьке [Снытко, Липавский 1989, с. 145 – 146, 1990, с. 

134 – 144; Липавский, Снытко 1990]. Не надає особливого приводу для 

сумніву автору, щодо варварського походження поховань, повна відсутність 

серед інвентаря зброї, східна орієнтація кістяків, зафіксована  виключно у 

всіх випадках, де її вдалось відновити [Гребенников 2008, с. 38]. Практично, 

основними аргументами про варварський характер похованих в некрополях 

Матросівки і Аджиголу, є такі важливі, на погляд Ю.С. Гребенникова, 

технологічні особливості облаштування підкурганних могил, як рівчаки 

навкруги насипу, наявність кам’яних закладок, та, загалом, використання 

каміння для поховальних споруд [Гребенников 2008, с. 53]. Вказані риси ні в 

якому разі не можуть виступати в якості вирішального етнічного показника і 

тому, при комплексному розгляді особливостей Матросівського могильника, 

у дослідників виникає цілком зрозумілий великий сумнів, щодо його 

варварської інтерпретації і виникає більш впевнене припущення про його 

еллінське походження [Крижицький 2001, с. 23 – 24; Буйских 2005, с. 182, 

прим. 8; Снитко 2011, с. 12, рис. 1, № 9].  

Так само, Ю.С. Гребенниковим, зовсім не згадуються синхронні 

могильнику ближні поселення (пастуші селища) пізньоархаїчного та 

ранньокласичного часу Аджигольська балка-II, III, XIV [ Крыжицкий и др. 

1989, с.21, рис. 3], мешканці яких, вірогідно, залишили могильник. Треба 

зазначити, що Матросівський некрополь використовувався лише у 

пізньоархаїчний та ранньокласичний часи, на протязі 30 – 50 рр., можливо, 
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членами однієї пастушої родини, або невеликої спільноти. У подальшому, 

мешканці Аджигольського мікрорегіону, переважно користувались лише 

одним спільним великим некрополем в пониззі балки (Аджигол – Пітухівка) 

[Буйских 2009, с. 234; Снитко 2009, с. 27]. Відзначаємо також наявність в 

Матросівському некрополі поховань третьої чверті V ст. до н.е., які 

додатково свідчать, що остання третина V ст. до н.е. не була часом повного 

припинення життєдіяльності на території хори Ольвії [Снитко 2011, с. 12 – 

13]. Матросівський некрополь є першою, частково дослідженою, 

поховальною пам’яткою хори Ольвії, залишеною населенням, яке 

професійно, переважно, було задіяне в галузі тваринництва. 

Дніпровське. Некрополь знаходиться на високому корінному плато 

правого берега Дніпро-Бузького лиману на широкому зворотньому мису при 

злитті Бузького та Дніпровського лиманів у 1 км на північний схід від 

с. Дніпровське. Некрополь витягнутий широкою смугою впродовж берегової 

лінії з північного сходу (ділянка плато у 300 м від берегового урізу) на 

південний захід до краю узбережного кліфу на протязі 1,25 км. (Рис. 1, 8;18; 

19; 20). Загалом займає площу близько 80 га. Могильник має змішаний 

характер. Курганна ділянка, де візуально зафіксовано 5 насипів та велика 

кількість характерних глинястих плям від зруйнованих систематичною 

оранкою насипів, знаходиться у північно-східній частині некрополя в 250 – 

300 м від берегового урізу, біля кургану доби бронзи (рис. 14). Орієнтовна 

площа курганної ділянки близько 10 – 20 га. Курганні насипи частково 

поруйновані сучасними грабіжниками [Курганская  2008, с. 39; Курганська, 

Снитко 2008, с. 95 – 97; Снытко, Курганская, Лобко 2009, с. 265 – 266]. Саме 

на цій території серед грабіжницьких відвалів та на денній поверхні 

зафіксована велика кількість уламків кераміки, виключно, VI – V ст. до н.е., 

які датують цю частину некрополя архаїчним та ранньокласичним часом. 

Архаїчна та ранньокласична ділянка некрополя, вірогідно, була залишена 

мешканцями прилеглих до пам’ятки синхронних поселень Дніпровське-III, 

IV та Закисова балка-I. З Дніпровського некрополя, в бік північного сходу, 
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відкривається широкий краєвид на південну і південно-західну частину 

ольвійського некрополя (ділянки Широкої та Закисової балки), в бік сходу – 

на гирло Дніпровського лиману та мис Гіполай, в бік південного сходу, 

півдня та південного заходу – на Кінбурнську косу. Цілком імовірно, що ці 

природні особливості вплинули на первинне розташування некрополя саме в 

цьому місці. Розкопки пам’ятки не проводились.  

Південний некрополь біля с. Прибузьке. Знаходиться на корінному 

плато правого берега Бузького лиману у 0,5 км на південь від с. Прибузьке, у 

1 км на захід від урізу берегового кліфу (Рис. 1,7; 16). З території могильника 

відкривається широкий краєвид: в бік півночі – на степ та Бузький лиман, в 

бік сходу – на Бузький лиман та лівий його берег, в бік південного сходу на 

лиман та Волоську косу, яка починається у 1,5 км на південний схід від 

некрополя. Некрополь мав змішаний характер. Курганна ділянка займає 

західний край могильника. Кургани біля с. Прибузьке згадував ще А. Шмідт 

у 1897 р. в «Материалах для географии и статистики России, собранных 

офицерами Генерального штаба». За його описом у 2,5 км на північ від с. 

Парутине в урочищі «Чертоваты курганы» знаходилось багато невеликих 

насипів, «подобных руинам Ольвии» [Шмидт 1867, с. 830] (28). Безкурганна 

ділянка некрополя, судячи з характерних глинястих плям на розореній 

поверхні поля, знаходиться на схід від курганів, в бік лиману. Загалом 

некрополь має площу близько 5 – 10 га. 

У 1988 р. експедицією Миколаївського краєзнавчого музею було 

досліджено три підкурганних поховання, здійснених в широких 

підпрямокутних ямах з дерев’яним перекриттям, орієнтованих з заходу на 

схід [Снытко, Гребенников, Липавский, Смирнов 1988; Липавский, Снытко 

1990, с. 1 – 7; Снитко 2011, с. 14]. Висота курганних насипів – 0,7 – 1,5 м, 

діаметр – 15,0 – 25,0 м. 

За матеріалами розкопок, некрополь датується кінцем VI – першими 

двома чвертями V ст. до н.е. та залишений, вірогідно, мешканцями великого 

поселення пізньоархаїчного та ранньокласичного часу Чортувате-II [Снитко 
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2011, с. 14], яке знаходилось у 0,5 – 0,8 км на північ від могильника 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 3, №  44].  

Північний некрополь біля с. Прибузьке розкинувся широкою смугою 

за 0,5 км на північ від села на корінному плато правого берега Бузького 

лиману у 0,5 км на захід від урізу берегового кліфу (Рис. 1, 14; 15; 17). Під 

час досліджень зафіксовані курганна та безкурганна ділянки. Курганна 

ділянка займає південний край некрополя, безкурганна – знаходилась 

безпосередньо біля курганних насипів та росповсюджувалась в бік півночи. 

Некрополь пізньоархаїчного та ранньокласичного часу загалом займав площу 

близько 10 – 15 га. 

На некрополі зафіксовано та досліджено дев’ять підкурганних 

поховань пізньоархаїчного та ранньокласичного часу: 1, 2, 3 / 1988 і 3, 5, 6, 

10, 11, 16 / 2000 [Снытко, Гребенников, Липавский, Смирнов 1988; 

Липавский, Снытко 1990, с. 1 – 7, рис. 1 – 7; Снытко 2000; Снитко 2011, с. 14 

- 16], здійснених в широких підпрямокутних ямах. Кургани мали незначну 

висоту – 1,0 – 2,0 м і діаметр 15,0 – 25,0 м. Один курган (№ 2/1988) мав 

кам’яний кромлех. Зафіксоване парне розташування насипів (№ 10, 11 / 

2000). В двох випадках, на незначніій відстані один від одного, в лінію, 

орієнтовану з півночи на південь, знаходились одразу по три кургани (№ 1, 2, 

3 / 1988, № 3, 5, 6 / 2000). Таке розташування могил, вірогідно, свідчить про 

родинні зв’язки між похованими. 

На безкурганній ділянці досліджено 69 поховань кінця VI – V ст. до н.е. 

здійснених в ямах. Ями були великих, середніх і малих розмірів (підліткові і 

дитячи поховання), але за «стилем» аналогічні підкурганним. Наявність на 

некрополях хори безкурганних поховань в широких підпрямокутних ямах, 

додатково свідчить про більш високий соціальний статус похованих в 

курганах та остаточно спростовує «варварську» гіпотезу стосовно 

підкурганних могил Нижнього Побужжя [Снитко 2011, с. 16]. 
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Зазначимо також, що некрополь був облаштований біля курганної 

групи доби бронзи, складеної, як мінімум, з двох насипів. Один курган (№ 1 / 

2000) був досліджений у 2000 р.[Снытко, Лобко 2008, с. 88 – 90, рис. 1].  

Північний некрополь був залишений мешканцями розміщених поблизу 

еллінських поселень і хуторів пізньоархаїчного та ранньокласичного часу 

(агломерація Чортувате-I – V і VII [Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 3, № 41 

– 46]) [Снитко 2011, с. 17]. 

Південний некрополь біля с. Козирка (Мала Дераклея). (Рис. 1, 

5;14) Знаходиться на плато правого берега Бузького лиману в 2 км на південь 

– південний захід від села. Витягнутий широкою, до 0,25 км, смугою з 

півдня, майже від краю берегового кліфу, на північ, на відстані 0,7 – 1,0 км. 

Має загальну площу близько 10 – 15 га. В південній частині некрополя 

знаходиться курган доби бронзи, висотою до 3,0 м. (29) Поряд з ним, в бік 

півночи та північного заходу, розташована і курганна діллянка некрополя VI 

– V ст. до н.е. На розореній поверхні простежуються близько 10 невеликих, 

висотою до 0,5 – 1,0 м, насипів, на поверхні яких, під час перевірок 

технічного стану пам’ятки, співробітниками держінспекції по охороні 

пам’яток культури в Миколаївській області зафіксовано велику кількість 

уламків амфор та гончарної кераміки пізньоархаїчного та ранньокласичного 

часу. Безкурганна ділянка, яка фіксується по характерним глинястим плямам 

на розореній поверхні поля, знаходиться безпосередньо біля курганів та 

займає центральну та північну частини могильника.  

Некрополь, вірогідно, залишений мешканцями територіально прилеглої 

до нього великої агломерації поселень пізньоархаїчного та ранньокласичного 

часу правого південного боку великої Козирської балки Козирка- IX, XI, XII, 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXV [ Крыжицкий и др. 1989, с. 21, рис. 31, № 

51 – 59]. Найближче з них – Козирка-XXII, знаходиться у 50 – 100 м на північ 

– північний схід від некрополя. Відзначаємо, що могильник знаходиться на 

південній околиці цієї великої агломерації. 
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З території пам’ятки відкривається чудовий краєвид: в бік сходу –  на 

Бузький лиман та Ожарську косу лівого берега, орієнтовану на захід; в бік 

південного сходу – на Руську косу лівого берега, орієнтовану на захід; в бік 

півдня – на правобережну Волоську косу, спрямовану в бік сходу. 

У 2005 – 2007 рр. некрополь систематично грабувався та руйнувався 

сучасними скарбошукачами, про що свідчить значна кількість грабіжницьких 

підкопів [Яценко, Снитко, Лобко 2010, с. 98]. Археологічні дослідження 

пам’ятки не проводились.  

Північний некрополь біля с. Козирка (Рис. 1, 6; 12; 13). Знаходиться 

у 100 – 150 м на північ – північний схід від північної частини сучасного с. 

Козирка на плато правого берега Бузького лиману у 300 – 350 м від урізу 

берегового кліфу. Має загальну площу близько 10 – 20 га (30). Витягнутий 

широкою, до 150 – 200 м, смугою з півдня на північ – північний схід, на 

протязі 600 – 700 м. Розкопки ділянки пізньоархаїчного та ранньокласичного 

часу не проводились. Судячи з окремих знахідок на поверхні грунту, вона 

заходилась у пвнічній – північно-західній частині могильника. Тут можлива і 

наявність курганних насипів, про які свідчать незначні, майже зневільовані 

систематичною плантажною оранкою, невеличкі пагорбоподібні нерівності 

на тлі загального рельєфу. За сучасним станом дослідження, важко 

встановити і площу некрополя VI – V ст. до н.е., але буде цілком вірогідним 

припущення, що вона була достатньо значною, так як некрополь цього часу, 

скоріше за все, використовувався мешканцями великої агломерації 

різнотипових поселень та хуторів, розташованих на лівому північному боці 

Козирської балки та узбережжі Бузького лиману, навкруги могильника: 

Козирка-II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, Стара Богданівка-II [Крыжицкий 

и др. 1989, с. 21, рис. 3, № 60 – 69]. Таким чином, некрополь з півночі, сходу, 

півдня та південного заходу був оточений синхронними поселеннями. 

Найближче до некрополя поселення Козирка-XV знаходиться у 50 – 100 м на 

північ – північний захід від його умовної північної межі. 
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З природно-географічних особливостей розташування пам’ятки 

зауважимо ще на такий фактор, як мальовничий краєвид, який відкривається 

з його території: в бік сходу – на Бузький лиман та лівобережні, спрямовані 

на захід, Криву та Жовтневу коси, в бік південного сходу – на Ожарську та 

Руську коси, в бік півдня – на правобережну Волоську косу. 

У 2005 – 2007 рр. некрополь систематично грабувався та руйнувався 

сучасними скарбошукачами, про що свідчить велика кількість грабіжницьких 

покопів [Козленко 2008, с. 94 – 95; Яценко, Снитко, Лобко 2010, с. 98]. 

Стара Богданівка (Рис. 2, 5; 10; 11). Знаходиться орієнтовно на 

північно-західній околиці с. Стара Богданівка на плато правого берега 

Бузького лиману, на лівому північному боці стародавньої балки. Пограбоване 

у давнину підкурганне поховання в якому знайдено за щоденником 

Ю.С. Гребенникова ольвійську монету дельфін та уламки амфори, орієнтовно 

датується першою чвертю V ст. до н.е. Найвірогідніше, був залишений 

мешканцями поселень Стара Богданівка 4, 6, 7, 9, 10, 11,12 [Крыжицкий и др. 

1990, с. 32]. 

Дідова Хата (Рис. 1, 2; 8; 9). Некрополь знаходиться на високому 

корінному плато правого берега Бузького лиману в «підошві» (південно-

західній частині) великого мису, спрямованого в бік півночі, ріг якого нині 

займає сучасне село Мала Корениха (Заводський р-н, м. Миколаїв) та 

відноситься до комплексу археологічних пам’яток в урочищі Дідова Хата 

[Рубан 1978, с. 33]. Курганна ділянка VI – V ст. до н.е. розташована 

безпосередньо на території курганної групи доби енеоліту – бронзи (висота 

найвищого кургану близько 5 м) в 50 м на північ від сучасного шляху 

Миколаїв – Радсад, в 1,2 км на південний захід від с. Мала Корениха та в 300 

м на північ від берега лиману. Під час дослідження курганної групи доби 

бронзи у 1968 р. експедицією Миколаївського краєзнавчого музею були 

розкопані два підкурганних поховання античного часу (кургани № 9 та 10) 

[Никитин 1968; Снитко 2011, с. 15]. Кургани мали незначну висоту – 1 – 1,5 

м та діаметр до 25 м. Зафіксовані кам’яні кромлехи, які оточували обидва 
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насипи. Поховання були здійснені в широких підпрямокутних ямах, з 

використанням дерева та каміння в їх перекриттях. По залишках кістяків 

встановлена їх орієнтація черепом на схід. Серед знахідок – антична 

імпортна кераміка. Безкурганна ділянка могильника VI – V ст. до н.е. 

розташована дещо в бік півдня від курганів, до узбережжя лиману. Про її 

існування свідчить велика кількість характерних глинястих плям на 

розореній поверхні грунту, де в різні часи була знайдена велика кількість 

уламків кераміки (переважно амфор) цього часу. 

Некрополь був залишений мешканцями синхронного поселення Дідова 

Хата-II,  яке розташоване в 100 –150 м на захід від нього [Крыжицкий и др. 

1989, с. 21, рис. 3, № 83] (31). Також, треба звернути увагу на те, що 

поселення Дідова Хата-I, яке датують класично-елліністичним часом 

[Штительман 1952, с. 11 – 22, 1956, с. 272; Рубан 1978, с. 32 – 35; Wasowicz 

1975, p. 169] та яке знаходиться у 150 м в бік півдня, до лиману від ділянки 

некрополя, досліджувалось лише в доступній узбережній частині. Можливо, 

шар пізньоархаїчного – ранньокласичного періоду знаходиться в центральній 

та північній частинах поселення (ближче до некрополя), територія яких 

засаджена лісом. Не виключено, що територія некрополя використовувалась і 

мешканцями поселення Мала Корениха-IV, яке знаходилось в 1,5 км на 

північний захід від пам’ятки, на узбережжі лиману [Крыжицкий и др. 1989, с. 

21, рис. 3, № 82]. 

Лупареве (Рис. 1, 1; 4). Некрополь розташований на плато лівого 

берега Бузького лимана у 0,5 км на південь від с. Лупареве. Орієнтовно, 

займає широку берегову смугу, до 0, 5 км завширшки, від краю кліфу на 

захід в бік плато та довжиною 1, 5 – 2,0 км з півночі на південь, паралельно 

узбережжю. Тут берегова лінія природно утворює невеликий мис та косу, 

спрямовані в бік заходу. Цей мис в спеціальній літературі фігурує під 

етнографічною назвою Семенів Ріг, яка навіть неодноразово згадується в 

українських народних думах про козацькі звитяги. Саме над цим мисом і 

знаходиться могильник. Курганна ділянка розташована у центральній та 
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південній частинах некрополя. У 1969 р. Інгулецькою Скіфською 

експедицією Інституту археології АН СРСР та МДУ, під керівництвом 

В.Г. Петренко та Н.Г. Єлагіної, було досліджено 4 підкурганних поховання в 

широких підпрямокутних ямах, одне з яких впущене в насип доби бронзи 

[Петренко, Елагина 1969; Гребенников 2008, с. 36 – 38; Гребенников 2010, с. 

50] (32). Ще один курган доби енеоліту – бронзи був досліджений на 

некрополі у 1989 р. [Снытко, Наумов, Соболевская, Гаврилов 1989,Снитко, 

Наумов 1990, с. 76]. Тоді було зафіксоване і поховання перших двох чвертей 

V ст. до н.е. на безкурганній ділянці, яка займала прибережну західну та 

північну частини могильника [Снытко и др. 1989,Снитко, Наумов 1990, с. 76; 

Снитко 2011, с. 11 – 12, рис. 1, № 1]. 

Некрополь був залишений прилеглими до нього з боку півночі 

синхронними поселеннями Лупареве- I, II та з півдня – Семенів Ріг. 

 

2.3. Некрополі класичного та елліністичного часу 

Згідно періодизації хори Ольвійського полісу класичної та 

елліністичної епох, а саме – останньої третини V – середини II ст. до н.е., 

визначаються три основні етапи (3 – 5), які охоплюють другу половину 

першого періоду життєдіяльності та розвитку сільськогосподарської 

території держави [Крыжицкий и др. 1989, с. 10]. На сьогодні відомі 152 

пам’ятки класично-елліністичної доби (рис. 19) [Крыжицкий и др. 1990, с. 

120] (33). 

Третій етап (класична епоха) починається з останньої третини V ст. до 

н.е. та завершується 331 р. до н.е. – часом походу в Північне Причорномор’є 

Зопіріона. Це період остаточного становлення Ольвії, як класичного 

античного полісу та максимального розвитку саме еллінських політичних, 

соціально-економічних, містобудівних, архітектурних та культурних 

традицій [Виноградов 1989, с. 135 сл.; Крыжицкий и др. 1989, с. 10; 

Крыжицкий 1993, с. 7, 56 – 64; Крыжицкий, Лейпунская 1997, с. 25 – 29; 

Буйских 2009, с. 230 – 232]. Даний етап відзначається вторинним 
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цілеспрямованим освоєнням сільськогосподарської території – хори [Рубан 

1978-а, с. 66 – 68; Отрешко 1982, с. 34 – 38; Крыжицкий и др. 1989, с. 10, 99 – 

100; 1999, с. 114; Буйских 2009, с. 230 – 232]. Цей процес, як вважає 

більшість дослідників, був безпосередньо пов’язаний з політичним 

переустроєм в державі, а саме, з поваленням тиранії [Рубан 1979, с. 79 – 80, 

1985, с.  33 – 34; Виноградов 1981, с. 65 сл., 1989, с. 138; Крыжицкий и др. 

1989, с. 99; Снытко 2000, с. 49; Буйских 2009, с. 230]. У якості умовної дати 

повалення тиранічного режиму прийнято вважати межу V – IV ст. до н.е. 

[Рубан 1985, с. 33-34; Виноградов 1989, с. 138]. Пізніше Ю.Г. Виноградов та 

В.В. Крапівіна, проводячи аналіз ольвійської лапідарної пам’ятки, яка має 

два документи на одній плиті – декрет на честь боспорського правителя 

Сатіра та договір з його сином Левконом, припустили можливість того, що у 

хронологічний проміжок 392 – 389 рр. до н.е., ольвіополіти ще знаходились 

під владою тирану [Виноградов, Крапивина 1995, с. 75–76]. М.І. Ніколаєв, 

досліджуючи каталог ольвійських епонімів [IOSPE, I2, 201], пов’язує час 

повалення тиранії з введенням в Ольвії епонімату Аполлона Дельфінія у 

401 р. до н.е. [Николаев 2008, c. 38, 63]. Але, виведена суто математичними 

розрахунками дата не може вважатися остаточною, оскільки автор 

орієнтується на загальноприйняту умовну дату падіння тиранії. Вона може 

бути відсунена як на десятиріччя раніше так і на десятиріччя пізніше і, 

загалом, мати, як мінімум, майже двадцятирічний діапазон [Снитко 2010, с. 

139].  

Події політичного характеру, певним чином, сприяли проведенню 

економічних реформ та кардинальним змінам в земельному законодавстві, 

що сприяло появі та розвитку поселень хори [Рубан 1979, с. 80; Снытко 2000, 

с. 49; Буйских 2009, с. 230]. Починаючи з останньої третини V ст. до н.е. на 

узбережжі Бузького лиману, біля Ольвії, виникають перші нові поселення з 

наземним кам’яним домобудівництвом [Штительман 1958, с.131–132; 

Русяева 1968, с. 212; Виноградов, Марченко 1985, с. 15; Марченко, 

Доманский 1986, с. 48], а також перші в регіоні окремі індивідуальні садиби 



54 
 

 

[Буйских 1990, с. 51 – 52; 2009, с. 230]. Найбільші масштаби цей процес 

отримав на межі V – IV ст. до н.е. – першій третині IV ст. до н.е., коли 

сільська округа досягає меж колишньої «великої» хори архаїчного та 

ранньокласичного часу (рис. 16). В перших двох третинах IV ст. до н.е. 

виникає ціла низка урбанізованих поселень з розвинутим кам’яним 

домобудівництвом на територіях,  які займали колишні архаїчні поселення та 

на нових місцях [Крыжицкий и др. 1989, с. 11; Буйских 2009, с. 230 – 231]. 

Заселення хори проходило послідовно, на протязі як мінімум, півсторіччя 

[Снытко 2000, с. 58; Буйских 2009, с. 230]. Якщо, найближчі до Ольвії 

поселення виникли, переважно,  на межі V – IV ст. до н.е., то одне з самих 

віддалених на північ від міста поселення Сиверсів Маяк-I, засноване не 

раніше 360 – 350 рр. до н.е. [Снытко 1995-а, с. 148; Jefremow, Snytko 2004, s. 

38]. Послідовність за часом забудови простежується і на найближчих до 

Ольвії пам’ятках. Так, на поселенні Чортувате-I, є ділянки, які датуються 

межею V – IV ст. до н.е. та є житла, що побудовані не раніше другої чверті 

IV ст. [Снытко 1994-а, с. 152 – 156, 2000, с. 58]. У зв’язку з цим зазначимо, 

що, можливо, терміни «реколонізація» та «реорганізація», запропоновані 

В.М. Отрешко та В.В. Рубаном як причина відновлення т. зв. «великої хори», 

не зовсім вдало відповідають характеру процесу нового освоєння сільської 

округи [Отрешко 1982, с. 36 – 38; Рубан 1985, с. 33 – 36]. Коріння його, на 

наш погляд, треба шукати в темпах економічного та соціально-

демографічного зростання самої Ольвійської держави та, в цілому, 

хронологічний відрізок, пов’язаний з збільшенням мережі сільських 

поселень, характеризувати,  як черговий етап внутрішньої колонізації полісу 

[Снытко 2009-а, с. 186], що більше відповідає традиційній античній практиці 

поступового розширення зони безпосереднього господарського впливу 

[Яйленко 1983, с. 135]. Освоєння хори було процесом внутрішньополісним в 

політичному, економічному та в соціально-демографічному плані. Воно 

здійснювалось, переважно, за рахунок внутрішніх ресурсів Ольвійської 

держави [Крыжицкий и др. 1989, с. 100; Снытко 2000, с. 57 – 58, 2009-а, с. 
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186], хоча, цілком не виключається можливість участі в новому заселенні 

ольвійської хори епойків з Малої Азії [Отрешко 1982, с. 38] та, особливо, з 

метрополії – Мілету, з якою у ольвіополітів існував договір про ісополітію, 

додатково підтверджений у 329/8 рр., або трохи пізніше [Milet, 1, 3, № 136 = 

Syll.3 , 286; Виноградов 1983, с. 390].  

Вірогідно, у зв’язку з масовим характером цього процесу, деякими 

поселенцями, як і в архаїчну добу, знов використовуються такі типи 

житлово-господарських споруд, як землянки та напівземлянки [Головачёва 

1987, с. 79; Головачёва и др. 1991, с. 66 сл.; Крыжицкий и др. 1989, с. 150; 

Марченко, Рогов 1989, с. 51 – 52; Снытко 1994, с. 38 – 40, 1995-а, с. 146 – 

147, 1996, с. 104 - 106; Буйских 2009, с. 231], що добре зарекомендували себе 

в епоху колонізації, як більш доступний та практичний тип житлово-

господарської будівлі [Буйских 2009, с. 231] не тільки в Нижньому Побужжі, 

а й в багатьох інших давньогрецьких містах Північного Причорномор’я, 

таких як Ніконій, Керкинитіда, Херсонес, Німфей, Пантікапей [Крыжицкий 

1993, с. 40 – 46; 2007, с. 20 – 21].  

Четвертий етап (ранньоелліністичний) має хронологічні рамки від 

331 р. до н.е. до середини III ст. до н.е. Цей період є часом максимального 

економічного розвитку Ольвійської держави. На сільськогосподарській 

території полісу разом з поселеннями звичайної структури, окремими 

індивідуальними садибами, агломераціями однотипових і різнотипових 

пам’яток, з’являються так зв. колективні садиби. Для третього та четвертого 

хронологічних етапів типовим є максимальне освоєння 

сільськогосподарської території в межах історичних кордонів полісу, 

наслідком чого, є суттєве зростання щільності населення в цей час, відносно 

архаїчної доби [Крыжицкий и др. 1989, с. 10] та відчутний зріст 

демографічного потенціалу населення в сільській окрузі держави 

[Крыжицкий и др. 1990, с. 75; Буйских 2009, с. 233], про що свідчить і 

утворення таких адміністративно-господарських об’єднань, як агломерації, 

відомих в Нижньому Побужжі у дещо іншому соціально-економічному та 
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демогафічному форматі, ще з періоду першого розквіту хори Ольвії в 

пізньоархаїчну та ранньокласичну добу [Крыжицкий и др. 1989, с. 40 – 41]. 

На деяких поселеннях хори, особливо на тих, де була поширена, як і в добу 

колонізації, землянкова та напівземлянкова архітектура, проходять 

масштабні загальні перепланування території, та починається розбудова 

наземних кам’яно-сирцевих жител, які іноді блокуються в квартали, 

внаслідок чого, вони отримують дещо урбанізований вигляд [Крыжицкий и 

др. 1989, с. 150; Снытко 1995-а, с.148, 1996-б, с. 84 – 86]. За думкою деяких 

дослідників, є підстави для висновку, що таким чином поселення 

відновлювались після руйнацій часу походу Зопіріона до стін Ольвії [Славин 

1976, с. 18; Рубан 1985, с. 36]. Але, найбільш вірогіднішою, здається версія, 

що масові перебудови були пов’язані з змінами соціально-політичної та 

економічної ситуації в державі [Крыжицкий и др. 1989, с. 150; Снытко 1996-

б, с. 86], особливо, після можливої перемоги в Ольвії цього часу 

демократичних партій радикального напрямку [Виноградов 1989, с. 175 – 

176] та, як наслідок, вірогідними інноваціями в земельному законодавстві, 

про що свідчить і поява на хорі зовсім нового типу пам’яток – колективних 

садиб. Останнє також свідчить про певні зміни в соціальній структурі 

сільського населення [Крыжицкий и др. 1989, с. 150]. Розширення 

сільськогосподарської округи Ольвії – життєво важливої економічної бази 

полісу, було головною умовою стабільного функціонування держави, 

соціально-політичної і економічної активності, що сприяло її максимальному 

розквіту в елліністичний період [Рубан 1982, с. 84; Крыжицкий и др. 1989, с. 

100; Буйских 2009, с. 233]. 

П’ятий етап (елліністичний). Охоплює період від третьої чверті III ст. 

до н.е. до середини II ст. до н.е. [Крыжицкий и др. 1989, с. 10]. 

Характеризується занепадом сільської округи на тлі загальної економічної 

кризи в державі. До середини III ст. до н.е. велика хора завершує своє 

існування, що, вірогідно було пов’язане з загостренням військово-політичної 

ситуації в степах, а саме, з постійними навалами кочовиків (галатів, скірів), 
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про які йде мова в декреті на честь громадянина Протогена сина Геросонта 

[Рубан 1985, с. 43 – 44; Крыжицкий и др. 1989, с. 150; Буйских 2009, с. 237]. 

Це становище посилюється значними змінами природно-кліматичних умов 

(наставання довгого посушливого періоду середини III – початку I ст. до н.е. 

в Північному Причорномор’ ї), а, як наслідок, занепадом економіки 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 96 – 97, 100 – 101; Буйских 2009, с. 237]. В цей час 

Ольвія втрачає більшість своєї колишньої аграрної території. Сліди руйнацій 

від можливих навал кочовиків простежуються лише на деяких пам’ятках в 

шарах середини III ст. до н.е. [Рубан 1985, с. 43 – 44]. На більшості 

досліджених поселень наслідків агресії не зафіксовано. Скоріше за все, вони 

були просто покинуті їх мешканцями [Снытко 1997-а, с. 245]. 

Життєдіяльність простежується лише на окремих лівобережних поселеннях 

Бузького лиману [Крыжицкий и др., 1989, с. 101] та окремих пам’ятках 

правого берега, ближче до Ольвії [Снытко 1997, с. 110, 1997-а, с. 246]. Але, 

вірогідніше, використання цих поселень, носило сезонний характер, на час 

посівних робіт та збирання урожаю [Крыжицкий и др., 1989, с. 101; Снытко 

1997, с. 110]. Про сезонність цих поселень додатково свідчить і, майже, повна 

відсутність поховань цього часу в сільських некрополях. 

Завершуючи коротку характеристику хронологічних етапів ольвійської 

сільської округи класично-елліністичного періоду, зазначимо, що некрополі 

хори, переважно, хронологічно співпадають з третім та четвертим етапами 

першого періоду. До п’ятого етапу належать лише  декілька поховань 

Пітухівського некрополя (2S, 3O, 3Q) [Ebert 1913, s. 60, abb. 62, s. 66, 69 – 72, 

abb. 77 – 79].  

В наш час, археологічно відомі 12 некрополів класично-елліністичного 

часу: Сіверсів Маяк, некрополь поселення Миколаїв-6, Яхтклуб 

(м. Миколаїв), Дідова Хата, Стара Богданівка, Північний та Південний 

некрополі біля с. Козирка, Північний некрополь у с. Прибузьке, Дніпровське, 

Аджигол-Пітухівка, Дмитрівка, Лагерна коса (Рис. 2). Надалі надаємо 

топографічну та типологічну характеристику кожному окремому некрополю 



58 
 

 

в контексті його територіального розташування відносно синхронних 

поселень, хуторів та садиб. 

Лагерна коса (Рис. 2, 12, 26). Могильник знаходиться в східній частині 

великої Лагерної коси, спрямованої на захід, що відділяє Березанський лиман 

від Чорного моря, на високому плато її південного приморського боку, в 

0,1 км на південь від с. Велика Чорноморка та в 2 км на північний захід від 

м. Очаків. Некрополь знайдений випадково, під час будівельних робіт у 

1984 р. Більша частина пам’ятки знищена багатовіковим інтенсивним 

процесом берегової абразії. Під час охоронних досліджень були зафіксовані 

залишки 7 поховань, переважно в підбоях, які за знахідками датуються IV – 

III ст. до н.е. [Буйских, Бураков 1984; Никитин, Снытко 1984; Буйських, 

Нікітін 1988, с. 89]. Майже всі поховані, де було можливо відновити 

первинне розташування кістяків, знаходились у випростаному стані на спині, 

черепом на захід [Буйських, Нікітін 1988, с. 89, рис. 4]. Західна орієнтація не 

виходить за межі ольвійських поховальних традицій. В некрополі Ольвії IV – 

III ст. до н.е. така орієнтація зафіксована в близько 50% всіх могил [Парович-

Пешикан 1974, с. 55]. Ця тенденція для доби пізньої класики та еллінізму 

простежується і в інших полісах Північного Причорномор’я. У містах 

Боспору та в Херсонесі у IV – III ст. до н.е. традиція поховання головою на 

схід вже не була сталою. Деякі дослідники навіть припускають, що широтна 

орієнтація в добу еллінізму вже не може бути вирішальним аргументом у 

визначенні етносу похованих [Липавский 1985, с. 46 – 47, 1988, с. 35]. Але, 

для некрополів хори Ольвії, де сільске населення дуже консервативно 

ставилось до питань збереження давніх традицій, на відміну від городян, 

західна орієнтація є доволі рідкісною, про що свідчать археологічні 

дослідження [Снитко 2009, с. 31]. Тому, така тенденція в похованнях 

Лагерної коси є виключенням, на тлі інших некрополів ольвійської сільської 

округи. 

Вірогідним поясненням цьому явищу може бути гіпотеза Г.С. Русяєвої 

про особливий контингент колоністів, з своїми специфічним культурними та 
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релігійними традиціями, які заселили устя Березанького лиману, що, скоріше 

за все, походили з певної місцевості Іонії, де відношення до культу Ахілла 

було прерогативним [Русяева 1975, с. 180 – 181]. Можливо, і обряд 

покладення померлих головою до Еребу для них був традиційним та складав 

певну важливу частину поховального ритуалу. Зазначимо, що могильник 

знаходиться в 0,7 – 1,0 км на південь – південний схід від святилища Ахілла 

на Бейкуші. 

Майже неможливо на сьогодні встановити первинну площу некрополя, 

який, вірогідно, охоплював значну територію, що була протягом багатьох 

століть знищена береговою ерозією. У зв’язку з цим, неможливо й 

достоменно припустити кількість найближчих синхронних поселень та 

хуторів, мешканці яких залишили цей могильник. Скоріше за все, це 

найближчі до нього (0,5 – 1,0 км) поселення Мала Чорноморка-II, IV та V, 

хоча й не виключено, що його використовували й мешканці інших пам’яток 

великої агломерації в цьому районі: Велика Чорноморка-I, IV, V, VI, VIII, X, 

Мала Чорноморка-III [Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 16 - 24] (34). 

Вартим уваги є і географічне розташування некрополя на початку 

великої коси, орієнтованої на захід, в мальовничій місцевості на високому 

узбережжі Чорного моря. 

Дмитрівка (Рис. 2, 11; 25). (Загальний опис пам’ятки див.: Розділ 2.2.) 

Охоронні та розвідувальні розкопки  не проводились. Некрополь класичного 

та ранньоелліністичного часу був, вірогідно, залишений мешканцями 

найближчих до нього (0,1 – 1,5 км) синхронних поселень Чехутово 

(Дмитрівка), Яселка-I, II, III, IV та Іванівка-I [Крыжицкий и др. 1989, с. 98, 

рис. 35, № 29 - 34]. 

Аджигол – Пітухівка (Рис. 2, 10; 23; 24). Пітухівський некрополь 

знаходиться на плато правого берега Дніпро-Бузького лиману на правому, 

західному боці Аджигольської балки в 1,5 км на схід від с. Дмитрівка 

(Очаківський район). Витягнутий широкою смугою (близько 0,5 – 0,7 км), 

довжиною 1,0 – 1,2 км, з північного сходу, від великого (до 4 м висотою) 
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кургану доби енеоліту-бронзи, на південний захід, майже до синхронного 

некрополю поселення Пітухівка-I. Має орієнтовну площу близько 20 – 30 га 

[Снитко 2009, с. 27]. Західний край кладовища доходить майже до краю 

берегової лінії – мису на початку Аджигольської коси. Аджигольська ділянка 

некрополя знаходиться на схід від основної частини пам’ятки, на лівому 

східному боці Аджигольської балки (див.: Розділ 2.2). Назву Пітухівський 

могильник отримав від однойменного села, що існувало до 1941 р., яке 

знаходилось на плато берега лиману, в 0,4 км на південь від Верхнього 

Аджигольського маяка, поміж пам’ятками античного часу – поселенням 

Пітухівка-I та городищем Пітухівка-II. 

Розкопки некрополя проводились М. Ебертом у 1911 р.[Ebert 1913]. 

Досліджено 58 поховань класично-елліністичного часу в підбоях та земляних 

склепах [Ebert 1913, s. 31 ff.]. Над деякими з них були зведені невеликі 

(висота до 2,0 м., діаметр до 30,0 м.) курганні насипи. Всього розкопано 

шість курганів, три з яких були поодинокі (1D, 2D, 3K), а три були розміщені 

поряд , майже впритул,один до одного, щільною групою, яка у плані нагадує 

трикутник [Ebert 1913, taf. 3]. Під двома насипами групи зафіксовано по три 

поховальні споруди (4S, 4B, 3N; 3Q, 3S, 3R), під одним дві (3O, 3P). Можливо, в 

цьому випадку, ми маємо справу з окремою родинною ділянкою, яка 

використовувалась напротязі декількох поколінь. Простежується 

ділянковість, коли підкурганні могили зосереджені окремо від безкурганних. 

У свою чергу, фіксується і певна відмежованість поховань, залежно від типів 

поховальних споруд, що притаманно майже всім некрополям хори Ольвії 

цього часу [Снитко 2009, с. 32]. На Аджигольській ділянці досліджені дві 

підкурганних могили IV – III ст. до н.е. 1N та 1P в підбої та земляному склепі 

(див.: Розділ 2.2). 

Некрополь був спільним для великої агломерації синхронних поселень, 

хуторів садиб та пастуших стоянок Аджигольського мікрорегіону: Пітухівка-

I, Пітухівка, садиби № 1, 4, 5, 6 [Курганська, Снитко 2008, с. 96], Аджигол –

мис, Аджигольська балка-II, IV, VI, VII, VIII, XI, XIV, Аджигольська коса-I 
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(Аджигол), III [Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 35 – 45; Буйских 

1997-а, с. 29 – 30, 2009, с. 234; Снитко 2011, с.12]. Стосовно Аджигольської 

ділянки некрополя можна припустити, що її традиційно використовували 

мешканці східного боку Аджигольської балки де з давніх часів були 

поховання їх родичів (Аджигол-I, VI). Про можливі родинні зв’язки свідчить 

і те, що обидва поховання класично-елліністичного часу, досліджені 

М. Ебертом на ділянці, були підпохованнями в кургани пізньоархаїчної – 

ранньокласичної доби. Тобто, некрополь IV – III ст. до н.е. був розташований 

на старому, освяченому давніми традиціями місці. 

Організація одного великого спільного некрополя в пониззі 

Аджигольської балки, певною мірою, спрощувала розподіл наявного 

аграрного кадастру для мешканців агломерації поселень, хуторів, садиб та 

пастуших стоянок  мікрорегіону. Таким чином, земельні ділянки та пасовища 

громадян вільно розміщувались по обох боках балки навкруги селищ та за 

необхідністю могли розширюватись в бік степу. Це є також додатковим 

підтвердженням гіпотези, стосовно якої в районі Аджигольської балки, 

починаючи з архаїчної епохи, існувала добре продумана господарсько-

поселенська структура,  складена з сезонних пастуших стоянок, стаціонарних 

поселень та садиб середньої площі, а також великих базових поселень 

[Буйских 2005, с. 178 – 179, 2009, с. 234]. З цього приводу, як нам здається, 

необхідно виключити будь які варіанти стихійності при заселенні цих 

територій у класичну добу, а також припустити імовірну участь при 

розподілі земельного кадастру спеціально призначених полісом, або обраних 

громадою, професійних геономів, що повинно було сприяти розумному та 

справедливому землерозподілу. Хоча питання про аграрний кадастр 

залишаються до кінця невирішеними, зазначимо, що сліди розмежування 

земель, за даними аерофотозйомки [Шишкин 1982; Лисецкий 1994], добре 

простежуються на території безпосередньо прилягаючої до Ольвії та на 

землях, розташованих на південний захід від міста, до устя Аджигольської 

балки [Буйских 2009, с. 234]. Не підлягає сумніву й те, що землі Ольвійської 
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держави, як і в інших давньогрецьких полісах, були рівномірно розподілені 

на земельні ділянки між громадянами [Отрешко 1981-а, с. 75 – 76; 

Крыжицкий и др. 1989, с. 140; Буйских 2009, с. 234], хоча, на теренах 

Нижнього Побужжя, це чітко не визначається, як, скажімо, в Херсонесі 

[Николаенко 1999]. 

Примітним в міфогеографічному контексті є розташування спільного 

некрополя агломерації в береговій частині, біля Аджигольської коси. 

Дніпровське (Рис. 2, 9; 18; 19; 20). Некрополь класично-

елліністичного часу улаштований на старому, освяченому давніми 

традиціями місці і є територіальним продовженням могильника 

піхньоархаїчної та ранньокласичної доби (загальний опис див.: Розділ 2.2.). 

Археологічні дослідження пам’ятки не проводились. Сучасними 

грабіжниками, на площі близько 3,0 га, майже знищена берегова південно-

західна ділянка некрополя [Курганская  2008, с. 39; Курганська, Снитко 2008, 

с. 95 – 97; Снытко, Курганская, Лобко 2009, с. 265 – 266], де судячи з 

підкопів були здійснені безкурганні поховання в ямах та невеликих підбоях. 

Кургани IV – III ст. до н.е., які, вірогідно, мали невелику висоту (до 1,0 м) та 

діаметр (до 15,0 – 20,0 м), у вигляді характерних глинястих плям, іноді з 

незначними скупченнями дрібного каміння та уламками кераміки, переважно 

амфор, ледве візуально простежуються на переораній поверхні поля. 

Витягнуті уривчастим ланцюжком з північного сходу (від насипів VI – V ст. 

до н.е.) на південний захід паралельно береговій лінії та на відстані 0,1 – 0,15 

км. від неї. Всього налічується близько 15 – 20 насипів. Загальна площа 

некрополя (VI – V, IV – III ст. до н.е), з урахуванням проміжків між 

окремими ділянками, складає близько 80 га [Снитко 2009, с. 27]. Великий 

спільний некрополь, вірогідно, залишений групою найблжичих до нього (0,1 

– 3,0 км) узбережних поселень: Дніпровське- II – IV, Закісова балка-I, II та, 

можливо, Широка балка-I та V [Крыжицкий и др., 1989, с. 98, рис. 35, № 46 – 

52]. 
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Північний некрополь біля с. Прибузьке (Рис. 2, 8; 15; 17). 

Знаходиться безпосередньо на місці могильника пізньоархаїчної та 

ранньокласичної доби (загальний опис див.: Розділ 2.2.). Загалом, виявлено 

116 поховань IV – III ст. до н.е., та 160 могил, які за комплексом некрополя 

датуються V – III ст. до н.е. [Снитко 2009, с. 26]. Некрополь цього часу також 

мав змішаний характер. Досліджено 6 підкурганних поховань в підбоях 

(кургани №  2000/ 2, 4, 8, 12, 13, 14). Сучасна висота насипів до 2,0 м, діаметр  

25 – 30 м [Снитко 2009, с. 29 – 30]. Перші три насипи знаходились в 

південній частині некрополя, поміж курганами пізньоархаїчної – 

ранньокласичної доби (кургани № 2, 4, 8). Три інші (кургани № 12 – 14) – 

дещо на північ, тобто в бік, куди за хронологією йшло поступове 

територіальне зростання площі могильника. Безкурганні поховання, іноді 

окремими скупченнями – ділянками, згрупованими, переважно, за типами 

поховальних  споруд (ями, підбійні могили), зафіксовані на всій території 

некрополя. Загальна орієнтовна площа пам’ятки – 20 – 30 га [Снитко 2009, с. 

27] (35).  

Некрополь залишений мешканцями великої агломерації поселень, 

садиб та хуторів, розташованих, переважно, на узбережжі лиману, поміж 

Чортуватою та Кателинською балками: Чортувате-I, II (садиби № 1 – 7), VI, 

VII, Кателине-I, II, V [Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 68 – 80]. Тут, 

як і у випадку з Аджигольським мікрорегіоном простежується розумний 

підхід до розподілу наявного земельного кадастру. Найвірогідніше, земельні 

ділянки громадян комплексу Чортувате – Кателине знаходились на вільних 

площах, навкруги поселень, садиб та великого спільного некрополя. Не 

виключено, що розподілу на земельні ділянки підлягала і територія, 

загальною площею близько 50 – 100 га, між поселеннями Чортувате-I 

[Снытко 1994-а, с. 152 – 156] та некрополем, яку в пізньоархаїчну та 

ранньокласичну епохи  займали ойкоси великих поселень Чортувате-V та VII 

(36).  
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Південний некрополь біля с. Козирка (Рис. 2, 7; 14). Розташований 

на тому ж місті де й могильник VI – V ст. до н.е. (див.: Розділ 2.2.). 

Дослідження некрополя не проводились. У 2005 – 2007 рр. некрополь 

систематично грабувався та руйнувався сучасними скарбошукачами, про що 

свідчить велика кількість грабіжницьких підкопів [Яценко, Снитко, Лобко 

2010, с. 98]. Серед відвалів грабіжницьких покопів та на розореній 

плантажем поверхні поля знайдена велика кількість уламків кераміки IV –

III ст. до н.е. Візуально простежуються на поверхні й характерні глинясті 

плями, які свідчать про наявність поховань. За наслідками спостережень 

розвідувального характеру, можна припустити, що некрополь класично-

елліністичної доби поступово поширювався в бік півночі від ділянки VI – 

V ст. до н.е. та, найвірогідніше, доходив майже до ділянки некрополя 

римського часу Козирського городища, яка досліджувалась А.В. Бураковим у 

1953 р. [Бураков 1976, с. 4 – 5, рис. 1, 136 – 138].  

Некрополь, вірогідно, був залишений давнім населенням поселень 

Козирка-III та XII [Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 81 – 82]. Останнє 

знаходиться на високому березі лиману у 50 – 100 м на схід від могильника 

[Рогов 1995, с. 42 – 44]. 

Північний некрополь біля с. Козирка (Рис. 2, 6; 12; 13). Знаходиться 

на місці некрополя VI – V ст. до н.е. та є його територіальним продовженням 

(див.: Розділ 2.2.). У 2005 – 2007 рр. некрополь також систематично 

руйнувався сучасними грабіжниками. У квітні 2007 р. на місцях 

грабіжницьких покопів співробітниками лабораторії археології та етнології 

МДУ ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв), експедиції Державного 

Ермітажу (м. Санкт-Петербург, Росія) під керівництвом співробітника 

Інституту археології НАНУ А.В. Івченка, проведені охоронні розкопки 

7 поховань класично – елліністичної доби, здійснених в ямах, підбоях та 

земляних склепах [Козленко 2008, с. 94 – 95]. Загальну площу пам’ятки на 

цей час встановити не є можливим, але, виходячи з візуальних спостережень 
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можна припустити, що вона була не меншою ніж за 20 – 25 га, включаючи 

ділянку VI – V ст. до н.е. 

Некрополь був залишений мешканцями найближчого великого 

поселення Козирка-II та садиби Козирка-VIII [ Крыжицкий и др. 1989, с. 98, 

рис. 35, № 83, 84], які знаходились на плато берега лиману в 100 – 150 м на 

північний схід, схід та південний схід від некрополя. 

Стара Богданівка (Рис. 2, 5; 10; 11). Знаходиться на території 

сучасного с. Стара Богданівка на плато правого берега Бузького лиману, на 

лівому північному боці стародавньої балки. Дійсну площу пам’ятки 

відновити достатньо складно. Ділянки некрополя фіксуються в різних 

частинах села. Окремі поховання місцеві мешканці знаходили при 

будівництві власних осель з кінця XIX – початку XX ст. В процесі охоронних 

розкопок різних років (див.: Розділ 1) досліджено два підкурганних та 

13 безкурганних поховань в ямах та підбоях, які датуються IV – III ст. до н.е. 

[Гребенников, Снытко 2013, с. 191 – 196]. Виходячи з місцезнаходження 

окремих ділянок могильника можна припустити, що він розміщувався 

широкою смугою з півдня на північ паралельно береговій смузі в 250 – 300 м 

на захід від берегового урізу. Курганна ділянка знаходилась на західному 

краю некрополя (біля сучасного сільського кладовища в східній частині 

села). 

Найвірогідніше, некрополь залишений давніми мешканцями 

найближчих (0,1 – 1, 0 км) синхронних поселень Стара Богданівка-III та V 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 85, 86]. Не виключено, що 

могильник використовувався й жителями більш віддалених  від нього на 

північ (1,5 – 3,0 км) поселень Нова Богданівка-II, V та VI [Крыжицкий и др. 

1989, с. 98, рис. 35, № 87 – 89]. 

Дідова Хата (Рис. 2, 4; 8; 9). Некрополь IV – III ст. до н.е. 

розповсюджувався на північ від ділянки VI – V ст. до н.е., на плато, майже до 

урізу берегової лінії (див.: Розділ 2.2). Могильник мав змішаний характер. 

Курганна ділянка, яка була складена з невеликих (висота до 1,0 м, діаметр до 
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15,0 – 20,0 м) насипів, які після багаторічних оранок ледве простежуються на 

денній поверхні, знаходиться в степовій південній частині некрополя. Під 

насипами курганів досліджені поховання в підбоях та земляних склепах. Тут 

також зафіксовані і безкурганні підбійні могили. Безкурганна ділянка, на якій 

досліджені, переважно, поховання в ямах знаходилась в прибережній 

північній частині пам’ятки. Загалом, в процесі охоронних робіт різних років, 

на ділянці некрополя IV – III ст. до н.е., на території близько 3,0 га, 

досліджено 33 поховання [Снитко 2009, с. 26]. Територія, яка складає 

проміжок між частиною де знаходились кургани пізньоархаїчної та 

ранньокласичної доби і ділянкою класично-елліністичного часу (близько 100 

– 150 м з півдня на північ) не досліджувалась у зв’язку з її постійним 

сільськогосподарським використанням, але, не підлягає сумніву те, що вона 

була зайнята некрополем, бо на її поверхні візуально простежується велика 

кількість характерних глинястих плям, можливо, залишків від стародавніх 

могильних насипів. Загалом площа некрополя могла складати близько 30 – 

40 га. 

Ще треба додати, що на ділянці могильника IV – III ст. до н.е. 

зафіксоване поховання в підбої останньої третини V ст. до н.е.[Снытко, 

Гребенников, Гаврилов 1997, с. 31]. Це є свідченням, що на Дідовій Хаті, як і 

на Аджиголі (некрополь Матросівка) в цей час простежується 

життєдіяльність. З іншого боку, констатуємо, що це саме раннє підбійне 

поховання, відоме на сільських могильниках хори. Масова поява цього типу 

поховальної споруди на некрополях ольвійської сільської округи відноситься 

до другої чверті – середини IV ст. до н.е. [Снитко 2009, с. 28]. 

Некрополь IV – III ст. до н.е. залишений мешканцями агломерації 

поселень та садиб мікрорегіону Дідової Хати: Дідова Хата-I, Дідова Хата, 

садиби № 1 – 3 та, можливо, Мала Корениха-I [Рубан 1978, с. 32 – 36; 

Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 92 - 96]. 

Яхтклуб (Рис. 2, 3;7). Знаходиться в західній частині Миколаївського 

півострова на високій супісчаній терасі лівого берега Бузького лиману по 
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береговій вулиці Спортивна при переході її в Спаський спуск. При 

будівництві сучасного трамвайного кільця було знайдено та досліджено у 

1926 – 27 рр. три поховання античного часу, одне з яких, орієнтовно, 

датується IV – III ст. до н.е. (див. Розділ 1). Тераса та територія навкруги 

неодноразово підлягали різноманітним переплануванням з початку XIX ст. 

У 20-х рр. XIX ст. адміралом О.С. Грейгом тут був закладений парк рідкісних 

рослин та дерев, який, до речі, Олексій Самуілович у 1821 р. з гордістю 

демонстрував (37) відомому археологу, історику та епіграфісту Генріху 

Карлу Ернсту Келеру під час його візиту до м. Миколаїв, еоли той двічі його 

відвідував, мандруючи чорноморськими берегами до Криму та знайомлячись 

з стародавніми пам’ятками та окремими артефактами в музеях та приватних 

колекціях (38). Дуже цікавим є його опис тогочасного стану Ольвії, 

Кінбурну, острова Березань, античних пам’яток комплексу Чортувате 

(«район Чертобата»), Козирського («район Касирская») та Дніпровського 

городища («Большой и Малый Аджигольский городок»), Лагерної коси та 

мису Бейкуш, де на окремих пам’ятках тоді ще були наявні залишки 

давньогрецьких наземних житлових та фортифікаційних споруд. Підсумком 

цієї мандрівки була наукова публікація зафіксованих дослідником матеріалів 

в Санкт-Петербурзі у 1826 р. [Köehler 1826]. 

Завдяки насадженням тих років тераса, на якій знаходиться некрополь, 

збереглась до нинішніх часів. Займає загальну площу близько 1,0 – 1,5 га. 

Поселення, мешканці якого залишили могильник, за різними обставинами не 

знайдено (див.: Розділ 1). 

Некрополь поселення Миколаїв-VI  (Рис. 2, 2). Відкритий та частково 

досліджений Ф.Т. Камінським у 1926 р. (див.: Розділ 1). Знаходится на 

північному боці Миколаївського півострова, на плато лівого берега р. Інгул. 

Загальна площа пам’ятки не встановлена. Враховуючи свідчення 

В.П. Бузескула про знахідки античних поховань поблизу будівлі 

Адміралтейства [Бузескул 1915, с. 463] та нещодавні охоронні розкопки в 

районі парку Комунарів, можна припустити, що некрополь був витягнутий 
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широкою смугою з південного заходу на північний схід, вздовж лівого берега 

р. Інгул, протягом 1,0 – 1,5 км та на відстані 0,2 – 0,5 км в бік степу (вулиця 

Набережна) від узбережжя річки. Сучасними дослідженнями виявлені 

поховання на території близько 2,0 – 3,0 га в 150 – 200 м на схід – північний 

схід від поселення Миколаїв-VI, мешканці якого й залишили некрополь. 

Поховальні споруди – ями та підбійні могили. Курганні насипи, можливо, 

внаслідок сучасних невілювань, не зафіксовані. Розкопками 2010 р. 

експедицією ДП «Лукомор’є» під керівництвом А.І. Смирнова досліджено 

близько 25 поховань класично-елліністичної доби, переважно, в підбоях 

[Гребенников 2011, с. 122; Смирнов 2012, с. 149 – 164; Снитко 2013-в, с. 91, 

прим. 2]. 

Некрополь поселення Сиверсів Маяк-I  (Рис. 2, 1; 5; 6). Знаходиться 

на південно-східній околиці м. Миколаїв (Корабельний р-н), у 100 – 150 м на 

схід – північний схід від синхронного поселення Сиверсів Маяк-I. 

Досліджувався у 1983, 1987 та 1989 рр. експедицією Миколаївського 

краєзнавчого музею. Внаслідок охоронних розкопок тут зафіксовано 4 

поховання IV – III ст. до н.е., які були здійснені у ямах, підбої та земляному 

склепі. Поточнено місцезнаходження ділянок некрополя класично-

елліністичного та римського часів та загалом чітко встановлена південно-

західна межа могильника та його розташування відносно одночасового 

поселення Сіверсів Маяк -1, на місці якого у римський час було збудовано 

городище [Снытко, Наумов, Соболевская, Гаврилов 1989, Снитко 1983, 1990-

а, с. 72 – 73, 2009, с. 26, рис. 1, № 1; Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, 

№ 109, с. 157, рис. 57, № 50]. Завдяки розвідувальним роботам можна 

констатувати, що під некрополь була залишена земельна ділянка, розміщена 

паралельно береговій лінії, у 200 – 300 м від урізу берегового кліфу, у вигляді 

широкої смуги, орієнтованої з півдня на північ, довжиною до 150 – 200 м. 

Курганна ділянка розташована на північному кордоні могильника. Візуально 

простежується декілька насипів. Висота найбільшого до 1,5 м, діаметр до 20 
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– 25 м (39). Некрополь орієнтовно мав площу 2,0 – 3,0 га. Земельні ділянки 

громадян, вірогідно, знаходились навкруги поселення та некрополя. 

Відзначимо що поселення та некрополь були розташовані 

безпосередньо біля Малої Сіверської коси, спрямованої в бік заходу. У 1,5 км 

на південь від поселення знаходиться Велика Сіверська коса де у XIX ст. був 

побудований Сіверсів Маяк від якого отримало назву античне поселення та 

городище. 

Висновки до розділу 2 

1. Сучасні історико-археологічні дослідження свідчать, що у 

географічному плані, офіційні територіальні володіння Ольвійського полісу, 

скоріше за все, були обмежені зі сходу лівим берегом Бузького, з півдня 

Дніпро-Бузького, включаючи Кінбурнський півострів та Тендру (Ахіллесів 

дром), і з заходу правим берегом Березанського лиманів. На півночі вони 

доходять до широти сучасного міста Миколаїв. Крайніми північними є 

поселення правого берега Бузького лиману Варварівка-1, та розташоване на 

північному боці Миколаївського півострова поселення Миколаїв-6. Саме 

Нижнє Побужжя в вищевказаних межах є постійною територією Ольвійської 

хори та, загалом, Ольвійського полісу [Крыжицкий и др. 1990, с. 121; 

Отрешко, Буйских 1993, с. 163]. Ці кордони були поступово сформовані в 

архаїчний та класичний часи  [Крыжицкий и др. 1989, с. 8 – 9; Буйских 2009, 

с. 230 – 231, 238, 2011, с. 58 – 59] в процесі колонізації регіону Нижнього 

Побужжя. За характером та хронологією основні етапи освоєння території 

полісу розподіляються наступним чином: 

А) Іонійський (мілетський: VI ст. до н.е.);  

Б) Іонійсько – ольвійський (зовнішній і внутрішній: кінець VI – перша чверть 

V ст. до н.е. [Отрешко 1990, с. 15; Буйських 2009, с. 228, 2011, с. 58 – 59].  

В) Ольвійський (переважно внутрішній, з можливою участю іонійських 

епойків: кінець V – перша третина IV ст. до н.е [Крыжицкий и др. 1989, с. 

100; Снытко 2000, с. 57 – 58, 2009, с. 186; Буйских 2009, с. 231]).  
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В елліністичний час хора набула своїх найбільших розмірів, але не за 

рахунок розширення або колонізації віддалених земель, а в процесі більш 

інтенсивного освоєння своєї власної території [Буйских 2009, с. 238]. 

Концентрація пам’яток в тих самих географічних рамках безпосередньо 

вказує на незмінність кордонів Ольвійського поліса на протязі майже 

тисячолітнього періоду його існування. Це наводить на думку, що ідея 

просторового розвитку держави у визначених кордонах була закладена з 

самого початку її утворення [Буйских 2009, с. 238]. 

2. В різних частинах ольвійської хори, в рамках вищевказаних 

найбільш вірогідних  історичних територіальних кордонів Ольвійського 

полісу, на цей час археологічно зафіксовано 14 архаїчних та 

ранньокласичних некрополів: Лупареве, Дідова Хата, Стара Богданівка, 

Північний та Південний некрополі біля с. Козирка, Північний та Південний 

некрополі біля с. Прибузьке, Дніпровське, Аджигол, Матросівка, Дмитрівка, 

Бейкуш, Рибаківка-Мис, Велика Лящева коса-II. Також, археологічно відомі 

12 некрополів класично-елліністичного часу: Сиверсів Маяк, некрополь 

поселення Миколаїв-6, Яхтклуб (м. Миколаїв), Дідова Хата, Стара 

Богданівка, Північний та Південний некрополі біля с. Козирка, Північний 

некрополь біля с. Прибузьке, Дніпровське, Аджигол-Пітухівка, Лагерна коса. 

3. Некрополі архаїчного та ранньокласичного часу, як правило, 

розміщувались на мисах, косах, або біля них, на незначній відстані. Таке 

розташування поховальних пам’яток, вірогідно, мало міфогеографічний, 

сакральний підтекст, можливо, пов’язаний з культом Ахілла, як царя у 

царстві мертвих [Hom., Od., XI, 10 – 50; Отрешко 1979-а, с. 85 – 86]. 

Особливо це стосується мікрорегіону Березанського лиману, прерогативне 

ставлення до культу якого тут відомо ще з самого початку колонізації 

[Лейпунская 1970, с. 60 – 73; Русяева 1971, с. 22 – 29, 1975, с. 180 – 181,1979, 

с. 67 – 69, 1994, с. 99 – 106; Буйских 2007-а, с. 42 - 45; Снытко 2009-б, с. 365 – 

371]. 
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4. Іноді, некрополі були розміщені біля курганів доби енеоліту-бронзи 

(Лупареве, Дідова Хата, Південний некрополь біля с. Козирка, Північний 

некрополь біля с. Прибузьке, Дніпровське, Аджигол, Матросівка). Наявність 

надмогильних споруд давніх епох спонукала греків часто-густо сприймати ці 

місця як священні та гідні для влаштування власних кладовищ, що, було 

додатковим або, можливо, і вирішальним фактором для розміщення 

некрополя саме на цих ділянках при загальному розподілі наявного 

земельного кадастру окремих поселенських комплексів [Снитко 2009, с. 27, 

2011, с. 18] (40). 

5. Некрополі знаходились на незначній відстані від синхронних 

поселень які у цей час, переважно, мали структуру ойкосів – окремих 

житлово-господарських комплексів включаючих житлові, господарські 

споруди та незначні земельні ділянки [Крыжицкий, Отрешко 1986, с. 11; 

Крыжицкий и др. 1989, с. 32; Буйских 2009, с. 228]. Як наслідок, такі 

поселення іноді мали достатньо велику площу. Тому, кладовища були 

розміщені переважно в бік степу від поселень, займавших узбережні зони, на 

відстані від 100 до 700 м. Некрополі мали компактне планування та 

здебільшого мали змішаний характер, що характеризується наявністю 

курганних та безкурганних ділянок. Це, вірогідно, було пов’язане з 

соціальною та майновою різницею між небіжчиками. В деяких випадках 

фіксується і певна відмежованість курганних груп одна від одної, 

концентрація окремих курганів поряд, що, можливо, свідчить про наявність 

родинних ділянок [Снитко 2011, с. 17]. Зазвичай сільські кладовища мали 

площу 4,0 – 30 га. 

6. У двох випадках (Південний некрополь у с. Прибузьке, Рибаківка) 

могильники залишили мешканці одного поселеня. Але переважно архаїчні та 

ранньокласичні некрополі використовувались населенням декількох 

поселень, а іноді й цілих агломерацій, що було зумовлено незначною 

відстанню між населенними пунктами. Деякі з таких кладовищ, враховуючи 

їх використання і у пізніші часи, могли мати площу від 20 до 80 га 
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(Північний некрополь у с. Прибузьке, Дніпровське, Аджигол, Дідова Хата). 

Наявність некрополів біля агломерацій, поселень, хуторів та садиб з часів 

формування хори держави свідчить про  постійний характер пам’яток, 

виключаючи стихійність їх появи та сезонний характер використання. Як 

наслідок, це, безумовно, вказує на постійний характер проживання значної 

частини населення полісу за межами міста, тобто на хорі [Буйских 2009, 

с. 229]. Простежується й спеціально регламентована система розміщення 

окремих комплексів сільських пам’яток: агломерація, поселення, садиба – 

некрополь – земельні ділянки громадян, з урахуванням особливостей 

природного рельєфу територій. Це, загалом, свідчить про достатньо 

цивілізовану структуру територіальної організації Ольвійської держави. Не 

виключено, що освоєння окремих поселень хори в мініатюрі відображало 

традиційний для древніх греків процес улаштовування нових колоній, коли 

всі землі навкруги нового міста споконвічно розподілялися за громадським, 

суспільним та культовим призначенням спеціально обраними, або 

призначеними для виконання цієї справи, геономами. 

Топографічне розташування, у більшості випадків, некрополів 

широкими смугами, а курганних насипів, іноді, майже, в одну лінію 

(Пітухівка, Північний некрополь біля с. Прибузьке, Дідова Хата), можливо, 

свідчить, що навколо них проходили тогочасні шляхи між окремими 

поселеннями та групами поселень (магістральні та місцевого значення) і 

поховальні пам’ятки таким чином утворювали своєрідні меморіальні алеї 

[Снытко 2012-а, с. 165 – 168; 2013, с. 434 – 438] на приклад відомих 

давньогрецьких, зразком яких є Західний шлях в афінському Кераміку та 

алея курганного некрополя Ларіси в Гермосі [Kurtz, Boardman 1971, p. 108 – 

109, fig. 20, p. 177, fig. 32].  

Яскравим давнім літературним свідченням про такі меморіальні алеї, 

що надає певні образні уявлення про них, є наведена Павсанієм, в «Описі 

Еллади», розповідь про священий для афінян шлях з Афін до Елевсіну, 

обабіч якого, були розташовані давні святилища, жертовники та ділянки 
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некрополя з монументальними поховальними пам’ятниками визначних 

афінян – політичних і культурних діячів, героїв, а також, іноземців, 

переселившихся до Афін і, вірогідно, надавших, за свого життя, значних 

послуг державі та, загалом, громаді, чому вони й були поховані на почесних 

місцях, поряд з відомими громадянами [Paus. I. XXXVI. 3, XXXVII. 1, 2, 3, 4].  

У Північному Причорномор’ ї репрезентативні поховальні споруди з 

багатими надгробними пам’ятниками, які влаштовувалися вздовж доріг, що 

вели до міста, характерні для некрополя Херсонеса, особливо, ближче до 

міських воріт де ховались, переважно, заможні громадяни [Зедгенидзе, 

Савеля 1981, с. 7; Буйських А. 2005, с. 65; 2009, с. 22]. Курганні алеї 

зафіксовані і в некрополі Фанагорії [Соколов 1977, с. 63]. Згадаємо й 

некрополь Мірмекія, значно витягнутий в бік заходу, вірогідно вздовж 

стародавнього шляху, де він практично змикається з некрополем Пантікапея 

[Молева 1981, с. 76]. Зазначимо, що й некрополь Ольвії за поширеною 

давньогрецькою традицією був розташований в міжляхових секторах, про що 

свідчать, як перші плани Ольвії та її околиць складені П.І. Кеппеном (1821 

р.), І. Бларамбергом (1822 р.), І.М. Муравйовим-Апостолом (1823 р.), 

А.С. Уваровим (1848, 1853 рр.), К. Прудіусом (після 1861 р.), А. Чирковим 

(1863 р.), так і подальші дослідження з історичної топографії пам’ятки 

[Карасёв 1956, с. 9 – 34; Козуб 1974, с. 7 – 8, 1984, с. 168; Парович-Пешикан 

1962, с. 33 – 38, 1974, с. 6 – 7; Крыжицкий, Лейпунская 1997, с. 154 – 156, 

рис. 182, 183; Папанова 1994, с. 8 – 10, 2006, с. 60 – 61, рис. 25]. Декотрі 

кургани ольвійського некрополя в IV – III ст. до н.е. були розташовані в один 

ряд по обох боках шляхів, утворюючи алеї. Особливо, виходячи з 

топографічних планів, це простежується в напрямі Аджиголу [Козуб 1984, с. 

168], де, вірогідно, в античний час проходив магістральний сухопутний шлях 

до Ольвії з боку заходу. Як і в некрополі Херсонеса, найбагатіші 

репрезентативні ділянки ольвійського некрополя, розміщувались ближче до 

міста, його стін та воріт [Козуб 1984, с. 170].  
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7. Більшість відомих некрополів класичного і елліністичного часів 

облаштовувалися на місцях колишніх кладовищ архаїчного та 

ранньокласичного періодів або безпосередньо поряд з ними (Лупареве, 

Дідова Хата, Стара Богданівка, Північний та Південний некрополі біля 

с. Козирка, Північний некрополь біля с. Прибузьке, Дніпровське, Аджигол-

Пітухівка). Це, безумовно, є свідченням поваги до давніх, можливо, навіть 

родинних традицій, та з іншого боку, показником вірного первинного вибору 

ділянок під кладовища ще в архаїчну добу. 

8. Площа некрополів на нових територіях, та які були залишені 

мешканцями одного поселення (Сиверсів Маяк, некрополь поселення 

Миколаїв-6) не перевищувала 3,0 га. Старі кладовища архаїчного часу, які 

використовувались вже мешканцями нових агломерацій IV – III ст. до н.е. 

(комплекси поселень, хуторів, окремих садиб) мали значну площу – від 20 до 

80 га. Кладовища класично-елліністичної доби, як і архаїчні, мали змішаний 

характер. Простежені курганні та безкурганні ділянки. Кургани висотою не 

вище за 2,0 м насипались, переважно, над поодинокими могилами. 

Простежується і скупченість окремих курганних груп, можливо за 

родинними ознаками. Окремі підкурганні поховальні споруди 

використовувались неодноразово та інколи виконували функції сімейних 

склепів. Ділянковість в розташуванні окремими групами поховань з різними 

по складності типами поховальних конструкцій простежується і на площах з 

безкурганними могилами, що, вірогідно, свідчить про соціальну, майнову та 

родинну різницю між небіжчиками. 

9. Мешканці поселень хори, як і жителі міста при виборі місця для 

організації некрополей керувались однаковими принципами, традиційними 

для давніх греків, та враховували такі особливості, як природний рельєф 

місцевості, необхідну відстань від житлово-господарських комплексів, 

розміщення земельних ділянок громадян, можливо, священих та громадських 

ділянок (садів, гаїв, тощо), шляхів та сільських святилищ. Території для 

кладовищ, як правило, вибирались з перспективою на майбутнє, як для всієї 
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сільської спільноти, так і окремо для кожної сім’ ї та родини, про що свідчить 

первинне ділянкове розташування груп поховань, певний міжділянковий 

простір та відстань могил одна від одної. Особливо це стосується 

підкурганних могил, дещо окреме розташування яких свідчить, скоріше за 

все, про більш високий соціальний та майновий статус небіжчиків, можливо, 

ойкістів та вихідців з поважних родин. 

Отже, система внутрішньої організації кожного окремого сільського 

кладовища, первинно мала плановий, цивілізований характер, передбачала 

подальшу перспективу зросту його площі, з урахуванням ділянковості за 

соціальними, майновими, родинними та сімейними ознаками. Реорганізація 

поселенської структури на початку IV ст. до н.е. в процесі так званої 

реколонізації хори Ольвії, а, як наслідок, і перепланування в 

сільськогосподарських цілях навколишніх земельних угідь [Крыжицкий и др. 

1989, с. 96 – 100], суттєво не вплинули на території зайняті некрополями, що 

свідчить про заздалегідь запланований та первинно, з архаїчного часу, вірний 

вибір їх місцерозташування. 

10. Наявність великих спільних некрополів агломерацій в найбільш 

заселених мікрорегіонах поліса (Чорноморка, Аджигол, Чортувате, Козирка, 

Дідова Хата), особливо, в класично-елліністичну добу – період 

демократичного розвитку Ольвії, можливо, свідчить не тільки про духовну 

близькість мешканців, а й про регламентовану державою спеціальну 

адміністративно-територіальну та суспільну організацію сільського 

населення цих районів на приклад відомих афінських демів [Кошеленко 

1983, с. 10; Андреев 1983, с. 261 - 265], враховуючи й розиток ольвійської 

полісної структури та демократії за класичним афінським зразком [Русяєва 

2001, с. 14]. Але останнє припущення потребує додаткових документальних 

підтверджень, які на нинішній час відсутні. Серед ольвійських лапідарних 

документів досі не зафіксовано використання демотиконів стосовно власних 

громадян (41). 
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Тим не менше, безумовно, в Ольвійському полісі, за прикладом 

відомих традиційних античних, існувала внутрішня суспільна та 

територіально-адміністративна організація громадян (філи, фратрії, деми), у 

тому числі і тих, які постійно мешкали на сільських поселеннях та певні 

адміністративні інститути, які регулювали їх участь в загальнодержавних 

справах і контролювали обов’язкову сплату державних податків. Про 

останнє, певним чином, можуть свідчити написи з Сиверсового Маяка [Рубан 

1985, с. 42; Крыжицкий и др. 1989, с. 144 – 145, рис. 55, 3; Снытко 1994-б, с. 

124 - 127] та недавня знахідка графіто на поселенні Лимани-I [Снытко 2011-

д, с. 180 – 191, рис. 1, 2] (Рис. 50, 51) (42).  

Отже, виходячи з проведеного аналізу особливостей історичної 

топографії античнних некрополів Нижнього Побужжя VI – III ст. до н.е., слід 

зазначити, що вони безперечно були залишені сільським населенням 

Ольвійської держави та безпосередньо пов’язані з мешканцями поселень, 

хуторів та окремих садиб хори Ольвії. Сільські некрополі складають з 

пам’ятками житлово-господарського призначення єдині археологічні 

комплекси, в контексті яких, вони і повинні розглядатись при проведенні 

наукових досліджень. 
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РОЗДІЛ 3. 

ТИПИ ТА КОНСТРУКЦІЇ ПОХОВАЛЬНИХ СПОРУД 

 

Найважливішим елементом поховальної церемонії  в давні часи для 

греків було будівництво поховальної споруди. За сакральними уявленнями, 

поховальна споруда для померлого у давніх народів, певним чином 

обмежувала простір навколо нього, та була його своєрідним житлом 

[Ольховский 1991, с. 16; Папанова 2006, с. 81]. Облаштування поховального 

житла в землі відображувало, відношення до неї як до проматері всього 

живого та символізувало відродження після смерті [Миронов 1895, с. 81; 

Кызласов 1993, с. 109; Папанова 2006, с. 81]. Крім житла, у греків, в 

контексті певних релігійних уявлень, окремі поховальні споруди могли 

імітувати й храми [Латышев 1889, с. 245; Папанова 2006, с. 81]. 

Цікавою з цього приводу є думка М.І. Мельника [Мельник 1993, с. 97] 

про те, що поховальна споруда це є своєрідний комплекс, який мав 

внутрішній та зовнішній боки, на що звернула особливу увагу і 

В.А. Папанова, досліджуючи некрополь Ольвії [Папанова 2006, с. 81]. 

Внутрішній бік, це улаштування закритої частини поховальної споруди 

(інтер’єр) та супроводжувальний інвентар (реквізит). До зовнішнього боку 

належать надмогильні споруди (земляний насип, надгробок, тощо), які 

складають з могилою єдине ціле, але, в той же час знаходяться назовні. 

Тобто, внутрішня частина належить померлому, а зовнішній бік є доступним 

для огляду та віддання необхідної поваги небіжчикам живими.  

Стосовно давньогрецьких некрополів Північного Причорномор’я такий 

підхід чітко сформульований С.Д. Крижицьким, який розподіляє поховальні 

комплекси на дві частини: безпосередньо поховальну (зазвичай підземні 

споруди для розміщення небіжчиків) та меморіальну – наземну, призначену 

для увічнення пам’яті про померлого [Крыжицкий 1993, с. 75]. Це дуже вдало 

співпадає з світоглядом стародавніх греків про міфо-релігійний розподіл на 

царство живих та потойбічне царство мертвих (темне підземне царство Аїда) 
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[Cic., De legg. II, 22, 56; Luc., De lux., 2]. Виходячи з матеріалів некрополя 

Ольвії [Козуб 1974; Парович-Пешикан 1974; Папанова 2006], розвиток обох 

елементів (поховальний та меморіальний) був взаємопов’язаним [Крыжицкий 

1993, с. 75]. 

Спорудження того чи іншого типу та різновиду поховальної 

конструкції залежало від цілої низки обставин. В.А. Папанова виділяє три 

основних фактори, які певним чином впливали на здійснення цієї 

найважливішої частини поховального ритуалу. По-перше, це релігійний 

світогляд померлого та його родичів. По-друге – економічний рівень 

розвитку полісу в конкретний історичний період. По-третє – природне 

середовище та наявність для побудови спорудження тих чи інших 

будівельних матеріалів [Папанова 2006, с. 81]. На наш погляд, коло цих 

обставин, які в запропонованому В.А. Папановою вигляді носять занадто 

узагальнений характер, необхідно дещо принципово розширити та особливо 

підкреслити з самого початку дослідження, а також конкретизувати окремі їх 

частини. 

По-перше, до цього переліку необхідно додати такі важливі чинники як 

родинна, соціальна та майнова різниця між небіжчиками, а також 

популярність того чи іншого типу могильної споруди в різні часи, як загалом 

серед населення полісу, так і в його окремих прошарках, що певною мірою є 

показником рівня соціальної та майнової диференціації в тогочасному 

суспільстві на різних етапах історичного розвитку, що особливо 

простежується на некрополях ольвійської хори [Снитко 1990, с. 15, 2009, 

с. 32, 2011, с. 19]. Отже, до означених В.А. Папановою обставин, безумовно, 

необхідно додати й такий важливий фактор, як соціальний (43).  

По-друге, в контексті розгляду загальноекономічних умов, особливу 

увагу треба звернути й на розвиток полісної архітектури, так як сама могила, 

що неодноразово підкреслює і В.А. Папанова [Папанова 2006, с. 81, 86], в 

уявленні давніх греків розглядалась, в першу чергу, як житло померлого. 

Тому, розвиток поховальних споруд був тісно пов’язаний з архітектурою 
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жилих та культових будівель [Томсон 1958, с. 228; Сокольский 1969, с. 12; 

Зубарь 1982, с.11]. В цьому напрямі достатньо показовим є дослідження 

С.Д. Крижицького з історії античної архітектури держав Північного 

Причорномор’я, де виразно підкреслена та чітко визначена ґенеза 

поховально-меморіальних комплексів на різних хронологічних етапах, 

починаючи з архаїчної епохи у порівнянні з житловою та культовою 

архітектурою [Крыжицкий 1993, с. 75 – 77, 166 – 172, 203 – 208] (44).  

Звертаємо увагу й на те, що складні типи поховальних споруд (підбійні 

могили, земляні склепи) в масовому порядку, на відміну від міста, в 

сільських некрополях з’являються набагато пізніше [Снитко 2009, 28 – 30]. 

Це з одного боку свідчить про певну ідеологічну та ритуальну 

консервативність сільського населення, а з іншого – про, можливо, початкову 

соціально-майнову однорідність першопоселенців, та поступовість процесу 

диференціації за цими ознаками на протязі достатньо тривалого часу. 

Останнє здебільшого стосується населення хори класично-елліністичної 

епохи.  

Вкажемо й на відсутність, поки-що, в сільських кладовищах 

найскладнішого типу поховальної споруди – монументальних кам’яних 

склепів, що, вірогідно, свідчить про недостатню кількість серед сільських 

мешканців представників найзаможнішої та найвпливовішої категорії 

населення Ольвійського полісу, яке, скоріше за все, віддавало перевагу 

міському укладу життя. 

В наш час, в некрополях хори Ольвії VI – III зафіксовано три основні 

типи поховальних споруд – ями, підбійні могили та земляні склепи [Снытко 

2013-б, с. 625 – 629; 2013-в, с. 91 – 104]. 

 

3.1. Ямні могили (45) 

Як і в некрополі Ольвії [Папанова 2006, с. 82], прості ями є 

найдавнішим та найбільше поширеним типом поховальної споруди на 

сільських кладовищах архаїчного, класичного та елліністичного періодів. У 
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VI – V ст. до н.е. це єдиний відомий тип могильної споруди на периферії, 

який, так само, широко використовувався і у класично-елліністичний час. За 

своїми ознаками розподіляється на низку підтипів: 

1. Вузькі, підпрямокутні за формою в плані ями, як правило, 

орієнтовані широтно, які мають звичайний розмір 1,8 – 2,0 х 0,7 – 1,0 м 

(залежно від зросту небіжчика) та глибину до 2,0 – 2,5 м від сучасної денної 

поверхні, без додаткових конструкцій. 

2. Вузькі ями, в плані підпрямокутної форми, орієнтовані широтно, за 

розміром та глибиною аналогічні попереднім. Могили мали переважно 

кам’яне, а інколи і дерев’яне перекриття. Іноді використовувалось 

забутування могили вапняковим камінням. 

3. Ями, аналогічні по формі орієнтації та по розмірам і глибині 

попереднім, борта яких лицьовані вапняковим камінням, в деяких випадках 

(Рибаківка-Мис) якісно обробленим (так звані кам’яні гробниці). 

4. Великі широкі підпрямокутні в плані за формою ями, орієнтовані, 

переважно,  широтно. Найбільші мали розмір 2,5 – 3,0 х 1,0 – 1,5 м та 

глибину 2,0 – 3,0 м . Зафіксовані варіації таких ям дещо менших і зовсім 

маленьких розмірів, коли могили були улаштовані для дітей та підлітків 

(Північний некрополь біля с. Прибузьке). Але, в основному, для дорослих 

небіжчиків, споруджувались ями вищевказаних, навіть дещо 

стандартизованих розмірів, що, можливо, свідчить про існування особливої 

професійної категорії будувачів могил та наглядачів за кладовищами. 

Могили мали, переважно дерев’яні перекриття, іноді і з використанням 

вапнякового каміння.  

5. Великі широкі підпрямокутні в плані за формою ями, орієнтовані, 

переважно, в ширину, розмірами 2,5 – 3,0 х 1,0 – 1,5 м та глибиною 2,0 – 

3,0 м., які були перекриті курганними насипами, що відрізняє їх від 

попереднього підтипу. Іноді поховання мали перекриття з дерева (Аджигол, 

Матросівка, Північний та Південний некрополі біля с. Прибузьке). 

Зустрічаються випадки, коли дерев’яне перекриття було двохярусним 
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(Північний та південний некрополі біля с. Прибузьке). Інколи для 

перекриття, або забутування могили використовувалось вапнякове каміння 

(Матросівка, Північний некрополь біля с. Прибузьке, Дідова Хата). Над 

похованнями зафіксовані перші на території сільської округи курганні 

насипи, висотою, переважно, до 2 м. Цей тип могильної споруди, як в Ольвії і 

Березані [Лапин 1966, с. 169; Козуб 1974, с. 10 - 11; 1987, с. 28 - 30; Скуднова 

1988, с. 5 - 7; Папанова 2006, с. 82], так і на сільських некрополях [Снитко 

2011, с. 14 – 19], використовувався виключно в архаїчний та 

ранньокласичний часи і за всіма ознаками, як в Ольвії так і на хорі, належав 

представникам вищої тогочасної аристократії [Русяева 1987, с. 136 – 140, 

1987-а, 157 - 159; Скуднова 1988, с. 5 – 7; Крыжицкий и др. 1999, с. 402; 

Снытко, Липавский 1990, с. 141; Снытко 2011, с. 19; Папанова 2006, с. 92]. 

Надалі зупинимось на більш детальному розгляді кожного окремого 

підтипу ямних могильних споруд. 

Підтип 1 (Рис. 34, 1; 47, 23, 29). Відомий на некрополях хори Ольвії, як 

самий найпростіший та найбільше поширений різновид ямної могили у VI – 

III ст. до н.е. [Снытко, Липавский 1990, с. 135 – 136; Снитко 2009, с. 27 – 28; 

Snytko 1996, p. 408 – 409] і надалі. За часом він, майже, не зазнавав 

технологічних змін. Його розміри цілком залежали від віку, зросту та статури 

померлого, а також, дещо, від  загального об’єму супроводжувального 

інвентаря («реквізиту»). Звичайний розмір ям складав 1,8 – 2,0 х 0,7 – 1,0 м. 

Ями були різні за глибиною. Глибина могил коливалася від 0,5 – 0,8 м до 2,0 

– 2,5 м. Іноді глибина була зовсім незначною – близько 0,5 – 0,6 м від земної 

поверхні, тобто поховання були здійснені майже в грунті, внаслідок чого, 

багато з них сильно постраждало від сучасної оранки (Рибаківка-Мис, 

Північний некрополь біля с. Прибузьке). Це, в першу чергу, стосується 

дитячих та підліткових могил. 

Невелика глибина деяких ямних могил характерна не тільки для 

некрополя Ольвії [Папанова 2006, с. 82] та могильників хори [Снитко 2009, с. 

27], але й для інших територій. Така тенденція, коли поряд з глибокими 
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ямами, трапляються споруди, які мають зовсім незначну глибину зафіксована 

в некрополях Пантікапея та Тамані [Гайдукевич 1959, с. 157 – 158], на 

могильнику Золоте на Боспорі [Корпусова 1983, с. 17], в некрополях 

Херсонеса [Зубарь 1982, с. 13 - 14] та Керкинитіди [Кутайсов, Ланцов 1989, с. 

17 – 18, 1989-а, с. 10 – 12, 29 – 31, 35 – 36, рис. 9 – 11, 16 ]. Так само, вузькі 

ями мали невелику глибину від 1,0 до 1,3 м в Миколаївському некрополі на 

Дністровському лимані де геологічні умови рівня залягання грунтів майже 

аналогічні Нижньому Побужжю [Мелюкова 1975, с. 114]. Як одну з причин 

цього явища, В.А. Папанова виділяє сезон року, коли була побудована 

могила [Папанова 2006, с. 82], а тобто і різну складність умов зведення 

споруди. Не виключаючи цього припущення (46), лише зауважимо, що 

скоріше за все, в таких випадках більшу  роль відігравав соціальний та 

майновий стан, а також і вік похованих. Підкріпленням цьому може бути 

приклад з більш складнішими спорудами – підбійними могилами та  

склепами на  побудову яких, майже не мали впливу кліматичні фактори, а в 

першу чергу відігравали роль будівельні принципи за встановленою 

традицією.  

Майже весь спектр різновидів цього підтипу ямних могил, який 

складав більше третини всіх споруд, представлений в матеріалах розкопок 

Північного некрополя біля с. Прибузьке 2000 р., що надає можливість 

поглибленого його розгляду саме на базі цих досліджень.  

Ями в плані зазвичай мали витягнуту підпрямокутну форму (Рис. 34, 1) 

, іноді з сильно заокругленими кутами ( поховання № 19, 20, 43, 48, 70, 71, 

80, 89, 109, 139, 144, 150, 152199, 230, 251, 258, 259, 264, 265,, 270, 300, 305, 

312, Рис. 39, 4), рідше витягнуту підтрапецієподіну (поховання №  24, 58, 84, 

87, 168, 170, 205, 206, 218, 243, 275, 299, 304, Рис. 34, 2).  

Часто-густо трапляються ями в яких був сильно заокруглений, або 

загострений лише один поперечний бік (поховання № 39, 40, 41, 91, 106, 111, 

126, 131, 136, 163, 239, 275, 304, 313-а, Рис. 34, 2). Можливо, такі споруди 

мали подвійну сакральну функцію. З одного боку, вони були житлом для 
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померлого, а з іншого – імітували човен перевізника Харона, який 

переправляв його через підземну річку Стікс до «похмурого царства 

мертвих», про що, можливо, свідчить стилізована човноподібна форма 

споруди. Вірогідно, це саме стосується й деяких інших різновидів ям, 

особливо тих, що мають витягнуту підпрямокутну з сильно заокругленими 

обома поперечними боками та підтрапецієподібну форму. В цьому випадку, 

можливо, саме форми таких ямних поховальних споруд надають нам 

інформацію про типологію дрібних рибальських човнів, які використовували 

нижнобузькі греки в античну епоху. 

Зустрічаються ями, що мають один розширений та дещо заокруглений 

поздовжній бік (поховання № 137, 183, 194, 195, 199, 200, 270, 269, 273). Такі 

споруди відомі і в некрополі Ольвії (1940/ 28) [Папанова 2006, с. 82].  

Зафіксовано підтрикутну в плані яму (поховання № 287) із рештками 

дитячого кістяка [Снытко 2000, с.74, рис. 92].  

Нерідко, як і в некрополі Ольвії [Папанова 2006, с. 82], трапляються 

округлі ями (поховання №  23, 52, 66-а, 116, 121, 122, 186, 188, 252, 259, 257).  

Зазвичай, ямні могили мали широтну орієнтацію (захід – схід), іноді з 

незначними відхиленнями в бік півночи або півдня. Дуже рідко трапляються 

могили орієнтовані по довготі. 

В жодному випадку в ямах цього підтипу не зафіксовано залишків 

дерев’яних трун. Іноді, на дні могил простежуються відбитки або рештки 

рослинних підстилок (47). Найвірогідніше, тіла померлих перед покладанням 

в могилу були огорнуті лише саваном з тканини, залишки якого звичайно не 

зберіглись до часу розкопок. 

Ямні могили без додаткових конструкцій зафіксовані на всіх 

некрополях хори Ольвії VI – III ст. до н.е., за винятком тих, які не 

досліджувались та тих, де розкопувались лише курганні ділянки (Аджигол, 

Матросівка, Південний некрополь біля с. Прибузьке). З часом ці могильні 

споруди майже не змінювались, що іноді (у випадках коли поховання були 
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безінвентарними або з інвентарем, який підлягає під достатньо широкі 

хронологічні рамки) ускладнює їх датування. 

Відзначаємо й певну одноманітність загального комплексу поховальної 

церемонії, яка супроводжувала ці могили та кількісно незначний і якісно 

бідний поховальний інвентар, який часто-густо відсутній зовсім, як і в 

некрополі Ольвії [Фармаковский 1906, с. 3, 1909, с. 42; Козуб 1972, с. 168, 

1984, с. 170; Козуб, Папанова 1983/ 31 б, с. 10 – 15; Папанова 2006, с. 84]. Все 

це свідчить про достатньо низький соціальний та майновий стан небіжчиків 

похованих в простих ямах, які до того ж, іноді й знаходились в окремих 

ділянках некрополів де зафіксовані лише ямні споруди (Рибаківка, Дідова 

Хата).  

Підтип 2. Вузькі ями, в плані підпрямокутної форми, переважно, 

орієнтовані широтно, за розміром та глибиною аналогічні попереднім. 

Могили мали кам’яне, а інколи і дерев’яне перекриття. Іноді 

використовувалось забутування могили вапняковим камінням. Цей підтип 

відомий майже на всіх некрополях хори VI – III ст. до н.е. (Велика Лящева 

коса, Рибаківка-Мис, Північний некрополь біля с. Прибузьке, Стара 

Богданівка, Дідова Хата, Сиверсів Маяк, Лупареве), виключаючи ті, де 

досліджувались лише підкурганні поховання, або ділянки, де зафіксовані 

більш складні поховальні споруди.  

В Північному некрополі біля с. Прибузьке зафіксовано 11 поховань з 

кам’яними закладками, або з їх залишками (№ 2000/ 144, 234, 242, 244, 246-а, 

275, 283, 293, 294, 302, 319 [Снитко 2000]). На Дідовій Хаті зафіксовано 7 

таких поховань (№ 1 – 3, 5,6 [Лапин 1969];  № 2/ 1996 [Снытко, Гребенников, 

Гаврилов 1997, с. 30]).  

Для перекриття могили використовувались пласкі вапнякові брила, 

переважно, підпрямокутної форми, різних розмірів (залежно від пропорцій 

ям), інколи дещо підроблені, які встановлювались упоперек, поверх 

конструкції. Іноді для перекриття використовувались вапнякові квадри 

(Дідова Хата: поховання № 6; Стара Богданівка, поховання № 1[Снитко 2009, 
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с. 28 – 29, рис. 2; 3,3; Снытко, Смирнов 2009, с. 267, рис. 2: 1, 3]). ( Рис. 40; 

54 - 55). В двох випадках до складу перекриття входили стелоподібні 

вапнякові антропоморфні надгробки (Стара Богданівка, поховання № 1 

[Снытко, Смирнов 2009, с. 267 - 268, рис. 2: 2, 3]; Північнний некрополь біля 

с. Прибузьке, № 2000/ 113 [Снитко 2000]).  

Значно рідше трапляються могили з елементарним забутуванням 

каміннями. В таких випадках, з певною долею вірогідності, можна 

припустити й варіант з зруйнованою або поваленою в могилу закладкою, 

особливо, коли простежується фрагментарна системність окремих кам’яних 

скупчень в заповненнях споруд (Північний некрополь біля с. Прибузьке, № 

2000/ 119, 252 [Снитко 2000], Рис. 47,  27). 

Зазвичай, ямні могили з кам’яними закладками мали широтну 

орієнтацію (захід – схід), іноді з незначними відхиленнями в бік півночи або 

півдня. Дуже рідко трапляються могили орієнтовані по довготі. 

Як і у ямних могилах Підтипу 1, відзначаємо таку саму одноманітність 

загального комплексу поховальної церемонії, яка супроводжувала ці могили 

та кількісно незначний і якісно бідний поховальний інвентар, що також 

свідчить про, переважно, низький соціальний та майновий рівень небіжчиків 

похованих в цих спорудах., особливо, в класично-елліністичну добу. Але, 

треба й мати на увазі, що декотрі з цих могил, особливо, з більш 

різноманітним інвентарем, певною «монументальністю» надмогильних 

меморіальних споруд з використанням квадр та антропоморфних надгробків 

(Дідова Хата, поховання № 6, Стара Богданівка, поховання № 1), могли 

належати й представникам окремого прошарку сільського населення з 

середнім достатком, де за давніми родинними, або сакральними традиціями, 

такий обряд поховання був сталим, враховуючи й деяку консервативність 

сільського населення в порівнянні з міським, що, часто-густо, простежується 

і в окремих рисах поховального обряду. 

Ямні могили з кам’яним перекриттям з архаїчного часу широко відомі 

в некрополях Березані [Капошина 1956, с.229], Ольвії [Скуднова 1988, с.7] та 
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присутні в переважній більшості кладовищ античних полісів Північного 

Причорномор’я. 

Підтип 3 (Рис. 33). Цей підтип ямної поховальної споруди на сільських 

некрополях відомий у VI – III ст. до н.е. Ями, аналогічні по формі орієнтації 

та по розмірам і глибині попереднім, борта яких облицьовані вапняковим 

камінням (Північний некрополь біля с. Прибузьке), в деяких випадках 

(Рибаківка-Мис) якісно обробленим ( кам’яні гробниці). 

В Північному некрополі біля с. Прибузьке зафіксовано 8 могил з 

елементами облицювання підробленим вапняковим камінням, переважно, 

бокових стін ям (№ 2000/ 37, 76, 115, 125, 205, 209, 311, 317). В більшості з 

них облицювання зберіглось фрагментарно. У двох випадках (№ 2000/ 311, 

317) повністю зафіксоване облицювання одного боку могильної споруди, яке 

складалось з чотирьох та п’яти вапнякових  підроблених вапнякових брил 

маленьких та середніх розмірів, встановлених впритул до бокових стінок. 

Можна припустити, що камінням первинно були облаштовані всі стінки ям, 

хоча, в ольвійському некрополі відомі випадки, коли дійсно була 

облицьована (сирцевою цеглою) лише одна бокова стінка [Папанова 2006, с. 

85, 87, рис. 33: 3]. Кам’яне облицювання могил відоме і в класичному 

некрополі Ольвії [Козуб 1974, с.11 – 12; Папанова 2006, с. 87].  

В некрополі Рибаківка-Мис (поховання № 2, 3) кам’яними пласкими, 

добре обробленими, вапняковими брилами маленьких та середніх розмірів, 

були обкладені всі чотири стінки ям, утворюючи так зв. кам’яні гробниці 

(Рис. 33) [Снытко 1999, с. 10 – 12; Снытко, Липавский 1991/ 242]. Розміри 

споруд: № 2 – 0,8 х 0,8 м, висота – 0,2 – 0,3 м; № 3 – 1,2 х 2,3 м, висота – 0,36 

– 0,4 м. Частина гробниці поховання № 2 з східного боку була зруйнована під 

час планування схилу для будівництва причалу. Орієнтація могил широтна. 

Поховання були пограбовані. Кістяки відсутні. На глинястому дні простежені 

відбитки рослинних підстилок. Біля поховань, на поверхні поруйнованого 

землерійною технікою грунті, знайдені залишки людських кісток та уламки 

кераміки архаїчного часу. 
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Поховання в кам’яних гробницях відомі в некрополі Березані 

[Капошина 1956, с. 230]. Викорисовуючи дані Г.Л. Скадовського, В.В. Лапін 

виділяв 20 таких поховань та значну кількість розвалів від них [Лапин 1966, 

с. 205; Козуб 1987, с.30]. Аналогічна могила початку V ст. до н.е. розкопана у 

1979 р. Л.В. Копєйкіною, яка, виходячи з південної орієнтації та 

перехрещених кісток ніг небіжчика, вважала поховання варварським 

[Копейкина 1979, с. 24]. Кам’яні гробниці широко відомі в некрополі Ольвії 

класичного часу, де залишки кам’яного облицювання, яке було основною 

складовою таких споруд, зафіксовано в 43 похованнях [Козуб 1974, с. 11 – 

12]. Не є вони рідкісними і для некрополя Ольвії пізньокласичного і 

ранньоелліністичного часу [Парович-Пешикан 1974, с. 9 – 11]. 

У другій половині VI ст. до н.е. поховання в кам’яних гробницях відомі 

в некрополі Пантікапея. На думку Є.Г. Кастанаян, розповсюдження даного 

типу споруд було пов’язане з місцевими традиціями Північного 

Причорномор’я [Кастанаян 1959, с. 260]. 22 кам’яні гробниці, разом з 

могилами облицьованими черепицею, зафіксовані і в некрополі ще однієї 

іонійської колонії – Аполлонії Понтійській [Венедиков 1963, с. 10, 26]. Як 

відмічав В.В. Лапін, обряд поховання в кам’яних гробницях характерний для 

архаїчних некрополів Греції, коріння якого, як і в Північному 

Причорномор’ ї, походять від давніх традицій бронзового віку, що свідчить 

про неслушність теорії про належність цих поховань в некрополях античних 

центрів Причорномор’я, варварам [Лапин 1966, с. 204 – 205].  

Значна кількість плитових гробниць досліджена і в некополі 

іонійського міста Керкинитіди [Кутайсов, Ланцов 1989, с. 30]. Зазачимо, що 

могили облицьовані камінням або кам’яні гробниці відомі і в 

пізньоелліністичний та римський час в багатьох причорноморських містах, 

наприклад, у Херсонесі Таврійському [Зубарь 1982, с. 13 – 15; Зубарь, 

Шевченко, Липавский 1989/1, с. 16].  

Загалом, констатуємо, що обряд поховання в кам’яних гробницях, які 

виконували функції саркофагів, в античний час широко відомий, як в 
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некрополях Греції, так і в давньогрецьких колоніях Причорномор’я [Robinson 

1942, p. 52, 57; Kurtz, Boardman, 1971, p. 38 – 40, fig. 3, 1,2; Белов 1948, с. 157, 

1978, с. 45, 49; Силантьева 1959, с.14; Корпусова 1986, с. 386, 388; Цветаева 

1951, с. 71 – 72; Венедиков 1963, с. 10, 26; Щеглов 1975, с. 109, 1984, таб. 

XX; Чевелёв 1985, с. 84 – 89; Зубарь, Ланцов 1987, с. 34 – 38; Хршановский 

1997, с. 263 – 268, рис. 156; Аветиков 1997, с. 9; Винокуров 2007, с. 351 – 401; 

Божкова, Кияшкина, Марваков 2010, с. 62 – 63]. 

Звичайно, в таких могилах, переважно, були поховані представники 

населення середньої заможності – рядові члени громадянського колективу 

античних полісів, виключаючи деякі монументальні, іноді підкурганні 

(з кремацією), споруди [Kurtz, Boardman, 1971, p. 185 – 186, fig. 37; Айбабин 

1978, с. 80 – 84], які, певним чином, можна пов’язувати з похованнями знаті. 

Підтип 4 (Рис. 39, 2; 47, 25). Широкі підпрямокутні в плані по формі 

ями, орієнтовані, переважно, широтно, великих, середніх та малих розмірів, 

залежно від віку похованих. Найбільші за розміром  –  2,5 – 3,0 х 1,0 – 1,5 м 

та глибиною 2,0 – 3,0 м . Використовувся виключно в архаїчну та 

ранньокласичну епохи. 

Свого часу, досліджуючи підкурганні широкі підпрямокутні ями 

Південного та Північного некрополів біля с. Прибузьке (підтип 5), нами було 

висунуто припущення, що аналогічні поховання в некрополі Ольвії 

[Скуднова 1988, с. 7] теж первинно мали невеликі курганні насипи, які в 

подальшому, можливо, були розмиті або зневільовані різноманітними 

переплануваннями [Липавский 1990, с. 19 – 20; Снытко, Липавский 1990, с. 

138 - 139]. Але, подальші дослідження могильників хори ставлять під сумнів 

таке припущення, щодо кожної з згаданих ольвійських споруд. Так, у 2000 р. 

на Північному некрополі біля с. Прибузьке було досліджено 101 ямне 

поховання (46 – великих ям, аналогічних підкурганним (підтип 5), 55 – 

середніх і малих розмірів), які за певними ознаками можна пов’язувати з цим 

різновидом ямної конструкції, що дійсно не супроводжувались спорудою над 

ними курганів [Снитко 2011, с. 16] (48).  



89 
 

 

Ці могили різко контрастували на тлі вузьких ям пізньокласичного та 

елліністичного часів [Снитко 2000, 2009, с. 26 – 28], що небезпідставно надає 

привід виділення їх в окремий підтип ямних поховань архаїчної та 

ранньокласичної доби [Снитко 2011, с. 16]. 

Серед могил цього підтипу є деякі варіації стосовно їх форми в плані. Є 

чотири ями з сильно заокругленими кутами (№ 2000/ 80, 116, 121, 122). 

Зафіксовані три споруди майже підквадратної в плані форми (№ 2000/ 99, 

105, 289). 

Поховання в широких підпрямокутних ямах, в переважній більшості, 

були зруйновані, або пограбовані в давнину, через що, важко повністю 

відновити весь первинний комплекс, з якого складалась поховальна 

конструкція та сам обряд поховання. Зафіксовані могили з приямками по 

кутах, вірогідно, для встановлення стовбурів для перекриття могили. Два 

таких поглиблення були по кутах північно-східного боку поховання № 2000/ 

25. В могилі № 2000/ 32 поглиблення здійснені по всіх чотирьох кутах. З їх 

наявності, можна припустити, що ці могильні споруди мали дерев’яні 

перекриття, аналогічні підкурганним похованням (підтип 5). 

 Загалом, скоріше за все, більшість з поховань цього підтипу мала 

дерев’яні перекриття, про що свідчить наявність дрібного дерев’яного тліну, 

в засипці, майже, кожної могили. Шматки дерев’яних плах зафіксовані в двох  

похованнях (№ 2000/ 93, 255). 

Зафіксовані три могильні споруди з наявністю вапнякового каміння, 

яке, вірогідно, було використане при побудові перекриття (№ 2000/ 31, 27, 

260). 

Судячи з відносно великої кількості цих могильних споруд на 

некрополі, їх, майже, повної пограбованності, можна припустити, що в них 

ховали людей середньої та, вірогідно, й високої заможності з певним 

громадянським соціальним станом, як в окремій сільській общині, так і 

загалом в державі. Деякі з цих поховань відрізнялись від підкурганних могил 

(підтип 5), які, безумовно, належали представникам тогочасної вищої 
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аристократії [Скуднова 1988, с. 7; Снытко, Липавский 1990, с. 141; 

Крыжицкий и др. 1999, с. 402; Снитко 2011, с. 19], лише відсутнісю 

курганного насипу. 

Підтип 5 (Рис. 35; 36; 37; 38). Великі широкі підпрямокутні в плані по 

формі ями, орієнтовані, переважно, широтно, розмірами 2,5 – 3,0 х 1,0 – 1,5 м 

та глибиною 2,0 – 3,0 м., які були перекриті курганними насипами, що 

відрізняє їх від попереднього підтипу. Підкурганні ямні могили 

досліджувались на 5 некрополях хори Ольвії: Матросівка (кургани № 3 - 11); 

Аджигол(1F,1J, 1U, 1G, 1O, 1T, 1R, 1H, 1Q, 1S); Південний некрополь біля 

с. Прибузьке (кургани № 1, 2, 3/1988); Північний некрополь біля 

с. Прибузьке (кургани № 1, 2, 3/ 1988; № 3, 5, 6, 10, 11, 16 / 2000); Дідова 

Хата (кургани № 9, 10, 11); Лупареве (3 окремих кургани, четверте поховання 

впущене в більш ранній насип [Гребенников 2008, с. 37]). 

Отже, на сільських могильниках, загалом, досліджено 38 підкурганних 

ямних поховань: Матросівка – 9; Аджигол – 10; Південний некрополь біля с. 

Прибузьке – 3; Північний некрополь біля с. Прибузьке – 9; Дідова Хата – 3; 

Лупареве – 4. 

В переважній більшості, підкурганні ямні могили мали дерев’яні 

перекриття. Могили перекривались одним чи двома настилами з дерев’яних 

балок та брусків. Зразком двохярусного перекриття є поховання в кургані № 

3 Південного некрополя біля с. Прибузьке [Снитко 2011, с. 14, рис. 3] (Рис. 

35). Нижній ярус імітував домовину або саркофаг: вкладені поперек могили 

балки спиралися на бруски, встановлені вертикально попід боковими стінами 

ями. Висота конструкції складала 0,6 – 0,7 м від дна могили. Верхній ярус 

перекривав могилу поперек на рівні давнього горизонту. Перекриття та дно 

могили були вкриті циновками з очерету. Аналогічні поховання зафіксовані і 

в некрополі Ольвії [Папанова 2006, с. 84]. Загалом, двохярусні поховання 

притаманні некрополям Греції. Вони відомі, наприклад, в Мирні, хоча на 

відміну від ольвійських, там вони були кам’яними [Pottier, Reinach 1887, p. 

61, fig. 6]. Тим не менше, в наведеному контексті, важливий сам принцип 
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наявності такої побудови перекриття в грецькій поховальній практиці, що 

підкреслює і В.А. Папанова [Папанова 2006, с. 86]. 

В Аджигольському некрополі в двох похованнях  (1J, 1G) перекриття з 

поздовжніх широких балок були скріплені прибитими до них цвяхами 

поперечними дошками [Ebert 1913, s. 4, abb. 2, s. 10, abb. 7; Козуб 1987, с. 29 

– 30, рис. 11]. Іноді, у кутках могили на рівні дна влаштовували невеликі 

приямки для встановлення стовбурів, на яке спиралося перекриття (Дідова 

Хата, кургани 9 і 11). Ми вже вказували на наявність в деяких ямних могилах 

таких приямків (див.: підтип 4, Північний некрополь біля с. Прибузьке, 

поховання № 25, 32 / 2000), які характерні й для деяких могил березанського 

некрополя (1914/80, 1914/20), де вони були поздовжніми, знаходились по 

краях земляних бортів та призначались також для кріплення дерев’яних 

перекриттів [Козуб 1987, с. 29].   

Нерідко трапляються перекриття з каменю, або з його використанням 

при побудові споруди: Матросівка, Північний некрополь біля с. Прибузьке, 

Дідова Хата (курган № 9) [Снитко 2011, с. 18]. Саме використання каміння в 

конструкціях ям, для Ю.С. Гребеннікова є одним з вирішальних аргументів 

на користь віднесення Матросівського некрополя до так званої 

«приольвійської групи» скіфських пам’яток або «локального варіанту» 

скіфської культури [Гребенников 2008, с. 53]. Тим не менше, кам’яні 

перекриття характерні і для некрополя Ольвії, де зафіксовано чотири 

могильних конструкції з використанням каміння [Козуб 1987, с. 30]. Загалом, 

додаткові конструкції з каменю для перекриття могили в Ольвії, почали 

широко використовуватись з останньої чверті VI ст. до н.е. та за своїм 

функціональним призначенням не відрізнялись від дерев’яних [Папанова 

2006, с. 87]. В цьому контексті наведемо влучне зауваження Д.Б. Шелова, 

який аналізуючи матеріали некрополя Танаїса, підкреслював, що в давнину 

не надавалося великого значення різниці з якого матеріалу було здійснене 

перекриття могили: чи то з кам’яних брил, чи з дерев’яних балок [Шелов 

1961, с. 85]. З свого боку, зазначимо, що вирішальним фактором для споруди 
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перекриття та облаштування могили, найвірогідніше, була доступність того 

чи іншого будівельного матеріалу під час її побудови в тому чи іншому 

мікрорегігіоні Ольвійського поліса, згідно його наявних природних ресурсів. 

Ямні могили з монументальними дерев’яними перекриттями відомі в 

некрополі Ольвії [Козуб 1987, с. 29; Скуднова 1988, с. 7] і Березані 

[Капошина 1956, с. 220; Лапин 1966, с. 227; Копейкина 1980, с. 23], де 

датуються архаїчним часом. Ю.І. Козуб, посилаючись на дослідження 

М. Еберта [Ebert 1913, s. 11], припускає, що могили з монументальними 

дерев’яними конструкціями були ранішими за прості ямні поховання на хорі 

[Козуб 1987, с. 29 – 30], хоча, судячи з сучасної інформації, це цілком не 

підтверджується [Снитко 2011, с. 16]. Ймовірніше, ці типи співіснували, а 

монументальні поховальні споруди свідчать про вищий соціальний статус 

похованих [Снытко, Липавский 1990, с. 138]. 

Загалом, перекриття та облаштування могил деревом або камінням, 

притаманне архаїчним та класичним некрополям Греції [Блаватская 1966, с. 

50; Wace 1951, p. 13]. Воно відоме в Дипілонському некрополі Афін 

[Bruckner, Pernice 1893, s. 133 – 150; Poulsen 1905, s. 22], некрополях Елевсіну 

[Schwietzer 1918], Евбеї [Чайлд 1952, с. 86, рис. 25], Олінфу [Excavation 1942, 

p. 162], Ризони [Burrows, Ure 1948, p. 242] та на Родосі [Clara Rodos 1931, s. 

10 – 15, 1932 – 1933, s. 445]. 

Особливо, на наш погляд, треба звернути увагу на сам факт побудови 

широкої підпрямокутної ями, облаштованої додатковими дерев’яними та 

кам’яними конструкціями (підтипи 4, 5), яка за давньогрецькою традицією, 

найвірогідніше, імітувала тогочасні житла [Папанова 2006, с. 86]. Дійсно, 

якщо порівняти їх з синхронною землянковою та напівземлянковою 

архітектурою архаїчної Ольвії, Березані, поселень та хуторів хори 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 41 – 52; Крыжицкий 1993, с. 41 – 46], то неважко 

простежити, що ці могильні споруди, в мініатюрі нагадують звичайні для тих 

часів житла, які були розповсюджені з доби грецької колонізації не тільки в 

Нижньому Побужжі, а й в інших полісах Північного Причорномор’я та були 
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основним, найпоширенішим типом житлової споруди перших колоністів 

[Крыжицкий, Русяева 1978, с. 25,1986, с. 55; Крыжицкий 1989, с. 40 – 

50,1993, с. 41 – 46, 2006, с. 231 – 235, 2007, с. 18 – 25; Крыжицкий, 

Лейпунская 1997, с. 37, 112 – 115, рис. 120, 121, 122; Бутягин 1999, с. 22 – 23, 

1999-а, с. 112 – 116, 2001, с. 36 – 41; Bujskich A., Bujskich S. 2001. s. 667 ff.; 

Буйских 2007-б, с. 110 – 125; Отрешко 2009-а, с. 98 – 102; Отрешко, 

Мазарати 2009, с. 81 – 86; Суриков 2011, с. 59 – 63]. 

Необхідно зауважити, що деякими дослідниками, які посилаються на 

схожі споруди Скіфського лісостепу, ще й досі підтримується застаріла 

гіпотеза про варварську належність землянкових будівель на давньогрецьких 

пам’ятках Нижнього Побужжя  архаїчної та ранньокласичної доби, а себто й 

масову варварську присутність на перших грецьких колоніальних селищах, 

що, на їхню думку, було наслідком активної культурної та економічної 

взаємодії  греків з місцевим варварським населенням, з самого початку 

колонізації [Марченко 1999, с.145 – 172, 2005, с. 42 – 136; Марченко, 

Соловьёв 1989, с. 49 – 54; Соловьёв 1989, с. 15, 1993, с. 41, 1995, с. 153 – 163, 

1996, с. 31 – 32, 2000, с. 295, 2000-а, с. 97, 2005, с. 17; Solovyov 1999, 2001, p. 

113 – 125]. 

Натомість, за діаметрально протилежною та занадто вже категоричною, 

на наш погляд, гіпотезою А.М. Бутягіна, який пов’язує походження 

землянкових споруд з суто грецькою будівельною традицією, навіть не має 

сенсу, стосовно до таких найпростіших жител як землянки, вести мову про 

якесь запозичення ідеї [Бутягин 1999, с. 22 – 23]. Автор припускає, що 

традиції побудування землянкових жител (грецька і варварська) співіснували 

паралельно та не пов’язані одна з одною [Бутягин 1999-а, с. 114, 2001, с. 40]. 

На думку С.Б. та А.В. Буйських, використання достатньо економічних 

та відносно нескладних заглиблених в грунт жител, свідчить не про 

обов’язкову, а тим більше, тотальну присутність варварів у Нижньому 

Побужжі, а про уміння іонійських переселенців швидко адаптовуватись в 
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умовах нового природного та культурного ландшафту [Bujskich A., Bujskich 

S. 2001. s. 667 ff.; Буйских 2007-б, с. 113].   

З цього приводу, хочеться навести погляд С.Д. Крижицького, яким, 

певним чином,  можна підвести підсумок багаторічним дискусіям з цього 

питання: « … Землянкові будинки були закономірною стадією у розвитку 

грецької архітектури в нових умовах півдня Східної Європи. Їх поява 

пояснюється невисоким рівнем розвитку економіки заснованих греками 

держав, та недостатньою розвинутістю бази будівельного виробництва. 

Ідея будівництва заглиблених жител, нетипова для грецької архітектури, 

була запозичена у місцевих, вірогідно, лісостепових племен, оскільки осіле 

варварське населення в районах колонізації у другій половині VII – VI ст. до 

н.е. у Північному Причорномор’ ї було відсутнім. Землянкові структури як 

такі не є етнопоказником – це явище регіонального порядку, характерне, 

зокрема, для Східної Європи під час давньої історії … » (переклад І. Снитка) 

[Крыжицкий 1993, с. 41] (49).  

Отже, в наш час, можна констатувати, що ямні поховання (підтипи 4, 

5) на давньогрецьких пізньоархаїчних та ранньокласичних некрополях 

Нижнього Побужжя, безумовно були залишені давньогрецьким населенням 

хори Ольвії та, найвірогідніше, імітували тогочасні звичайні землянкові 

будинки, що мали в плані підпрямокутну або підокруглу форму, з 

використанням дерева та каміння для облаштування житла (стіни та крівля). 

Схожість варварських одночасових поховань лісостепу з ольвійськими та 

березанськими, на наш погляд, має такі самі мотиви, пов’язані з побудовою 

жител для померлих на зразок звичайних, що було притаманні в ті часи 

багатьом європейським народам, у тому числі й тим, що мешкали на теренах 

Північного Причорномор’я [Миронов 1895, с. 81; Томсон 1958, с. 228; 

Сокольский 1969, с. 12; Зубарь 1982, с.11; Ольховский 1991, с. 16; Папанова 

2006, с. 81, 86] (50). З цього приводу, як нам видається, дискусії з етно-

культурної інтерпретації вказаних поховальних споруд та пов’язання їх з 

грецькими, або варварськими традиціями, не мають під собою подальшої 
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перспективи та не є принциповими. Побудова тих, чи інших типів могил, 

безумовно, є регіональним явищем, розгляд якого, в площині етно-

культурного ототожнювання, треба, в першу чергу, проводити в контексті з 

наявною в тому чи іншому районі синхронною архітектурою житлових 

комплексів та економічним рівнем розвитку суспільства [Сокольский 1969, с. 

12; Зубарь 1982, с.11; Крыжицкий 1993, с. 75 – 77, 166 – 172, 203 – 208]. 

Це саме стосується й традиції зведення курганних насипів над 

могилами, що часто-густо пов’язувалось з суто варварською практикою 

[Дебец 1948, с. 160]. Але, розгляд матеріалів поховальних пам’яток Балкан та 

Малої Азії в комплексі з давніми літературними свідченнями, вказують на 

зворотнє [Hom., Il., XXIII, 125 – 126; Thuc., Hist., II, 34, 1 – 7; Сергеев 1948, с. 

90; Лапин 1966, с. 173; Kurtz, Boardman 1971, p. 79 – 84, fig. 9 – 10, p. 105 – 

108, 176 – 177, fig. 32; Чмыхов 1989, с. 169 – 170; Липавский 1990, с. 24 сл.; 

Снитко 2011, с. 11 – 32]. Виходячи з результатів останніх досліджень, 

вважається, що курганний тип поховань був розповсюджений в античному 

світі і набув особливо значного побутування в Анатолії, Лідії, Східній Греції, 

Західному та Північному Понті [Lungu 2010, p. 52 – 53]. Кургани в Давній 

Греції, найвірогідніше, були пов’язані з героїзацією померлих [Липавский 

1990, с. 24; Снитко 2011, с.17 – 18], про що свідчать і літературні джерела 

[Hom., Il., XXIII, 125 – 126; Thuc., Hist., II, 34, 1 – 7].  

Так що, й традицію побудови курганних меморіалів треба вважати 

«інтернаціональною» та характерною для багатьох народів Європи у 

давнину. 

Тим не менше, наявність на нових територіях великих за розмірами 

курганів попередніх епох, часто-густо, спонукала давніх греків на 

спорудження власних, іноді, поряд з ними, не виключаючи й певне 

наслідування на зразок таких меморіалів, що певним чином, можна 

простежити на некрополі Ольвії класично-елліністичної доби де , навіть, на 

відстані 1,0 – 10,0 км в бік степу (Аджигол) від могил античної епохи, 

розташовано багато курганних груп, насипи яких, за своїми 
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конструктивними особливостями, були споруджені в добу енеоліту – бронзи. 

З цього приводу, є достатньо виваженою та заслуговуючої уваги, думка 

С.Д. Крижицького про можливу генезу грецьких північнопричорноморських 

курганів від місцевих скіфських традицій, під якими розуміються саме давні 

традиції Північного Причорномор’я, т.я. в Середземномор’ ї побудова 

курганів теж відома [Крыжицкий 1993, с. 75] та не була новою для іонійських 

греків, заселивших Нижнє Побужжя. 

На античних некрополях Нижнього Побужжя, курганні насипи 

з’явились у другій половині VI ст. до н.е., саме над похованнями в широких 

прямокутних ямах (підтип 5) [Липавский 1990, с. 18 – 28; Снытко, 

Липавский 1990, с. 134 – 141; Снитко 2011, с. 11 – 22]. 

В якості додаткових конструкцій при побудові курганів, що мали 

висоту, переважно, не вище за 2,0 м та діаметр 15,0 – 25,0 м і були складені з 

грунту, іноді споруджувались кам’яні кромлехи. Зразком такої конструкції є 

кромлех кургану 2/1988 Північного некрополя біля с. Прибузьке [Снитко 

2011, с. 14 – 15, рис. 5] (Рис. 48). Кромлех складався з дрібного та середніх 

розмірів вапнякового буту. Мав діаметр 15,6 х 16,5 м. Каміння було 

викладене безсистемно та без розчину. В південно-східній частині знайдені 

уламки чорнофігурного кратера [Снитко 2011, с. 14 – 15, с. 16, рис. 6](Рис. 

70). Уламки ще трьох чорнофігурних кратерів зафіксовані в безкурганних 

похованнях (№ 27, 42, 67/ 2000) пізньоархаїчного та ранньокласичного часу 

цього некрополя [Снитко 2011, с. 14 – 15]. Ця знахідка дозволяє припустити, 

що в південно-східній частині кромлеху кургана 2/1988 була влаштована 

спеціальна ділянка для ритуального офірування. Додамо, що кратери з 

Північного некрополя біля с. Прибузьке дійшли до нас лише у фрагментах, 

що можливо засвідчує спеціальне ритуальне їх побиття після завершення 

поховальної церемонії. 

Кратери знаходять дуже часто при розкопках грецьких некрополів у 

Беотії, на Сицилії, в Південній Італії, на Родосі та Чорноморському 
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узбережжі. Вони практично всюди використовувались під час траурних 

узливань [Kurtz, Boardman 1971, p. 77 – 79]. 

Ще два аналогічних за стилем кромлехи, діаметром 15,0 – 16,0 м, 

виконані, переважно, з дрібного та середнх розмірів, необробленого 

вапнякового буту (один зберігся частково), які супроводжували ямні 

поховання (підтип 5) зафіксовані на ділянці VI – V ст. до н.е. некрополя в 

уроч. Дідова Хата (кургани 9 і 11) [Никитин 1968; Снитко 2011, с. 15] (51). 

В архаїчну добу кромлехи в давньогрецьких некрополях були досить 

поширені. Вони відомі, зокрема, в Македонії та Епірі [Kurtz, Boardman 1971, 

p. 184 – 186, fig. 37], у некрополі Істрії [Alexandrescu 1966, p. 145, 151] та 

могильниках її хори [Teleaga, Zirra 2003, s. 105 – 106]. На некрополі Березані 

ділянки з кремацією в багатьох випадках були огороджені кільцеподібними 

стінами [Капошина 1956, с. 218 – 219].  

Традиція влаштовувати кромлехи зберігалась і пізніше. В некрополі 

Ольвії другої половини V – початку IV ст. до н.е. відмічені два кромлехи з 

амфор, які супроводжували трупоспалення [Козуб 1974, с. 32 – 33, рис. 4; 5]. 

У пізньоелліністичний та римський часи в Ольвії та інших містах Північного 

Причорномор’я кільцеподібні монументальні крепіди зводили навколо 

курганів з похованнями визначних громадян, хоча такі споруди були 

поширені ще з архаїчної доби в Малоазійській Греції. Назвемо, зокрема, 

некрополь Ларіса в Гермосі, що в Лідії [Kurtz, Boardman 1971, p. 177, fig. 32]. 

Кромлех з амфор першої половини IV ст. до н.е., в центрі якого була 

гробниця з каменю, відомий в некрополі Аполлонії [Венедиков 1963, с. 141]. 

Кам’яний кромлех діаметром до 20,0 м з підкурганною гробницею, 

викладеною з каменю (основне поховання), відомий у некрополі Вергіни в 

Македонії [Kurtz, Boardman 1971, p. 185, fig. 37]. Як вважається, зведення 

кільцеподібних конструкцій мало магічний характер. Вони виконували 

функцію своєрідних апотропеїв, що оберігали могилу від злих сил 

[Липавский 1990, с. 25]. Отже, можна констатувати, що вони, безумовно, 

притаманні давньогрецькій поховальній практиці (52).  
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Наостанок розгляду підкурганних поховань в великих підпрямокутних 

ямах (підтип 5) підкреслимо, що на могильниках хори Ольвії архаїчного та 

ранньокласичного періодів в Нижньому Побужжі їх було не так вже й багато 

– загалом 38. Приміром, у Північному некрополі біля с. Прибузьке, 

залишеному мешканцями агломерації поселень, їх зафіксовано тільки 

дев’ять. Зазначимо, що лише на найбільшому поселенні цього комплексу VI 

– V ст. до н.е. Чортувате 7 населення могло становити 1000 – 1800 осіб 

[Крижицький, Буйських 1988, с. 5]. Зважаючи на те, що підкурганні могили 

одиночні, а поселення Чортувате 7 проіснувало близько 50 років, можна 

вважати їх дуже рідкісними. Підкурганні поховання хори пізньоархаічної та 

ранньокласичної доби, особливо, з монументальними дерев’яними 

перекриттями, на наш погляд, слід пов’язувати з представниками достатньо 

заможної верстви населення Ольвійського полісу, в першу чергу знатних 

аристократичних родин [Скуднова 1988, с.7;  Снытко, Липавский 1990, 

с. 138; Крыжицкий и др. 1999, с. 402; Снитко 2011, с. 19], які формувалися 

серед грецького колоніального суспільства у Нижньому Побужжі в цей час і 

які, в недалекому майбутньому, склали політичну й економічну еліту 

ольвійської громади (53), а також, з початком процесу соціальної та майнової 

диференціації населення держави [Снитко 2011, с. 19]. В цому контексті 

цікавою, на наш погляд, є думка Н. Поваляєва, що базується на історичних 

прикладах, відносно пов’язування ранніх підкурганних поховань Ольвії та 

Боспору зі зброєю, підкреслюючою статус небіжчиків, з представниками 

олігархії, сформованої з першопоселенців, які складали псевдо-

аристократичну привілейовану групу. Цими засобами представники нової 

аристократії підкреслювали свою виключність та «первинність» і оберігали 

свої привілеї від нових епойків. Також, на думку дослідника, саме 

подальшою тенденцією до екскалації «воїнських підношень» до поховань 

серед давньогрецької громади, може бути пояснений і феномен появи так зв. 

псевдо-скіфських курганів в некрополях боспорських міст вже в класичну 

добу [Поваляев 2013, с. 382]. 
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Зазначимо й те, що широкі підпрямокутні ями (підтипи 4, 5), як тип 

поховальної споруди, використовувались населенням Березані [Капошина 

1956, с. 220; Лапин 1966, с. 227; Копейкина 1980, с. 23], Ольвії  [Козуб 1987, 

с. 29; Скуднова 1988, с. 7] та її хори [Снитко 2011, с. 11 – 22] лише в архаїчну 

та ранньокласичну добу, а тобто, співпадають с першим та другим етапами 

життєдіяльності ольвійської сільської округи за існуючою хронологічною 

періодизацією [Крыжицкий и др. 1989, с. 10]. Найпізніші ямні поховання цих 

підтипів зафіксовані саме на сільських некрополях, що, найвірогідніше, 

свідчить про певну консервативність населеня периферії на відміну від 

міського, яка знайшла свій відбиток і в деяких рисах поховального ритуалу. 

 

3.2. Підбійні могили 

Могили в підбоях, це перший складний тип поховальної споруди на 

давньогрецьких некрополях Нижнього Побужжя. Цей тип могильної 

конструкції в деякій мірі можна вважати перехідним до побудови 

найскладніших споруд – склепів, про що свідчать деякі могили ольвійського 

некрополя [Фармаковский 1898, с. 199; Назарчук 1988, с. 200; Папанова 2006, 

с. 94]. Вони зафіксовані на всіх некрополях ольвійської сільської округи 

класичногого та елліністичного часу, що досліджувалися: Лагерна коса, 

Аджигол – Пітухівка, Північний некрополь біля с. Прибузьке, Північний 

некрополь біля с. Козирка, Стара Богданівка, Дідова Хата, некрополь 

поселення Миколаїв-6 та Сиверсів Маяк (54) (Рис. 39, 1,3; 41, в, г; 42; 45; 46; 

42; 57; 58). 

Конструкція звичайно складалася з вхідної ями та підбою, 

влаштованого, як правило,  у поздовжній боковій стінці вхідного колодязя на 

рівні його дна. Найвірогідніше, з сакрально-ритуальної точки зору, вхідні 

ями виконували функції своєрідного дромосу, а сам підбій – житла для 

померлого.  Розміри вхідних ям (1,8 – 2 х 1 – 1,2 м) та підбоїв приблизно 

однакові. Глибина – 1,5 – 2,5 м від сучасної денної поверхні. І вхідні ями і 

підбої мали в плані підпрямокутну форму, іноді, з закругленими кутами. 
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Крім стандартних великих підбійних могил, трапляються середніх та зовсім 

незначних розмірів, де були поховані маленькі діти та підлітки. Орієнтація 

вхідних ям та підбоїв переважно широтна, іноді з деякими відхиленнями. 

Входи до підбоїв перекривались закладками з каменю, сирцю та амфор. 

Іноді, закладки були комбіновані – з використанням амфор та каменю.  

Традиція поховання в підбійних могилах в некрополі Ольвії 

археологічно відома з останньої третини VI – самого початку V ст. до н.е. 

[Козуб 1987, с. 33; Папанова 2006, с. 92], де вже в першій половині сторіччя 

вони складали 33 % всіх поховань [Козуб 1974, с. 12]. На некрополі Олвії 

архаїчного періоду підбоїв, на нинішній час, відомо тільки 13 (4% від 

загальної кількості). Сім з них датуються другою половиною – кінцем  VI ст. 

до н.е. і шість – початком V ст. до н.е. [Папанова 2006, с. 92]. 

Що стосується підбійних поховань хори Ольвії, які відомі в сільських 

некрополях з другої чверті – середини IV ст. до н.е. [Снитко 2009, с. 28], то 

вони за типологією, майже стандартні та відрізняються лише за загальними 

розмірами споруди, її глибиною, технікою побудови закладки і матеріалу, 

який для цього був використаний, а також за наявністю, або відсутністю 

курганного насипу над могилою. Отже, досліджені підбої, за 

монументальністю їх спорудження, наявністю певного комплексу 

компонентів поховального ритуалу та за якісним і кількісним складом 

інвентаря, припустимо умовно розподілити на три основні категорії, 

стосовно майнового та соціального стану населення, яке ховало своїх 

небіжчиків в цих могильних конструкціях. Це: рядові громадяни полісу; 

громадяни з середнім і вище за середній, рівнем достатку; громадяни з 

високим майновим та соціальним станом, можливо, представники знатних 

родин (переважно, підкурганні поховання).  

Дещо виключною з загального хронологічного контексту, є глибока (до 

3,0 м) та велика за розмірами, підбійна могила некрополя Дідової Хати (№ 

13/ 1996, Рис. 57; 58) [Снытко, Гребенников, Гаврилов 1997, с. 31]. 

Поховання було повністю пограбоване, кістяк відсутній, але в його засипці 
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знайдено декілька уламків хіосської амфори другої половини V ст. до 

н.е.(Рис. 74, 8), що припускає можливість датування могили цим часом. До 

того ж, поховання знаходилось на самій південній межі ділянки некрополя 

класичного та ранньоелліністичного часу, дещо осторонь основної групи, 

ближче до курганів VI – V ст. до н.е. Вірогідно, як і у випадку з деякими 

похованнями Матросівського некрополя (див.: Розділ. 2.2), ми маємо справу 

з могилою залишеною давньогрецькими скотарями, яких не стосувалося 

загальне переселення до Ольвії [Снитко 2011, с. 12 – 13] та яким вже був 

притаманний, як і ольвіополітам цього часу, обряд поховання в підбоях. 

Отже, можна констатувати, що розглянута могила була здійснена ще до 

появи основного контингенту поселенців часу процесу реколонізації хори 

Ольвії на межі V – IV ст. до н.е. Додамо й те, що нові поселенці влаштували 

свій некрополь на старому, освяченому давніми традиціямі місті, тепер вже, 

дещо ближче до берега лиману та свого поселення, у 100 на схід від нього 

[Снитко 2009, с. 27], себто могильник IV – III ст. до н.е., природньо був 

продовженням некрополя пізньоархаїчного та ранньокласичного періодів. 

Найчастіше, входи до підбоїв перекривали кам’яними закладками. 

Поряд з необробленим рваним вапняковим камінням використовували дещо 

оброблені брили і навіть квадри. Для перекриття поховання № 3/1996 у 

некрополі Дідова Хата було використано три ретельно виготовлених 

кубоподібних жертовники та фрагментований антропоморфний надгробок 

[Снытко, Гребенников, Гаврилов 1997, с. 30; Снитко 2009, с. 28] (Рис. 52). Це 

є поширеним явищем, достатно відомим в некрополі Ольвіїї IV – III ст. до 

н.е., де вівтарі часто-густо траплялись в закладках підбоїв та земляних 

склепів [Папанова 2006, с. 153]. Їх використання в поховальній ценремонії, 

найвірогідніше, було пов’язане з ритуальним надмогильним офіруванням 

[Снитко 2009, с. 31](55).  

Каміння перекриття встановлювали або кладкою, або накатом. На хорі 

Ольвіїї набагато частіше використовувались перекриття накатом. Великі 

брили звичайно затуляли вхід до підбою, а великих і середніх розмірів 
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виконували функцію клинців та кріплення конструкції [Снытко, 1990, рис. 

10, в, 2009, с. 28] (Рис. 41, в). Щілини між каміннями іноді замазували 

зеленою глиною. 

Трапляються комбіновані закладки  з використанням сирцевої цегли 

та вапнякового каміння, іноді амфор. Комбіновані закладки з каменю і амфор 

зафіксовані у двох похованнях Північного некрополя біля с. Прибузьке – 

курган 2/ 2000, поховання 1/1988 (Рис. 49) [Смирнов, Снытко, Липавский 

1990, с. 91 – 92; Снытко 2000, 2009, с. 28]. 

Як і в Ольвії [Папанова 2006, с. 95 – 97], на сільських некрополях 

також відомі амфорні закладки [Снытко 1990, рис. 10-г, 2009, с. 28 – 29] 

(Рис. 41, г). Чотири подібні конструкції досліджено на Пітухівському 

некрополі (1N; 4R; 4S; 3X [Ebert 1913, s. 25, abb. 27, s. 35, abb. 40]). Ці 

поховання розташовані компактною групою у південно-західному секторі 

некрополя [Ebert 1913, taf. 3] та виходячи з матеріалу, датуються межею 

третьої та четвертою чвертей IV ст. до н.е. [Ebert 1913, 23 – 42]. Так само 

вони датуються і в некрополі Ольвії [Парович-Пешикан 1974, с. 17]. Слід 

зауважити, що для закладів усіх чотирьох поховань використані, переважно, 

гераклейські амфори. Цікаво також і те, що і в ольвійському некрополі, і в 

Пітухівці найбільш розповсюдженною кількістю амфор в одній споруді були 

8 та 14. Сумнівно, що ця закономірність могла мати сакральний характер. 

Скоріш за все, це свідчить про деякі елементи стандартизації у розмірах 

поховань в Ольвії та на її хорі. Необхідно підкреслити, що заклади з 

використанням амфор на сільських некрополях складали невеликий відсоток 

на тлі конструкцій із каменю та сирцю. 

Як правило, в підбійну могилу клали тіло одного небіжчика. Зрідка 

трапляються парні поховання. В некрополі Пітухівки зафіксоване одне парне 

поховання (3H). У Північному некрополі біля с. Прибузьке серед 68 підбоїв 

виявлено два парних поховання (18-а та 267/ 2000 [Снитко 2009, с. 29]) та дві 

могили, в яких лежало по три кістяки – курган 2/ 2000 [Снитко 2009, с. 29, 

рис. 4] (Рис. 42; 45, 1, 1-а, 1-б), поховання 1, 1-а, 1-б. Парні поховання відомі 
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і в некрополі Ольвії (1913/49), де особливо поширені вони були вже в 

римський час [Папанова 2006, с. 100]. Ю.І. Козуб інтерпретує їх як 

різночасові [Козуб 1974, с. 13]. Підбійні могили з двома та більшою 

кількістю кістяків відомі на сільських некрополях, де розміри могил, їхня 

конструкція та компактне розміщення похованих практично виключають 

можливість підзахоронення. Можна лише констатувати, що більшість із них 

найвірогідніше були синхронними, тож, можливо, слід шукати інше 

пояснення наявності парних та колективних поховань. Безсумнівним зразком 

підзахоронення є колективне поховання в підбої Північного некрополя біля с. 

Прибузьке (1, 1-а, 1-б, Рис. 45,1, 1-а, 1-б), де один на одному, послідовно 

зафіксовано три кістяки, один з яких був у скорченому стані [Снытко, Лобко 

2008, с. 90, рис. 2; Снитко 2009, с. 29]. Кам’яна закладка цієї могили 

неодноразово перебудовувалась і востаннє була зміщена майже до 

протилежної стіни вхідного колодязя. Безумовно, ця поховальна споруда 

використовувалась як сімейна гробниця. Тим не менше підбійні споруди, 

переважно використовувались у якості індивідуальних могил, на відміну від 

склепів. Про це свідчить і майже тисячолітній період використання їх 

ольвіополітами у якості самостійного типу поховальної споруди,  без 

суттєвих конструктивних змін [Папанова 2006, с. 101]. З цього приводу, дещо 

сумнівним постає й сприйняття підбоїв, як перехідного типу до побудови 

склепів, хоча, можливо, первинно так і було в дійсності. Надалі ж, підбої 

постали, як самостійний та дуже популярний тип могили серед населення 

Ольвійського полісу з середнім рівнем майнового достатку. На Північному 

некрополі біля с. Прибузьке та на Дідовій Хаті у IV – III ст. до н.е. підбійні 

поховання складали майже 30 – 40% всіх досліджених поховань.  

Щодо кореня походження підбоїв, як типу поховальної споруди, то 

найбільш вірогіднішою видається думка про те, що традиція улаштування 

могил таким чином, була завезена до Північного Причорномор’я першими 

грецькими колоністами з Мілету, про що красномовно свідчить їх наявність в 

архаїчному некрополі Ольвії [Папанова 2006, с. 101]. В свою чергу, мілетські 
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підбійні могили великих розмірів мають анатолійське походження [Kurtz, 

Boardman 1971, p. 176]. 

В архаїчній Греції підбійні поховання використовувались одночасово з 

ямними [Kurtz, Boardman 1971, p. 71]. Вони відомі в некрополях Афін, 

Родосу, Мірини, Егіни, Дельф та Олександрії [Pottier, Reinach 1887, s. 66; 

Breccia 1912, XIX, 6; Kurtz, Boardman 1971, p. 193]. 

В інших античних містах Північного Причорномор’я підбійні могили 

з’являються в більш пізніші часи. Так, у Нижньому Подністров’ ї, вони з 

пізньокласичної доби відомі в Миколаївському некрополі [Мелюкова 1975, с. 

124 – 130]. Хоча, не виключено, що і на берегах Дністровського лиману вони 

існували одначосово з ранніми ольвійськими та будуть зафіксовані під час 

подальших систематичних досліджень некрополей іонійських колоній Тіри, 

Ніконія, пам’яток хори. 

IV ст. до н.е. датуються підбійні могили на некрополі Панське в 

Північно-Західному Криму [Монахов, Рогов 1990; Рогов 2000, с. 269 – 274, 

2011, с. 57 – 59] (56).  

В пізньоелліністичну добу підбої з’являються в некрополях античних 

міст Боспору [Цветаева 1951, с. 73] та в Херсонесі [Белов 1950, с. 276; Зубарь 

1982, с. 36 – 37] де особливого побутування набувають вже в римський час. 

В перші сторіччя нової ери підбої відомі в некрополях Танаісу [Шелов 

1951, с. 87 – 88] та Німфея [Силантьева 1959, с. 13, таб. 1]. 

В скіфському степу найближчого ольвійського оточення підбійні 

могили побутують у IV – III ст. до н.е., де їх різноманітні модифікації 

складають близько 50 % всіх поховань [Гребенников 2008, с. 127]. Певною 

мірою, появу підбоїв серед скіфських поховальних комплексів радше 

пояснювати вірогідним впливом еллінської культури та ритуальних традицій 

на кочове варварське населення, що визнається й деякими вченими – 

скіфологами [Гребенников 2008, с. 57 – 58, 127 – 128]. 

Над окремими підбійними могилами некрополів хори Ольвії, на 

відміну від простих ямних поховань класично-елліністичного часу, зведено 
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невеликі курганні насипи. Вони досліджені на могильниках Дідова Хата 

(Рис.41,в), Пітухівка, Козирка, Північному некрополі біля с. Прибузьке. 

Найбільше їх зафіксовано на останньому (кургани 2, 4, 8, 12 – 14/ 2000). 

Сучасна висота насипів до 2,0 м, діаметр – 25,0 – 30,0 м. Кургани складені з 

грунту без додаткових конструкцій (кромлехів, рівчаків та ін.) [Снитко 2009, 

с. 29 - 30]. Ці поховання, безумовно, слід пов’язувати з представниками 

сільської аристократії – людьми достатньо високого майнового та 

соціального стану в Ольвійському полісі. 

Наостанок зауважимо, що широке побутування підбійних могил серед 

грецького населення Нижнього Побужжя з самих ранніх часів, на відміну від 

некрополів античних міст Боспору та Херсонеса, як і подальше широке 

використання в поховальному ритуалі земляних склепів, найпевніше було 

пов’язане з регіональними геологічними умовами, перш за все, відносно 

глибоким заляганням вапнякової скельної породи, що спрощувало побудову 

таких могильних споруд. 

 

3.3. Земляні склепи (57) 

Земляні склепи (Рис.41, а, б; 43; 44) є найскладнішим типом 

поховальної споруди, зафіксованим на некрополях хори Ольвії VI – III ст. до 

н.е. На сільських могильниках вони з’являються у другій половині IV ст. до 

н.е. Більшість з них датується останньою чвертю IV – першою половиною III 

ст. до н.е.  

У некрополі Ольвії вони відомі з початку IV ст. до н.е. [Козуб 1974, с. 

15 – 17, рис. 3]. Самі ранні ольвійські споруди цього типу датуються межею 

V – IV ст. до н.е. (1906/ 102, 1914/22, 1993/ 2) [Папанова 2006, с. 102]. З 

другої половини IV ст. до н.е. в ольвійському некрополі починають 

з’являтися й могили облаштовані камінням – кам’яні склепи [Папанова 2006, 

с. 102]. На некрополях хори такий тип могильної споруди доки не 

зафіксований. Також додамо, що, навіть земляні склепи присутні не на всїх 

досліджених сільських могильниках. Вони відомі лише на Сиверсовому 
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Маяку, Дідовій Хаті та Пітухівці [Снитко 2009, с. 30; Снитко, Касьяновский 

2012, с. 65 – 69]. 

Стосовно термінології, за якою поховальні споруди цього типу 

називають склепами, то фахівцями, щодо подібних поховань, застосовуються 

й інші визначення: «камерна гробниця», «катакомба» [Чайлд 1952; Perrot, 

Chipier, 1885; Ebert 1913; Mylonas 1934; Kurtz, Boardman 1971]. Також, 

деякими українськими та російськими фахівцями часто-густо 

використовуються терміни «грунтовий склеп» та «катакомба» [Масленников 

1990, 1997; Грач 1999, с. 32 сл.]. Але, в контексті Північного Причорномор’я, 

термін «катакомба» більш відповідний та найбільше розповсюджений, щодо 

ідентифікації подібних споруд серед варварського середовища та на 

варварських територіях [Масленников 1997, с. 28; Папанова 2006, с. 102; 

Гребенников 2008, с. 57 – 58, 127 – 128]. Тому найбільш відповідними, 

стосовно давньогрецьких некрополів, на наш погляд, є такі визначення, як 

«грунтовий склеп», або «земляний склеп». Щодо некрополя Ольвії [Папанова 

2006, с. 102] та некрополів хори [Снитко 2009, с. 30], то вже традиційно, з 

часів Б.В. Фармаковського, найбільш використованим є термін «земляний 

склеп», який ми і застосовуємо в нинішній роботі. 

Конструкція земляних склепів складається з дромоса та поховальної 

камери. Дромоси, орієнтовані, переважно, широтно, у плані підпрямокутної 

форми, мали різну довжину. Завширшки, звичайно, 0,9 – 2,0 м. Опускались 

до поховальної камери під кутом 300 – 450 у вигляді похилого пандуса, або 

ступінчастих сходів (Рис. 41, а,б) [Снытко 1990, с. 46, рис. 10, а, б]. Звичайна 

глибина споруди – 2,5 – 3,5 м. від сучасної денної поверхні. В одному 

випадку (Сиверсів Маяк, поховання № 5) дно камери знаходилось на глибині 

4,7 м. Камери майже завжди є продовженням дромосів за формою та 

орієнтацію. Виключенням є частково зруйнована під час сучасного риття 

котловану під ЛЕМ, поховальна камера поховання № 19 некрополя Дідової 

Хати, яка була, вірогідно, округлою у плані. Зазначимо, що в некрополі 

Ольвії відомі як підпрямокутні, так і підокруглі у плані камери [Папанова 
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2006, с. 104, рис. 39, 4]. Також, виключеннями є поховальна камера могили 

4B Пітухівського некрополя, що була розташована поперек дромоса, 

орієнтованого з півдня на північ,  перпендикулярно його напряму, в якій 

одразу знаходилось п’ять кістяків орієнтованих черепами на схід [Ebert 1913, 

s. 45, abb. 47] та, так само розташована камера склепу (підкурганне 

поховання 4P) з двома кістяками, Аджигольської ділянки Пітухівського 

некрополя [Ebert 1913, s. 21, abb. 18]. Дещо заокругленими можна вважати і 

камери склепів 2J [Ebert 1913, abb. 56] та 3Q [Ebert 1913, abb. 77]. Отже, 

констатуємо, що на сільських некрополях, як і в Ольвії, при побудові 

земляних склепів застосовувались два варіанти улаштування поховальної 

камери за формою – підпрямокутний та підокруглий. Розміри камер – 1,35 – 

2,5 х 2,25 – 3,15 м. Як різновид підпрямокутної, на некрополі Сиверсів Маяк, 

зафіксована майже підквадратної форми камера (поховання № 5) [Снытко и 

др. 1989, с. 32 – 33, рис. 72]. Висота зводів камер, звичайно, складала – 0,7 – 

1,0 м. 

Вхід до камери перекривали кам’яною або сирцевою закладкою. 

Здебільшого заклади були кам’яні, виконані в різноманітній техніці. У 

Дідовій Хаті відомо три способи закладання входів до поховальної камери. У 

першому випадку вхід був закритий великими пласкими вапняковими 

брилами, покладеними одна на одну, що підпирали склепіння входу; у 

другому – закладений дрібним необробленим камінням за технікою 

одношарової іррегулярної кладки (Рис.41, д) [Снытко 1990, с. 15, рис. 10, д]; 

у третьому – перекритий великими брилами, вкладеними накатом (поховання 

18). У Пітухівському некрополі такий спосіб зафіксовано в чотирьох могилах 

(2J, 3Q, 3S, 4B). На могильнику в Пітухівці закладки нерідко були із сирцевої 

цегли (2C, 3O). На Дідовій Хаті такий спосіб перекриття входів не 

зафіксований і закладки для, майже, всіх типів поховальних споруд 

класично-елліністичної доби були кам’яними (58).  

Вхід до камери зазвичай мав форму півкола (арки) або прямокутника. 

Розміри поховальних камер різні. Це залежало, перш за все, від кількості 
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похованих. На відміну від підбоїв, земляні склепи здебільшого безперечно 

були сімейними гробницями та призначалися для подальшого 

підзахоронення членів родини. Вони були прототипом монументальних 

кам’яних склепів, які з’явилися в некрополі Ольвії за елліністичної доби 

[Козуб 1974, с. 17]. Найвірогідніше, в земляних склепах могли поховати 

представників сім’ ї (чоловік, жінка ), родини не більше, як за одне покоління, 

так як сама технологія побудування камери грунтового склепу, без 

належного кріплення та обмеженого об’єму, не дозволяла використовувати її 

протягом тривалого часу, на відміну від монументальних кам’яних споруд 

некрополя Ольвії, де стіни та звід були надійними та фундаментальними. Про 

це свідчить і кількість похованих в земляних склепах. У камерах склепів 

звичайно ховали по 2 – 3 небіжчики. В пограбованому похованні № 18 у 

Дідовій Хаті знайдені залишки двох кістяків [Снытко 1990, с. 14]. В 

Пітухівському некрополі у двох випадках, в могилах 4P та 2J , знаходились по 

два похованих [Ebert 1913, s. 25, abb. 18, s. 54, abb. 56]. Три небіжчики були в 

похованні 3Q [Ebert 1913, s. 69, abb. 77]. Одразу п’ять похованих зафіксовано 

в камері склепу 4B [Ebert 1913, s. 77, abb. 86]. Це є виключним випадком. 

Зазначимо, що навіть в некрополі Ольвії, в земляних склепах переважають 

лише повторні підпоховання [Папанова 2006, с. 106, 111]. Але в ольвійських, 

більш монументально виконаних та облаштованих камерах земляних склепів, 

які навіть білили та штукатурили, нерідкими були й різночасові поховання з 

достатньо широким хронологічним діапазоном (вірогідно, членів однієї 

родини). Так, склеп 1983/2 мав чотири різночасові поховання – від 

елліністичної епохи, до римської доби [Папанова 2006, с. 111]. На 

некрополях хори таких випадків не зафіксовано. До того ж зводи майже всіх 

камер земляних склепів до моменту дослідження дійшли в поваленому та 

поруйнованому стані, що пов’язане з нетвердістю грунтів та, іноді, давніми 

пограбуваннями могил. Крім цього, можна припустити, що населення хори 

римського часу, на відміну від міста, переважно, вже не було пов’язане 
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якимось тісними родинними узами з мешканцями сільської округи класично-

елліністичної доби, які залишили поховання в земляних склепах. 

Щодо загальногрецької традиції побудови таких могильних споруд як 

склепи, то в Давній Греції вона відома з доби бронзи [Чайлд 1952, с. 86, рис. 

25, с. 106, 342, рис. 120]. Самі ранні прототипи земляних склепів – 

різноманітні камерні гробниці, відомі в некрополі Кносу та некрополі 

Камейрос на Родосі [Kurtz, Boardman 1971, p. 173, fig. 28, p. 175, fig. 31].  

Загалом, засвідчено два основних центри розповсюдження могильних споруд 

подібної конструкції – егейський (острови Кіпр, Кріт, Кіклади) та 

анатолійський [Kurtz, Boardman 1971, p. 175, 181]. В античний період вони 

були наявні, майже на всіх некрополях тогочасної Ойкумени (59).  

Більш близькі до ольвійських за конструктивними особливостями 

земляні склепи були досліджені на некрополях Зігурії та на о. Фарос 

елліністичного та римського часів [Perrot, Chipier 1885, p. 231 – 233, fig. 167 – 

171; Blegen 1928, p. 58 – 60, fig. 48 – 51].  

В Північному Причорномор’ ї найдавніші земляні склепи з’являються 

саме в некрополі Ольвії на межі V – IV ст. до н.е. В інших центрах їх поява 

фіксується в більш пізніші часи. Так, в некрополі Пантікапея їх почали 

будувати лише з III ст. до н.е. [Цветаева 1951, с. 50]. На інших некрополях 

Боспору їх широке розповсюдження характерне вже для римського часу 

[Масленников 1990, с. 18 – 56, 1997, с. 26 – 29]. В римський період такі 

споруди побутують і в некрополі Херсонеса [Зубарь 1982, с. 27]. 

Що стосується скіфських поховань найближчого ольвійського 

оточення, то тут у IV – III ст. до н.е. серед могильних споруд присутні 

декілька типів катакомб. Серед них виділяється тип 2, який майже не 

відрізняється за конструкцією  від ольвійських земляних склепів (загальні 

розміри, конфігурація, наявність дромосів ступінчастих та у вигляді 

похилого пандуса, підпрямокутна камера). Такі поховання дослідженіі біля 

с. Кам’янка Очаківського р-ну та с. Отрадне Баштанського р-ну 

Миколаївської області [Гребенников 2008, с. 58, 60, 106, 156 – 157, рис. 24 – 
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25]. Аналогічна могильна споруда у 1985 р. зафіксована в скіфському кургані 

біля с. Плющівка Баштанського р-ну експедицією Миколаєвського 

краєзнавчого музею [Никитин, Снытко 1985, 1987, с. 381]. Розглядаючи цей 

тип скіфських катакомб, Ю.С. Гребенников приходить до висновку, що іх 

наявність свідчить про деякий взаємовплив в становленні та розвитку 

поховальних споруд у греків (земляні склепи) та варварів (катакомби 2 типу) 

[Гребенников 2008, с. 106]. Враховуючи, що скіфські катакомби пізніші  за 

ольвійські, наявність їх серед варварського середовища, найвірогідніше, 

можна пояснювати певною еллінізацією найближчого з Ольвією кочового 

населення, яка знайшла свій відбиток і в поховальному ритуалі. 

Як і над деякими могилами в підбоях, над земляними склепами зводили 

невеликі курганні насипи. Насипи висотою до 2,0 м та діаметром 15,0 – 25,0 

м. були складені з грунту без додаткових конструкцій. 

Завершуючи огляд земляних склепів, зазначимо, що їх загалом на 

некрополях хори досі зафіксовано тільки 13 та лише на трьох некрополях: 

Сіверсів Маяк (1), Дідова Хата (6), Аджигол-Пітухівка (6). Серед 276 

поховань класично-елліністичної доби найбільше дослідженого на хорі 

Ольвії Північного некрополя біля с. Прибузьке не зафіксовано жодного 

земляного склепа [Снитко 2009, с. 30]. Ще один підкурганний земляний 

склеп – чотирнадцятий, зафіксований на Старобогданівському некрополі 

(курган 2 / 1996) у 1996 р і тільки нещодавно введений до наукового обігу 

[Гребенников, Снытко 2013, с. 192]. Отже, цей тип поховальної споруди 

можна вважати дуже рідкісним. В некрополі Ольвії, де земляних склепів 

зафіксовано набагато більше ніж на хорі, на думку В.А. Папанової, в цих 

спорудах ховали середньозаможний прошарок населення Ольвії [Папанова 

2006,с. 116], який поступово збільшувався за рахунок економічного підйому 

держави [Крыжицкий и др. 1999, с. 404]. Також, особливо, в елліністичну 

добу в античному світі широкого розповсюдження набуває апофеоз смерті, 

пов’язаний з ідеєю героїзації померлого [Русяева 1992, с. 187 – 189; Papanova 

2000, p. 123 – 131]. Якщо, в ранні часи героїзація померлих була 
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прерогативою правителів, представників знатних та заможних родин, то 

пізніше коло людей, які були удостоєні цього привілею стає значно ширшим 

та охоплює середньозаможній прошарок населення [Русяева 2000, с.106 – 

112; Папанова 2006, с.116]. Для нього починають споруджувати й більш 

«пристойні» поховальні споруди [Папанова 2006, с. 115]. Головною умовою 

для привілею героїзації  все більше постає матеріальний достаток сім’ ї 

[Диатроптов 2001, с. 59]. З цим можна погодитись, враховуючи й наявність 

курганних насипів над цими похованнями, які традиційно пов’язують саме з 

героїзацією небіжчиків, про що свідчать археологічні матеріали та 

літературні джерела [Hom., Il., XXIII, 125 – 126; Thuc., Hist., II, 34, 1 – 7; 

Липавский 1990, с. 26]. 

З іншого боку, дещо сумнівним видається припущення В.А. Папанової 

про те, що традицію побудови земляних склепів, яка вже побутувала в Ольвії,  

могли додатково «завезти» в Нижнє Побужжя на межі V – IV ст. до н.е., в 

період реколонізації хори Ольвії, представники «нової хвилі» колоністів – 

вихідці з Середземномор’я, що стало поштовхом до кількісного зростання в 

IV ст. до н.е. цього типу поховальної споруди в ольвійському некрополі 

[Папанова 2006, с. 115 – 116].  

По-перше, достатньо гіпотетичною є сама думка про наявність в цей 

час «нової хвилі» колоністів з Середземномор’я [Отрешко 1982, с. 36 – 38] та, 

особливо, з Аттики [Рубан 1985, с. 33 – 36]. В більшій мірі, процес нового 

заселення хори Ольвії кінця V – першої третини IV ст. до н.е. можна 

характеризувати, як черговий етап внутрішньої колонізації Ольвійського 

полісу, з можливою участю в цьому процесі певного контингенту вихідців з 

Малої Азії [Крыжицкий и др. 1989, с. 100; Снытко 2000, с. 57 – 58, 2009-а, с. 

186, 2011-г, с. 467; Буйских. 2009. С. 231] і перш за все Мілету, з якими у 

ольвіополітів існував договір про ісополітію, повторно підтверджений у 

329/8 рр. до н.е. або дещо пізніше [Milet 1, 3, № 136 = Syll.3 , 286; Виноградов 

1983, с. 390].  
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По-друге, новий контингент колоністів, якщо він дійсно існував, був 

задіяний для заселення території хори Ольвійської держави, а не самого 

міста. На сільських некрополях, як зазначалось вище, земляні склепи 

з’являються лише у другій половині (найвірогідніше в останню чверть) IV ст. 

до н.е. [Снитко 2009, с. 30], в той час, коли в некрополі Ольвії ці споруди 

набувають найбільшого поширення та вже з’являються монументальні 

кам’яні склепи [Папанова 2006, с. 116 сл.]. 

Отже, появу традиції поховання у земляних склепах, найвірогідніше, 

треба пов’язувати безпосередньо з темпами економічного підйому 

Ольвійського полісу, соціально-майновою диференціацією населення 

[Крыжицкий и др. 1999, с. 404], а також, розглядати у контексті 

загальногрецької поховальної практики, що набула розповсюдження на 

теренах давньогрецьких колоніальних полісів Північного Причорномор’я 

[Снытко, Касьяновский 2012, с. 66 - 69]. 

Насамкінець, відзначимо, що, на відміну від некрополя Ольвії, де 

поховання в земляних склепах, найвірогідніше, належали представникам 

середньозаможного прошарку [Папанова 2006, с. 115], на некрополях хори ці 

споруди, безперечно, були залишені представниками найвищої сільської 

аристократії (ойкісти, демархи (?), вихідці з поважних та заможних родин), 

про що свідчить весь супроводжуючий їх ритуальний комплекс, з зведенням 

курганного насипу та сама невелика кількість цих могил. Також, значно 

пізнішу появу (50 – 100 років) деяких поховальних споруд (підбої, земляні 

склепи) на некрополях хори ніж в Ольвії, крім рівня інтенсивності процесу 

соціально-майнової диференціації та відповідною стратифікацією за 

соціально-майновою ознакою, можна пояснювати й певним звичайним 

консерватизмом сільського населення, щодо збереження давніх традицій, у 

тому числі і ритуальних, на відміну від мешканців міста, що простежується і 

в поховальній практиці. 
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3.4. Жертовні та поминальні ями, рівчаки 

 

Окремого розгляду  потребують і деякі не чисельні споруди, які не 

мають прямого відношення до конкретних поховань, але безпосередньо 

використовувались при проведенні поховальних та поминальних церемоній, 

як під час поховання так і в подальшому. Більше десятка поглиблень різних 

за розмірами та формою зафіксовані на найбільш повно дослідженому 

Північному некрополі біля с. Прибузьке в різних його частинах [Снытко 

2000, с. 83 – 85]. Вісім з них мали вигляд ям, три – рівчаків.  

Ями у плані мали підокруглу (№ 4, 6, 7) та підпрямоктну форму з 

заокругленими кутами (№ 1 – 3, 5, 8). Їх глибина – 1,0 – 1,1 м від сучасної 

денної поверхні. Розміри найменшої – 2,2 х 2,1 м, найбільшої – 3,0 х 9,0 м. 

Заповнення ям складали уламки кераміки, переважно амфор, вапнякові 

каміння різних, розмірів, кістки тварин. Одна з таких ям (№ 1), 

підпрямокутної у плані форми з закругленими кутами, розмірами 5,0 х 3,0 м, 

судячи з знахідок, могла використовуватись (яма-ботрос для засипки 

залишків жертвопринесень або спеціальний поминальний майданчик) на 

протязі декількох століть, починаючи з першої чверті V ст. до н.е., про що 

свідчить різночасовий матеріал з її заповнення [Снытко 2000, с. 83].  

Отже, поглиблення у вигляді ям, заповнені уламками кераміки та 

кістками тварин, які вірогідно спеціально, в санітарних цілях, закопувались 

після проведення поховальних або поминальних процедур, можна сприймати 

й у якості ям-ботросів, що широко застосовувались і в ольвійському 

некрополі [Папанова 2006, с. 199 – 201]. Найбільші з них, зважаючи на їх 

невелику глибину можна сприймати і як спеціальні майданчики, які 

улаштовувались для здійснення ритуалу тризни, що також притаманно 

давньогрецьким некрополям, у тому числі і ольвійському [Папанова 2006, 

с. 197].  

Зразком такого поминального майданчика може бути спеціально 

споруджений невеликий насип з ямою-ботросом, досліджений автором в 
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північно-західній частині некрополя Ольвії у 2000 р. [Снытко, Снытко, 

Шевченко 2010, с. 83 – 84, 86, рис. 7 – 8]. Аналогії таким спорудам 

зафіксовані і в інших містах античного світу [Агре 2001, с. 17 – 19]. 

Два рівчаки (№ 1, 3) мали траншеєподібну форму, шириною 1,0 – 1,5 м, 

глибиною до 1,5 м від сучасної денної поверхні. Одна з траншей мала 

довжину 4,0 м, інша – 23,0 м. Не виключено, що ці поглиблення є залишками 

румунських траншей часів 2-ї світової війни, хоча в них і знайдена велика 

кількість уламків кераміки античного часу, яка могла потрапити в них при 

побудові цих польових укріплень та руйнації в цей час поховань некрополя. 

Про це свідчать й уламки колючого дроту та гільзи від гвинтівок, які часто-

густо траплялись в заповненні цих поглиблень. 

До античного періоду, безперечно, належить кільцеподібна траншея – 

рівчак навкруги поховання в, підтрапецієподібній за формою, ямній могилі 

класично-елліністичного часу № 299. В цьому випадку, найвірогідніше, 

споруда виконувала функції сакрального рівчака навкруги поховання. 

Споруда мала діаметр 7,0 м. Ширина рівчака до 1,0 м, глибина – 0,7 м від 

сучасної денної поверхні. В заповненні знайдені дрібні вапнякові каміння та 

уламки амфор Хіосу нового стилю, Гераклеї та Фасосу IV ст. до н.е. [Снытко 

2000, с. 85], які, вірогідно, є залишками тризни.  

Семантика побудови округлих споруд (кам’яні та амфорні кромлехи, 

різноманітні курганні крепіди, рівчаки) навкруги поховань, як своєрідних 

оберігів душ померлих, пов’язана з уявленнями про потойбічний світ. Душа 

померлого, знаходячись усередині кола, повинна була залишатися в ньому та 

не покидати його межі. В той же час, саме коло охороняло померлого від 

зовнішніх темних сил. Ця традиція характерна для багатьох стародавніх 

народів Європи, у тому числі і греків, у яких вона, навіть, символізувала й 

деякі релігійно-філософські та містичні уявлення, притаманні піфагорейцям 

та орфікам [Купер 1995, с. 163; Папанова 2006, с. 193]. 
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Висновки до розділу 3 

 

Проведений аналіз типів поховальних споруд свідчить, що в 

пізньоархаїчну та ранньокласичну добу (VI – V ст. до н.е.), на некрополях 

хори Ольвії єдиним типом поховальної споруди була яма в різних варіаціях 

(5 підтипів), залежно від майнового та соціального стану небіжчика. 

Переважна кількість ям (підтипи 1, 2) – вузькі, неглибокі, характеризуються 

наявністю або відсутністю кам’яної закладки. Ці споруди відзначаються 

наявністю достатно бідного складу супроводжувального інвентаря та за всіма 

ознаками належали, за окремими виключеннями, представникам незаможних 

верств населення хори Ольвії на протязі VI – III ст. до н.е. В двох випадках, 

як і в некрополях Березані та Ольвії, стінки могил були лицьовані добре 

обробленими вапняковими брилами  – так звані кам’яні гробниці (підтип 3). 

Такі споруди зафіксовані лише на одному некрополі хори (Рибаківка-Мис) в 

усті Березанського лиману, що можливо свідчить про певні особливі риси в 

поховальних традиціях контингенту колоністів, які заселяли цей мікрорегіон 

в архаїчну добу. Вісім поховань в ямах цього підтипу в Північному некрополі 

біля с. Прибузьке, дещо відрізняються від монументальних кам’яних 

гробниць Рибаківського некрополя та характеризуються лише облицюванням 

вапняковим камінням окремих бортів могили. 

Серед середньозаможного прошарку населення хори пізньоархаїчної та 

ранньокласичної доби, як і в некрополі Ольвії, найбільшого поширення 

набувають великі підпрямокутні ями з дерев’яним перекриттям та іноді з 

кам’яним забутуванням (підтип 4).  

Над деякими великими підпрямокутними ямами (підтип 5) 

зафіксовані перші відомі на території сільської округи курганні насипи 

(Дідова Хата, Південний та Північний некрополі біля с. Прибузьке, Аджигол, 

Матросівка) зрідка з додатковою конструкцією у вигляді кромлеха (Дідова 

Хата, Північний некрополь біля с. Прибузьке). Ці могили безумовно 
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належали представникам вищої соціальної категорії тогочасного населення 

держави. 

Протягом першої чверті IV ст. до н.е. яма продовжує залишатись 

єдиним типом поховальної споруди, що, можливо, було пов’язане з 

однорідним у соціально-майновому відношенні складом населення, яке 

приймало участь в новому етапі процесу внутрішньої колонізації 

(реколонізації) хори Ольвії наприкінці V – початку IV ст. до н.е. 

Підбійні поховання, що відомі в міському некрополі з V ст. до н.е., на 

могильниках хори з’являються лише у другій чверті – середині IV ст. до н.е., 

що свідчить про початок майнової та соціальної диференціації серед 

сільського населення цього часу. Підбійні могили також відрізняються між 

собою за розмірами, глибиною, технікою закладок входів, багатством 

супроводжувального поховального церемоніалу, іноді, навіть, з зведенням 

надмогильного насипу, що свідчить про певні різниці між похованими у 

таких поховальних спорудах. 

З другої половини IV ст. до н.е. на сільських кладовищах відомий 

найскладніший тип поховальної споруди – земляні склепи. Майже над 

кожною такою могилою був зведений курганний насип. Спорудження 

земляних склепів у цей час свідчить про виділення вищої соціально-майнової 

категорії в середовищі окремих сільських громад мешканців хори Ольвії. 

Отже, поява складних типів поховальних споруд (підбійні могили, 

земляні склепи) на некрополях хори Ольвії, певною мірою, свідчить про 

поступовий характер процесу соціально-майнової диференціації серед 

сільського населення Ольвійської держави на протязі IV ст. до н.е. 

Найбільшої інтенсивності цей процес, найвірогідніше, набуває в останню 

чверть століття [Снитко 2009, с. 32], що було пов’язано з політичними 

перетвореннями в полісі після відбиття македонської агресії 331 – 330 рр., 

імовірною перемогою в місті демократичних партій радикального напрямку 

[Виноградов 1989, с. 175 – 176] та новим загальноекономічним підйомом 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 100; Буйских 2009, с. 233], який сприяв появі 
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достатньо заможних та формуванню великого прошарку середньозаможних 

верств населення не тільки в самому місті, а й на його аграрній території. 

На сільських кладовищах досі не зафіксовані кам’яні склепи, 

характерні для некрополя Ольвії елліністичної доби, що можна пояснити 

відсутністю серед жителів периферії представників найвищої полісної знаті. 

Не виключено, що найвідоміші аристократичні клани, маючи земельні 

ділянки на хорі, постійно проживали в місті, надаючи свої земельні 

володіння в оренду або вели господарство, цілком використовуючи працю 

сільськогосподарських рабів, що контролювався спеціально призначеними 

наглядачами, з чим, можливо, пов’язана й поява в останній чверті IV ст. до 

н.е. так званих колективних садиб. 

Загалом, типи поховальних споруд сільських некрополей за своєю 

технологією та особливостями улаштування аналогічні відомим ольвійським, 

що додатково свідчить про єдині з містом традиції та еллінську культуру 

населення хори у VI – III ст. до н.е. [Снытко 2013-б, с. 625 – 629; 2013-в, с. 91 

– 104]. 

Наостанок зазначимо, що поховальні споруди у якості жител для 

померлих, особливо в пізньоархаїчну добу, іноді, імітували звичайні житлові 

будівлі, тому, безперечно, їх треба розглядати в контексті архітектури Ольвії 

на тлі загальноекономічного рівня розвитку суспільства. 
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РОЗДІЛ 4. 

ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД 

 

Поховальний обряд є релігійно-побутовим циклом ритуалів, згідно 

існуючих в тому чи іншому суспільстві традицій, що пов’язані безпосередньо 

з похованням померлих. Крім інформації про розвиток матеріальної та 

духовної культури, рівень цивілізації громадянського суспільства, він надає 

певні уявлення й про загальний світогляд древніх.  

Загалом, під поховальним обрядом розуміється сукупність рис, яка 

включає: внутрішнє улаштування могильної споруди, тип поховання 

(інгумація, кремація), стан похованих в поховальній споруді, їх орієнтація по 

сторонах горизонту, елементи символіки поховального культу, що 

включають наявність жертовної їжі, надмогильні офірування, відправлення 

поминальної тризни, а також певний традиційний набір супроводжувального 

інвентаря (60). Що стосується давногрецьких некрополів, то крім 

загальноантичних, таких, що є притаманними багатьом народам тогочасної 

Ойкумени, наявні й такі окремі, суто грецькі елементи символіки 

поховального культу, як східна орієнтація, покладання «оболу Харона» в 

могилу та використання кратерів для возливання під час проведення 

надмогильних офірувань та поминального ритуалу. В комплекс церемонії, 

під якою загалом розуміється поховальний обряд, входить, також, 

меморіальна частина ритуалу, а саме  процедура встановлення надмогильних 

надгробків та зведення курганних насипів (61), що також буде висвітлено в 

цьому розділі. 

 

4.1. Тип поховань, особливості трупопокладення та орієнтація 

 

Для давньогрецької поховальної практики характерні два основних 

типи поховань: трупопокладення (інгумація) та трупоспалення (кремація). 

В некрополі Ольвії відомі як інгумація, так і кремація [Козуб 1974, с. 18 сл.; 
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Папанова 2006, с. 170 сл.]. Найбільш поширеним було звичайне 

трупопокладення. Кремація траплялалась значно рідше. Так, за підрахунками 

А.С. Русяєвої, з 510 поховань V – I ст. до н.е., тільки в одинадцяти 

зафіксований цей обряд [Русяева 1992, с. 174; Папанова 2006, с. 186]. 

Що стосується некрополів хори Ольвії, треба відзначити, що до 

нинішнього часу відомий лише один тип поховання – трупопокладення. 

Відсутність обряду трупоспалення на сільських кладовищах можна пояснити 

багатьма причинами. Перш за все, кремація пов’язана з великою кількістю 

дерева, необхідного для проведення ритуалу, яке було дефіцитним для 

сільських мешканців та, переважно, використовувалось для будівництва 

жител. Так, для здійснення кремації потрібне вогнище, яке повинно було 

мати температуру 900 – 1000 градусів [Никитина 1974, с. 59; Зубарь 1982, с. 

52; Папанова 2006, с. 194]. Для досягнення такої температури треба було 

спорудити багаття, складене у п’ять – шість рядів товстих деревин [Robinson 

1942, p. 144, fig. 26; Папанова 2006, с. 194]. До того ж, для кремації 

використовували й певні сорти дерев. За аналізом золи, ольвіополітами, для 

цієї мети, були задіяні колоди з дубу, клену та сосни, звичайних для 

тогочасних, найближчих до Ольвії, лісових масивів (найвірогідніше – Гілеї)  

[Гаммерман 1936 / 106, с. 77; Папанова 2006, с. 194].  Зазначимо, що така 

кількість якісного дерева могла б з успіхом бути використана для побудови 

невеликого житла або господарського приміщення. До того ж, 

найвірогідніше, в степових умовах Нижнього Побужжя, де було небагато 

природних лісових зон, дерево було достатньо дорогим і для суто ритуальних 

цілей могло використовуватись лише багатим прошарком населення. 

Відзначимо, що навіть перекриття з дерева на сільських кладовищах, 

починаючи з архаїчної доби, зафіксовані тільки в похованнях заможних 

людей і для закладок могил, переважно, застосовувалось вапнякове каміння, 

яке було більш доступним та дешевим будівельним матеріалом. Отже, треба 

констатувати, що, скоріше за все, кремація, як тип поховального ритуалу, 

була своєрідним привілеєм міських багатіїв. У традиційно більш 
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практичного, консервативного та, переважно, небагатого сільського 

населення  VI – III ст. до н.е. вона не набула поширення, про що свідчать і 

матеріали розкопок некрополів хори [Снытко, Липавский 1990, с. 139; 

Снитко 2009, с. 30].  

Переважна більшість померлих на некрополях хори, як і в Ольвії, за 

давньогрецькою традицією, похована у випростаному стані, на спині. 

Відомо 10 поховань у скорченому та близькому до нього стані. В 

Північному некрополі біля с. Прибузьке зафіксовано 6 могил, в яких кістяки 

знаходились у скорченому стані на боку (курган 1; поховання  1-а, 129, 156, 

286/ 2000) та два поховання (63, 205/ 2000) де кістки ніг померлих були дещо 

підігнуті в колінах [Снытко, Лобко 2008, с. 88 – 93, рис. 1 – 8; Снитко 2009, с. 

30 – 31]. З 8 скорчених кістяків суто античних лише 3, бо одне датується 

добою бронзи, а чотири були безінвентарними, тож їхню дату не з’ясовано 

[Снытко, Лобко 2008, с. 92; Снитко 2009, с. 30].   

В некрополі Аджигола в підкурганному похованні (4I) зафіксовано два 

кістяки з ознаками скороченості [Ebert 1913, s. 4 – 5, abb. 2]. Але ці 

поховання були зміщені грабіжниками, через що є сумнів, щодо їхнього 

первинного скорченого стану. 

Поховання зі скорченими кістяками відомі в багатьох античних 

некрополях Північного Причорномор’я, що дало привід С.І. Капошиній, а за 

нею багатьом іншим дослідникам ставити питання про так званий 

«варварський елемент» у складі давньогрецьких полісів (таври, скіфи, 

фракійці) та «варварський вплив» на грецький поховальний обряд [Капошина 

1941, с. 161; Кастанаян 1959, с. 285, 287; Preda 1961, p. 287]. Ця точка зору 

була сформована в той час, коли сільські території навколо античних полісів 

Надчорноморщини багатьма дослідниками, переважно, сприймались як 

варварські та, загалом, надавалась завищена оцінка варварського впливу на 

сам процес давньогрецької колонізації. На тому етапі, навіть ще не стояло 

питання про можливий гетерогенний склад самих грецьких колоністів, що, 

стосовно Ольвії та її хори, було прослідковано вже на базі досліджень 70 – 
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80-х рр. ХХ ст. [Крыжицкий и др.1989, с. 91 – 93] та підтверджено окремими 

спостереженнями на підставі антропологічного аналізу матеріалів 

прикордонного  з Ольвійським полісом некрополя Кошарського поселення 

[Kaczanowski, Kosydarski, Niedzwiecka 2008, p. 61]. Нового змісту в цьому 

контексті набули й антропологічні розробки А. Шліца стосовно 

Марицинського могильника (Аджигол, Пітухівка) [Schliz 1913, s. 114]. 

Безперечно, гетерогенність складу колоністів свідчить і про деякі суто 

ідеологічні різниці між грецьким населенням та певні  особливості в релігіно-

ритуальних уявленнях окремих його груп.   

У Північному Причорномор’ ї скорчені поховання відомі на Березані 

[Лапин 1966, с. 212 – 229], в Ольвії [Козуб 1974, с. 20 – 24; Папанова 2006, с. 

171 – 174], Херсонесі [Капошина 1941; Стржелецкий 1948, с. 94; Белов 1950, 

с. 277 – 278; Зубарь 1993, с. 74 – 75], в Кепах і Фанагорії [Липавский 1987, с. 

99]. 

У Північно-Західному та Західному Причорномор’ ї вони зафіксовані в 

некрополі Аполлонії [Венедиков 1963, с.17 – 59; Панайотова 1994, с. 151 – 

155], Каллатісі та Істрії [Preda 1961, p. 287; Alexandrescu 1959, fig. 6]. 

Цей обряд відомий у Греції та Малій Азії з доби бронзи. Як реліктове 

явище він зберігався в архаїчний час в Елевсині та Дипілонському некрополі 

Афін [Poulsen 1905, s. 27; Kubler 1959, S. 68; Kurtz, Boardman 1971, p. 192], 

Пантанело в Метапонті [Carter 1998, p. 65]. 

В античних некрополях Північного Причорномор’я серед масових 

трупопокладень у випростаному стані скорчені поховання складають дуже 

незначний процент, але попри це, як влучно висловилась Ю.І. Козуб, у науці 

з цього створили цілу проблему [Козуб 1974, с. 20]. Її розв’язання, на наш 

погляд, не вимагає особливих дискусій і криється, перш за все, в пережитках 

родового ладу у стародавніх греків, на що і вказують прибічники цієї ідеї 

[Лапин 1966, с. 212 – 229; Кадеев 1973, с. 110 – 116; Козуб 1974, с. 23; 

Сапрыкин 1986, с. 64 – 66; Липавский 1987, с. 99 – 100; Панайотова 1994, с. 

153; Снытко, Лобко 2008, с. 92 – 93; Снитко 2009, с. 30 – 31].  
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Важливою є думка, наведена ще В.Д. Блаватським [Блаватский 1961, с. 

186], та доповнена і розвинута В.М. Зубарем, відносно нижчого соціального 

статусу похованих у скорченому стані, які могли бути домашніми рабами, 

через що й поховані в сімейних могилах [Зубарь 1993, с. 74 – 75]. 

Підкріпленням цьому може бути й поховання 1-а /2000 Північного некрополя 

біля с. Прибузьке [Снытко, Лобко 2008, с. 90, рис.2], де скорчений скелет 

зафіксовано між двома кістяками у випростаному стані (1 і 1-б). Показовим в 

цьому плані є й колективне поховання в ямі Ольвійського некрополя 1928/14, 

де з чотирьох похованих, двоє знаходились у скорченому стані [Каминский 

1928, № 26; Папанова 2006, с. 174]. Але, вказана гіпотеза припустима лише 

для окремих комплексів з колективними похованнями. Тим не менше, не 

можна й виключати тезіс про більш низький соціальний статус окремих 

«скорчеників». 

Це саме стосується і припущення А.С. Русяєвої, що в скорченому 

вигляді поховані померлі від різних хвороб, які посмертно надають такий 

стан [Русяева 1992, с. 174 – 175]. Вказане також можливо сприймати як 

окремий додатковий фактор наявності скорчених кістяків в могилах 

античного часу, який, усе ж таки, теж цілком не є вирішальним у цьому 

питанні. 

Для вирішення проблеми скорчених поховань, на наш погляд, треба 

звернути більшу увагу не на соціальну і етнічну, а на ідеологічну сферу. У 

поховальній практиці греків нерідко зберігалися окремі риси, характерні для 

народів етапу родового ладу [Kurtz, Boardman 1971, p. 330]. «Утробна» поза 

померлого відображає давні уявлення про смерть, як про перехід до нового 

життя через відродження, які були традиційними для багатьох народів, 

зокрема й для греків. Давні традиції у вигляді реліктових явищ продовжували 

зберігатися в декотрих духовно «консервативних» шарах населення 

(можливо, нащадків жерців давніх забутих божеств, «віщунів» та 

«чаклунів»), де сторіччями могла шануватися ідеологічна спадщина предків. 
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Саме вихідці з цього середовища, найвірогідніше, могли ховати своїх 

померлих в «утробному» стані за давнім ритуалом на зразок пращурів. 

За давньогрецьким обрядом поховані на сільських кладовищах були 

орієнтовані переважно головою на схід. Відхилення від східної орієнтації (до 

півночі чи півдня) є, можливо, сезонною похибкою у визначенні сходу. 

Невеликий відсоток складають кістяки, орієнтовані на захід, південь та 

північ. Такі відхилення простежуються в некрополях майже всіх античних 

центрів. Слід зазначити, що давній обряд поховання головою на схід в 

ольвіополітів зберігався набагато довше, ніж в інших містах Північного 

Причорномор’я. У містах Боспору та в Херсонесі з IV – III ст. до н.е. ця 

традиція вже не була сталою. Деякі дослідники навіть припускають, що 

широтна орієнтація в добу еллінізму не може бути вирішальним аргументом 

у визначенні етносу похованих [Липавский 1985, с. 46 – 47, 1988, с. 27 – 37]. 

Зазначимо, що на більшості некрополів ольвійської хори VI – III ст. до н.е. 

відхилення від східної орієнтації були поодинокими. Виключенням є  ділянка 

некрополя IV – III ст. до н.е. на Лагерній косі. Майже всі поховані, де було 

можливо відновити первинне розташування кістяків, знаходились у 

випростаному стані на спині, черепом на захід [Буйських, Нікітін 1988, с. 89, 

рис. 4]. Західна орієнтація не виходить за межі ольвійських поховальних 

традицій. В некрополі Ольвії IV – III ст. до н.е. така орієнтація зафіксована в 

близько 50% всіх могил [Парович-Пешикан 1974, с. 55]. Але, для некрополів 

хори Ольвії, де сільске населення дуже консервативно ставилось до питань 

збереження давніх традицій, на відміну від городян, західна орієнтація, як і 

інші, є доволі рідкісною, про що свідчать археологічні дослідження [Снитко 

2009, с. 31]. Тому, така тенденція в похованнях Лагерної коси є виключною, 

на тлі інших некрополів ольвійської сільської округи. Вірогідним 

поясненням цьому явищу може бути гіпотеза А.С. Русяєвої про особливий 

контингент колоністів, з своїми специфічним культурними та релігійними 

традиціями, які  заселили устя Березанького лиману, що, скоріше за все, 

походили з певної місцевості Іонії, де відношення до  культу Ахілла було 
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прерогативним [Русяева 1975, с. 180 – 181]. Можливо, і обряд покладення 

померлих головою до Еребу – загробного світу, який у давніх греків 

асоціювався з заходом, для них був традиційним та складав певну важливу 

частину поховального ритуалу. Вказане примущення має й певні літературні 

аналогії, якщо згадати Гомерівський епос, де в XI пісні Одіссей, знаходячись 

в кіммерійських землях, під час офірувань, заколов жертовних тварин (вівця 

та баран) та поклав їх головами саме до Еребу, аби викликати душі померлих, 

у тому числі й Ахілла [Hom., Od., XI, 10 – 50; Отрешко 1979, с. 86]. 

Зазначимо, що могильник знаходиться у 0,7 – 1,0 км на південь – південний 

схід від святилища Ахілла на Бейкуші, та,  найвірогідніше, на ньому ховали 

своїх небіжчиків і мешканці поселення, існувавшого навкруги святилища,  

жерці, фіасити.  

Загалом, що стосується західної частини території полісу, то, як вже 

відмічалось вище (Розділ 2.2, 3), дуже показовим є розташування некрополів 

саме на мисах та косах, особливо тих, що звернуті в бік заходу. Не буде й 

неймовірним припущення, що таке розташування поховальних пам’яток, 

найвірогідніше, мало міфогеографічний, сакральний підтекст, можливо, 

пов’язаний з культом Ахілла, як царя у царстві мертвих [Hom., Od., XI, 10 – 

50; Отрешко 1979-а, с. 85 – 86], тим більше, що саме з мисом (Сігейський) 

пов’язані згадки про могилу героя. Особливо це стосується мікрорегіону 

Березанського лиману, де Ахілла вшановували ще з самого початку 

колонізації  [Лейпунская 1970, с. 60 – 73; Русяева 1971, с. 22 – 29, 1975, с. 180 

– 181,1979, с. 67 – 69, 1994, с. 99 – 106; Буйских 2007-а, с. 42 - 45; Снытко 

2009-б, с. 365 – 371]. Не виключено, що деякі своєрідні риси поховального 

ритуалу, у тому числі й покладання померлих головою на захід, були 

пов’язані саме з культом Ахілла, якого давні мешканці цього мікрорегіону 

сприймали не тільки на тлі героїчних вчинків за його земного життя, а й в 

контексті його подальшого перебування в Темному царстві Аїда. Отже, 

можна припустити, що у ольвіополітів, які мешкали в районі Бейкуша, культ 

Ахілла, разом з традиційними сакральними діями на його честь, відігравав і 
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певну роль в обряді поховання. Як відзначалося вище, такі особливості, 

можливо, були характерні для місцевості з якої походили колоністи, хоча, не 

виключено, що вони були сформовані саме на теренах Північного 

Причорномор’я під впливом уявлень, щодо традицій вшанування бога – 

героя в його різноманітних іпостасях (Герой, Понтарх, Цар у царстві 

мертвих). При цьому не можна випускати з поля зору й первинну 

гетерогенність складу іонійських епойків, які заселили Північно-Західне 

Причорномор’я в добу колонізації [Крыжицкий и др. 1989, с. 91–93], що 

підтверджують окремі антропологічні дослідження [Schliz 1913, s. 114; 

Kaczanowski, Kosydarski, Niedzwiecka 2008, p. 61]. 

 

4.2. Особливості облаштування поховальної споруди (залишки трун, 

саркофагів, кам’яні гробниці, рослинні підстилки, циновки та підсипки) 

Згідно грецького поховального обряду небіжчиків ховали в трунах та 

саркофагах. Така традиція характерна і для причорноморських греків, 

зокрема, для ольвіополітів [Козуб 1974, с. 24; Парович-Пешикан 1974, с. 56 – 

58; Папанова 2006, с. 176 – 184]. Але, труни та саркофаги на кладовищах 

хори Ольвії, як, в переважній більшості, і в міському некрополі, 

використовувались дуже рідко. Це можна пояснити достатньою цінністю 

дерева в степовому регіоні Нижнього Побужжя, як будівельного матеріалу, 

навіть за умов наявності історично відомих лісових масивів Гілеї. 

В архаїчну добу різноманітні дерев’яні конструкції імітуючи труни та 

саркофаги зафіксовані в багатьох (ямні могили, підтипи 4, 5), переважно 

підкурганних, похованнях (Аджигол, Південний та Північний некрополі біля 

с. Прибузьке). Найбільше уявлення про такі конструкції надає двохярусне 

дерев’яне перекриття могили кургану 3 Південного некрополя біля 

с. Прибузьке [Снитко 2011, с. 14, рис. 3]. Нижній ярус імітував домовину або 

саркофаг: вкладені поперек могили балки спиралися на бруски, встановлені 

вертикально попід боковими стінами ями. Висота конструкції складала 0,6 – 

0,7 м від дна могили (Рис.35). Хоча, можна припустити, що, в окремих 
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випадках, нижній ярус міг слугувати поховальним ложе, на яке клали 

небіжчика, але підтвердити це не можливо, бо всі такі могили дійшли до 

моменту досліджень в поруйнованому стані. 

Зрідка використовувались гробниці з каменю (підтип 3, Рибаківка-

Мис). Стінки деяких ям були частково обкладені камінням та, 

найвірогідніше, теж імітували кам’яні гробниці (Півнчний некрополь біля с. 

Прибузьке). 

У IV – III ст. до н.е. використання трун та саркофагів також було 

рідкісним. Їх рештки зафіксовані в п’яти могилах Пітухівського некрополя: 

4O, 4K, 3Q, 4B [Ebert 1913, s.43, abb. 4, s. 69, abb. 77, s. 25, abb. 27, s. 54, abb. 56, 

s. 77, abb. 86]. У пограбованному підбої у Дідовій Хаті (поховання 16) 

зафіксовано перетлілі залишки труни та залізні цвяхи [Снитко 2009, с. 31]. У 

похованні 18 (земляний склеп) знайдені кістяні пластинки, які могли бути й 

елементами обкладення труни або саркофагу. Можливо, за припущенням 

В.В. Лапіна, залишками труни є й «темний шар органічного походження» на 

дні пограбованого ямного поховання № 6 того ж некрополя [Лапин 1969, с. 6 

– 7], яке було перекрите монументальною закладкою з вапнякових квадр 

(підтип 2) [Снитко 2009, с. 28, рис. 2]. Хоча, не виключено, що цей 

органічний шар в похованні був лише залишками рослинної циновки, про що 

опосередковано  свідчить відсутність в могилі залізних цвяхів, які звичайно 

супроводжують поховання в трунах. Це саме стосується і аналогічного 

припущення В.В. Лапіна відносно могили № 7 [Лапин 1969, с. 8]. До того ж, і 

сам автор розкопок у Звіті в якості альтернативи наводить  такий можливий 

варіант інтерпретації цього шару органічного походження на дні могильної 

споруди [Лапин 1969, с. 8].  

Отже, усі труни, знайдені на ольвійській хорі, як і в Ольвії [Папанова 

2006, с. 176] дійшли до нас у дрібних фрагментах, або окремих, 

супроводжуючих їх деталях (цвяхи, бронзові та кістяні елементи обкладення 

та прикрашення, тому їх зовнішній вигляд відновити неможливо.  
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Під більшістю похованих, як правило, зафіксовані перетлілі залишки 

рослинних циновок, підстилок та, інколи пісчані підсипки. Ця риса 

поховального обряду характерна і для некрополя Ольвії та інших античних 

міст, як Пвнічного Причорномор’я, так і Греції [Козуб 1974, с. 27 – 28; 

Папанова 2006, с. 176].  

В підкурганних похованнях ольвійської хори пізньоархаїчної – 

ранньокласичної доби часто-густо використовувались циновки з очерету. 

Особливу увагу привертає поховання в кургані 3 Південного некрополя біля 

с. Прибузьке, де циновками з очерету, крім дна могили, були перекриті 

обидва яруси дерев’яного перекриття [Снитко 2011, с. 14, рис. 3]. На 

комишовій циновці, що вкривала дно могили, знаходилась додаткова 

підстилка з річкової рослинності. Такі самі підстилки з річкової трави 

характерні для більшості, як підкурганних, так і безкурганних могил 

Південного та Півнчного некрополів біля с. Прибузьке, а також, для майже 

всіх могильників хори Ольвії, де, загалом, в похованнях, якимось чином, 

вони фіксувались під час дослідження. Очерет та морська трава широко 

використовувались для підстилок  і в некрополі Ольвії з архаїчного та 

впродовж класичного та елліністичного часів [Козуб 1974, с. 27]. На думку 

Ю.І. Козуб, рослинні підстилки, різні підсипки та циновки властиві 

поховальному ритуалу багатьох народів, у тому числі й греків, і, безперечно, 

мали утилітарне значення. Для їх улаштування застосовували матеріали, що 

були наявні в даній місцевості та більш доступні [Снитко 1974, с. 28]. За 

даними з могильників хори, знаходить підтвердження й припущення Ю.І. 

Козуб, сформоване на базі аналізу матеріалів з некрополів Афін та Ольвії, 

стосовно того, що товсті циновки та підстилки, переважно, з очерету, 

характерні для поховань достатньо заможніх мешканців Ольвії [Козуб 1974, 

с. 28]. Так, залишки товстих комишових циновок, знайдені тільки в 

підкурганних похованнях, що були залишені багатим прошарком сільського 

населення.  
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Отже, наявність рослинних підстилок та підсипок в похованнях 

давньогрецьких некрополів  античних центрів Північного Причорномор’я ні 

в якому разі не є фактором, який припустимо застосовувати щодо етнічної 

характеристики об’єкту, бо вона лише вказує на місцеві природні умови і, 

зрідка, ступінь заможності похованих [Козуб 1974, с. 28]. Їх масове 

застосування в в сільських некрополях, на відміну від трун та саркофагів, 

найвірогідніше, є показником цінності дерева в степових умовах 

Ольвійського оточення. Також, використання рослинних циновок та 

підстилок в поховальному ритуалі сільського населення Ольвії є, з одного 

боку,  даниною давнім традиціям, завезеним грецькими колоністами ще з 

метрополії  і з іншого – відбитком загального, не надто високого, майнового 

рівня сільського населення Ольвійського полісу, його практичності та 

консервативності. 

 

4.3. Символіка поховального культу 

До елементів символіки поховального ритуалу належать характерні 

особливості та дії при проведенні поховальної та поминальної церемоній 

такі, як суто грецьке покладення «оболу Харона» в могилу, наявність 

супроводжуючої небіжчика заупокійної та жертовної їжі, проведення 

офірувань під час поховання, ритуалу поминальної тризни та встановлення 

надгробків. 

Одним з найважливіших елементів грецького поховального обряду є 

покладання в могилу монети у якості символічної платні за перевіз душ 

померлих через підземну річку (озеро) Стікс (Ахерон), що відділяє світ 

живих від «темного царства Аїда», перевізнику Харону. Знахідки монет у 

вигляді «оболу Харона» (за традицією в руці або в роті) є безперечним 

свідоцтвом грецького етносу похованих [Козуб 1974, с. 105 – 106; Grinder-

Hansen 1991, p. 208; Русяева 1992, с. 175; Папанова 2006, с. 219], що має й 

давні літературні свідчення [Paus, X, 28, 1 – 2; Aeschyl, Sept., 850 – 860; 

Aeschyl, Agam., 1550 – 1558; Aristoph., Lys., 627 - 629; Aristoph., Ranae, 138 - 



129 
 

 

144; Luc., De luc., 3, 10;  Luc., Necr., dial. 1, 3; Apul., Metam., VI, 18, 20; 

Strabo., VIII, 6, 12]. Але давня традиція обов’язкового покладення монет в 

могилу не знайшла в колоніальних полісах Причорномор’я належного 

масового розповсюдження, хоча міф про Харона був відомий ольвіополітам 

ще з другої половини VI ст. до н.е. [Русяева 1992, с. 175]. Так, наприклад, в 

іонійській колонії Західного Понту Аполлонії Понтійській, де поховальний 

обряд багато в чому східний з ольвійським [Панайотова 1998, с. 18], традиція 

покладання «обола Харона» відома тільки з IV ст. до н.е. 

В архаїчному некрополі Ольвії зафіксовано лише 9 монет [Скуднова 

1988, с. 31; Папанова 2006, с. 219]. В могилах V – IV ст. до н.е. знахідки 

монет складають 1% від загальної кількості поховань. У класичному 

некрополі вони відмічені у 21 похованні [Козуб 1974, с. 105]. Всі монети 

були бронзовими, за виключенням однієї срібної з поховання 1905/ 53 [Козуб 

1974, с.105]. Кількість монет різко збільшується з кінця IV ст. до н.е. (з 1% до 

50%) впродовж елліністичної епохи [Папанова, 2006, с. 219], що, 

найвірогідніше, слід пов’язувати з зростанням середньозаможного прошарку 

серед міського населення Ольвійського полісу, а також, ймовірно, з 

підкресленою підтримкою «еллінської ідеї» в умовах варварського оточення, 

а, як наслідок, все більшим розповсюдженням елементів варварського побуту 

у давньогрецькому суспільстві. Саме III ст. до н.е. датується сюжет перевозу 

душі померлого через річку Стікс, зображений на відомій поліхромній вазі з 

Ольвії [Зайцева 1976, с. 97 – 99, рис. 1; Папанова 2006, с. 219 – 220, рис. 99], 

що є додатковим свідоцтвом «сплеску» популярності традиції в цей час. 

В некрополях ольвійської периферії обряд покладання «оболу Харона» 

є вкрай рідкісним. У пізньоархаїчний та ранньокласичний час з 14 відомих 

могильників, він зафіксований лише в чотирьох похованнях (19, 294, 307, 

311) Північного некрополя біля с. Прибузьке, де у якості «оболів Харона» 

знайдені ольвійські «дельфіни» (Снитко 2009, с. 31; Рис. 88, 9 – 12). 

Ольвійські «дельфінчики» в багатьох випадках використовувались для цієї 

мети і в оночасовому некрополі Ольвії. Вони зафіксовані у 22 могилах у 
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кількості 23 екземплярів [Козуб 1974, с. 106]. Хоча, в останній час, побутує 

думка про те, що «дельфінчики» в деяких похованнях виконували функції 

символів-вотивів Аполлона Дельфінія [Сударев 1999, с. 220; Гречко 2010-а, 

с. 51], що, на наш погляд, не виключає їх основних функцій в похованнях у 

якості «оболів Харона». Цілком вірогідно, що в такому можливому варіанті, 

вони виконували подвійне сакральне навантаження.  

Дуже рідко трапляються монети й в могилах хори Ольвії IV – III ст. до 

н.е. Дві монети (у 2-х з 33 могил) у вигляді «оболу Харона» (обидві 

знаходились в черепах небіжчиків; поховання 18/1982; 11 /1996) і ще одну 

випадкову знахідку (виключно ольвійські «борисфени») виявлено на 

некрополі Дідової Хати [Снытко, Гребенников, Гаврилов 1997, с. 30](Рис.74, 

5), одинадцять ольвійських монет поганої якості (переважно «борисфени») – 

на Пітухівському некрополі (могили 3R, 4C, 3Q, 3O ) [Ebert 1913, s. 66, 70, 72, 

75; Снитко 2009, с. 31]. Одна монета у 90-х рр. минулого століття знайдена 

на денній поверхні некрополя Сіверсів Маяк (аверс: Деметра, надкарбування 

– Афіна, реверс: зброя). Враховуючи датування емісії (так зв. «група 

Деметри») цих монет [Карышковский 1976, с. 114 – 115], знахідка, у 

комплексі з таврованою керамічною тарою [Jefremow, Snytko 2004, s. 38], 

надає крайню нижню дату функціонування поселення та некрополя в 

урочищі Сіверсів Маяк, як остання третина III ст. до н.е., що додатково 

свідчить про неповне припинення життєдіяльності на території так зв. 

«великої хори» Ольвії в елліністичний час та її сезонне використання для 

землеробства [Крыжицкий и др. 1989, с. 127, 150; Снытко 1995, с. 148, 1997, 

с. 110 – 112, 1997-а,  с. 244 – 248; Буйских 2009, с. 237]. 

Жодної монети не знайдено серед 276 поховань класично-елліністичної 

доби Північного некрополя біля с. Прибузьке, хоча саме на ньому, як 

відзначалось вище, зафіксовані монети в могилах VI – V ст. до н.е. [Снитко 

2009, с. 31]. Цей факт, разом з наведеним переліком монет, відомих на 

сьогодні на сільських некрополях, красномовно свідчить про невелику 

популярність цього елементу поховальної обрядності серед сільських 



131 
 

 

мешканців. Додамо, що монети у вигляді «обола Харона» IV – III ст. до н.е. 

зафіксовані тільки в похованнях відносно багатої категорії населення хори 

(великі підбої, земляні склепи), які виконувались, зазвичай, за повним 

ритуалом, до якого були залучені майже всі необхідні дії, характерні 

грецькому поховальному обряду [Снытко, Снытко, Гаркуша 2012, с. 39; 

2012-а, с. 205 – 209]. 

Знайдені на некрополях хори Ольвії монетні екземпляри дуже поганої 

якості (монета з Сиверсова Маяка надламана та зігнута під час 

надкарбування), затерті, що свідчить про їх довге використання в умовах 

внутрішнього ринку [Снытко, Снытко, Гаркуша 2012, с. 39; 2012-а, с. 202 – 

209]. Така сама тенденція простежується і в некрополі Ольвії, де в могили 

клали вже малопридатні для обігу монети після їх довгострокового 

використання [Козуб 1974, с. 105; Папанова 2006, с. 219]. Також, старі 

монети клали в могилу і в Херсонесі, що фіксується дослідженнями 

Західного некрополя 1983 – 1985 рр., на підставі чого, науковці приходять до 

висновку, що сама монета не може бути головним чинником для датування 

могили і для цієї мети необхідно залучати весь комплекс знахідок, 

супроводжуючих поховання [Зубарь, Шевченко, Липавский 1989, с. 41]. 

Погоджуючись з таким висновком зауважимо, що це саме стосується й могил 

з монетами в некрополях Нижнього Побужжя. 

Можливо, у якості «оболів Харона», в деяких випадках, треба 

сприймати й знахідки окремих вістрь стріл, особливо, коли вони знаходились 

в районі рук, тазу та черепа похованого, така як за вагою металу вони майже 

співпадають з дрібними розмінними бронзовими монетами, що звичайно 

використовувались для цієї мети. Також додамо, що ольвіополітам з 

архаїчної доби було властиве використання стрілоподібних бронзових монет 

[Граков 1968, с.101– 115; Карышковский 1969, с. 20; Рубан 1982-а, с. 15 – 20; 

Stingl 2005, s. 119 f.], які символізували культ Аполлона Лікаря [Анохин 

1986, с. 83 – 84; Крыжицкий и др. 1989, с. 82]. За таким припущенням, коло 

поховань з наявністю «обола Харона», як в міському некрополі, так і в 
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могильниках периферії, може бути суттєво збільшене. Але, вказане потребує 

окремого дослідження та додаткових підтверджень. Тим не менше, аби 

звернути увагу дослідників до цієї обставини, наведемо деякі поховання з 

некрополів хори, де вістря стріл зафіксовані в ситуації близькій до традиції 

покладання «оболу Харона». Так, у похованні 284/ 2000 Північного 

некрополя біля с. Прибузьке, що датується IV – III ст.. до н.е., вістря 

знайдене в р-ні кісток кистей рук, що були схрещені на тазі [Снытко 2000, с. 

73 – 74]. Ще в двух похованнях IV – III ст. до н.е. (300, 317/ 2000) вістря 

знаходились біля кісток правого стегна, там де повинні були знаходитись 

кістки кисті руки, які були зміщені при пограбуванні могил [Снытко 2000, с. 

77,  83]. У похованні першої чверті V ст.до н.е. 297/ 2000 вістря зафіксоване 

біля черепа [Снытко 2000, с. 77]. В цій могилі біля кісток рук також знайдене 

керамічне прясельце, яке, можливо, свідчить, що то була похована жінка. 

В некрополі Дідової Хати , на прибережній ділянці IV – III ст. до н.е., у 

похованні 5/ 1969 вістря знайдене в районі тазу похованого. В могилі 6/ 1969 

– біля лівого стегна, де повинні були знаходитись кістки кисті руки, 

зафіксовані одразу три вістря [Лапин 1969, с.6 – 7]. 

Є такі поховання і в некрополі Ольвії. Так, в могилі 99/ 1920 V ст. до 

н.е., купа з сорока вістрь була затиснута в лівій руці небіжчика [Папанова 

2002, с. 279]. В парному похованні 99/ 1913 у одного кістяка вістря знайдено 

біля плеча, а у іншого – біля нижньої щелепи [Папанова 2002, с. 279]. В.А. 

Папанова вважає такі знахідки своєрідними оберігами від злих сил та 

припускає, що вістря клали до небіжчика, смерть якого була несподіваною, 

від епідемічних хвороб, яку «принесли стріли Аполлона» [Папанова 2002, с. 

279 – 285]. Але, не виключено, що і у вказаних випадках, вони лише 

виконували функції «оболу Харона».  

Підкріпленням цьому може бути й те, що грошові знаки у якості 

«оболу Харона» у греків використовувались не завжди, та могли 

замінюватись іншими коштовними предметами – дарами [Зубарь 1982, 

с. 108]. Іноді, замість «оболу Харона» використовували навіть медові 
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пастилки для «утихомирення» Кербера [Apul., Metam., VI, 18 – 20]. У зв’язку 

з цим видається достатньо аргументованою точка зору В.М. Зубаря, який на 

базі аналізу археологічних матеріалів з некрополя Херсонеса, інших полісів 

античного світу та літературних свідчень, прийшов до висновку, що у 

древніх греків не існувало догматично сталого погляду про шлях, за яким 

душа померлого потрапляє в Аїд. Відсутність монет в більшості могил, на 

його думку, пояснюється наявністю певних різниць у поглядах, щодо 

переходу в загробний світ та відсутністю сталих норм та правил відносно 

«оболу Харона» [Зубарь 1982, с. 108]. До того ж, за свідченнями письмових 

джерел, душа померлого супроводжувалась в Аїд не тільки Хароном, а і 

Гермесом (Психопомпом) [Eur., Med., 754; Eur., Alc., 755 наст.; Зайцева 1976, 

с. 98 – 99], Танатосом [Eur., Alc., 42, 47, 74, 1114 наст.; Зубарь 1982, с. 108], 

що, безперечно, накладало певний відбиток на обряд. 

Відносно Нижнього Побужжя, то на деякі елементи поховального 

ритуалу, на наш погляд, особливо, що стосується мікрорегіону Березанського 

лиману, мало вплив давнє шанування Ахілла, як царя у царстві мертвих, про 

що опосередковано свідчить й саме розташування некрополів на мисах, косах 

та поряд з ними. Стосовно припущення про можливе використання 

бронзових вістрь у якості «обола Харона», додамо й те, що, як відзначалось 

вище, вони, найвірогідніше, в певному контексті, як і стрілоподібні монети 

[Анохин 1986, с. 83 – 84; Крыжицкий и др. 1989, с. 82], також символізували 

культ Аполлона Лікаря [Сударев 1999, с.213 – 221], який певний час, 

особливо напочатку колонізації, займав лідируючу позицію в Пантеоні 

Ольвії. 

Отже, необхідно підкреслити утилітарність використання бронзових 

вістрь в давньогрецькому поховальному ритуалі, хоча й відзначаємо, що в 

більш розповсюдженому варіанті їх наявність в могилах, у якості елементу 

зброї, здебільшого свідчила про пристрасть похованого до охоти або 

належність його за життя, згідно свого соціально-майнового стану в полісі, 
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до допоміжних військових загонів легкої піхоти, або, безпосередньо, до 

таксотів.  

Зазначимо, що тема пов’язана з давньогрецьким ритуалом покладання 

«оболу Харона» в могилу серед населення колоніальних полісів 

Надчорноморщини, в нових для греків етно-географічних умовах, в контексті 

можливих міфо-релігійних інновацій, у тому числі і тих, що, вірогідно, 

вплинули й на цю традицію, потребує подальшої наукової розробки, як на 

базі вже існуючих матеріалів, так і в процесі наступних досліджень. 

В багатьох могилах некрополя Ольвії виявлено залишки заупокійної, 

супроводжуючої небіжчика, та жертовної їжі [Козуб 1974, с. 37]. Так само, 

вони фіксуються і в сільських некрополях VI – III ст. до н.е. [Снытко 1990, с. 

16 – 17; Снытко, Липавский 1990, с. 139 – 140; Снитко 2009, с. 31 – 32, 2011, 

с. 19]. Тут треба зауважити, що необхідно розподіляти залишки їжі на ті, що 

зафіксовані безпосередньо в могилах серед інвентаря, у дромосах склепів, 

призначені саме для небіжчика, та різноманітні кістки, знайдені в засипках 

могил та поряд з ними, в курганних насипах на певних ділянках, в ботросах, 

рівчаках, тощо. Перші можна вважати залишками заупокійної їжі, а інші – 

рештками поминальної тризни. Відзначаємо, що в звичайних ямних 

похованнях знайдено, переважно, кістки птахів та дрібних тварин [Снитко 

2009, с. 31]. У монументальних ямних спорудах VI – V ст. до н.е., підбійних 

могилах та земляних склепах класично-елліністичної доби залишки 

заупокійної їжі та тризни, крім кісток птахів, дрібних тварин і пташиних 

яєць, майже завжди представлені лопатками, ребрами та іншими кістками 

великої рогатої худоби [Снытко, Липавский 1990, с. 139; Снитко 2009, с. 31 – 

32, 2011, с. 19]. Тобто, диференціація простежується не тільки за складністю 

поховальних споруд, а й за складом заупокійної їжі та жертв під час 

надмогильних офірувань. Для пізньоархаїчного та ранньокласичного часів 

вони зафіксовані в великих підпрямокутних ямах Південного та Північного 

некрополів біля с. Прибузьке [Снытко, Смирнов, Липавский 1989, с. 48], в 

похованнях курганів 4U, 4I Аджигольського некрополя [Ebert 1913, s. 4, 8]. 
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Нерідкими кістки великої рогатої худоби є і для переважно багатих поховань 

IV – III ст. до н.е. У Дідовій Хаті це могили 16, 17, 18, 19/ 1982, 3, 11/ 1996 

[Снитко 2009, с. 32], у Пітухівському некрополі – поховання 3B, 4G, 2Y, 2L, 4E, 

3G, 3D [Ebert 1913, s. 43, abb.45, s45, abb. 47].  

Наявність в могилах античних некрополів Нижнього Побужжя кісток 

великої рогатої худоби (лопатки, ребра), як решток жертовної та заупокійної 

їжі, деякими вченими – скіфологами традиційно сприймається як елемент 

варварського ритуалу. Для пояснення непритаманності грекам багатої тризни 

наводять факт відміни Солоном у 524 р. до н.е. кривавих офірувань і 

пишності в поховальних церемоніях. Але тут не завжди береться до уваги, 

що реформи Солона стосувалися лише Аттики, а Нижнє Побужжя було 

заселене іонійцями. Та навіть у самій Аттиці цієї заборони не дотримувалися 

дуже суворо. В класичний період залишки багатих тризн зафіксовані, 

зокрема, в Дипілонському некрополі [Poulsen 1905, s. 26, 41]. Треба 

зазначити, що в Ольвії та, особливо в населення хори ця традиція була дуже 

стійкою на протязі VI – III ст. до н.е. [Снитко 2009, с. 31 – 32, 2011, с. 19]. Та, 

власне, не можна вважати надто «кривавими й пишними жертвами» кілька 

кісток тварин, з десяток розбитих амфор та інколи, як правило, один 

розбитий кратер. Отже, процедура жертопринесення в місцях поховань, була 

невід’ємною складовою поховального ритуалу греків у Нижньому Побужжі 

та її «пишність» цілком залежала від матеріального стану родини небіжчика. 

Приблизно уявити цей процес можна за похованням із Дідової Хати (3/ 1996). 

Офірування проходило біля могили з використанням трьох кубоподібних 

жертовників - вівтарів, які потім були вмонтовані в закладку підбійного 

поховання, разом з уламком вапнякового антропоморфного надгробка 

[Снытко, Гребенников, Гаврилов 1997, с. 30]. Жертовники були зроблені  з 

«сирого» вапняку. Це надає привід припустити, що вони були виготовлені 

саме для цієї події невдовзі перед похованням [Снитко 2009, с. 31] (Рис. 52, 2 

– 4). Кількість жертовників, вірогідно, свідчить про чисельність принесенних 

в жертву тварин, птахів, а, можливо, й про те, що на них підлягали 
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офіруванню різні птахи та тварини. Не виключений і варіант, що 

жертвопринесення за ритуалом проходило в декілька етапів і для кожного з 

них використовувався окремий вівтарик. На могильнику Дідова Хата, на 

поверхні, знайдено ще один аналогічний вапняковий жертовник [Снитко 

2009, с. 31]. Ще один жертовник зафіксований у 2010 р. під час охоронних 

розкопок некрополя поселення Миколаїв-6 в закладці підбійного поховання 

№ 5 [Смирнов 2012, с. 150, 152, рис. 3, 3 – 4].  

Жертовники, як в місцях офірувань [Папанова 1997, с. 156 сл.], так і в  

закладках могил відомі і в некрополі Ольвії IV ст. до н.е. В підбійному 

похованні 1995/3 закладка складалася з сирцевої цегли та одного вапнякового 

вівтаря [Папанова 2006, с. 97]. Трапляються вони і в закладках дромосів 

земляних склепів. Так, чотири вапнякових жертовника були знайдені в 

закладці склепу 1991/1 [Папанова 2006, с. 109]. 

Крім принесення в жертву тварин та птахів такі жертовники могли 

використовуватись і під час узливань, тощо. Загалом, В.А. Папанова, виділяє 

шість типологічних варіантів жертовників, знайдених на некрополі Ольвії, за 

їх технологічними особливостями та вірогідним функціональним 

призначенням під час офірувань [Папанова 2006, с. 149 – 159]. Наявність їх в 

закладках підбійних могил та земляних склепів В.А. Папанова пояснює тим, 

що вони слугували оберігами [Папанова 2006, с. 153], з чим можна 

погодитись. Такі самі сакральні функції, на думку А.С. Русяєвої, вони 

виконували й при вторинному використанні для побудови або ремонту 

кріпосних мурів [Русяева 1992, с.183]. Хоча, при цьому треба мати на увазі й 

той факт, що, як свідчать археологічні матеріали та літературні джерела, під 

час виникнення військової загрози, давні греки для побудови 

фортифікаційних споруд, не цураючись, часто-густо використовували всі 

наявні ресурси, іноді, навіть розбираючи громадські та храмові будівлі, 

надгробні монументи з некрополів, вирубуючи громадські сади, священні гаї 

та виноградники, що нападники оголошували святотатством, а оборонці – 

необхідними заходами, щодо захисту святинь. Історичним прикладом того є 
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відомий військовий та дипломатичний конфлікт між афінянами та 

беотійцями стосовно святилища Аполлона біля містечка Делій в Танагрській 

області під час Пелопонесської війни [Thuc. Hist., IV, 90, 97, 98]. В тім, не 

виключено, що застосовані для фортифікації речі, особливо, ритуального 

призначення, наразі слугували й оберігами. 

Такі жертовники були поширені серед населення хори Ольвії. Їх часто-

густо знаходять не тільки на некрополях, а й на поселеннях. Це свідчить про 

те, що вони використовувались і в якості домашніх вівтарів. Один такий 

жертовник знайдений на зольно-земляному пагорбі біля с. Кателине, який, 

можливо, в пізньоархаїчну та класично-елліністичну добу був сільським 

святилищем [Снытко 1988-а, с. 67, 2009-б, с. 365 - 371; Снытко, Снытко, 

Николаев 2010, с. 82 - 86].  

Слід зазначити, що використання кубоподібних жертовників 

характерне й для давньогрецького населення ольвійського прикордоння. 

Декілька таких вапнякових вівтарів, разом з антропоморфними надгробками 

знайдено на некрополі Кошарського поселення у 2002 р. [Redina 2007, p. 533, 

fig. 20; Редина и др. 2008, с. 153]. 

Подібні вівтарі-жертовники відомі і в некрополях інших міст та 

поселень Північного Причорномор’я (Кепи, Пантікапей, Панське-1) 

[Сорокина 1967, с. 104; Виноградов 1987, с. 55; Рогов 2011, с. 53].  

Надмогильні офірування та поминальна тризна в місцях поховань 

супроводжувались возливаннями. Возливання за давногрецькою традицією 

проводили вином, водою, медом, молоком або їх сумішю [Hom., Od., X, 24; 

Eur., Iph., 143 – 147]. Свідченнями про процедуру возливання є уламки 

амфор, кратерів та сосудів для пиття біля могил та в їх засипці. Амфорний 

бій різної концентрації (від декількох черепків до уламків цілих екземплярів) 

простежувався майже біля кожної з могил на сільських некрополях VI – III 

ст. до н.е. Уламки кратерів трапляються значно рідше, та, переважно, біля 

поховань заможного прошарку сільського населення. Так, уламки кратера 

знайдені в південно-східній частині кромлеха кургана 2/1988 Північного 
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некрополя біля с. Прибузьке (Рис. 48; 70), де, найвірогідніше, відбувались 

офірування та поминальна тризна [Снитко 2011, с. 14 – 15, 16, рис. 6]. 

Уламки ще трьох чорнофігурних кратерів зафіксовані в безкурганних 

похованнях 27, 42, 67/ 2000 того ж могильника [Снитко 2011, с. 14] (Рис. 68; 

69). Безпосередньо про возливання вином свідчить знахідка шару «винного 

каменя» в придонній частині амфори самоського виробництва з поховального 

комплексу кургана  3/1988 Південного некрополя біля с. Прибузьке [Снытко, 

Гребенников, Липавский, Смирнов 1988, с. 15 – 16]. Ця знахідка також 

додатково свідчить, що вино в амфорах, під час церемоніалу поміщали й 

разом з небіжчиком в поховальній споруді. В ольвійському некрополі вином, 

заливали не тільки амфори в могилах, а й ті, що застосовувались для закладів 

підбійних поховань. Іноді, в них клали й жертовну їжу [Папанова 2006, с. 

198]. 

До давньогрецького поховального обряду належить звичай 

встановлення надмогильних пам’яток, які, за різними обставинами, на 

сільських кладовищах майже не збереглися до нинішніх часів. Якась частина 

надмогильних пам’яток, вірогідно, постраждала під час заселення краю у 

XVIII – XIX ст. Уламки надгробків, як і залишки наземних житлових та 

фортифікаційних споруд античної доби використовувались селянами для 

побудови власних хат. Деякі некрополі, як то Старобогданівській, потрапили 

під сільську забудову. Про те, що під час забудови знаходили й скульптурні 

рештки античного часу з некрополів, свідчить знахідка в с. Стара Богданівка 

жіночої мармурової голови, що була у 1913 р., разом з іншими предметами з 

могильника, місцевими мешканцями передана до Херсонського музею 

[Фабрициус 1951, с. 72 – 73; Гребенников 2010, с. 61]. Також, певна кількість 

залишків надгробків, найвірогідніше, постраждала внаслідок 

безконтрольного плантажного розорювання полів, засадження їх виноградом 

та «очищення» їх від каміння в середині та наприкінці 70-х – на початку 80-х 

рр. ХХ ст. (62). 
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Для пізньоархаїчного часу можна навести знахідку мармурової 

скульптурної або архітектурної деталі на поверхні насипу кургану 1/1988 

Південного некрополя біля с. Прибузьке, яка могла належати такій пам’ятці. 

Там же знайдений і фрагмент мармурового лутерія [Снытко, Липавский 1989, 

с. 146]. Не виключено, що обидва фрагменти були деталями певного 

надмогильного меморіального скульптурно-архітектурного монументу. 

До нинішнього часу на некрополях хори не знайдено стел з епітафіями, 

але це не є безперечним свідченням того, що їх не існувало зовсім. 

Наприклад, мармуровий надгробок з ім’ям Леофанта сина Нанніона знайдено 

на некрополі Кошарського поселення, у ближньому ольвійському 

прикордонні [Диамант 1989, с. 24 – 25; Redina 2007, p. 530, fig. 7].  

За свідченням П.С. Палласа в околицях с. Сари-Комиші (Дніпровське) 

знайдений мармуровий надгробок з скульптурним двосюжетним рельєфом 

Стратона сина Протомаха [IOSPE, I2, № 229, p. 240 - 241], який було 

доставлено в м. Миколаїв до церкви (за текстом П.С. Палласа на німецькій 

мові «кірхи». І.С.) біля великої (головної ?) площі (вірогідно, малась на увазі 

головна площа міста біля Адміралтейського собору). І.С.Л. Ваксель 

стверджував, що надгробок був завезений до Миколаєва з Богоявленська 

(південно-східне передмістя, лівий берег Бузького лиману) [Ваксель 1801, с., 

№ 2; IOSPE, I2, p. 240]. Г.К.Е. Келлер 22 червня 1821 р., під час 

губернаторства адмірала О.С. Грейга, бачив цей надгробок в будівлі першого 

миколаївського театру, куди його з метою ознайомлення з ним та іншими 

епіграфічними документами супроводжував генерал І. Г. Бардака (Бардакі). 

У 1840 р. пам’ятка була передана до Одеського музею [IOSPE, I2, № 229, p. 

240]. Найвірогідніше, наведені, дещо суперечливі свідчення, щодо місця 

знаходження пам’ятки, частково відновлюють «поступовий маршрут» 

надгробка від часу його знахідки. Також, не викликає сумніву й те, що 

наприкінці XVIII ст., скоріше за все, він був знайдений десь у південно-

західній околиці ольвійського некрополя та перебазований до Сарих-

Комишів, поряд з якими, в ті часи, знаходилась брандвахта та невеличка 
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гавань. Звідтіля водним шляхом був перевезений до Богоявленська, де 

Г.О. Потьомкін, починаючи з 1788 р., розпочав будівництво палаців та парку 

для себе та своєї племінниці графині О.В. Браницької [Соколов 1989, с. 187; 

Снытко, Касьяновский 2012, с. 108]. Для цього було потрібно багато якісного 

каміння, у тому числі й мармуру (можливо, декоративних античних 

мармурових виробів для інтер’єру парку, який було довірено створити 

відомому англійському садівнику В. Гульду). Не виключено, що 

Г.О. Потьомкіним, для пошуку стародавніх архітектурних предметів та 

лапідарних мистецьких витворів, своїм підлеглим були надані й певні 

настанови. Але, після смерті Г.О. Потьомкіна, ця справа була припинена і 

надгробок потрапив до міста Миколаїв. Тому, на наш погляд, цілком 

доречно, В.А. Папанова аналізує цю пам’ятку в контексті саме з некрополем 

Ольвії, а не з ольвійською округою [Папанова 2006, с. 139 – 140, рис. 59]. 

В Ольвії над могилами встановлювались, нарівні зі стелами з 

епітафіями, звичайні антропоморфні надгробки [Козуб 1974, с. 124 – 125; 

2002, с. 37 – 38; Папанова  2006, с. 143 – 147]. Три таких надгробки знайдені і 

на некрополях хори: Дідова Хата (3/1996) [Снытко, Гребенников, Гаврилов 

1997, с. 30; Снитко 2009, с. 31], Стара Богданівка [Снитко 2009. с. 29, рис. 3: 

2, с. 31; Сныко, Смирнов 2009, с. 268, рис. 2, 2], Пітухівка (2T) [Ebert 1913, s. 

34, abb. 33, 9] (Рис. 41, е; 52, 1; 53, 2).  

В старобогданівському похованні, на відміну від Дідової Хати та 

Пітухівки, де уламки антропоморфних стел були, найвірогідніше, 

використані вторинно, надгробок був зведений над могилою в ямі та був 

частиною меморіального монументу, що складався з самого надгробка та 

закладки з добре оброблених вапнякових квадр [Снитко 2009. с. 29, рис. 3: 1, 

2 с. 31; Снытко, Смирнов 2009, с. 268 – 269, рис. 2: 1, 3; 3] (Рис. 53; 55).  

Четвертий антропоморфний надгробок нещодавно зафіксований біля 

поховання в звичайній ямі №7 на некрополі поселення Миколаїв-6, який 

автор розкопок О.І. Смирнов чомусь співставляє не з ольвійськими та 

знайденими раніше на некрополях хори, а з стелами скіфської культури 
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[Смирнов 2012, с. 159], як і, загалом, публікуючи матеріали «нового» (?!!!), 

на його думку, некрополя ольвійської хори, в плані пошуку аналогій  зовсім 

не наводить жодного з багатьох відомих та давно фігуруючих в спеціальній 

літературі сільських кладовищ класично-елліністичної доби [див.: Смирнов 

2012, с.149 – 164]. 

Декілька антропоморфних надгробків зафіксовано і в некрополі 

Кошарського поселення [Redina 2007, p. 533, fig. 20]. 

Антропоморфні надгробки відомі не тільки в Нижньому Побужжі та, 

загалом,  Північному Причорномор’ ї [Иванова 1950, с. 244; Сорокина 1967, с. 

106; Шелов 1976, с. 98 – 99; Колесникова 1977, с. 87, 1986, с. 101; Молева 

1977, с. 106, 1986; Буйских А. 1989, с. 17 – 23, 42, рис. 25],  а і в інших містах 

античного світу – Греції, Малій Азії, Південній Італії та Північній Африці 

[Mau 1900, p. 411; Charles - Picard 1954, t. 1; Kurtz, Boardman 1971, p. 178 – 

179; Jehasse 1973, p. 26, tabl. 167]. Цей тип надгробків був варіантом 

розповсюджених у стародавній Греції надмогильних пам’яток – герм, статуй- 

напівфігур, та розписних стел [Robinson 1968, p. 7, pl. 9; Kurtz, Boardman 

1971, p. 244], які були відомі ще з крито-мікенських часів [Блаватский 1964, 

с. 64; Молева 1977, с. 114; Русяева 1992, с. 181; Nilsson 1976, p. 80] та 

засвідчені й у Нижньому Побужжі [Русяева 1975-а, с. 122; Лагочева, Снытко 

1986, с. 58 – 60].  Антропоморфні надмогильні фігури, як і герми, виконували 

сакральні функції охоронців земельних ділянок з могилами [Русяева 1992, с. 

181]. За думкою деяких дослідників такі надгробки встановлювали 

малозаможні верства населення античних полісів [Молева 2002, с. 56], якими, 

переважно, і були мешканці хори Ольвії на відміну від городян. Тим не 

менше, припускаючи таку можливість, треба ураховувати й данину давнім 

традиціям та місцеві сакральні особливості поховального ритуалу. 

 

Висновки до розділу 4 

Аналіз поховального обряду, а загалом сукупність рис: положення 

похованих, орієнтація, елементи символіки поховального культу такі, як 
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покладення «оболу Харона», жертовна їжа, відправлення офірувань та 

поминальної тризни, зведення надмогильних споруд (курганні насипи), 

встановлення надгробків, тощо, а також певний набір супроводжуючого 

небіжчиків інвентаря, детальному аналізу якого присвячений наступний 

розділ, безумовно свідчить про еллінську культуру населення, яке залишило 

сільські некрополі ольвійської периферії в архаїчний, класичний та 

елліністичний часи.  

Обряд поховання в цілому аналогічний одночасовому в некрополі 

Ольвії та має багато східних рис з традиціями інших давньогрецьких полісів 

Північного Причорномор’я. Серед його особливостей треба відзначити дуже 

низький відсоток, відносно інших некрополей античного світу, поховань у 

скорченому стані, та кістяків, маючих іншу за східну орієнтацію, що свідчить 

про священість для грецького населення Нижнього Побужжя у наслідуванні 

давніх традицій своїх предків. Це, також, можна пояснювати й певною 

консервативністю сільського населення, на відміну від мешканців міста, де в 

класично- елліністичну добу ритуал покладання померлих головою на схід 

вже не був обов’язковим, що підтверджують дослідження некрополя Ольвії, 

особливо, елліністичного часу [Парович-Пешикан 1974, с. 55]. Деякі 

відхилення від східної орієнтації на сільських некрополях, найвірогідніше, 

пов’язані з первинною гетерогенністю складу грецьких колоністів, та суто 

релігійними особливостями окремих територіальних спільнот, які наклали 

певний відбиток і на поховальний ритуал. 

Також, треба зазначити набагато менше ніж в Ольвії використання 

дерев’яних трун та саркофагів, що, скоріше за все, було обумовлене суто 

практичним боком питання, зокрема, більшою ніж для мешканців міста, де 

був порт та налагоджене постачання лісоматеріалів з Гілеї, цінністю дерева, 

яке сільським населенням використовувалось переважно для будівництва 

жител та інших суто побутових цілей. Тому залишки різноманітних 

дерев’яних конструкцій та трун не мали масового поширення і зафіксовані 

лише в достатньо багатих могилах. 
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Можливо, саме цими чинниками треба пояснювати й відсутність на 

сільських кладовищах VI – III ст. до н.е. давнього обряду кремації, який, хоча 

й не повсюдно, але достатньо відомий в міському некрополі. Тим не менше, 

не можна виключати й подальших знахідок на некрополях периферії 

поховань, виконаних за обрядом трупоспалення.  

Отже, найвірогідніше, небіжчики на сільських некрополях, під час 

поховання, в переважній більшості, загортались у саван з тканини (63) та 

поміщались на різноманітні підсипки, рослинні циновки та підстилки, 

перетлілі органічні залишки яких зустрічались майже в кожній поховальній 

споруді.  

Необхідно підкреслити, що поховання відрізняються і за пишністю в 

поховальній церемонії, що є показником соціально-майнової диференціації 

громадян, яка особливо простежується у пізньокласичний та 

ранньоелліністичний періоди. Додамо й те, що, навіть для сільських багатіїв 

поховальний церемоніал був значно скромнішим ніж в одночасовому 

некрополі міста, що, можливо, додатково свідчить про практичність селян, 

які не могли собі дозволити витрачати значні кошти на занадто гучні 

похорони своїх родичів. 

Також, враховуючи спостереження розглянуті в попередньому розділі, 

треба відзначити іноді набагато пізнішу появу на некрополях хори, ніж у 

Ольвії, деяких типів могильних споруд (підбої, земляні склепи), що з одного 

боку свідчить про певну ідеологічну та ритуальну консервативність 

сільського населення, а з іншого – про, можливо, початкову соціально-

майнову однорідність першопоселенців, та поступовість процесу 

диференціації за цією ознакою на протязі достатньо тривалого часу. Останнє 

здебільшого стосується населення хори класично-елліністичної епохи. 
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РОЗДІЛ 5. 

СЕМАНТИКА ПОХОВАЛЬНОГО ІНВЕНТАРЯ В КОНТЕКСТІ 

СИМВОЛІКИ ПОХОВАЛЬНОГО КУЛЬТУ (64) 

 

Важливою приналежністю поховального обряду греків, як і у багатьох 

інших давніх народів, було покладення в могилу необхідних в потойбічному 

світі – «похмурому царстві Аїда» побутових предметів, одягу та прикрас, які 

мали важливе значення за тогочасними культовими та ідеологічними 

уявленнями. Це було тісно пов’язане із античним світоглядом та, певною 

мірою, було  своєрідним відбитком первісної ідеології анімізму, яка була 

притаманна і стародавнім грекам. Тому, майже в кожному похованні 

розміщувався необхідний підбір речей, який знадобиться небіжчику в 

«царстві мертвих». Крім традиційного посуду та прикрас, деякі інвентарні 

набори включають предмети, за якими визначається професійна 

приналежність похованого (знаряддя праці, зброя та ін.). Якісний і кількісний 

склад предметів, певним чином, відображають його соціальний та майновий 

стан. До могили покладалися речі відповідно попередньому розпорядженню 

самого небіжчика або побажанню його родичів. Щодо комплектації 

поховального інвентаря та його розташування в могилі, у причорноморських 

греків не було суворих обмежень та єдиної системи [Зубарь 1982, с. 63; 

Папанова 2006, с. 209]. Так, однотипові речі могли знаходитись в різних 

могилах у різних місцях поховальної споруди та відносно розміщення самого 

небіжчика, що, можливо, свідчить і про утилітарність  використання окремих 

предметів як в суто побутових, так і в сакральних цілях. 

 

5.1. Тара та посуд 

Керамічні тара та посуд є найпоширенішою категорією поховального 

інвентаря, серед якої, безперечно, домінують амфори. Амфори є найбільш 

масовою частиною матеріалів з розкопок пам’яток античного часу та, 

загалом, складають 80 – 85 % всіх керамічних виробів [Брашинский 1980, 
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с. 11; Лейпунская 1981, с.5]. Амфорна тара є своєрідним символом античної 

епохи та є, певною мірою, завдяки стандартизації сосудів, відбитком 

високого рівня розвитку давньогрецької економіки та організації торгівлі 

[Лейпунская 1981, с.5]. В давньогрецькому поховальному ритуалі амфори, 

переважно, використовувались для узливання, тари для питва (вино, вода, 

молоко), що супроводжувало небіжчика у потойбічний світ [Брашинский 

1980, с. 12; Папанова 2006, с. 209 - 212 ]. У  закладах підбоїв та у складі 

кромлехів, вони мали й певне апотропеїчне значення, яке полягало у 

перешкодженні доступу злих сил до померлого [Козуб 1974, с. 33]. 

В некрополях хори Ольвії VI – III ст. до н.е. амфори найчастіше були 

присутні, як безпосередньо в могилах,  їх закладках (підбої) так і серед 

залишків надмогильних офірувань та поминальних тризн (засипки могил, в 

курганних насипах, в р-ні кромлехів, в рівчаках та жертовних майданчиках, 

біля поховальних споруд, тощо). Себто, вони були необхідним елементом 

ритуалу на всіх етапах поховальної церемонії від самого початку й до 

завершення. 

У VI – V ст. до н.е. найбільш поширеними в поховальних церемоніях 

були амфори Хіосу [Зеест 1960, табл. III, II- а; Лейпунская 1982, с.56 - 57], 

Самосу (протофасоського типу) [Брашинский 1980, с. 107, 215, таб. VII, I; 

Лейпунская 1982, с. 51 - 52, таб. 3, 2] (65), Лесбосу [Брашинский 1980, с. 21; 

Лейпунская 1982, с. 52 – 53; Clinkenbeard 1982, p. 248 – 268, pl. 71, 5] та 

аттичні з стаканоподібними ніжками [Зеест 1960, таб. III, 9-б; Рубан 1981, с. 

65 – 66, рис. 1, 21; Лейпунская 1981, с. 26 – 27, 53 – 54, с. 86, таб. 5; 

Охотников 1990, с. 21]. Зрідка, переважно, у фрагментах, трапляються й 

іонійські амфори з широкими лаковими смугами, які найчастіше пов’язують 

з виробництвом Клазомен, що підверджує й аналіз глини з якої вони 

виготовлені [Dupont 1982, p. 198 - 201].  

В IV – III ст. до н.е. широко вживаними є амфори Хіосу «нового 

стилю» [Grace 1961, fig. 46; Брашинский 1980, с. 17 – 18; Лейпунская 1981, с. 

57 – 58], Гераклеї Понтійської [Брашинский 1980, с. 22 – 25; Лейпунская 
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1981, с. 63 – 65], Фасоса [Брашинский 1980, с. 18 – 20; Лейпунская 1981, с. 60 

– 62]. Зрідка, на кладовищах хори, трапляються амфори та їх уламки інших 

центрів класично-еллінісичної доби (синопські, мендейські та ін.). 

Амфори з сільських некрополів, як і з розкопок Ольвії та поселень її 

хори, певним чином висвітлюють торгівельно-економічні зв’язки 

давньогрецького населення Нижнього Побужжя з іншими містами античного 

світу у VI – III ст. до н.е. Відзначимо й те, що амфори деяких центрів (Хіос, 

Самос, Гераклея Понтійска, Фасос), були найбільше «популярними» в цей 

час у поховальному ритуалі, що з одного боку свідчить про регулярність 

зв’язків ольвіополітів саме з цими містами, а з іншого – про стійку 

стандартизацію на протязі тривалого часу цієї тари, що сприяло 

використанню її для улаштування поховальних споруд, під час будівництва 

яких, також дотримувались певних стандартів у розмірах та конструктивних 

пропорціях. Особливо це стосується амфорних та комбінованих з ними 

закладів підбоїв (найбільш розповсюдженною кількістю амфор в одній 

споруді були 8 та 14) та побудови амфорних кромлехів. Також, не 

виключено, що наведене є свідченням систематичного постачання продукції 

в цих амфорах в Нижнє Побужжя достатньо великими партіями. Певним 

чином, це підтверджують спостереження Н.О. Лейпунської стосовно тари 

Хіосу, що надходила до Ольвії. Дослідниця, проаналізувавши весь 

типологічний ряд цих амфор, дійшла висновку, що їх постачання до міста 

було достатньо довгим та, головне, безперервним, що є свідченням 

стабільності торгівельно-економічних відносин Ольвії та Хіоса в архаїчну та 

класично-елліністичну епохи [Лейпунская 1981, с. 68 – 69, 81]. Це саме 

стосується й продукції Фасосу та Гераклеї Понтійської, починаючи з кінця V 

– початку IV ст. до н.е. [Лейпунская 1981, с. 81]. Безперечно, масовий імпорт 

продукції в цих амфорах, обумовив накопичення великої кількості  посудин 

та їх подальше вторинне використання ольвіополітами, як в суто побутових 

цілях, так і в поховальному ритуалі. 
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Амфори Хіосу, як під час розкопок поселень так і серед матеріалів 

некрополів, є найбільше розповсюдженними та мають найбільший 

хронологічний діапазон – від кінця VI (пухлогорлі різних типів) до кінця IV 

ст. до н.е. («нового стилю» з ковпачковими ніжками). За морфологічними 

особливостями Н.О. Лейпунська виділяє не менше ніж сім типологічних 

варіантів таких сосудів за хронологічним рядом, сформованих на аналізі 

співставлення окремих характерних рис [Лейпунская 1981, с.29]. В 

Пітухівському некрополі, де є невелика кількість могил другої половини III – 

початку II ст. до н.е. (2S, 3O, 3Q), навіть, зафіксований екземпляр хіоської (?) 

амфори з високим, витягнутим над ручками, лійкоподібним, дещо припухлим 

горлом, низькими округлими в перетині ручками, та ніжкою у вигляді 

стилізованого ковпачка, цього часу [Ebert 1913, s. 63, abb. 66], яка за 

морфологічними особливостями є продовженням типу посудин з так зв. 

ковпачковими ніжками «нового стилю», що побутують у IV ст.до н.е. [Grace 

1961, fig. 46; Лейпунская 1981, с. 92 – 93, таб. 11, 12, с. 112, таб. 31] (66). 

В некрополях пізньоархаїчного – ранньокласичного часів, хіоські 

пухлогорлі амфори (цілі або в уламках) найчастіше походять з ямних 

підкурганних поховань (підтип 5), де, переважно, зафіксовані безпосередньо 

в поховальних спорудах у якості реквізиту, що супроводжував небіжчика. 

Так, одразу дві амфори першої чверті V ст. до н.е. знаходились в 

підкурганній могилі 1G Аджигольської ділянки Марицинського некрополя 

[Ebert 1913, s. 11, abb. 8, s. 12, abb. 9, s. 13, abb. 10 ]. Ще один цілий екземпляр 

зафіксований в підкурганній могилі 1T того ж могильника [Ebert 1913, s.16]. 

Уламки одразу чотирьох амфор, серед яких три хіоських (Рис.59, 3,4) 

третього типу за В. Грейс, що датує їх часом, близько 480 р. до н.е. [Grace 

1961, fig. 44], знайдені в підкурганному похованні кургану 1 Південного 

некрополя біля с. Прибузьке [Снытко и др. 1988, с. 7 – 9]. Така сама 

посудина, в уламках, зафіксована в ямній безкурганній могилі (підтип 4) 135/ 

2000 Північного некрополя біля с. Прибузьке (Рис.60). Посудина мала два 

анепіграфних енгліфічних тавра у вигляді маленьких кілець (від «причини» 
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?), що були розташовані на горлі та в нижній частині ручки. Окремі уламки 

цього типу хіоських амфор зафіксовані і в Матросівському некрополі 

[Гребенников 2008, с. 148, рис. 16, 4, 6]. Зазначимо, що дрібні фрагменти 

амфор хіоського виробництва часто-густо траплялись і в якості тризни біля 

могил та в засипках курганних насипів. Отже, можна констатувати, що 

знайдені цілі екземпляри хіоських амфор, або розвали, що підлягають 

реставрації, яка відновлює їх повний профіль, в пізньоархаїчну та 

ранньокласичну добу, переважно, входили до складу поховального інвентаря. 

З небіжчиком могли покладати в могилу одну і більше амфор, що 

найвірогідніше були попередньо заповнені вином, водою або їх сумішю. 

Кількість амфор в могилі, вірогідно, залежала від багатства похованої особи, 

її передсмертного побажання, тощо. Крім того, наявність амфор та посудин 

для пиття (кіліки, скіфоси, фіали) в могилі, у давніх греків була пов’язана з 

культом Діоніса. Давні греки вважали, що Діоніс дарує безсмертя тим хто 

стає п’яним вживаючи вино [Папанова 2002-б, с. 267 – 272, 2006, с. 212]. 

Крім того, за влучним висловом Б.В. Фармаковського, померлі в загробному 

царстві не повинні були томитися муками Тантала [Фармаковский 1903, с. 

24; Папанова 2006, с. 212], для чого їм в могилу ставили достатню кількість 

вина в амфорах та їжі. Додамо, що сакральний союз Діоніса, до якого 

входили й орфіки, відомий в Ольвії з початку VI ст. до н.е. [Русяева 1992, с. 

198 – 200].  

У похованнях середини – другої половини IV ст. до н.е. хіоські амфори 

«нового стилю» вже використовуються не тільки для інвентарного супроводу 

небіжчика та церемонії тризни, а й як елемент закладки поховальних споруд. 

Так в підкурганній могилі 1N Аджигольської ділянки Марицинського 

некрополя, такий сосуд зафіксований серед амфорної закладки підбоя, який 

складався з восьми амфор різних центрів (Гераклея, Фасос, Менда) [Ebert 

1913, s. 25, abb. 27, s. 27, abb. 30]. Уламки хіоських амфор «нового стилю», 

що підлягали майже повній реставрації знайдені і в пограбованних підбійних 

могилах 154, 155 / 2000 Північного некрополя біля с. Прибузьке, де теж 
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могли бути у складі амфорних, або комбінованних з ними закладок [Снытко 

2000, с. 45 – 46, рис. 105; 106] (Рис.61). Зазначимо також, що дуже багато 

дрібних фрагментів амфор цього центру траплялося в засипках та тризнах 

багатьох могил Північного некрополя біля с. Прибузьке [Снытко 2000, с. 90]. 

Самоські амфори є найпоширенішими після хіоських на некрополях 

хори у VI – V ст. до н.е. Найбільше їх цілих або у розвалах екземплярів 

зафіксовано в похованнях  Південного та Північного некрополей біля с. 

Прибузьке. Переважно, всі вони датуються у рамках кінця VI – перших двох 

чвертей V ст. до н.е. [Лейпунская 1981, с. 51 – 52, таб. 3, 2; Рубан 1991, с. 

190, рис.8]. Найдавніші екземпляри (кінець VI – перша чверть V ст. до н.е.) 

походять з Південного некрополя біля с. Прибузьке. Так, самоська амфора 

цього часу (Рис.59, 2) знайдена в похованні кургану 1 разом з двома 

хіоськими [Снытко и др. 1988, с. 9]. Одразу дві самоські амфори зафіксовані 

в поховальній споруді кургану 3 де знайдені по обох кутах великої 

підпрямокутної ями (підтип 5), в східній частині біля залишків черепа 

небіжчика [Снытко и др. 1988, с. 15]. Окремі фрагменти самоської амфори 

знаходились і в заповненні поховання кургану 2 [Снытко и др. 1988, с. 12]. 

Відзначаємо, що самоські амфори Південного некрополя виконували функції 

поховального інвентаря. В Північному некрополі біля с. Прибузьке в 

похованні 28/ 2000 знайдена частина горла самоської амфори [Снытко 2000, 

с. 21]. Уламки самоських амфор також зафіксовані у заповненнях ще 13 

поховань першої чверті V ст. до н.е. (курган 3/ 2000; поховання 17, 28, 55, 61, 

85, 90, 100, 104, 105, 121, 130, 315/ 2000) [Снытко 2000, с.98 – 110], де могли 

бути, як залишками інвентарного супроводу, так і поховально-поминальної 

церемонії (офірування, возливання). 

Аттичні амфори, як і самоські, серед сільського населення побутували 

тільки в пізньоархаїчну – ранньокласичну добу. Часто-густо вони 

трапляються і в некрополях, де за типологією датуються, переважно, першою 

половиною V ст. до н.е. [Зеест 1960, таб. III, 9-б; Рубан 1981, с. 65 – 66, рис. 

1, 21; Лейпунская 1981, с. 26 – 27, 53 – 54, с. 86, таб. 5; Охотников 1990, с. 
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21]. Верхня частина такої амфори зафіксована в північно-східному секторі  

кургана 2 Південного некрополя біля с. Прибузьке (Рис.59,1), де, 

найвірогідніше, була залишена під час траурних возливань [Снытко и др. 

1988, с. 12 – 13]. Два екземпляри, що повністю відновлені під час реставрації, 

зафіксовані в похованнях 93, 135/ 2000 Північного некрополя біля с. 

Прибузьке (Рис.65; 66) [Снытко 2000, с. 34 – 35, 42]. Характерні уламки 

аттичних амфор також знайдені в заповненнях ще 10 могил того ж 

могильника (кургани 3,6, 11, 16 /2000; поховання 17, 42, 66-а, 80, 89, 295) 

[Снытко 2000, с.98 – 110], де могли бути, як залишками інвентарного 

супроводу, так і поховально-поминальної церемонії (офірування, 

возливання). 

Вкрай рідкісними на сільських некрополях VI – V ст. до н.е. є 

сіроглиняні амфори Лесбосу, та амфори з широкими лаковими смугами 

виробництва Клазомен. Поки-що не знайдено жодного цілого екземпляру 

цих посудин. Вони, переважно, трапляються в дрібних уламках у якості 

залишків поминальної тризни, як то в кургані 2 Південного некрополя біля 

с. Прибузьке [Снытко и др. 1988, с.13]. 

В класично-елліністичну добу, за кількістю знахідок цілих екземплярів 

та окремих фрагментів, значно переважають за інші амфори Гераклеї 

Понтійської. (Рис. 56, 1; 62; 63, 1-2; 64, 1-3). Вони зафіксовані майже на 

кожному некрополі IV – III ст. до н.е. де проводились археологічні 

дослідження. Гераклейські амфори у цей час використовувались і як 

посудини, що супроводжували померлого у потойбічний світ і як елемент 

закладок підбійних поховань. Велика кількість гераклейських амфор, в тому 

числі і таврованих, походить з Пітухівського некрополя [Ebert 1913, s. 26, 29, 

31 – 32, 34, 36, 37, 38, abb. 41, s. 40, 41, abb. 43, s. 42, 53, 59, abb. 61]. На 

некрополі зафіксовано й чотири амфорні закладки (поховання 4R, 3X, 4S, 1N). 

Ці поховання розташовані компактною групою у південно-західному секторі 

некрополя та, виходячи з матеріалу, датуються межею третьої та четверої 

чвертей IV ст. до н.е.[Ebert 1913, s. 25 - 42]. Так само вони датуються і в 
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некрополі Ольвії [Парович-Пешикан 1974, с. 17]. Найбільше відзначаються 

закладки поховань 3X і 4S, в складі яких було по 12 – 14 гераклейських амфор 

[Ebert 1913, s. 35, abb. 40]. Цікаво також і те, що і в ольвійському некрополі, і 

в Пітухівці найбільш розповсюдженою кількістю амфор в одній споруді були 

8 та 14. Сумнівно, що ця закономірність могла мати сакральний характер. 

Скоріш за все, це свідчить про деякі елементи стандартизації поховань в 

Ольвії та на її хорі [Снитко 2009, с. 28]. Чотири гераклейські амфори 

зафіксовані у складі комбінованої закладки поховання 1/1988 Північного 

некрополя у с. Прибузьке (Рис.49) [Снытко и др. 1988, с. 27 - 30]. Ще дві 

гераклейські амфори знайдені в зруйнованій комбінованій закладці підбою в 

кургані 2/ 2000 [Снытко 2000, с. 6, рис. 108, 1 – 2]. Загалом, цілі екземпляри 

та характерні уламки гераклейських амфор, іноді з енгліфічним тавром 

зафіксовані у 35 похованнях некрополя (кургани 2, 4, 12, 14 / 2000; поховання 

1/ 1988, 1, 6, 10, 11, 13, 18, 18-а, 40, 44, 63, 65, 68, 74, 91, 92, 95, 137, 161, 167, 

168, 175, 182, 214, 215, 246, 252, 267, 314, 317, 320/ 2000) [Снытко 2000, с. 98 

– 110]. Більшість штемпелів на амфорах належать до першої, другої та 

шостої ранніх груп (період «А») за класифікацією І.Б. Брашинского (знайдені 

в похованнях 1/ 1988; 6, 10, 11, 18, 40, 95, 167, 225/ 2000). Вони датуються 

межею першої та другої чвертей IV – кінцем другої чверті IV ст. до н.е. 

[Брашинский 1980, с. 39]. В штемпелях читаються імена Еварха, Діонісія, 

Тюгета, Молоса, Алкета. З ними фігурують імена фабрикантів (керамевсів ?) 

Евклеона, Арістіппа, Мюса. До 4 та 5 пізніх груп (період «С») належать 

штемпеля з поховань в кургані 2/2000 та могили 63/ 2000. В таврі 4 групи 

читається ім’я Каллія та простежується емблема у вигляді палиці Геракла. Ці 

штемпеля датуються останньою чвертю IV ст. до н.е. [Брашинский 1980, с. 

39].  

Цим саме часом датується й таврована гераклейська амфора (штемпель 

поганої якості) з поховання 5 некрополя Дідової Хати, що у складі 

інвентарного супроводу, була зафіксована біля кісток ніг похованого. Також, 

додамо, що в цій могилі був присутній весь необхідний набір для питва, бо 
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біля черепу похованого знайдений буролаковий канфар [Лапин 1969, с. 6, 

таб. 6 – 7]. Такий само набір присутній і в похованні з старобогданівського 

некрополя [Снытко, Смирнов 2009, с. 268 – 270, рис. 3, 4, 1; Рис.56,1]. 

Штемпель на амфорі відноситься до 5 пізньої групи за І.Б. Брашинськтим та 

датується кінцем IV – початком III ст. до н.е.[Брашинский 1980, с. 39]. 

Дві тавровані горловини та нижня частина амфори зафіксовані під час 

охоронних досліджнь некрополя поселення Миколаїв-6 [Смирнов 2012, с. 

161, 163, рис. 11, 3 – 7]. 

Фасоські амфори IV – III ст. до н.е. трапляються значно рідше за 

гераклейські, але є другими за кількістю знахідок на некрополях периферії. 

Вони зафіксовані в могилах, переважно, у складі інвентарного супроводу. 

Відомі в похованнях некрополів в у-щі Дідова Хата, Пітухівка [Ebert 1913, s. 

27, abb. 28, s. 30, abb. 34, s. 63, abb. 66]. У Північному некрополі біля с. 

Прибузьке профілюючі уламки цих амфор зафіксовані в чотирьох 

похованнях (84, 172, 212, 300) [Снытко 2000, с. 98 – 110]. Горло амфори з 

енгліфічним клеймом у вигляді монограми (літера «дельта») з поховання 157/ 

2000 можна безпосередньо віднести до продукції Пепарету (Пепарет-1 

(Солоха-2)) Аналогічне клеймо на амфорі Пепарету зберігається в музеї 

Волосу [Амперер, Гарлан 1992, с. 20 – 21, рис. 10]. До кругу Фасоса 

належить й верхня частина амфори з поховання 224/ 2000 з вузьким 

лійкоподібним горлом та округлими в перетині ручками. Скоріше за все, ця 

амфора мала зовсім невеликі розміри. Нажаль, прямих аналогій цій посудині 

нами не знайдено. 

Амфори Синопи, Менди та інших центрів (Херсонес, Кос, Родос, 

Кнід) IV – III ст. до н.е. зустрічаються в поодиноких випадках та, переважно, 

у фрагментах. Мендейська та синопська амфори знайдені в Пітухівському 

некрополі [Ebert 1913, s. 27, abb. 28, s. 57]. Незначна кількість знахідок на 

некрополях, вірогідно, свідчить про менш систематичне їх постачання до 

Ольвії та про невеликий обсяг продукції цих центрів, що безпосередньо 

надходила до мешканців хори. Можливо, це було пов’язане й з високою 
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ціною на цей товар або великий попит на нього серед міського населення, 

через що, до сільських поселень потрапляла достатньо обмежена його 

кількість. Що стосується Синопи, то на базі досліджень матеріалів з розкопок 

Ольвіїї, Н.О. Лейпунська відзначає масове постачання до Північного 

Причорномор’я у IV ст. до н.е., переважно, синопської будівельної кераміки 

(67). Особливого поширення амфорний їмпорт з Синопи до Ольвії набув вже 

у III ст. до н.е. [Лейпунская 1981, с. 76]. Додамо й те, що поховання з 

амфорними та комбінованними закладками некрополів хори, де зафіксована 

більшість цілих екземплярів, датується саме серединою – другою четвертю 

IV ст. до н.е. Загалом, й більшість поховань на сільських кладовищах з 

наявністю амфор, переважно, відноситься до IV ст. до н.е. 

Завершуючи огляд амфорної тари зазначимо, що у VI – III ст. до н.е. 

вона, безперечно, була одним з найважливіших елементів поховального 

церемоніалу сільського населення Нижнього Побужжя на всіх його етапах. 

Столова кераміка (кіліки, скіфоси, фіали, канфари, кратери, тарілки, 

солонки, горщики). Разом з тарою для ритуальної рідини в могилу звичайно 

покладали й посуд для пиття та їжі, який був одним з найпоширеніших 

елементів складу  інвентарного супроводу небіжчика. Столовий посуд 

використовувався і під час проведення офірувань та поминальної тризни, 

внаслідок чого, його фрагменти часто-густо трапляються біля могил, в 

засипках поховальних споруд та поминальних майданчиків.  

Серед посуду для вживання різноманітної рідини найбільш 

популярними є кіліки, які в поховальному церемоніалі мешканців хори 

застосовувались з архаїчної доби. Кіліки, переважно, чорнолакові, 

виробництва Афін. Сосуди зафіксовані як в цілому стані, іноді з невеликими 

пошкодженнями, так і у фрагментах. Ніжки кіліків зафіксовані в похованнях 

пізньоархаїчного-ранньокласичного часів Північного некрополя біля с. 

Прибузьке 114 (470 – 450 рр. до н.е. [Sparkes, Talcott 1970, fig. 5, № 471], 

Рис.76, 1 – 3), 155 (тип delicate class, з штампованим орнаментом на 

внутрішній поверхні, близько 430 р. до н.е.[Sparkes, Talcott 1970, pl. 50, № 
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488], Рис.76,3) та 202/ 2000 (межа 1 і 2 чвертей V ст. до н.е.) [Снитко 2000, 

с. 90, рис. 125, 1 – 3]. В похованні 158/ 2000 знаходився кілік останньої чверті 

V ст. до н.е. типу «болсал» (420 – 400 рр. до н.е. [Sparkes, Talcott 1970, pl. 24, 

№ 549], Рис.75). Серед кіліків VI – V ст. до н.е. є фрагменти з чорнофігурним 

розписом. В похованні 96/ 2000 Північного некрополя знайдені два ф-нти з 

уривками сцени «прощання воїнів» (Рис.76, 4, 5). Уламок чорнофігурного 

кіліка з зображенням Силена (?) походить з поховання 1J Аджигольської 

ділянки Марицинського некрополя [Ebert 1913, s. 6, abb. 3]. Можливо, 

сюжети з зображенням вакханалій на розписній кераміці, спеціально 

підбирались для поховальної церемонії рідними похованих, в контексті 

культу Діоніса та  уявлень, щодо перебування небіжчиків в потойбічному 

світі. Чорнолаковий кілік на високій ніжці межи першої та другої чветрей V 

ст. до н.е. [Sparkes, Talcott 1970, pl. 18, № 393], разом з двома хіоськими 

амфорами та бронзовим кіафом (майже повний набір для возливань) 

знаходився в похованні кургану 1G Аджигольської ділянки  Марицинського 

некрополя у складі інвентарного супроводу [Ebert 1913, s. 12 – 13, abb. 10]. 

Загалом, в Пітухівському некрополі VI – III ст. до н.е. кіліки зафіксовані ще в 

3 могилах (1N, 1P, 3D), переважно, серед поховального інвентаря [Ebert 1913, 

s. 28, abb. 31, s. 29, abb. 32, s. 46, abb. 48]. Два чорнолакових кіліки першої 

половини V ст. до н.е. знайдені в поховальних спорудах курганів 3 та 4 

Матросівського некрополя у якості інвентарного супроводу [Гребенников 

2008, с. 51, рис. 17, 10 – 11]. Також два чорнолакових аттичних кіліки 

походять з нещодавно дослідженої діляни некрополя поселення Миколаїв-6 

IV – III ст. до н.е. (поховання № 7, 10) [Смирнов 2012, с. 150, 153, 154, рис. 4, 

2, с. 155, рис. 5, 3, с. 159, 163].  

В похованнях некрополів хори пізньоархаїчної – ранньокласичної доби, 

часто-густо трапляються й кіліки родосько-іонійського виробництва. Так, 

декілька фрагментів такого сосуду з петлеподібними, горизонтально 

розташованними, відносно корпусу, ручками, та лаковою смугою по краю 

вінця, зафіксовані в похованні 290/ 2000 Північного некрополя біля 
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с. Прибузьке [Снытко 2000, с. 90, рис. 124, 6] (Рис.71,6). Слід зауважити, що 

посуд є найбільш раннім серед усіх знахідок на могильнику. Більшість 

дослідників датують цей тип в рамках 600 – 565 рр. до н.е. та відносять до 

продукції Самосу [Alexandrescu 1978, p. 114, pl. 70, cat. 741; Онайко 1980, 

с. 78; Охотников 1990, с. 29]. Тим не менше, наврядчи цим часом слід 

датувати саме поховання. Можна лише припустити, що кілік був покладений 

до могили після тривалого використання в побуті та вже в дещо 

пошкодженому стані. Найвірогідніше, сосудом довгий час, за життя, 

користувався сам небіжчик, та з ним були пов’язані певні  спогади. Отже, 

цілком імовірно, що за його власним передсмертним побажанням, кілік був 

внесений до складу інвентаря. 

Нерідко, особливо, у пізньоархаїчну та ранньокласичну добу, до могил 

покладали скіфоси та фіали. Інтерес викликає чорнофігурний аттичний 

скіфос кінця VI ст. до н.е. з симетрично розташованими по обох боках 

сюжетами полювання на лева з підкурганного поховання № 1 Північного 

некрополя біля с.Прибузьке, де у якості «мисливця» можна вбачати Геракла, 

а сам сюжет, за міфологією, трактувати, як його полювання на Німейського 

лева (Рис.67,3) [Снитко 2011, с. 16 – 17, рис. 7, 3]. Додамо, що недалеко від 

некрополя, на поселенні Кателине-1, населення якого безперечно їм 

користувалось, знаходиться зольно-земляний пагорб на якому засвідчені 

знахідки, пов’язані з культом Геракла, через що й сам пагорб, можливо, є 

давнім святилищем де відправлявся культ бога-героя [Снытко 2009-б, с. 365 – 

371; Снытко, Снытко, Николаев 2009, с. 114 – 119]. В цьому контексті, 

цілком вірогідним здається припущення, що скіфос з зображенням Геракла 

до складу поховального інвентаря підібраний спеціально для померлої 

людини, в родині якої культ героя був достатньо популярним. Також, певним 

чином, враховуючи й наявність курганного насипу над цим похованням, 

присутність в могилі скіфоса з зображенням звитягу Геракла, можна 

пов’язати й з героїзацією самого померлого. 
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Першою чвертю V ст. до н.е. (500 – 480 рр.) датується чорнолакова 

аттична фіала (Рис.67, 2) з заповнення підкурганного поховання № 3 

Північного некрополя біля с. Прибузьке [Снитко 2011, с. 16 – 17, рис. 7, 2; 

Sparkes, Talkott 1970, p. 105 – 106, 272, pl. 23; fig. 6, № 520, 521]. Аналогічні 

сосуди відомі в архаїчному некрополі Ольвії [Фармаковский 1918, с. 44, рис. 

65; Скуднова 1988, с. 132, кат. 208, № 74, 75] та інших античних центрів 

[Брашинский 1976, с. 105; Sparkes, Talkott 1970, p. 105, 271 – 272; pl. 23], що є 

додатковим свідченням певної традиційності їх використання в ритуальних 

цілях в пізньоархаїчну - ранньокласичну добу для грецького населення. 

У IV – III cт. до н.е., особливо, починаючи з ранньоелліністичної доби, 

у якості посуду для пиття, переважно, використовувались аттичні 

чорнолакові канфари, які часто-густо траплялись і в складі поховального 

інвентаря (Рис.56,4; 73, 2-3; 67, 2-3; 71, 3). В Пітухівському некрополі вони 

зафіксовані в чотирьох похованнях: 2Y [Ebert 1913, s. 39, 53, abb. 42], 3D 

[Ebert 1913, s. 46, abb. 48], 3H [Ebert 1913, s.54, 57, abb.56], 3O [Ebert 1913, s. 

68, abb. 76]. Два канфари (пох. № 40, 160/ 2000), один з яких іонійського (?) 

виробництва (Рис.82,1), знайдені в Північному некрополі біля с. Прибузьке у 

якості інвентарного супроводу [Снытко 2000/ 141]. Один чорнолаковий 

аттичний канфар походить з поховання № 23 некрополя поселення Миколаїв-

6 [Смирнов 2012, с. 161, 163, рис. 9, 3]. Цікавий екземпляр (Рис.56, 4), що 

датується останньою третиною IV ст. до н.е.[Иванов 1963, табл..XVI, XX; 

Rotroff 1997, fig. 4, 8; pl. 1, 5 – 9] зафіксовано разом з гераклейською 

амфорою у похованні некрополя в Старій Богданівці [Снытко, Смирнов 2009, 

с. 268 – 270, рис. 3; 4, 4]. Корпус канфара у нижній частині був 

просвердлений, що можна пов’язати з особливою традицією спеціального 

пошкодження поховального інвентаря, яка, була притаманна окремим 

сільським общинам. Цим самим, в деяких випадках, імовірно, треба 

пояснювати й спеціальне побиття посуду під час проведення поховальної і 

поминальної тризни та вже неякісний стан окремих предметів, що іноді 

трапляються у складі інвентарного супроводу.  
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Часто-густо, як в Ольвії, так і в інших античних центрах, на некрополях 

хори фіксуються знахідки кратерів. Відомі кратери з некрополів хори 

знайдені, переважно, в місцях ритуальних офірувань та возливань. Так, в 

південно-східній частині кромлеха кургана 2 Північного некрополя біля 

с. Прибузьке знайдені уламки чорнофігурного кратера (Рис.70) [Снитко 2011, 

с. 14 – 15, 16, рис. 6]. Збереглися деталі ручок з нанесеними на привінцевій 

поверхні у чорнофігурному стилі пальметами, вінця з зображенням сцени 

охоти лева на оленя та фрагмент нижньої частини корпуса на якій вгадується 

зображення колеса (можливий традиційний сюжет з колісницею ?). Ця 

знахідка дозволяє припустити, що в цьому місці кільцеподібної споруди була 

влаштована спеціальна ділянка для заупокійної тризни. Слід додати, що  

кратери Північного некрополя, як і на інших некрополях хори, дійшли до нас 

лише у фрагментах, що, можливо, є свідченням спеціального ритуального їх 

побиття після завершення поховальної церемонії. Уламки ще трьох 

чорнофігурних кратерів зафіксовані в безкурганних похованнях 

пізньоархаїчного та ранньокласичного часу Північного некрополя біля с. 

Прибузьке (№ 27, 42, 67/2000; див.: Снитко 2000; 2011, с. 14 – 15) (Рис.68, 1-

5; 69;71,1). 

Кратери дуже часто знаходять при розкопках некрополів в Беотії, 

Сицилії, Південної Італії, на Родосі та Чорноморському узбережжі. Вони 

практично всюди у античному світі традиційно використовувались у 

поховальному процесі під час траурних возливань [Kurtz, Boardman 1971, p. 

77 – 79].  

Найпоширенішими серед столового посуду були тарілки, солонки і 

різноманітні горщики та глечики (Рис.78, 1-2;79, 1-2; 80; 81, 1-2; 82, 2; 83, 

1-2; 84), як імпортні (аттичні (Афіни), іонійські (Самос, Хіос)), так і 

місцевого виробництва, призначені для питва, жертовної і заупокійної їжі. 

Посуд місцевого виробництва звичайно траплявся в могилах середнього та 

бідного прошарку населення хори Ольвії. В так зв. Марицинському 

некрополі імпортні (?) тарілки зафіксовані в двох похованнях – 4R і 1G  
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[Ebert 1913, Abb. 19, 22, 42]. Солонки, одна з яких аттичного виробництва, 

знайдені в похованнях 4R, 1N, 1J [Ebert 1913, Abb. 19, 22, 31, 60]. У п’яти 

могилах (4R, 1G, 1Y, 3D, 1J) знаходились глечики, один з яких (могила 1Y) 

іонійського (?) виробництва. Сіролощений глечик з рифленим горлом, 

найвірогідніше, місцевого ольвійського виробництва зафіксований в 

похванні кургану 1 Південного некрополя біля с. Прибузьке [Липавский, 

Снытко 1990, с. 2, рис. 5, 1]. Сіролощені глечики та тарілки місцевого 

виробництва знайдені в похованнях № 13; 65; 87; 122; 131; 153; 155; 179; 189; 

203; 217; 241; 253; 313-а; 314 Північного некрополя біля с. Прибузьке. 

В Північному некрополі біля с. Прибузьке серед значної кількості 

глечиків, виготовлених, найвірогідніше, в місцевих керамічних майстернях, 

найбільшу увагу привертає сосуд іонійського виробництва першої чверті 

V ст. до н.е. з поховання № 197 [Снытко 2000, рис. 128]. Глечик мав 

лійкоподібне вузьке горло, одну петлеподібну ручку,  округлий корпус та 

низький кільцеподібний піддон. Вінець та піддон вкриті темно-коричневою 

фарбою. Цією ж фарбою нанесені дві хвилясті смуги під вінцем дві прямі в 

центрі корпусу і одна ближче до піддону концентричні лінії. Також три 

фарбові смуги нанесені впоперек на поверхні ручки (Рис. 84). Аналогічний 

сосуд походить з поселення хори Ольвії Каборга-1[Крыжицкий и др. 1989, с. 

69, рис. 26, 5]. Розпис виконаний у стилі хіоських гідрій архаїчного часу 

[Technau 1929, s. 31, abb. 23, 6; Boardman 1967, fig. 88, 508], що, можливо, 

свідчить про виробництво цих глечиків саме на Хіосі. До того ж сам колір та 

якість фарби дуже нагадують підфарбовування та діпінті нанесені на 

амфорах цього центру кінця VI – першої чверті V ст. до н.е. 

Підводячи певні підсумки відзначаємо: 

1). Столова кераміка була важливаю частиною поховального реквізиту 

небіжчиків та використовувалась при проведенні офірувань та ритуалу 

тризни. 

2). Імпортна столова кераміка в некрополях хори Ольвії представлена, 

переважно, аттичною (Афіни)  та іонійською (Самос, Хіос) продукцією та 



159 
 

 

була важливою складовою давньогрецького поховального обряду мешканців 

ольвійської сільської округи. 

3). Для поховальних сакрально-ритуальних цілей давньогрецьким 

населенням Нижнього Побужжя, особливо в похованнях середнього та 

достатньо заможного прошарків населення, переважно, використовувався 

саме імпортний посуд, який підкреслював важливість та урочистість самого 

поховального церемоніалу в ольвійському громадянському суспільстві. 

4). Можливо, що окремі розписні сосуди для поховальної церемонії та складу 

поховального інвентаря підбирались спеціально за сюжетами, в контексті 

культів, що найбільше поважались небіжчиками та згідно загальних 

культових традицій ольвіополітів, пов’язаних з ритуалом поховання. 

5). Столова кераміка місцевого виробництва, переважно, трапляється в 

похованнях середнього та бідного прошарку давньогрецького населення 

Нижнього Побужжя. 

Спеціальний посуд (лекіфи, бальзамарії, амфориски, гідриски, 

алабастри, аски та аскоподібні сосуди, світильники, гутуси, курильниці; 

Рис.67,1; 71, 4-5; 72, 1-2; 73, 1; 74, 1-2; 77, 1-4). Найбільше поширеним серед 

спеціального посуду в похованнях були лекіфи, які давні греки під час 

ритуальної церемонії заливали олією. В некрополях хори, як і в міському 

кладовищі [Козуб 1974, с. 91; Папанова 2006, с. 215], про це свідчать їх 

численні знахідки в цілому стані та уламках в похованнях та місцях 

узливань. В VI – V ст. до н.е. використовувались циліндричні лекіфи 

аттичного виробництва з чорнофігурним розписом. Такі сосуди (майже цілі 

екземпляри) зафіковані в похованнях кургану 1 Північного некрополя біля с. 

Прибузьке [Снитко 2011, с. 16 – 17, рис. 7, 1], 1R Аджиголу (одразу дві 

посудини) [Ebert 1913, s. 22, abb. 19] та біля с. Лупареве [Снитко, Наумов 

1990, с. 76]. Найбільш популярним розписом, який фігурує на циліндричних 

лекіфах було зображення пальмети. На сосуді з Північного некрополя біля с. 

Прибузьке присутній сюжет підготовки до офірування бика [Снитко 2011, с. 

16 – 17, рис. 7, 1], який, найвірогідніше, спеціально підбирався для 
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поховального ритуалу. З поховань курганів 2 і 3 Південного некрополя 

походять уламки двох підарибалічних лекіфів з високим тулубом іонійського 

виробництва [Липавский, Снытко 1990, с. 2, рис. 5, 3 - 4]. У класично-

елліністичну добу застосовувались чорнолакові аттичні лекіфи арибалічної 

форми, переважно, сітчасті, або з розписом у червонофігурному стилі із 

зображенням квітів пальмет. Такі сосуди, цілі, або в уламках, зафіксовані в 

багатьох похованнях, майже на кожному некрополі IV – III ст. до н.е. де 

проводились розкопки (Лагерна коса, Пітухівка, Північний некрополь біля с. 

Прибузьке, Стара Богданівка, Дідова Хата, некрополь поселення Миколаїв-

6). 

Набагато рідше в похованнях трапляються алабастри, амфориски, 

гідриски та бальзмарії, що також використовувались для заливання 

різноманітної рідини (духмяної олії, лікарських екстрактів та бальзамів). 

Вони зафіковані, переважно, серед поховального реквізиту. Відомі посудини 

цих типів походять з поховань Аджиголу та Пітухівки: 1T [Ebert 1913, s. 22, 

abb. 19], 3Q, 2P [Ebert 1913, s. 29, abb. 32], 2J [Ebert 1913, s. 56, abb. 57]. 

Амфориски, знайдені в похованні кургану 7 та могилі № 211 Північного 

некрополя біля с. Прибузьке. Амфориск аттичного виробництва знаходився в 

похованні кургану № 8 Матросівського некрополя [Гребенников 2008, с. 51, 

149, рис. 17, 8]. Іонійський світлоглиняний амфориск з лаковими 

концентричними смугами по горлу, плечикам та двома петельчастими 

ручками по тулубу походить з зруйнованої діляки некрополя Лагерної коси 

[Буйських, Нікітін 1988, с. 85 – 86, рис. 2, 28]. Там же знайдена і частина 

тулуба чорнолакового канельованого гідриска [Буйських, Нікітін 1988, с. 85 

– 86, рис. 2, 26].  

Як і в Ольвії, для заливки олії та іншої рідини, особливо, в 

пізньоархаїчну та ранньокласичну добу, населення хори використовувало 

аски і аскоподібні сосуди, переважно, іонійського виробництва. Вони в 

уламках зафіксовані в Південному (кургани № 1, 2) та Північному 

(поховання № 259/2000) некрополях біля с.Прибузьке, на Дідовій Хаті 
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(кургани № 9, 10). Цілі екземпляри знайдені в похованнях курганів № 3 і 4 

Матросівского могильника [Гребенников 2008, с. 51, 149, рис. 17, 6]. 

Зазначаємо також, що ці посудини використовувались в ритуальних цілях і 

не має достатніх підстав вважати їх суто жіночим атрибутом у складі 

реквізиту, що пропонується окремими дослідниками [Гречко 2010, с. 129 – 

130]. Так само не можна вважати жіночим атрибутом й знахідки в могилах 

інших типів спеціального культового посуду: лекіфів, амфорисків, 

бальзамаріїв, алабастрів. Вони безумовно були присутні як в чоловічих так і 

в жіночих похованнях. 

В дитячих могилах інколи трапляються гутуси. Так, чорнолаковий 

аттичний гутус з  лаковими волютами на керамічному полі верхньої частини 

зафіксований на поверхні зруйнованої ділянки некрополя  Лагерної коси, та, 

найвірогідніше, походив саме з дитячого поховання [Буйських, Нікітін 1988, 

с. 85 – 86, рис. 2, 27]. Аналогічні чорнофігурні сосуди другої половини V ст.. 

до н.е. походять з некрополя Німфея та поховання 1920/ 54 некрополя Ольвії 

[Козуб 1974, с. 57, рис. 18, 2]. Сіролощений гутус знайдений і в дитячому 

підбійному похованні № 2 безкурганної ділянки Старобогданівського 

некрополя [Гребенников, Снытко 2013, с. 193]. 

Одним з проявів давньогрецького культу вшанування вогня та його 

поширення в поховальному обряді є внесення до складу поховального 

інвентаря світильників. Ця традиція була відома на Сході з III тисячоліття до 

н.е. [Зубарь 1982, с. 83] та була властива давнім грекам з доби бронзи [див.: 

Папанова 2006, с. 216]. В Ольвії він відомий з другої половини VI – початку 

V ст. до н.е. [Папанова 2006, с. 216]. В класичному некрополі світильники 

зафіксовані в дев’яти похованнях [Козуб 1974, с. 106 – 107]. Кількість їх 

знахідок в могилах значно зростає в елліністичну та римську добу [Папанова 

2006, с. 216]. Небагато світильників знайдено і в сільських некрополях VI – 

III ст. до н.е. Вони зафіксовані в трьох похованнях Пітухівського некрополя 

елліністичного часу: 2J [Ebert 1913, s. 55 – 56, abb. 57], 3Q [Ebert 1913, s. 72 – 
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73, abb. 82], 3S [Ebert 1913, s. 75 – 76, abb. 85]. Відзначимо що в земляному 

склепі (поховання 3Q), де знаходилось три кістяки, знайдені два світильники. 

До категорії спеціального посуду відносяться й курильниці. Їх 

знахідки в сільських некрополях, як і в Ольвії, для VI – III ст. до н.е. є 

поодинокими. В некрополі Ольвії в поховальному обряді вони з’являються у 

другій половині IV ст.. до н.е. та значного поширення набувають вже в 

елліністичну епоху [Козуб 1974, с. 103]. Курильниця зафіксована лише в 

похованні елліністичного часу Пітухівського некрополя 2S [Ebert 1913, s. 60, 

abb. 62]. 

Ліпна кераміка також, дуже рідко трапляється в похованнях сільських 

некрополів. Вона зафіксована в двох похованнях (1J, 4B) Пітухівського 

некрополя [Ebert 1913, abb. 60, 88], одному Матросівського курганного 

могильника [Гребенников 2008, с.148, рис. 16, 2]. В Північному некрополі 

біля с. Прибузьке ліпний посуд знайдений в чотирьох могилах (№ 20, 200-а, 

233, 251) [Снытко, Снытко, Халычев 2011, с. 468 – 472, рис. 1, 2]. Ліпна 

кераміка представлена горщиками різних типів. Найбільший інтерес 

викликають мініатюрна посудина (поховання № 251) та ліпна мисочка 

(поховання № 233)[Снытко, Снытко, Халычев 2011, рис. 1, 2; 2, 2], які, 

найвірогідніше, були виготовлені саме для церемонії поховання. Зазначимо, 

що наявність в могилі ліпного посуду не може свідчити про етнос похованих 

та їх стан у суспільстві [Снитко 2009, с. 32]. Присутність в окремих 

похованнях ліпної кераміки лише свідчить про розміщення в могилу певної 

категорії заупокійної їжі, що традиційно виготовлялась, або надавалась в 

такому посуді [Снытко, Снытко, Халычев 2011, с. 471]. 

 

5.2. Знаряддя праці та побутові речі 

Серед інвентарного супроводу могил трапляються знаряддя праці та 

побутові речі, що висвітлюють професійну діяльність небіжчиків та свідчать 

про сільськогосподарську спрямованість населення ольвійської хори. 

В могилах, переважно знайдені кам’яні зернотерки та розтиральники, 
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гострильні бруски, оселки, залізні серпи та ножі, зокрема спеціальні 

виноградарські. Керамічні та свинцеві пряслиця, знайдені в жіночих 

похованнях, найвірогідніше, є аргументом на користь наявності ткацького 

ремісництва. Побутові речі представлені бронзовими черпаками – кіафами, 

що додавались до амфор (Аджигол, курган 1G, [Ebert 1913, s. 13, 14, abb. 10, 

11]), залізними і бронзовими голками та шилами, пряжками, бронзовими 

дзеркалами, різноманітними кістяними виробами та іншими предметами 

необхідними у домашньому господарстві та побуті [Снитко 2011,с.16]. В 

певному контексті перелічені речі мали й сакральний підтекст. 

Особливо необхідно звернути увагу на ливарну форму для 

виготовлення бляшанок (?) у так зв. «звіриному стилі» з Аджиголу, знахідка 

якої визвала багато суперечок в науці та була одним з аргументів прибічників 

варварської локалізації підкурганного поховання 1U (Рис.85, 3). За Ю.С. 

Гребенниковим поховання належало реміснику варварського походження 

[Гребенников 2008, с. 112 – 113]. Але, при цьому не враховувалось вже саме 

негативне відношення кочовиків до ремісницької діяльності. Крім того, 

вказана форма виготовлена з вапняку і не може бути використана в 

реальному ливарництві. Вона є лише своєрідним ерзацем такої форми 

[Островерхов 2009, с. 47]. Тим не менше, багато дослідників, починаючи з 

В.В. Лапіна [Лапин 1966, с. 168 – 174], пов’язують цю знахідку саме з 

античною культурою [див.: Островерхов 2009, с. 46 – 47]. За відсутності 

можливості використання форми в ливарництві, припускаємо й інші 

функціональні варіанти використання цієї речі. Цілком вірогідно, що за 

допомогою такої форми виготовлялись маленькі фігурні культові «хлібці», 

тістечка, або медові пастилки, що вживались і в поховальному ритуалі 

(навіть у якості ласощів для «вгамування» Кербера [Apul., Metam., VI, 18 – 

20]). До того ж, вовкоподібний хижий звір, зображення якого відбиває 

форма, на наш погляд, найвірогідніше є не «зразком» так званого «скіфського 

звіриного стилю», а одним з символів широко розповсюдженого в Греції, 

особливо на Аргосі, де він був головним в пантеоні, культу Аполлона Лікея – 
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вовка-перевертня, пастуха, покровителя пастуших стад, що бореться з 

вовками – хижаками, захищаючи худобу. Відбиток цього культу знайшов 

місце і в мистецтві греків Північно-Західного Причорномор’я [див.: 

Дзиговський, Островерхов 2004, с. 5; Островерхов 2005, с. 10]. Культ 

Аполлона Лікейського епіграфічно засвідчений в Ольвії, куди він потрапив 

ще з метрополії в часи колонізації [Виноградов, Русяева 1980, с. 27; 34]. У 

Дідімах відоме вшанування його паредри Артеміди Лікеї, що вказує на 

існування там і культу Аполлона Лікея [Ehrhardt 1983, s. 130; Русяева 1986, с. 

34]. 

Про існування культу Аполлона Дідімейського в іпостасі Лікея і його 

початкову гегемонію в Нижньому Побужжі свідчить уривок напису на 

кістяній пластині з Березані: «Сім: вовк слабий…», повний текст якої, на 

думку А.С. Русяєвої, поетапно висвітлює верховенство, або популярність, 

основних культових епіклез, а з ними й функцій  бога Аполлона в період 

ранньої ольвійської історії [Русяева 1986, с. 62 – 64]. В цьому контексті 

зауважимо й на те, що саме район Аджиголу для ольвіополітів відзначається 

суто скотарською спеціалізацією з архаїчної доби [Буйских 2009, с. 234]. 

Таким чином, в підкурганній могилі 1U Аджигольського некрополя, скоріше 

за все, був похований представник родини скотарів в якій відправлявся 

давній культ Аполлона в іпостасі Лікея. Дещо східне зображення вовка, 

безперечно, грецького виробництва, у вигляді невеличкої кістяної прикраси, 

можливо, фігурного ґудзика (?), походить з пізньоархаїчного поселення 

Чортувате-7 [Островерхов, Отрешко 1986, с. 61 – 66], та, найвірогідніше, теж 

символізує культ Аполлона Лікея і, можливо, його духовної супутниці 

Артеміди (Рис. 85. 1-2). В цьому контексті згадаємо й ливарні форми (?) з 

зображенням вовка (?), звернутого в кільце, з Березані [див.: Островерхов, 

Отрешко 1986, с.64; Сон 1987, с. 120 – 122]. 

Як і в некрополі Ольвії [Козуб 1974, с. 82 – 85] в похованнях сільських 

кладовищ часто-густо трапляються бронзові дзеркала, найчастіше в жіночих 

та дитячих, хоча вони цілком могли супроводжувати й чоловіків. Звичайно, у 
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багатьох європейських народів, дзеркала були пов’язані з магією. За 

літературними свідченнями дзеркала були предметом ворожіння в святилищі 

Деметри. На думку Ю.І. Козуб наявність дзеркал в деяких багатих 

похованнях некрополя Ольвії, можливо, свідчать про те, що ці люди за життя 

були посвячені в таїнства цієї богині [Козуб 1974, с. 85]. Дзеркала пов’язують 

також з Діонісом та Афродітою в хтонічних проявах їх культу. Таким чином, 

дзеркала, що покладали в могилу, повинні були сприяти швидкому 

відродженню душі померлого в потойбічному світі [Папанова 2006, с. 215]. 

На думку А.С. Русяєвої дзеркала в чоловічих похованнях відображають культ 

Діоніса, а в жіночих – Деметри [Русяева 1992, с. 187].  

Дзеркала VI – III ст. до н.е. різних типів та розмірів – від великих литих 

з орнаментованими ручками до маленьких люстерок-дисків, або їх 

фрагменти, зафіксовані в некрополях Лагерної коси [Буйських, Нікітін 1988, 

с. 85 – 86, рис. 2, 19], Аджиголу [Ebert 1913, s. 9, abb.3, s.23, abb.20; 

Скржинская 1984, с. 125 сл.; Снитко 2011, с. 18], Пітухівки [Ebert 1913, s. 72, 

abb. 80, s.74, abb. 83] та y Північному некрополі біля с. Прибузьке 

[Скржинская 1984, с. 110; Снитко 2011, с. 18]. 

Одним з найпоширеніших предметів, що покладали в могилу були 

залізні ножі з кістяними або дерев’янними ручками (Рис. 74, 6-7; 86, 6; 88, 

17; 89, 1-2; 91, 1–9). Їх цілі екземпляри та фрагменти знаходять, як 

безпосередньо серед поховального реквізиту так і в місцях офірувань. Залізні 

ножі зафіксовані майже на кожному некрополі, де проводились археологічні 

дослідження. На Північному некрополі біля с. Прибузьке вони знайдені в 17 

похованнях [Снытко 2000, с. 91, рис. 143, 17; 144, 6; 145, 1 – 9; 146, 1; 147, 1 – 

2; 148, 1, 6, 4, 5, 8; 149, 2 – 5]. Уламки трьох ножів мали зогнуте лезо [Снытко 

2000, рис. 144, 6; 146, 1; 147, 2], що, найвірогідніше, свідчить про можливість 

їх використання у виноградарстві або садівництві (?) [Снитко 2011, с. 16].  

В похованні 1U Аджигольсього некрополя (там же де й «ливарна» 

форма) знайдений фрагмент залізного серпа (?) [Ebert 1913, s. 7, abb. 4], за 

Ю.С. Гребенниковим коси [Гребенников 2008, с. 47 – 48], хоча, 
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найвірогідніше, цей фрагмент «леза» є лише частиною звичайного стригіля, 

аналогії якому відомі (8 предметів, з них 4 – залізні) в похованнях некрополя 

Ольвії [Козуб 1974, с. 85 – 87]. В цьому випадку ми маємо справу з 

похованням грека-палестрита, або звичайної людини, що за життя, в вільний 

від сільськогосподарської праці час, полюбляла займатися фізкультурою. 

Нерідкими серед поховального реквізиту, як і в Ольвії [Козуб 1974, с. 

115], є знахідки керамічних та свинцевих прясел округлої, конічної та 

біконічної форми (Рис.87, 1 – 9). Вони зафіксовані в 7 могилах Північного 

некрополя біля с. Прибузьке [Снытко 2000, с. 91]. В похованні № 309 

знаходилось одразу три свинцевих пряслиця [Снытко 2000, с. 91, рис. 142, 4, 

7 – 8]. В данному випадку, з великою долею вірогідності можна припустити, 

що похована людина професійно займалася ткацтвом. Пряслиця також в 

поодиноких випадках траплялись в могилах Пітухівського, Дідовохатського 

некрополів, на могильнику поселення Миколаїв-6 [Смирнов 2012, с. 154, рис. 

4, 10]. В певному контексті вони могли символізувати й культ Деметри та 

домашніх добрих демонів. Не виключено, що вони виконукали й функції 

амулетів – оберігів. З хтонічними культами треба пояснювати й знахідки в 

могилах кам’яних зернотерок та розтиральників, оселків (Рис.86,2), тощо. 

Шила й голки, що іноді трапляються в могилах, крім їх безпосередніх 

функцій у складі інвентарного супроводу, можливо, залишались в могилі й 

після зшивання мішків та кріплення саванів, які найчастіше 

використовувались сільським населенням в поховальному ритуалі, ніж 

дерев’яні труни та саркофаги. Такі самі функції, крім їх основного 

призначення у якості елементу одягу, могли мати й металеві пряжки, що 

часто-густо трапляються в могилах. Так само, й деякі кістяні вироби, крім їх 

функцій прикраси одягу, могли накладатися й на поховальні савани. 
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5.3. Зброя та деталі військового обладунку 

Особливу категорію поховального інвентаря становить зброя – мечі, 

кинджали, вістря списів і стріл, деталі захисної зброї – пластинки від 

панцирів та ін.(Рис. 56, 5-13; 88 1-5,7, 8; 89, 8-9; 90,1-2; 91, 10). Зброя, 

виключаючи, бронзові вістя стріл, зафіксована в небагатьох могилах 

сільських кладовищ та супроводжувала, переважно, підкурганні поховання в 

ямах 4 та 5 типів, земляних склепах і підбоях достатньо заможних людей. 

Залізні мечі, кинджали та вістря списів зафіксовані в похованнях 

Аджигольського (1G;) [Ebert 1913; s.15, abb.12], Пітухівського (1S; 1O;1J) 

[Ebert 1913; s.34, abb.36; s. 42, abb. 44;s. 53, abb.55], Південного (меч та спис: 

курган 1) [Снитко 2011, с. 14 – 15, рис. 4, 1 – 2] та Північного (мечі, 

кинджали: поховання. № 44, 313, 203, 295; рис. 148, 2 – 5 , 149, 1 – 3; вістря 

списів: поховання № 49, 255; рис. 145, 10, 149. 6 – 8) [Снытко 2000, с. 91 – 

92] некрополів  біля с. Прибузьке. Ще більш рідкими є знахідки в похованнях 

залишки воїнського захисного обладунку – панцирні пластини, пряжки, 

тощо. Вони зафіксовані лише в окремих похованнях Аджиголу (1G) [Ebert 

1913, s.18,19,abb.15, 16], Пітухівки (1F; 1O) [Ebert 1913, s.24, abb. 25; s.67, abb. 

73], та Північного  некрополя біля с. Прибузьке (курган 2 / 1988; поховання 

№ 203) [Снытко 2000, с. 92, рис. 143, 8; 2011, с.16]. 

Наявність зброї в похованнях сільських некрополів цілком співпадає з 

давньогрецькою поховальною практикою та є свідченням цілої низки 

традиційних особливостей характерних для еллінського населення Нижнього 

Побужжя. По-перше, присутність зброї, вірогідно, вказує на первинну 

військову організацію, яка була характерна, як для метрополій, так і для 

колоніальних полісів Надчорноморщини [Блаватский 1954, с. 70; Маринович 

1975, с. 266 – 267; Фролов 1988, с. 228]. По-друге, зброю в складі 

поховального супроводу не слід сприймати як щось чужорідне, оскільки вона 

була притаманна грецькому поховальному обряду [Папанова 2000, с. 142] де, 

в комплексі з ритуалом зведення курганного насипу над могилою,  є 

свідченням героїзації померлих, характерної з самого початку 
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колонізаційного руху в родинах заможних та поважних громадян, одночасно 

підкреслюючи їх високий соціальний статус [Липавский, 1990, с. 26; Снытко, 

Липавский 1990, с. 141; Снытко 2013, с. 434 – 438]. На думку Н.Поваляєва 

покладання зброї з померлим в некрополях давньогрецьких колоніальних 

центрів мало інтенціональний характер, свідчило про тенденцію до 

олігархічного устрою в причорноморських полісах в VI – V ст.. до н.е. та 

наявність псевдо-аристократичних привілейованих груп, складених з самих 

перших епойків і сформованих на тлі нових колонізаційних хвиль [Поваляев 

2013, с. 382], що цілком збігається з нашим поглядом, щодо вирішення цієї 

проблеми [Снитко 2011, с. 19]. 

Також, зброя в похованнях може свідчити про дещо нестабільну 

зовнішньополітичну ситуацію в Нижньому Побужжі, особливо в 

пізньоархаїчну та ранньокласичну добу, незважаючи на, загалом,  мирні 

стосунки між греками та варварами [Снитко 2009, с. 32; 2011, с. 18]. Крім 

того, факт наявності в чоловічих похованнях хори зброї може вказувати не 

так на етнічну належність похованих, а на умови життя в неукріплених 

приольвійських поселеннях, хуторах окремих садибах і пастуших селищах, 

які могли стати легкою здобиччю кочовиків [Крижицький 2001, с. 24]. 

Що ж, до домінування в поховальних комплексах Ольвії та її хори 

скіфських типів зброї, то останнім часом утвердилася думка, згідно з якою 

варварська зброя мала особливе, символічне, значення в уявленнях греків, 

пов’язаних з потойбічним життям [Виноградов, Горончаровский 2009, с. 44]. 

Відтак, варварську зброю грецькі колоністи у Північному Причорномор’ ї 

здебільшого використовували саме в поховальному обряді (як оберіг), а в 

реальних бойових обставинах застосовували тільки грецьку [Виноградов 

1999, с. 158; Папанова 2002, с. 283; Буйских 2004-б, с. 48 – 49]. 

 

5.4. Прикраси, деталі одягу, культові предмети та речі 

Часто з небіжчиками покладались різноманітні прикраси: перстні, 

сережки, браслети, намисто зі скляної пасти. 
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Перстні (Рис.89, 10) та кільця, або їх фрагменти зафіксовані в 

похованнях Аджиголу (1P (залізний); 3 S (два бронзових);1 N 2 U; 4 S (бронзові 

кільця)) [Ebert 1913, s.27, 30, 31, abb. 35; s. 34, 37, 74, 75, abb. 83]. Срібний 

перстень з масивним щитком походить з поховання № 16 некрополя  Дідової 

Хати [Снытко 1986, с. 141 – 142].  

Золота підвіска (для сережки ?) з розеткою знайдена в могилі 2 Q на 

Пітухівці [Ebert 1913, s.64, abb. 69a]. 

Срібні сережки з левоподібними голівками знайдені в похованні 3 S 

Пітухівського некрополя [Ebert 1913, s. 74, 75, abb. 83]. Сережка з 

закругленого срібного дроту зафіксована в похованні  № 16 на Дідовій Хаті 

[Снытко 1986, с. 142]. Сережки з бронзи походять з поховань 3 N, 3 Q 

Пітухівського некрополя [Ebert 1913, s. 65, 70]. 

Браслети з бронзи та заліза, або їх уламки, походять з поховань 

Пітухівки (4 F) [Ebert 1913, s. 67] та Північного некрополя біля с. Прибузьке 

(поховання № 251/ 2000) [Снытко 2000, с. 114, рис. 146. 5 – 7]. Бронзовий 

браслет з кінцівками у вигляді зміїних голівок знайдений в похованні № 16 

некрополя поселення Миколаїв-6 [Смирнов 2012, с. 156, 158, рис. 7, 6]. 

Можливо, уламками браслетів були й інші чиселні фрагменти бронзових та 

залізних деталей, що часто-густо трапляються у складі поховального 

реквізиту в сільських некрополях та не піддаються чіткому функціональному  

визначенню. 

Необхідно відзначити, що в міському некрополі ця категорія знахідок 

більш різноманітна та багата [Папанова 2006, с. 209 – 221], що можна 

пояснити, з одного боку, більш чисельнішим відсотком серед міських 

мешканців людей з високим майновим станом, а з іншого – традиційним, 

більш практичним ставленням  селян до дорогих та коштовних речей. При 

цьому, треба зауважити, що відносно коштовні прикраси  (срібні персні та 

сережки) зафіксовані лише в достатньо багатих похованнях (Аджигол-

Пітухівка, Дідова Хата), ще й пограбованих у давнину. Прикраси виготовлені 

з золота на некрополях хори дуже рідкісні, на відміну від ольвійського 
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кладовища, і зафіксовані в одному екземплярі лише на Пітухівському 

некрополі. Хоча не можна виключати, що вони були наявні в пограбованих 

могилах інших некрополів. 

Серед елементів одягу відзначаємо знахідки підвісок, пряжок 

(Аджигол, курган 1 F [Ebert 1913, s. 24, abb. 23]; Північний некрополь біля 

с. Прибузьке, курган 2/ 1988 [Липавский, Снытко 1990, рис. 7, 32]), бляшок 

(Аджигол, курган 1 F [Ebert 1913, s. 23, abb. 25]. 

Бронзові бляшки, що нашивались на одяг (?), або складали збройний 

панцир, знайдені в похованні 3 N некрополя Пітухівки [Ebert 1913, s. 68] та в 

могилі № 203/ 2000 Північного некрополя біля с. Прибузьке [Снытко 2000, с. 

92, рис. 143, 8; 2011, с.16](Рис. 88, 8). 

Предмети, пов’язані з культами та магією представлені переважно: 

морськими та річковими раковинами, кам’яними, металевими та 

кістяними амулетами, бронзовими дзвіночками (Аджигол, кургани I N, 1G, 

1T, 1S) [Ebert 1913, s. 20, abb. 17, s. 26, 31], що, у якості апотропеїв, зберігали 

душі померлих від злих сил [Папанова 2006, с. 217], керамічними хлібцями, 

кістяними астрагалами та ін., що часто трапляються в похованнях 

сільських кладовищ. 

Привертає увагу знахідка набору з 12 астрагалів (Рис. 92, 1-12) в 

похованні 117 -117-а / 2000 Північного некрополя біля с. Прибузьке та 

маленького мармурового кубику (Рис. 86, 1) з цієї ж могили [Снытко 2000, 

с. 92, рис. 150, 1 - 12]. Можливо, в конкретному випадку ми маємо справу з 

похованням людини, що полюбляла гру в кості, або цей набір був пов’язаний 

з якимось магічним ритуалом. 

В земляному склепі 3Q знайдений фрагмент дерев’яного гребінця 

[Ebert 1913, s. 70, 71, abb. 79 d], який теж, в певному контексті, був 

пов’язаний з магією та ворожінням. 

Теракотові статуетки, які, рідко трапляються і в некрополі Ольвії 

[Козуб 1974], в сільських могильниках не зафіксовані. 

 



171 
 

 

Висновки до розділу 5 

 

На базі аналізу поховального реквізиту в сільських некрополях 

Ольвійскої держави відзначаємо, що він був складений з традидиційних 

наборів характерних для міського некрополя Ольвії та інших античних 

центрів Північного Причорномор’я. Його покладання в могилу було 

невід’ємною, важливою частиною церемонії, що супроводжувала небіжчика 

у потойбічний світ. До складу інвентаря входили: амфори, столова та 

спеціальна кераміка, знаряддя праці, зброя, ремісницькі побутові та ювелірні 

вироби, предмети, що певним чином були пов’язані з діяльністю людини за 

життя, а також культами та магією. 

Наявність амфорної тари, в якій в могилу розміщували вино та іншу 

рідину, в окремих випадках з бронзовими черпаками, сосудів для питва 

(кіліки, скіфоси, фіали, канфари) висвітлює давній грецький ритуал, відомий 

з міфології, за яким небіжчик в похмурому царстві Аїда мав звеселятися та не 

відчувати жажди та голоду. В певному аспекті ці речі, в контексті культу 

Діоніса, свідчать і про орфічні уявлення ольвіополітів. Також, необхідно 

відзначити використання ольвіополітами у IV ст. до н.е. амфор для 

улаштування поховальних споруд (заклади підбоїв), що є характерною 

особливістю саме грецького населення Нижнього Побужжя, звідкіля ця 

традиція, можливо, була поширена і на інші регіони Надчорноморщини 

(Нижнє Подністер’я). 

Аналізуючи сюжети, що присутні на деякому розписному посуді, 

можна припустити, що вони, в загальному форматі, були спеціально 

підібрані для поховального ритуалу та, в індивідуальних варіантах, іноді, 

фігурували в контексті культів, яким надавали перевагу самі небіжчики і які 

особливо вшановувались в колі їх родин. Останнє, особливо стосується 

сюжетів, в яких присутній Геракл, Діоніс та його супутники, Деметра. Також, 

в окремому контексті, певні сюжети, особливо, з зображенням воїнів та 

військової атрибутики, найвірогідніше, були пов’язані з давногрецькою 
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традицією героїзації померлих, яка в сільських некрополях Нижнього 

Побужжя простежується вже з пізньоархаїчної доби по комплексах 

підкурганних поховань, залишених представниками достатньо заможної та 

впливової соціальної групи населення Ольвійської держави. Про героїзацію, 

крім, можливої причетності похованих до певного роду війська та початкової 

військової організації грецького колоніального населення, свідчить і зброя, 

що іноді присутня в окремих могилах VI – III ст. до н.е. 

Сакральний підтекст напевне мали й інші речі, що супроводжували 

небіжчиків: прикраси, побутові речі, знаряддя праці, тощо. Так, наприклад, 

наявність в могилі предметів, які мають відношення до сільського 

господарства (зернотерки, розтиральники, серпи, спеціальні ножі, ін.), крім їх 

основного фахового призначення, вказуючого на професійну діяльність 

небіжчика за життя,  традиційно пов’язують з хтонічними божествами. З 

хтонічними божествами та домашніми добрими демонами пов’язують і інші 

предмети, що мають відношення до побуту та ремісництва: деякі категорії 

спеціальної кераміки, пряслиця, ткацькі підвіски, гострильні бруски, оселки, 

ворварки, тощо. Тим не менше, крім загальної тенденції щодо визначення 

можливості пов’язання цих речей з тим чи іншим культом, на наш погляд, іх, 

іноді, треба розглядати й в площині особистостей кожного окремого 

поховального комплексу, тобто, враховувати й «персональні» фахові та 

культурні особистості померлих, які часто-густо простежуються завдяки 

наявному реквізиту. В цьому контексті достатньо цікавим є підкурганне 

поховання 1U Аджиголського некрополя, що за знахідками (вапнякова форма 

з відбитком голови вовкоподібного звіра, залізний стригіль)  можна 

ідентифікувати як поховання людини, з родини достатньо заможних селян – 

скотарів (?), де шанувався стародавній культ Аполлона Лікея, та яка у 

вільний від праці в сільському господарстві час, полюбляла займатися 

фізкультурними вправами. Разом з цим, згадаємо, що ольвіополітами 

проводились щорічні спортивні свята і змагання на Ахілловому дромі та були 
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присвячені богу – герою, чому є й документальні свідчення [Кубланов 1957, 

с. 224 – 226]. 

Підводячи загальні підсумки розділу можна констатувати наступне:  

1. Поховальний інвентар присутній в могилах некрополів хори Ольвії, 

загалом, свідчить про еллінські ритуальні традиції та культуру населення 

Нижнього Побужжя VI – III ст. до н.е. 

2. Кількісний та якісний склад поховального реквізиту, або, в деяких 

випадках, його, майже повна, відсутність, залежали від майнового та 

соціального стану небіжчиків і їх родин. Також, відзначаємо дещо бідніший, 

відносно міського некрополя, якісний склад інвентаря та майже масове 

застосування для поховального реквізиту вже, в різному ступені, 

пошкоджених (іноді спеціально) речей, що, можливо, пояснюється 

традиційними консервативністю та практичністю сільських жителів по 

відношенню до прикрас, коштовного столового та спеціального імпортного 

посуду, побутових речей, тощо, у порівнянні з мешканцями міста. 

3. Окремі речі, пов’язані з релігією, крім загальної сільської тенденції, щодо 

традиційного домінування хтонічних божеств (Діоніс, Деметра, Кора 

Персефона, Кабіри, ін.), висвітлюють також прихильність до того чи іншого 

культу в окремих родинах та, можливо, общинах поселенців (Аполлон, 

Геракл, Ахілл, Афродіта, Артеміда, ін.), що є характерним і для некрополя 

Ольвії. 
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РОЗДІЛ 6. 

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ОЛЬВІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ НЕКРОПОЛІВ 

 

6.1. Етнічний склад населення 

Принципові питання стосовно визначення етнічної складової населення 

Ольвійського поліса від самого початку давньогрецької колонізації Нижнього 

Побужжя та на протязі його, майже, тисячолітнього існування, продовжують 

залишатися актуальними. Особливо це стосується ранньої ольвійської історії. 

В сучасній науці наявні два протилежних підходи щодо вирішення цієї 

проблеми, а як наслідок, в античній археології існують і дві основні 

дослідницькі школи – Санкт-Петербурзька та Київська [Крыжицкий 2007], 

що по-різному трактують характер та взаємобаланс греко-варварських 

відносин на теренах Надчорноморщини та, безпосередньо, в регіоні 

Нижнього Побужжя.  

Представники так званої «варварської» школи (Санкт-Петербург) 

продовжують базувати свої дослідження на традиційних поглядах, 

сформованих ще наприкінці XIX – на початку XX ст. та, остаточно усталених 

в 1940-50-х рр., коли ще не було чітко сформульоване саме поняття хора 

Ольвійського полісу. Відзначимо, що в Російській імперії, як і надалі, вже 

за радянських часів, у вирішенні етнічних питань, всебічно підтримана 

загальнодержавною політикою, панувала тенденція, щодо надання в 

питаннях етносу «абсолютної переваги» та «визначальної ролі» місцевим, 

«автохтонним» племенам та, іноді, штучного визначення їх лідируючих 

позицій в культурно-історичних процесах, що на тлі заідеологізованості 

тогочасної історичної науки, змушувало дослідників Ольвії та її хори, іноді 

робити невиправдані, а часом і просто спотворені, історичні і етнокультурні 

реконструкції [див.: Буйських 2007, с. 67]. Певні відбитки цієї тенденції 

простежуються й на поглядах представників сучасної «варварської школи». 

Так, використовуючи античні літературні джерела, переважно, «скіфський 
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логос» Геродота, дослідниками здійснюються спроби внести корективи в 

традиційні основи давньогрецького колоніального суспільства, посилаючись 

на особливості його розвитку в умовах Північного Причорномор’я. При 

цьому, цим особливостям надається занадто підвищена увага та, іноді, 

майже, випускається з поля зору той факт, що об’єктом дослідження все ж є 

грецька колоніальна громада. Також, що стосується археологічного 

контексту, у якості традиційно «варварських», подаються окремі 

компоненти, як то землянкова архітектура перших колоністів та ліпна 

кераміка, начебто непритаманні давнім грекам та на цій базі складаються 

етнічні та соціально-політичні моделі Ольвійської держави, згідно з якими, 

переважну більшість населення полісу складали варвари – скіфи, фракійці, 

елліни, змішані з варварами шляхом сумісних браків та загалом еллінізоване 

місцеве населення з до кінця незрозумілою етнічною складовою [Марченко 

1980, 1988, 1991, 1999, 2005; Марченко, Виноградов 1995; Соловьев 2000, 

2000-а, 2000-б, 2001; Solovyov 2001].  

Більш сучасними, такими, що базуються на інтенсивному 

археологічному вивченні Ольвії та масштабних дослідженнях пам’яток її 

хори в 70 – 90-ті рр. ХХ ст. та початку нового тисячоліття, є наукові погляди, 

щодо цієї проблеми, представників Київської школи. Вони сформовані на 

комплексному підході у вирішенні етно-соціальних питань та аналізі 

археологічного матеріалу, епіграфічних і нарративних джерел. Згідно 

розробок науковців Київської школи, переважну більшість мешканів 

Ольвійської держави від початку колонізації Нижнього Побужжя складали 

греки іонійці [Крыжицкий и др. 1989; 1999; Крыжицький 2001, 2002, 2006, 

2007; Буйських 2004, 2007, 2007-а, 2007-б, 2009]. В той же час, відмічається 

початкова гетерогенність самого іонійського колоніального населення та не 

відкидається припущення про можливість подальшої присутності на теренах 

полісу певних прошарків вихідців з місцевих причорноморських племен 

(скіфи, фракійці), що за різними обставинами були залучені до сфери 

давньогрецького укладу життя [Крыжицкий и др. 1989, с. 90 сл.; Буйских 
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2007-б, с. 120 – 121]. Тобто, київським науковцям властивий пошук 

консенсусу щодо вирішення цієї проблеми, так само, як і багаторічному 

санкт-петербурзькому досліднику греко-варварсьських стосунків 

Надчорноморщини Я.В. Доманському, що вважав однаково далекими від 

науки установки на проголошення вирішальної ролі варварів у житті 

північнопричорноморських античних центрів, або, навпаки, неприпустимість 

будь-якої присутності варварів на їх території [Доманский 1981, с. 158].  

Так, чи інакше, але, майже всі, найбільш важливі показники 

матеріальної та духовної культури, вказують на те, що титульним етносом на 

хорі Ольвійського поліса, як і в місті був грецький [Буйских 2009, с. 236] і 

місцевий варварський контингент, якщо він був в тому чи іншому 

кількісному ступені присутнім на різних історичних етапах функціонування 

Ольвійского полісу, був, безперечно, втягнутим до сфери суто грецької 

економіки, культури та побуту і суттєво не впливав на розвиток античної 

цивілізації в Нижньому Побужжі. З самого початку колонізації регіону 

Ольвійський поліс був автономним та автаркічним – економічно 

самодостатнім. Особливості життєдіяльності міста були обумовлені 

специфікою його еволюції в умовах віддаленості від основного ареалу 

скупчення античних держав. Ці особливості знайшли найбільше 

відображення на теренах культури. Вони, в переважній більшості, постали 

продуктом власної еволюції античних традицій, а не наслідком варварського 

впливу [Крыжицкий 1994, с. 18 – 19]. 

Підкріпленням останньому є й аналіз матеріалів з сільських некрополів. 

Зауважимо, що і в цому питанні, навіть, до нинішнього часу, наявними є 

певні наукові суперечки, пов’язані з різною локалізацією частково 

дослідженого ще у 1911 р. М. Ебертом так зв. Марицинського могильника 

(Аджигольський і Пітухівський некрополі) та, загалом, підкурганних 

поховань пізньоархаїчної – ранньокласичної доби на античних некрополях 

Ольвійської хори (Матросівський, Південний та Північний некрополі біля с. 

Прибузьке, Дідова Хата, Лупареве) на що ми вже неодноразово звертали 
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увагу [Cнитко 2011; 2013-в, с. 91 – 104], в тому числі і в нинішній дисертації 

(див.: Розділ 3.1). 

Також, підкреслимо, що цілком логічними, на певному етапі 

досліджень, можна вважати погляди науковців щодо підкурганних поховань 

Аджиголу, які дійсно дещо нагадують лісостепові та степові, та виділення їх 

в так зв. локальний варіант скіфської культури [Яценко 1959, с. 61; Мурзин 

1984, с. 43; Гребенников, Фридман 1985; Черненко и др. 1986, с.17], або в 

приольвійську групу скіфських пам’яток [Ильинская, Тереножкин 1983, с.198 

сл.]. Така думка була сформована ще на тлі застарілих поглядів на хору 

Ольвійського поліса, до виходу в світ підсумкових результатів нових масових 

досліджень ольвійської сільської округи 1970-80-х рр. [Крыжицкий и др. 

1989; 1990] та початку систематичного вивчення давньогрецьких некрополів 

хори [Снытко 1986; 1987; 1990; 1992; 2000; 2009; 2011; Снытко, Липавский 

1989; 1990; Липавский, Снытко 1989; 1990; Буйських, Нікітін 1988]. Нові 

дослідження пізньоархаїчних та ранньокласичних сільських некрополів 

надали привід  переглянути висновки вчених-скіфологів щодо підкурганних 

поховань Аджиголу, схилитися до думки, висунутої ще В.В. Лапіним [Лапин 

1966, с. 174] і підкріпленої палеоантропологічними висновками А. Шліца 

[Schliz 1913, s. 140 ff.], що ці могили були залишені іонійськими греками – 

мешканцями ольвійської хори та загалом поставити під сумнів існування так 

зв. локального варіанту скіфської культури в межах сільськогосподарської 

території Ольвійської держави [Липавский, Снытко 1990; Снытко, 

Липавский 1990; Снытко 1992; 2009; 2011; Буйских 1997; 2009, с. 234; 

Крижицький 2001,с. 23 – 24]. Натомість, запропоновано розглядати наявність 

підкурганних поховань на ольвійських сільських некрополях не в етнічній, а 

в соціальній площині, як свідчення певної майнової та соціальної 

стратифікації населення полісу, починаючи з пізньоархаїчного часу [Снытко, 

Липавский 1990, с. 141; Снитко 2011, с. 19; 2013, с. 434 – 438]. Така думка є 

найбільш логічною, враховуючи й, наведений вище, комплексний аналіз 

матеріалів сільських некрополів VI – III ст. до н.е., що мають прямі аналогії в 
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некрополі Ольвії, інших античних центрів грецької Ойкумени та цілком 

відповідають давньогрецькій ритуальній практиці.  

Тим не менше, не зважаючи на новітні дослідження, варварська 

концепція інтерпретації Аджигольського некрополя продовжує існувати та 

має своїх прихильників серед кола вчених-скіфологів [Гребенников 2008; 

Гречко 2011; Носова 2012]. Нажаль, дослідниками, майже, не приділяється 

увага сучасним історичним і соціально-політичним розробкам у сфері 

вивчення особливостей розвитку Ольвійського поліса V ст. до н.е. і надається 

перевага тим самим технологічним нюансам. Так, дослідження продовжують 

базуватись на хибному ствердженні Г.Ф. Дебеца, що, зведення курганів,  

начебто, є непритаманним давньогрецькому поховальному ритуалу [Дебец 

1948, с. 160]  та на особливостях спорудження ям з дерев’янними 

конструкціями, які мають аналогії в степу і лісостепу та характерні суто 

скіфським племенам. До того ж, використовуючи аналогії, як з варварського 

ареалу, так і з некрополів грецьких міст, робляться спроби безпідставного 

варіювання особливостями поховального ритуалу (інгумація, кремація), 

складу супроводжувального реквізиту та надання їм довільного етнічного 

визначення [Гречко 2011]. При цьому не враховується, що в історичних 

умовах античної епохи та тісної греко-варварської взаємодії, методи 

інтерпретації окремого артефакту, або групи артефактів, які 

використовуються дослідниками для більш ранніх стадій розвитку 

суспільства, для античної епохи є малопридатними [Крыжицкий 2007, с.18]. 

Як зазначалось вище, про грецький курганний обряд з доби бронзи 

свідчить ще Гомерівський епос. Є цьому й чисельні археологічні 

підтвердження [Сергеев 1948, с. 90; Лапин 1966, с. 17; Kurtz, Boardman 1971, 

p. 79 – 84, fig. 9, 10, p. 105 – 108, 176 – 177, fig. 32; Чмыхов 1989, с. 169 – 170; 

Липавский 1990, с. 23 – 28; Снитко 2011, с. 11 – 22]. Виходячи з результатів 

останніх досліджень, вважається, що курганний тип поховань був 

розповсюджений в античному світі і набув особливо значного поширення в 

Анатолії, Лідії, Східній Греції, Західному та Північному Понті [Lungu 2010, 
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p. 52 – 53]. Не виключено, що на теренах Північного Причорномор’я, 

традиція зведення курганів отримала додатковий стимул на тлі нових 

міфологічних уявлень, сформованих в процесі ознайомлення греків з новою 

культурою, ідеологією місцевих племен та особливостей їх поховального 

курганного обряду [Крыжицкий 1993, с. 75].  

Що стосується ямних поховальних споруд з використанням дерева, то 

вони, найвірогідніше, за традицією, яка була притаманна з давнини не тільки 

грекам, а й багатьом європейським народам, імітували тогочасні звичайні 

землянкові та напівземлянові житла перших колоністів [див.: Розділ 

3.1;Снытко 2013-в, с. 97 – 100]. Це саме стосується і скіфських ямних  

поховань лісостепу. Але, таке припущення, навіть не береться до уваги 

сучасними прибічниками варварської локалізації підкурганних поховань в 

античних некрополях Нижнього Побужжя. 

Отже, спорудження тих чи інших типів могил слід вважати явищем 

регіональним, розгляд якого в етнокультурній площині повинен вестись в 

контексті наявної в тому чи іншому районі синхронної архітектури жилих 

комплексів, природних ресурсів та економічного рівня розвитку суспільства 

[Сокольский 1969, с. 12; Зубарь 1982, с.11; Крыжицкий 1993, с. 75 – 77, 166 – 

172, 203 – 208]. 

Також, сучасними скіфологами зовсім не беруться до уваги 

топографічні особливості розташування античних некрополів Нижнього 

Побужжя з архаїчного часу, системний, заздалегідь продуманий, 

цивілізований характер їх розміщення відносно синхронних селитебних зон, 

шляхів та аграрних територій, що практикували греки і в інших регіонах 

Ойкумени [Снытко 2012-а, с. 165 – 168; 2013, с. 434 – 438]. Хоча, вже самі 

принципи ділянкового територіального розміщення некрополів та створення 

курганних меморіальних алей поздовж шляхів між окремими селищами, 

утворення великих спільних некрополів для населених пунктів певних 

мікрорегіонів, загалом, свідчать про еллінську ритуальну культуру населення 

хори Ольвійського полісу. 
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Треба відзначити й деякі особливості в поховальному обряді, що 

притаманні для певних районів хори. Так, в некрополі біля Лагерної коси, 

поховані, на відміну від інших територій поліса, перважно покладались 

головою на захід. Зауважимо, що в різних містах Греції домінувала різна 

орієнтація – західна, як то, скажімо, в Афінах, або східна, як в Мегарах. В 

Халкіді у VI ст. до н.е. жінок ховали головою на схід, а чоловіків на захід 

[див.: Папанова 2006, с. 175]. Тобто, традиційною, або властивою грекам 

можна вважати широтну – як східну, так і західну орієнтацію. Що стосується 

іонійських колоніальних полісів Північно-Західного Причорномор’я та 

безпосередньо Ольвії, то тут східна орієнтація з архаїчного часу складає 87%  

всіх поховань. Домінує вона  у класичний період та надалі [Папанова 2006, с. 

174]. Така сама тенденція характерна і для некрополів периферії [Снитко 

2009, с. 31; 2011, с. 18]. Прерогативна західна орієнтація небіжчиків в 

мікрорегіоні Лагерної коси, в безпосередній близькості від святилища Ахілла 

на Бейкуші, можливо, є підтвердженням гіпотези А.С. Русяєвої про те, що  

район устя Березанського лиману з часів колонізації заселявся контингентом, 

який походив з певної області Іонії, де культ Ахілла був в особливій пошані 

[Русяева 1975, с.180 – 181] і якому, на наш погляд, була властива саме 

західна орієнтація похованих, найвірогідніше, в контексті культу героя, як 

«царя в царстві мертвих». Також, цілком імовірно, що така орієнтація 

похованих є додатковим свідченням про початкову гетерогенність грецьких 

колоністів, що заселяли Нижнє Побужжя на різних етапах колонізації 

регіону. Про гетерогенність грецького іонійського населення хори Ольвії та 

найближчого ольвійського прикордоння свідчать і антропологічні 

дослідження на некрополі Кашарського поселення, де крім основного 

середземноморського (греки), нордичного (варварського), антропологи 

виділяють навіть незначний, хоча достатньо виразний вірменоїдальний тип, 

який пов’язують зі змішаним складом грецьких колоністів [Kaczanowski, 

Kosydarski, Niedzwiecka 2008, p. 61]. До того ж, окремі мікрорегіони в період 

колонізації могли заселятися вихідцями з різних іонійських міст, населення 
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яких мало суто свої особливості поховального ритуалу, як це археологічно 

засвідчено на некрополі Кеп на Боспорі, де перше поселення мілетян у 

подальшому, було, вірогідно, додатково заселене колоністами з Теосу 

[Сорокина, Сударев 2000, с. 45 – 48]. 

Певною проблемою для дослідників є й наявність в некрополях 

античних міст скорчених кістяків, переважно, безінвентарних. Вони 

складають загалом незначний процент. В Ольвії та сільських некрополях ці 

поховання, майже, поодинокі [Козуб 1974, с. 20 – 23; Снытко, Лобко 2008; 

Снитко 2009, с. 30 – 31]. Тим не менше, наявність скорченого типу поховання 

не можна пояснювати етнічними особистостями померлих, т.я. цей обряд був 

притаманний грекам та місцевим племенам Причорномор’я лише в добу 

бронзи. В античний період, як для греків, так і для варварських народів 

Надчорноморщини було характерним витягнуте на спині трупопокладення. 

Також, не до кінця вичерпними здаються ствердження щодо низького 

соціального статусу небіжчиків, похованих в скорченому стані [Зубарь 1993, 

с. 74 – 75]. Розв’язання проблеми скорчених поховань, на наш погляд, не 

вимагає дискусій і криється, перш за все, в пережитках родового ладу у 

стародавніх греків, на що і вказують прибічники цієї ідеї [Лапин 1966, с. 212 

– 229; Кадеев 1973, с. 110 – 116; Козуб 1974, с. 23; Липавский 1987, с. 99 – 

100; Панайотова 1994, с. 153; Снитко 2009, с. 30 – 31]. Давні традиції у 

вигляді реліктових явищ продовжували зберігатись в деяких 

«консервативних» шарах населення (можливо, жерців давніх забутих 

божеств, «віщунів» та «чаклунів»), де сторіччями  могла шануватися 

ідеологічна спадщина предків. Саме вихідці з цього середовища, 

найвірогідніше, могли ховати своїх померлих в «утробному» стані за давнім 

ритуалом на зразок пращурів [Снитко 2009, с. 31]. 

Отже, враховуючи всі основні компоненти, властиві поховальному 

ритуалу, можна вважати, що переважну більшість населення хори Ольвії VI – 

III ст. до н.е. складали іонійські греки. Не виключається й певна присутність 

серед мешканців поселень Нижнього Побужжя й певного варварського 
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прошарку. Але, на тлі безперечного сприйняття вихідцями з місцевих 

причорноморських племен, що могли проживати на хорі, грецької ідеології, 

культури і побуту, а, також, неможливості виділення чітких, суто 

варварських особливостей ритуалу, якісь певні риси варварських традицій в 

поховальній практиці, притаманній сільським некрополям Ольвійського 

полісу, не простежуються.  

Також треба зазначити, що місцевий варварський елемент у складі 

населення античних поселень Нижнього Побужжя, скоріше за все, 

з’являється не від самого початку колонізації, а напротязі певного тривалого 

часу у процесі греко-варварських етнокультурних стосунків в регіоні, за 

наслідками яких в межах Північного Причорномор'я була складена 

етнографічна група еллінської народності – ольвіополітів [Крыжицкий и др. 

1989, с. 221].  

 

6.2. Соціальний склад населення хори Ольвії та соціально-майнова 

стратифікація протягом VI-III ст. до н.е. 

З-за відсутності достатньої інформації з письмових джерел та за 

нескінченими дебатами на етнічному грунті, дещо в тіні опинилась проблема 

соціального складу сільського населення Ольвійської держави. 

Прихильниками «варварської» теорії ці питання майже зовсім не 

розроблялись, що було обумовлене відсутністю відповідного ставлення до 

Ольвії, як до класичного давньогрецького колоніального полісу з його 

адміністративно-суспільною структурою та територіальною організацією. 

Тобто, теоретичний варіант моделювання соціально-суспільної складової 

населення периферії по відношенню до Ольвійського поліса, на кшталт 

традиційної античної, навіть не припускався з самого початку досліджень. 

Мешканці хори, в уявленні науковців, були місцевим населенням 

варварського походження, залежним від Ольвії, але з незрозумілим статусом 

та ступінню залежності від міста [Марченко 1980, 1988, 1991, 1999, 1999-а, 

2005]. Ця початкова обмеженість наукового розгляду проблеми в вузьких 
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рамках гіпотетичної, організаційно чітко невизначеної, суто варварської 

спільноти, в процесі сучасних археологічних досліджень Ольвії та її округи, 

під тиском нових аргументів, змушує дослідників дещо переглядати свої 

погляди, наслідком чого, є поступове «технічне скорочення» так званого 

«варварського елементу» серед населення ольвійської хори та визнання, що 

«шар туземців» в загальному балансі населення в районах охоплених 

грецькою колонізацією значно поступапвся еллінському компоненту 

[Марченко 1999-а, с. 348]. Тим не менше, дослідження соціально-суспільних 

питань, серед представників «варварської школи», нажаль, і нині, в 

достатньому обсязі, не знаходять належної уваги. Натомість, продовжуються 

подальші, на наш погляд, малоперспективні наукові пошуки в суто 

етнокультурній площині [Марченко 2005, с. 42 – 136; Соловьёв 2000-а, с. 94 – 

111], дещо відокремлені від розгляду загальносуспільних завдань у 

дослідженні історії Ольвійської держави. При цьому, проблема визначення 

адміністративно-територіальної і соціально-суспільної структури поліса, в 

умовах продовження етнокультурних дискусій, залишається своєрідною 

«білою плямою» в науці. 

Принципово інші критерії щодо аналізу проблеми соціальної структури 

населення хори Ольвійського поліса притаманні представникам Київської 

школи, в наукових розробках яких, соціально-суспільні питання займають 

достатньо вагоме місце. Це обумовлене, перш за все, початковим ставленням 

дослідників до Ольвії, як до класичного грецького колоніального поліса в 

Північному Причорномор’ ї. Висновки науковців сформульовані на підставі 

археологічних даних та наявних епіграфічних джерел, згідно з якими сільське 

населення з архаїчного часу складалося з громадян різного статусу, 

неповноправних вільних та рабів [Крыжицкий и др. 1989, с. 148 – 150]. 

Підкреслимо  й дещо обережний, виважений підхід до цього питання 

науковців, висновки яких базуються на комплексному аналізі археологічних 

матеріалів та письмових джерелах, що мають безпосереднє відношення саме 

до Ольвії. Так, що стосується елліністичної епохи, то, у якості аргумента, 
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наводиться цінна інформація, яку надає декрет на честь громадянина 

Протогена [IPE, 12, 32]. В документі згадані громадяни, іноземці – ксени, 

раби – ойкети та мікселліни. Деяка інформація походить з повідомлення 

Макробія, вказуюча на те, що під час македонської облоги ольвіополіти 

пішли на крайні поступки для відбиття агресії – надали права громадянства 

іноземцям і відпустили рабів на волю [Saturn., I, II, 33]. Певні уявлення про 

організаційно-суспільний стан сільського населення, вкупі з вже відомими, 

надають і новітні епіграфічні документи – граффіті з пам’яток хори [Буйских 

2009, с.236, 240, рис. 4; Снитко 2013-а, с. 3 – 14]. Навіть враховуючи різні 

можливі тлумачення цих уривчастих написів безперечним є те, що сільське 

населення не було осторонь суспільно-політичного і релігійного життя поліса 

та, найвірогідніше, мало свою адміністративно-територіальну та соціально-

суспільну організацію на зразок відомих загальноантичних (філи, фратрії, 

деми) [Снитко 2013-а, с. 3 – 14]. 

Характеристику соціальної структури та соціально-майнового стану 

населення хори VI – III ст. до н.е., яка змодельована науковцями Київської 

школи в ході досліджень пам’яток житлово-господарчого характеру, 

достатньо яскраво доповнюють матеріали сільських некрополів. За 

особливостями поховального обряду певна соціально-майнова диференціація 

серед населення хори простежується вже з пізньоархаїчного – 

ранньокласичного часу. Про це свідчить різниця в улаштуванні поховальних 

споруд, іноді, з зведенням курганних насипів [Снытко 2013-в, с. 95 – 98] та 

різний за багатством і різноманітністю комплекс ритуальної церемонії: 

кількісний та якісний склад реквізиту; наявність решток офірувань, тризни, 

тощо. Крім того, починаючи з VI ст. до н.е., а тобто від самого початку 

освоєння територій Нижнього Побужжя, на сільських некрополях 

формуються сімейно-родові ділянки, можливо, не тільки за родинними, але й 

за соціальними ознаками. Підтвердженням цьому є скупчення курганних 

груп та концентрація однакових за типом поховальних споруд на певних 

ділянках. Відзначимо й дещо окремішнє розташування бідних поховань, 
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могил людей середнього достатку від курганів, де ховали представників 

сільської соціальної верхівки [Снитко 2011, с. 17 – 19]. Наявність поховань зі 

зброєю та воїнським обладунком, переважно підкурганних, як і в інших 

колоніальних громадах Ойкумени, найвірогідніше, свідчить про тенденції до 

олігархічного устрою. Першопоселенці, на початку рівні за майновим і 

соціальним станом, надалі створювали привілейовані групи, що зберігали 

свої права на тлі появи в Нижньому Побужжі нових хвиль епойків. 

Покладанням зброї та пишних заупокійних дарів до могил підкреслювалась 

їх виключність, «первинність» та лідерство в цій місцевості [Поваляев 2013, 

с. 382]. В цьому контексті особливе символічне значення, пов’язане з 

потойбічним життям, становить, саме «трофейна» зброя так зв. «скіфського 

типу», що часто-густо покладалась до могил [Виноградов 1999, с. 158; 

Папанова 2002, с. 283; Буйских 2004-б, с. 48 – 49; Снитко 2011, с. 18 – 19]. 

Підкресленням свого особливого статусу окремими, безумовно, заможними 

верствами населення, в деякій мірі,  можливо, пояснюється й поява на 

некрополях хори Ольвії перших курганних меморіалів, які є загалом 

властивими давньогецькій культурно-ритуальній традиції. Також, можливо, 

окремі групи підкурганних поховань (Матросівський некрополь, Дідова 

Хата) були залишені представниками певного, достатньо заможнього 

професійного сімейно-родового прошарка населення, яке накопичило капітал 

у сфері тваринництва, внаслідок чого, могло собі дозволити витрати на таке, 

достатньо пристойне для того часу поховання [Снытко 2013-в, с. 97]. 

Соціально-майнова однорідність населення простежується під час 

нового освоєння ольвіополітами своєї території в першій половині IV ст. до 

н.е. Про це свідчать майже однаковий для всіх верств аграріїв тип 

поховальної споруди – яма, в різних конструктивних варіантах (1 – 

3 підтипи) та небагатий супровід поховального церемоніалу. Відчутні зміни 

відбуваються у другій половині столітя. На некрополях хори з’являються 

підбійні поховання, різні за монументальністю, в деяких випадках перекриті 

невеликими курганними насипами. Такий стан справ, можливо, треба 
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пояснювати поступовістю процесу соціально-майнової диференціації серед 

сільського населення у майже півсторічний діапазон [Снытко 2013-в, с. 100].    

Особливих обертів процес соціально-майнової диференціації набуває в добу 

еллінізму – в останній чверті IV – першій половині III ст. до н.е. В цей час на 

сільських некрополях значно поширюються поховання в великих підбоях, 

перекритих курганними насипами та з’являється самий монументальний тип 

поховальної споруди – земляні склепи. Спорудження земляних склепів 

свідчить про виділення серед селян найвищої соціальної категорії, яка, 

найвірогідніше складала верхівку сільської аристократії (представники 

заможних кланів, ойкісти, демархи (?)). Це було пов’язано з політичними 

перебудовами в Ольвійському полісі після відбиття македонської агресії 331 

– 330 рр., імовірною перемогою партій радикального демократичного 

напрямку [Виноградов 1989, с. 175 – 176] та новим загально-економічним 

підйомом в державі [Крыжицкий и др. 1989, с. 100; Буйских 2009, с. 233], 

який сприяв появі та формуванню великого прошарку багатого та 

середньозаможного населення не тільки в місті, а й на його аграрній 

території [Снытко 2013-в, с. 101]. 

На сільських кладовищах доки не зафіксовані кам’яні склепи, 

характерні для некрополя Ольвії елліністичної доби. Поясненням цьому 

може бути вірогідна відсутність серед мешканців периферії представників 

найвищої полісної знаті. Не виключено, що найвідоміші аристократичні 

клани, маючи земельні ділянки на хорі та постійно перебуваючи в місті, 

надавали свої земельні володіння в оренду, або вели господарство цілком 

використовуючи труд сільськогосподарських рабів – ойкетів. Саме з таким 

способом ведення господарства, на наш погляд, можливо, пов’язана поява на 

хорі так зв. «колективних садиб», що відрізнялися від індивідуальних 

бідністю та одноманітністю [Крыжицкий и др. 1989, с. 102 – 103; Буйских 

2009, с. 233; Снытко 2013-в, с. 101]. 
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6.3. Специфіка соціально-економічного, етно-культурного розвитку 

населення сільської округи Ольвії та культурно-історичне значення 

діяльності античного населення Нижнього Побужжя у VI – III ст. до н.е. 

 

На базі наявних матеріалів античних некрополів Ольвійської хори 

простежується основна аграрна господарча спрямованість давньогрецької 

сільської громади впродовж VI – III ст. до н.е., що, певною мірою, 

позначилось на поховальному ритуалі та особливо на складі поховального 

інвентаря, де в більшій ніж у міському некрополі кількості, по відношенню 

до інших предметів супроводжувального реквізиту, зустрічаються 

сільськогосподарські знаряддя праці (зернотерки, розтиральники, спеціальні 

ножі, серпи, ін.), різноманітні культові предмети, що пов’язані саме з 

хтонічними божествами. 

Чисельні знахідки керамічних та свинцевих прясел, підвісок, свідчать 

про наявність ткацького ремісництва на побутовому рівні. Про поширення 

рибальства – рибальські гачки та грузила. 

Знахідки в окремих могилах ліпного посуду, крім свого прямого 

призначення – розміщення певної категорії заупокійної їжі, є додатковим 

показником того, що за умов віддаленості від міських гончарних майстерень, 

на сільських поселеннях було поширене виробництво ліпного кухонного і 

спеціального посуду різноманітних типів, у тому числі й такого, що імітує 

традиційно античні сосуди (канфари, кратери, солонки, фіміатерії, 

світильники, тощо). Імовірно, таким чином виготовлявся й ліпний посуд, 

призначений саме для поховальних церемоній. Відбитком цього може бути 

знахідка мініатюрного ліпного горщика з дитячого поховання № 251 

Північного некрополя біля с. Прибузьке [Снытко и др. 2011, с. 469 – 470, 

рис.1, 2]. 

Матеріали сільських некрополів свідчать також про меншу ніж у місті 

соціально-майнову стратифікацію сільського населення, що було 

обумовлене, як видно, первинно однорідним складом поселенців, майже 
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однаковими стартовим можливостями, та загальною сільськогосподарською 

економічною спрямованістю – землеробством та, в окремих районах 

(Чорноморка, Аджигол, Козирка, Дідова Хата (?)), скотарством. В цілому це 

свідчить про раціональний територіально-економічний розподіл земельних 

володінь поліса згідно з наявними природними ресурсами [Отрешко 1979; 

Буйских 1985, 2009;  Крыжицкий и др. 1989; Крыжицкий, Лейпунская 1997; 

Одрін 2001, 2011; Снитко 2011]. 

Тим не менше, вже з пізньоархаїчної – ранньокласичної доби на 

сільській території формується незначна, але достатньо заможна категорія 

населення, про що свідчить наявність багатих підкурганних поховань на 

некрополях цього часу. Формування цього прошарку, крім поступовго 

накопичення капіталу у сільськогосподарській сфері, найвірогідніше 

пов’язане і з такими чинниками, як протиріччя між новим контингентом 

колоністів та «старими» ольвіополітами, претензіями останніх на свої 

виключні права в новій місцевості і прагненням до створення певних 

олігархічних груп, що повинні впливати на внутрішню політику полісу. 

Будівництво курганів над могилами та проведення багатих поховальних 

церемоній підкреслювало особливе соціальне становище ольвіополітів по 

відношенню до нових епойків. 

На новому етапі, переважно,  внутрішньої колонізації, починаючи з 

кінця V – початку IV ст. до н.е., впродовж певного часу (50 – 70 років), серед 

сільських жителів поступово виділяються більш заможні родини та сім’ ї. Це 

відповідно відображається і на сільських некрополях, де крім ямних могил, 

характерних для першої половини IV ст., з’являються більш складні типи 

поховальних споруд (підбої, земляні склепи), та фіксується багатий 

поховальний церемоніал, а у деяких випадках і з наступним зведенням 

курганних меморіалів. Загалом, внутрішній характер нового етапу освоєння 

аграрної території полісу не виключає можливої присутності нових епойків з 

Малої Азії. Крім того, як VI - V ст. до н.е., так і на новому етапі внутрішньої 

колонізації полісу на межі V – IV ст. до н.е. не виключається присутність 
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серед населення хори представників знатних, ще мілетських, та нових 

ольвійських кланів, про що свідчать і епіграфічні джерела [Крыжицкий и др. 

1989; Буйских 2009; Снытко 1991; 2009-а]. Але, скоріше за все, враховуючи 

демократичний устрій держави, особливо на початку IV ст. до н. е., та 

загальну, традиційну давньогрецьку практику в освоєнні нових територій, 

представники цих родин були поставлені в однакові економічні умови з 

іншими ольвійськими сім’ями. 

Семантика поховального обряду безумовно свідчить про еллінську 

культуру населення Ольвійської хори з самого початку освоєння території 

Нижнього Побужжя в архаїчну добу. Сталість деяких ритуальних елементів 

відображає достатню духовну консервативність сільських жителів. 

До специфічних рис стосовно цього можна віднести такі особливості 

поховання як стійка та тривала, по відношенню до інших грецьких полісів 

Надчорноморщини, переважно східна орієнтація померлих, покладання 

монети в могилу, більш пізня поява нових типів поховальних споруд ніж у 

міському некрополі та наявність багатих заупокійних поминальних тризн. 

Певний прошарок серед сільського населення могли складати і 

представники з місцевого варварського середовища, які найвірогідніше 

з’явились не одразу, а в процесі греко-варварських стосунків в регіоні 

Нижнього Побужжя. Можливим часом їх появи може бути IV ст. до н. е., на 

початку якого, у Нижньому Подніпров’ ї археологічно фіксується масовий 

процес осідання скіфів на землю [Гаврилюк 1999; 2000]. Але, як вже 

відзначалося, наявність варварського елементу практично не фіксується за 

матеріалами некрополів, що обумовлене, з одного боку, відсутністю чітких 

критеріїв для його виділення, а з іншого – вірогідною загальною еллінізацією 

цього контингенту в умовах інтенсивного розвитку античної цивілізації на 

теренах двох великих регіонів Північного Причорномор’я – Нижнього 

Побужжя та Подніпров’я. Скоріше за все з вихідцями із варварського 

середовища, яке, безумовно, відносилось до нижчої соціальної категорії 

відносно ольвіополітів, можна пов’язувати деякі бідні або навіть 
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безінвентарні прості грунтові могили (ями, підтип 1), які мають іншу за 

східну орієнтацію похованих.  

Створення та еволюція Ольвійської держави в великому регіоні 

Надчорномор’я – Нижньому Побужжі в античні часи мало важливе значення 

загалом для розвитку, насамперед, давньогрецької цивілізації у цьому краї, а 

також для соціально-політичного та культурно-економічного генезису в 

місцевому варварському середовищі Північного Причорномор’я, особливо в 

районах Побужжя, Поінгулля та Подніпров’я. Економічні та культурні 

відносини між греками та варварами спонукали місцеве населення 

Північного Причорномор’я значною мірою оцінити переваги цивілізованого 

життєвого укладу головних лідерів в розвитку державотворення, економіки, 

господарства та культури тогочасної Ойкумени. Багато в чому, не 

принижуючи  внутрішні соціально-політичні і загальноісторичні причини 

розвитку скіфської спільноти,  наслідком цього стало масове осідання на 

землю на межі V – IV ст. до н.е. скіфського населення Подніпров’я 

[Гаврилюк 1999, 2000] та його поступова еллінізація, що відбилось не тільки 

на житлово-господарській організації, а й на духовній культурі та, особливо, 

на такій сталій традиції, як поховальний обряд, який певним чином набув 

суто грецьких рис. Через це, в деякій мірі, скіфологами і вишукуються 

елементи варварської обрядності в поховальному ритуалі населення Ольвії та 

ольвійської сільської округи, хоча, з іншого боку, підкреслюються і окремі 

еллінські риси, навіть в скіфських степових могилах кочовиків [Гребенников 

2008]. В свою чергу, відповідного варварського колориту на побутовому 

рівні набула і життєдіяльність давніх греків в суворих кліматичних умовах 

Північного Причорномор’я, про що свідчать і літературні документи. Але, за 

загальним комплексом всіх наявних джерел, вплив варварського населення 

на традиційний побут давніх греків Нижнього Побужжя був пасивним, 

таким, що не мав достатньо помітного, та більш того, вирішального 

характеру [Отрешко 1981; Крыжицкий и др. 1989; Русяева 1994; Буйских 

2004, 2007, 2009; Крыжицкий 2006, 2007]. 
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Висновки до розділу 6 

 

Підводячи підсумки останнього розділу констатуємо наступне: 

1). Матеріали дослідження сільських некрополів свідчать, що переважну 

більшість мешканців хори Ольвії VI – III ст. до н.е., як і в місті, складали 

елліни, вихідці з Іонії. Тобто титульним етносом з самого початку освоєння 

території Нижнього Побужжя та в ході подальшого освоєння сільської 

округи, безумовно, був грецький. 

2). Відзначається гетерогенність населення від самого початку колонізації. 

Можливо, крім антропологічних даних, про це свідчать й певні особливості 

поховального обряду, в першу чергу, прерогативна західна орієнтація 

похованих на окремих некрополях в певних мікрорегіонах поліса. Це саме, 

вірогідно, може свідчити, про заселення деяких територій, як скажімо, р-н 

устя Березанського лиману, вихідцями не з Мілету та його округів, а з інших 

міст Іонії та, загалом, інших районів Греції. 

3). Не виключається присутність серед жителів хори місцевого варварського 

населення Північного Причорномор’я (скіфи, фракійці). Але його відчутну 

появу на теренах полісу, найвірогідніше, треба пов’язувати не з часом 

колонізації, а з періодом першої половини IV ст. до н.е., коли в Подніпров’ ї 

відзначається процес масового осідання варварів на землю. Таким чином, у 

процесі греко-варварських етнокультурних відносин, в регіоні, та за їх 

наслідками, була протягом класично-елліністичої доби складена специфічна 

етнографічна група еллінської народності – ольвіополітів [Крыжицкий и др. 

1989, с. 221]. 

4). Населення хори Ольвії складалося з громадян різного майнового статусу, 

вільних іноземців та сільськогосподарських рабів – ойкетів, чому є й 

документальні підтвердження. Про різницю в майновому стані на певних 

етапах розвитку хори свідчать наявність на сільських некрополях різних за 

складністю типів поховальних споруд та різний за багатством весь комплекс 

поховального церемоніалу, що супроводжував небіжчиків у потойбічний 
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світ. В добу ранного еллінізму – час максимального розквіту Ольвійського 

полісу та час економічного підйому в державі, за побутуванням в некрополях 

периферії монументальних підбоїв та земляних склепів, перекритих 

курганними меморіалами, фіксується присутність серед сільських верств 

достатньо заможного прошарку населення. В той же час, відсутність таких 

споруд, як кам’яні склепи, що побутували в Ольвії цього часу, є, 

найвірогідніше, показником відсутності серед постійних мешканців хори 

представників найвищої ольвійської аристократії [Снытко 2013-в, с. 101]. 

5). Матеріали некрополів хори, слідом за дослідженнями пам’яток житлово-

господарського характеру, безумовно, свідчать про основну 

сільськогосподарську економічну спрямованість населення. В деякій мірі 

простежується й певна консервативність, щодо збереження давніх родинних 

ідеологічних і побутових традицій та більша практичність селян по 

відношеню до міських мешканців. 

6). Загалом, створення та еволюція Ольвійської держави в великому регіоні 

Надчорномор’я – Нижньому Побужжі в античні часи мало важливе значення 

для розвитку, насамперед, давньогрецької цивілізації у цьому краї, а також 

для соціально-політичного та культурно-економічної генези в місцевому 

варварському середовищі Північного Причорномор’я, особливо в районах 

Побужжя, Поінгулля та Подніпров’я. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проаналізовані в дисертації матеріали сільських некрополів VI – III ст. 

до н.е. певною мірою замикають коло основних проблем в історико-

археологічних дослідженнях розвитку Ольвійської хори, які раніше 

базувались на даних вивчення поселенської структури, домобудівництві, 

керамічних комплексах, особливостях грошового обігу, певній специфіці 

релігійних уявлень та культовій практиці, окремих рисах писемності, мови та 

ін. [Крыжицкий и др. 1989]. Дослідження некрополів, в комплексі з 

означеними інформативними джерелами, надають можливість більш 

детального аналізу основних рис, притаманних населенню Нижнього 

Побужжя у цей час.  

За результатами розгляду особливостей поховальної практики 

сільського населення Ольвійського полісу архаїчного, класичного та 

ранньоелліністичного періодів підтверджуються загальні висновки про 

переважно еллінський склад населення хори, його відповідну соціальну 

стратифікацію в різні хронологічні відрізки, духовну та матеріальну 

культуру, основну сільськогосподарську економічну спрямованість 

[Крыжицкий и др. 1989; Буйских 2009]. 

Сільське населення, як і в місті, переважно, складалося з громадян 

різного майнового та соціально-правового статусу, що підтверджується 

наявністю на некрополях окремих ділянок з різними за складністю типами 

поховальних споруд та загальним обсягом поховального церемоніалу, в 

окремих випадках, з зведенням курганних насипів над могилами.  

Поява перших курганів наприкінці VI - в першій чверті V ст. до н.е. 

безперечно свідчить про складання в середовищі громадянського колективу 

певних олігархічних груп та родинних кланів, що формувалися, переважно, з 

першопоселенців на тлі появи в Нижньому Побужжі нових епойків з Іонії. Ця 

категорія населення, з середовища так зв. «старих» ольвіополітів», в 
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майбутньому склала громадянську політичну та соціальну еліту Ольвійської 

держави.  

Новий етап, переважно,  внутрішньої колонізації, що розпочався з 

кінця V – початку IV ст. до н.е., характеризується  поступовістю, на протязі 

певного часу (50 – 70 років), процесу соціально-майнової диференціації.  В 

класично-елліністичний період серед сільських жителів поступово 

виділяються більш заможні родини та сім’ ї. Це відповідно відображається і 

на сільських некрополях, де крім ямних могил, характерних для першої 

половини IV ст., з’являються більш складні типи поховальних споруд (підбої, 

земляні склепи), та фіксується багатий поховальний церемоніал, а у деяких 

випадках і з наступним зведенням курганних меморіалів. Відзначимо, що 

процес соціально-майнової диференціації в середовищі селян протікав більш 

повільно ніж серед міських мешканців, що характеризується, вірогідно, 

первинною майновою та соціальною однорідністю контингенту громадян, які 

приймали участь у новому освоєнні аграрної території держави.  

На розглянутих хронологічних етапах розвитку Ольвійського полісу  

хора була однією з найважливіших системостворюючих та 

життєзабезпечувальних складових держави, що чітко регулювала свою 

структуру та розміри відносно потреб і знаходилась в єдиному, 

збалансованому комплексі з містом, з яким створювала єдину систему «поліс 

– хора» у її класичному вигляді [Буйських, Буйських 2008; Буйских 2009].  

Завдяки останнім дослідженням сільських некрополів, додатково 

простежується певна система внутрішньої територіальної організації окремих 

поселень та агломерацій за традиційною античною схемою, яка в мініатюрі 

повторювала основні принципи містоутворення. Окремо фіксуються 

типологічні особливості для різних хронологічних періодів, які включали в 

себе селитебну зону (територія об’єктів житлово-господарського 

призначення), земельні угіддя громадян, некрополь, тощо, що свідчить про 

чітко спланований та цивілізований її характер. 
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Наявність сільських агломерацій навкруги великих базових поселень, а 

з ними і облаштування великих спільних некрополів в окремих мікрорегіонах 

полісу, особливо, з IV ст. до н.е. – часу, безумовно, демократичного розвитку 

Ольвійського полісу, можливо, свідчить не тільки про згуртованість 

населення за певною галузевою специфікою сільського господарства, але й 

про його адміністративно-територіальну та соціально-суспільну організацію 

на зразок відомих античних (філи, фратрії, деми). У якості адміністративних 

центрів демів, можливо, треба сприймати великі базові поселення, а в 

римський час – городища [Снитко 2013-а, с. 10].  

Типи поховальних споруд, семантика поховального обряду свідчать 

про переважно еллінський склад населення, з деякими особливими рисами, 

характерними лише для мешканців регіону Нижнього Побужжя в античні 

часи, що додатково підтверджує думку про утворення особливої 

етнографічної еллінської народності – ольвіополітів [Крыжицкий и др. 1989]. 

Таким чином античні некрополі Нижнього Побужжя безперечно були 

залишені сільським населенням хори Ольвії та були органічною, життєво 

необхідною складовою внутрішньої територіально-організаційної структури 

держави.  

Основним завданням на майбутнє є продовження системних пошуків та 

картографування нових некрополів. Також необхідні системні дослідження 

поховальних пам’яток хори Ольвії, особливо римського часу, розкопки яких 

майже не проводились, хоча археологічно фіксується їх наявність, про що 

свідчать, як попередні роботи (Бураков 1976; Крыжицкий и др. 1980, 1989, 

1990; Снытко, Никитин 1985; Снитко 1990, 2000), так і недавня візуальна 

фіксація некрополів римського часу біля Дніпровського та Пітухівського 

городищ. Дослідження сільських некрополів римського періоду та аналіз 

поховального обряду населення хори Ольвії цього часу могли б стати 

вагомим внеском у розгляді спірних та до кінця не вирішених питань 

етнічного складу, ідеології та духовної культури населення, що є відкритою 

та вкрай актуальною темою у вивченні історії Ольвійського полісу. 
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Рис. 1. Некрополі хори Ольвії VI – V ст. до н.е. 1 – Лупареве; 2 – Дідова Хата; 

3 – Стара Богданівка; 4 – Північний некрополь біля с. Козирка; 5 – Південний 

некрополь біля с. Козырка; 6 – Північний некрополь біля с. Прибузьке; 7 - 

Південний некрополь біля с. Прибузьке; 8 – Дніпровське; 9 - Аджигол; 10 – 

Матросівка; 11 – Дмитрівка; 12 – Бейкуш; 13 - Рибаківка-Мис; 14 – Велика 

Лящева коса.  
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Рис.2 Некрополі хори Ольвії IV – III ст. до н.е. 1 – Сиверсів Маяк; 2 –з-д 61 

Комунара; 3 - Яхтклуб; 4 - Дідова Хата; 5 – Стара Богданівка; 6 – Північний 

некрополь біля с. Козирка; 7 – Південний некрополь біля с. Козирка; 8 - 

Північний некрополь біля с. Прибузьке; 9 – Дніпровське; 10 – Аджигол - 

Пітухівка; 11 – Дмитрівка; 12 – Лагерна Коса. 
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Рис.3. Карта поселень хори Ольвії за (Крыжицкий и др. 1990). 
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Рис. 4 План некрополя біля с. Лупареве. 

 

Рис. 5. Ситуаційний план некрополя Сиверсів Маяк.  
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Рис. 6 Некрополь  Сиверсів Маяк. Вигляд з півдня. 

 

 

 

 

Рис.7. Некрополь Яхтклуб. Ситуаційний план. 
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Рис. 8. Некрополь Дідова Хата. Ситуаційний план. 

 

Рис. 9. Загальний вигляд некрополя Дідова Хата з півдня. 
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Рис. 10. Некрополь Стара Богданівка. Ситуаційний план. 

 

Рис. 11. Південна частина некрополя в с. Стара Богданівка. Охоронні 

розкопки 1988р. План. За (Снытко, Смирнов 2009).  



204 
 

 

 

 

Рис. 12. Ситуаційний план Північного некрополя біля с.Козирка. 

 

 

Рис. 13. Загальний вигляд Північного некрополя біля с.Козирка з півдня. 
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Рис 14. Ситуаційний план Південного некрополя біля с. Козирка. 

 

Рис. 15. Ситуаційний план Північного некрополя біля с. Прибузьке. 
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Рис 16. Ситуаційний план Південного некрополя біля с. Прибузьке. 

 

Рис. 17. Загальний вигляд Північного некрополя біля с. Прибузьке з півночі.  
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Рис. 18. Ситуаційний план некрополя біля с. Дніпровське. 

 

 

Рис. 19. Загальний вигляд некрополя біля с. Дніпровське з північного заходу. 
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Рис. 20. Загальний вигляд некрополя біля с. Дніпровське з північного заходу. 

 

Рис. 21. Ситуаційний план некрополя Аджигол. 
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Рис. 22. Загальний вигляд некрополя Аджигол з півдня. 

 

Рис. 23. Ситуаційний план некрополя Пітухівка. 
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Рис. 24. Загальний вигляд некрополя Пітухівка з північного сходу. 

 

Рис. 25. Ситуаційний план некрополя біля с. Дмитрівка. 
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Рис. 26. Ситуаційний план некрополя Лагерна Коса. 

 

 

Рис. 27. Ситуаційний план некрополя Бейкуш. 
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Рис. 28. Загальний вигляд некрополя Бейкуш з заходу. 

 

 

 

Рис. 29. Ситуаційний план некрополя Рибаківка- Мис. 
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Рис. 30. Загальний вигляд некрополя Рибаківка- Мис з півдня. 

 

Рис. 31. Загальний вигляд некрополя Велика Лящева коса з півдня. 
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Рис. 32. Ситуаційний план некрополя біля с. Матросівка. 

 
 
Рис. 33. Поховання в кам’яній гробниці у с. Рибаківка. 
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Рис. 34. Поховання в вузькій ямі. За (Снытко 2013-в). 
 
 
 
 

 
  
Рис. 35. Реконструкція підкурганної ями. Південний некрополь біля с. 
Прибузьке. За (Снитко 2011). 
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Рис.36. План та розріз типової підкурганної ями. За (Снытко 2013-в). 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 37. Момент розкопок кургану № 1 (Південний некрополь біля с. 
Прибузьке). 
 



217 
 

 

 

 
 
Рис. 38. Поховання в великій підкурганній ямі кургану № 1. Південний 
некрополь біля с. Прибузьке. За (Снитко 2011). 
 

 
Рис. 39. Ями та підбої. (2, 4 – ями; 1, 3 – підбої). За (Снытко 2013-в). 
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Рис. 40. Кам’яна закладка поховання № 6 некрополя в урочищі Дідова Хата 
(фото В.В.Лапіна). За (Снитко 2009). 
 

 
 
Рис. 41. Поховання в підбоях та земляних склепах. а, б – розрізи склепів; в – 
розріз підбою; г – план та розріз підбою; д - закладка до поховальної камери 
земляного склепу; е – антропоморфний надгробок. За (Снытко 1990). 
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Рис. 42. Поховання в кургані 2/ 2000 Північного некрополя біля с. Прибузьке. 
План та розріз. За (Снитко 2009). 
 
 
 
 

. 
 
Рис. 43. Поховальна конструкція (земляний склеп, поховання № 18). 
Некрополь Дідова Хата. 
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Рис. 44. Вхідна яма земляного склепа (поховання № 17, некрополь Дідова 
Хата). 
  

 
Рис. 45. Підбійні поховання 1, 1-а, 1-б, 3 Північного некрополя біля с. 
Прибузьке (плани та розрізи). За (Снытко 2000/141). 
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Рис.46. Підбійні поховання 5 і 6 Північного некрополя біля с. Прибузьке 
(плани та розрізи). За (Снытко 2000/ 141). 
 

 
Рис. 47. Ямні поховання 23, 25, 27, 29 Північного некрополя біля с. 
Прибузьке (плани, розрізи). За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 48. Курган пізньоархаїчного-ранньокласичного часу з кромлехом (план, 
стратиграфія). За (Снитко 2011). 
 
 
 

 
 
Рис. 49. Комбінована закладка підбійного поховання. За (Снытко 2013-в). 



223 
 

 

 
Рис. 50. Напис з поселення Лимани. За (Снитко 2013-а). 
 

 
 
Рис. 51. Напис на черепиці з поселення Сиверсів Маяк. За (Снитко 2013-а). 
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Рис. 52. Вапнякові антропоморфний надгробок та вівтарі з закладки 
підбійного поховання (некрополь Дідова Хата). 1- антропоморфний 
надгробок; 2 – 4 вівтарі. За (Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 
 

  
 
Рис. 53. Вапнякові квадри (1, 3) та антропоморфний надгробок (2) з закладу 
поховання некрополя у с. Стара Богданівка. За (Снытко, Смирнов 2009). 
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Рис. 54. Поховання з некрополя в с. Стара Богданівка (план). За (Снытко, 
Смирнов 2009). 
 

 
 
Рис. 55. Поховання з некрополя в с. Стара Богданівка (розріз). За (Снытко, 
Смирнов 2009). 
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Рис. 56. Набір інвентаря з поховання некрополя в с. Стара Богданівка. 1 – 
амфора; 2 -3 – залізні вироби; 4 – чорнолаковий канфар; 5 – 13 – бронзові 
вістря стріл. За (Снытко, Смирнов 2009). 
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Рис. 57. Підбійне поховання № 9 некрополя Дідова Хата (план). За (Снытко, 
Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 
 

 
 
Рис. 58. Підбійне поховання № 9 некрополя Дідова Хата (розріз). За (Снытко, 
Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 
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Рис. 59. Амфори з некрополів хори Ольвії VI – V  ст. до н.е. 
1- Аттика; 2 – Самос; 3 – 4 – Хіос. За (Липавский, Снытко 1990). 
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Рис. 60. Хіоська амфора з поховання. За (Снытко 2000/ 141). 
 

 
 
Рис. 61. Хіоська амфора «нового стилю» з похованя. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 62. Гераклейська амфора (Північний некрополь біля с. Прибузьке). За 
(Снытко 2000/ 141). 
 

 
 
Рис. 63. Уламки таврованих гераклейських амфор з Північного некрополя 
біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 64. Амфори Гераклеї Понтійської з Північного некрополя біля с. 
Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
 

 
 
Рис. 65. Аттична амфора (південний некрополь біля с. Прибузьке. За (Снытко 
2000/ 141). 
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Рис. 66. Аттична амфора (Південний некрополь біля с. Прибузьке). За 
(Снытко 2000/ 141). 
 

 
 
Рис. 67. Чорнофігурна та чорнолакова кераміка з некрополів хори VI – V ст. 
до н.е. 1 – лекіф; 2 – фіала; 3 – скіфос. За (Ліпавський, Снитко 1990). 
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Рис. 68. Уламки чорнофігурного кратера з поховання № 27 Північного 
некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
 

   
 
Рис.69. Фрагмент вінця чорнофігурного кратера з поховання  № 67 
Північного некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 



234 
 

 

 
Рис. 70. Уламки чорнофігурного кратера з підкурганного похованя № 2 
Північного некрополя біля с. Прибузьке. За (Снитко 2011). 
 

 
 
Рис. 71. Фрагменти імпортної аттичної чорнолакової та родосько-іонійської 
кераміки з поховань Північного некрополя біля с. Прибузьке. 1 – ф-нт вінця 
кратера; 2 – ф-нт вінця солонки; 3 – ф-нт вінця канфара; 4 - ф-нт денця 
лекіфа; 5 – ф-нт вінця лекіфа; 6 ф-нт вінця самоського кіліка.  За (Снытко 
2000/ 141). 
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Рис. 72. Лекіф (1) та амфориск (2) з поховань Північного некрополя біля с. 
Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
 
 

 
 
Рис 73. Червонофігурний лекіф та канфари з поховань некрополя Дідова 
Хата. 1 – лекіф; 2 – 3 – канфари. За (Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 
41). 
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Рис. 74. Знахідки з поховань некрополя Дідова Хата. 1 – 2- лекіфи; 3 – 4- 
металеві вироби; 5 – бронзова ольвійська монета «борисфен»; 6 – 7 –леза 
залізних ножів; 8 – ф-нт вінця хіоської амфори другої половини V ст. до н.е. 
За (Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 
 
 

 
 
Рис. 75. Чорнолаковий кілік з поховання № 158 Північного некрополя біля с. 
Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 76. Чорнолакова та чорнофігурна кераміка з Північного некрополя біля 
с. Прибузьке. 1 – 3 ніжки кіліків; 4 – 6- ф-нти кераміки з чорнофігурним 
розписом; 7 – ф-нт кераміки з червонофігурним розписом. За (Снытко 2000/ 
141). 

 
 
Рис. 77. Ф-ти гончарної кераміки з поховань Північного некрополя біля с. 
Прибузьке. 1 – амфориск; 2 – лекіф; 3 – 4 – глечики закритого типу. За 
(Снытко 2000/ 141). 
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Рис.78. Сіролощені глечики з поховань Північного некрополя біля с 
Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
 

 
 
Рис. 79. Червоноглиняні гончарні глечики з поховань Північного некрополя 
біля с Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 80. Сіролощений глечик з поховання № 155 Північного некрополя біля с. 
Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
 

 
 

Рис. 81. Сіролощені гончарні глечики  з поховань № 217 (1) та 203 

Північного некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 82. Гончарна кераміка з Північного некрополя біля с. Прибузьке. 1 – 
світлоглиняний канфар (поховання № 160); сіролощена тарілка (поховання № 
13). За (Снытко 2000/ 141). 
 

 
 
Рис. 83. Сіролощені тарілки з Північного некрополя біля с. Прибузьке. 
1 – поховання № 179; 2 – поховання № 189. За (Снытко 2000/ 141).  
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Рис. 84. Самоський глечик з поховання № 197 Північного некрополя біля с. 
Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
 
 
 

 
Рис. 85. Зображення голівок вовків з хори Ольвії (за Островерхов, Отрешко, 
1986).1–кістяна бляшка з поселення Чортувате-7; 3–ливарна форма з 
Аджиголу. 
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Рис. 86. Знаряддя праці та інші речі з поховань Північного некрополя біля с. 

Прибузьке. 1 – мармуровий оброблений предмет; 2 – оселок; 3 – кремінь; 4 – 

намистина; 5 скляна вставка для персня; 4 – лезо ножа. За (Снытко 2000/ 

141). 

 

Рис. 87. Ткацькі пряслиця. 1 – 3-  керамічні; 4 – 9 – свинцеві. За (Снытко 

2000/ 141). 
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Рис. 88. Металеві предмети з поховань Північного некрополя біля с 

Прибузьке. 1 – 5, 7 – бронзові вістря стріл; 6 – бронзова втулка; 8 – бронзова 

панцирна пластина; 9 – 12 – монети «дельфіни; 13, 14; 16 – бронзові деталі 

невідомого призначення; 15 –бронзова намистина; 17 – ф-ти залізного ножа. 

За (Снытко 2000/ 141). 

 

Рис. 89. Металеві предмети з поховань Північного некрополя біля с 

Прибузьке. 1 – 2 - ф-нти залізних ножів; 3 – 7- залізні предмети; 8 – 9 – 

бронзові вістря стріл; 10 – ф-т персня. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 90. Зброя з підкурганних поховань пізньоархаїчного-ранньокласичного 

часу. 1 – меч; 2 – вістря списа. За (Снитко 2011). 
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Рис. 91. Предмети з заліза. 1 – 9 – ф-ти залізних ножів; 10 – втулка вістря 

списа. За (Снытко 2000/ 141). 
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Рис. 92. Набір астрагалів з поховань № 117-117-а Північного некрополя біля 

с. Прибузьке. 
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ДОДАТОК Б.  Примітки до дисертації І.О. Снитка  

«Некрополі хори Ольвії VI – III ст.. до н.е.». 

 

1. В наведених статях автора дисертації вказана менша кількість некрополів. 

В дисертації враховані  й нові поховальні пам’ятки, зафіксовані в 2009 – 2011 

рр. [Снытко 2012-а, с. 165]. 

2. Еберт Макс (4.8.1879 - 15.11.1929). Німецький археолог. Фахівець з 

археології Прибалтики та півдня Східної Європи доби бронзи та заліза. 

Вивчав германістику та історію в університетах Інсбрука, Гейдельберга, 

Галле та Берліна. Науковий співробітник Берлінських державних музеїв 

(1906 – 1914). До Першої світової війни проводив археологічні розкопки на 

півдні Росії та в Прибалтиці за дорученням Берлінських державних музеїв. 

Отримав хабілітацію в Кенігсберзі (конкурс на засаду викладача). Професор 

доісторії Кенігсберзького університету, одночасно – Латвійського 

університету в Ризі. Надалі – ординарний професор до - та ранньої історії в 

Університеті Фрідріха Вільгельма в Берліні (1927–1929, Professor für 

Vorgeschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin). Почесний член 

Всеукраїнського археологічного комітету ВУАН. Видавець багатотомного 

археологічного «Reallexikon für Vorgesсhichte» («Енциклопедичного 

словника доісторії» т. 1–15, 1924–1932). Том 13 словника присвяченний 

археології України (Bd. 13: Ukraine. 1924-1929). Користуюсь можливістю 

подякувати за надану інформацію про М.Еберта провідного російського 

фахівця з історіографії вивчення античних старожитностей на півдні України 

та Росії І.В. Тункіну (м. Санкт-Петербург, Росія). 

3. Про наявність давньогрецького некрополя біля будівлі Адміралтейства 

було відомо ще на початку XX сторіччя [Бузескул 1915, с. 463], але його 

наукова археологічна ідентифікація та поточнення місцезнаходження 

належать Ф.Т. Камінському, т.я. свідчення В.П. Бузескула про 

«давньогрецьке кладовище з багатьма гробницями» не мають будь-яких 

документальних підтверджень (можливо, В.П. Бузескул користувався усною 
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інформацією про знахідки стародавніх могил при будівництві у XIX ст. 

Старофлотських казарм поздовж сучасної  вул. Набережна, або будівель на 

території судноремонтного заводу). Також зауважимо, що нещодавно, за 

незрозумілими критеріями, вже давно відомий некрополь, проводячи на 

ньому охоронні дослідження у 2010 р., та без будь яких посилань на 

попередню інформацію щодо цієї пам’ятки, автор розкопок певної ділянки 

могильника Олександр Ігоревич Смирнов, без жодних для цього підстав, 

перейменував в «Олександрівський» (?!!!) та ідентифікував його, як щойно 

виявлений [Смирнов 2012, с. 149], що не відповідає дійсності. До того ж, 

визначаючи пам’ятку, як «новий (?!!!) некрополь хори Ольвії», але  

вишукуючи аналогії поховальним спорудам та інвентарним знахідкам навіть 

серед скіфських поховальних комплексів, він жодного разу не співставив 

матеріали своїх розкопок з чисельною, неодноразово опублікованою, 

починаючи з 1913 р. (розкопки М. Еберта), інформацією щодо некрополів 

сільської округи [Смирнов 2012, с. 149 – 164].  За цих обставин, в нашій 

подальшій роботі стосовно пам’ятки буде використовуватись її попередня 

дійсна назва «некрополь поселення Миколаїв-6», або «з-д ім. 61-

комунара», яка вже на протязі багатьох років фігурує в спеціальній 

літературі [Снитко 1990, с.8, рис.8, 1; 1998, с. 25 – 26; 2009, с. 26, рис. 1, № 2; 

2012, с. 165]. 

4. Начальник Ольвійської експедиції Інституту археології АН УРСР С.Д. 

Крижицький. Керівники периферійного загону Ольвійської експедиції (в 

різні роки): А.В. Бураков, С.Б. Буйських, В.М. Отрешко. Начальник загону 

Миколаївського краєзнавчого музею В.В. Рубан.   

5. В розкопках приймали участь співробітники Інституту археології АН 

УРСР С.О. Ліпавський та О.В. Симоненко. 

6. Інформацію про окремі знахідки див: [Монахов 1999, с. 271 – 272]. 

7.  В роботі експедиції приймав участь доцент історичного факультету ОДУ 

ім. І.І. Мечникова Ю.Г. Разуменко. 
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8. В цих дослідженнях приймали участь співробітники Ольвійської 

експедиції Інституту археології АН УРСР С.О. Ліпавський, В.М. Отрешко та 

В.В. Назаров. 

9. Мається на увазі периферія Ольвійського поліса, т.я. некрополь Ольвії у 

цей час досліджувався Б.В. Фармаковським. 

10. Відмову російським урядом німецьким спеціалістам у подальшому 

дослідженні пам’яток Аджиголу можна пояснити, на наш погляд, наявністю 

військового об’єкту – башти станції військово-морського телеграфу (Нижній 

Аджигольський маяк),  про яку, згадує і Макс Еберт [Ebert 1913, s. 2]. Саме в 

передвоєнні роки ця телеграфна мережа, яка відіграла неабияку роль під час 

останньої Кримської війни, проходила модернізацію, разом з системою 

військово-морської лоції. 

11. На жаль, антропологічні  дослідження були проведені лише на 

Аджигольському та Пітухівському некрополях. Це пов’язане з різними 

обставинами  і, в першу чергу, з терміновим охоронним характером розкопок 

більшості могильників та відсутністю необхідного фінансування. Тим не 

менше, проведення антропологічного аналізу є подальшим актуальним 

науковим завданням для дослідження поховальних пам’ яток хори Ольвії. 

12. Автор дотримується основних характеристик наданих з цього питання 

С.Д. Крижицьким, С.Б. Буйських, А.В. Бураковим та В.М. Отрешко 

[Крыжицкий и др. 1989, с. 8 - 9], дещо доповнених за наслідками новітніх 

досліджень з цієї тематики. 

13. Також С.Б. Буйських не виключає можливості спільного контролю за 

цими землями з боку ольвіополітів та варварів [Буйских 1986, с. 25]. Але, в 

цьому випадку, за відсутністю відповідних історичних прикладів такого 

подвійного нагляду, постають зовсім незрозумілими можливі політико–

адміністративні важелі, за якими він міг здійсюватися. Крім того, навряд чи 

Ольвійський поліс був зацікавлений в розвитку територій на своїх ближніх 

кордонах с подвійним підпорядкуванням та невизначеним статусом, з боку 

яких могла наразі виникати потенційна загроза державі.  
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14. Це графіто виконане по пам’яті людиною, яка безперечно була ретельно 

ознайомлена з текстом декрета [НО, 5] та, можливо, приймала участь в його 

складанні та затвердженні, навіть, не виключено, займаючи у той час певну 

адміністративну або релігійну посаду в Ольвійському полісі. В подальшому, 

вказана особа, вірогідно, залишила межі держави в процесі політичної 

боротьби. Появу поселення Панське-I та інших пам’яток Північно-Західного 

Криму логічніше пов’язувати не з хвилею колоністів з Нижнього Побужжя, а 

з поселенською діяльністю інших іонійських центрів Північного 

Причорномор’я і, в першу чергу, Керкинитіди [Ланцов 1991, с. 9; Кутайсов 

2001, с. 77 – 80, 2004, с. 110 – 111; Зубарь 2005, с. 107; Буйских 2009, с. 231].  

     Але, не виключена можливість присутності серед жителів цього поселення 

і вихідців з Ольвії, про що свідчать графіті. Це в першу чергу остракон з 

розповсюдженим переважно в Ольвії ім’ям Леократ та графіто – своєрідний 

ексцерпт відомого Ольвійского декрета середини IV ст. до н.е. на честь 

афінян Ксантіппа сина Аристофонта з дему Ерхія та Філополіда сина 

Філополіда з дему Дейради [Виноградов 1990, с. 51 – 64; НО, 5]. Їм 

ольвіополітами була подарована політія, проксенія, ателія та право входу та 

виходу з гавані. В тексті графіто з Панського вказано лише ім’я ерхійця 

Ксантіппа (ім’я дейрадіота Філополіда відсутнє) та з привілеїв згадується 

тільки ателія [Виноградов 1990, с. 56]. Цей епіграфічний документ безумовно 

свідчить про присутність ольвіополітів на поселенні Панське-I. Тим не 

менше, навіть ця знахідка не є достатнім підґрунтям для ствердження про 

ольвійську колонізацію регіону Північно-Західної Таврики (До того ж,  

графіто  було складене вже в елліністичну добу). Вказані епіграфічні 

свідчення можна пов’язати з присутністю на Панському окремих 

переселенців та політичних вигнанців з Ольвії різних часів – від повалення в 

місті тиранічного режиму до періоду гострої політичної боротьби під час 

македонської облоги [Виноградов, Карышковский 1983, с. 31]. Тобто, як з 

початку прибічників тиранії, так, у подальшому, й прихильників 
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поміркованої демократії з олігархічним ухилом після вірогідної перемоги в 

останній чверті IV ст. до н.е.  партій радикального напрямку [Виноградов 

1989, с. 175 – 176]  (На думку С.Ю. Саприкіна, що сформована, багато в 

чому завдяки графіто з ім’ям Леократа – представника чисельного роду 

Єврисивіадів - Леократидів, який за гіпотезою Ю.Г. Виноградова приймав 

активну участь в боротьбі з тиранією [Виноградов 1989, с. 141 - 150], на 

Панському оселились прибічники ольвійської демократії, де знайшли 

прихисток від переслідування влади тирану [Saprykin 1991, p. 238]. Але, 

наведена версія не може бути прийнятою, оскільки саме  поселення Панське-

I було засноване на межі V - IV ст. до н.е. [Щеглов 1985, с. 85] (скоріше за 

все, в перші десятиріччя IV ст. до н.е., враховуючи весь комплекс 

археологічного матеріала, в тому числі і з некрополя [Монахов, Рогов 1990, 

с. 122 - 151]), коли тиранічний режим в Ольвії, був вже анульований. 

Стосовно Леократа з Панського, якщо він був дійсно представником цього 

поважного в Ольвії клану, то не виключено, що він міг не розділяти 

політичних поглядів своїх родичів, як з об’єктивних, так і суб’єктивних 

причин (як приклад, згадаємо соціально-політичні негаразди між олігархією 

та демосом в Греції під час Пелопоннеської війни, коли політичні узи між 

громадянами, часто-густо, ставали міцнішими за родинні [Thuc. Hist., III, 

82, 6]) та з поваленням тиранії залишити Ольвію разом з тираном і його 

прибічниками (в тексті на постаменті статуї на честь тираноборця 

згадується, що мужа – тирана не було вбито [Виноградов 1989, с. 142], 

тому є всі підстави вважати, що його було вислано за межі держави)). 

Можливо,  що з часу усунення від влади ольвійської тиранії, поселення 

Панське-I, як одна з найближчих іноземних територій, стало імовірним 

притулком інсургентів – своєрідним «осиним гніздом» для ольвійської 

політичної опозиції [Снитко, Туровський 1999, с. 38 – 43; Николаев, Снытко 

2009, с. 189, прим. 3]. Таке припущення підтверджується загальновідомою 

античною практикою, коли вигнанці, або втікачі – опозиціонери 

різноманітного політичного  «забарвлення», оселялися ближче до кордонів 
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держави, з надією на громадянську реабілітацію, швидке повернення до 

рідного міста та відновлення свого політичного впливу, звідкіля «сіяли 

смуту» серед громадян і робили все можливе для створення ситуації 

штучного політичного та соціально-економічного стасісу в полісі [Gehrke 

1985, s. 224 – 229; Виноградов, Щеглов 1990, с. 342 – 350; Виноградов, 

Крапивина 1995, с. 74, прим. 25], а крім того, «спекулюючи» на внутрішніх 

та зовнішніх труднощах держави, проводили, знаходячись на чужині, дієву 

політику, методом епізодичних або системних публічних заяв, «яскравих» 

звершень, начебто вигідних на цей час для своєї батьківщини, заробляючи 

таким чином собі популярність серед громадянських верств. Яскравим 

прикладом тому є надання притулку Афінами цілій групі дельфійських 

громадян – представників профокідської партії, на чолі з Астікратом, які 

були вигнані з Дельф за рішенням Амфіктіонії [Pomtow 1906, s. 94 – 95]. 

Вигнанцям, згідно декрету 363 р. до н.е., афінянами, навіть, була надана 

політія, ателія, а десяти товаришам Астікрата – ісотелія [Syll.3, 175]. 

Вигнанці, які не змирилися зі своїм становищем і продовжували активну 

політичну діяльність, знаходячись на чужині, повернулись до Дельф у 356 р., 

коли фокідське військо під проводом стратега - автократора Філомела та його 

заступника Ономарха зайняло місто [Pomtow 1906, s. 89 – 126, 1906-a, s. 400 

– 420; Фролов 1983, с. 132; Глускина 1983, с. 65 – 66]. Одразу після 

повернення, деякі з них, отримали значні посади, що свідчить про заздалегідь 

підготовлену в місті платформу для реставрації свого політичного впливу. 

Так, Аристоксен був архонтом у 356/5 рр., Гегесарх – наопеєм 354 – 346 рр. 

[Syll.2, 140. 34, 38, 53, 63; Глускина 1983, с. 66, прим. 95] (У 346 р. до н.е. 

вони знов змушені були покинути місто, але у подальшому, за епіграфічними 

документами, вони самі, їх діти і онуки, знов з’являються на політичній 

арені та у якості посадових осіб. Астікрат, вірогідно, онук вигнанця 363 р., 

був булевтом 301 та 295 рр., Архелай – вигнанець 363 р. відомий, як булевт 

330 р. З цієї ж групи вигнанців: Дамотім – булевт 343/2 рр., Менон – притан 

332 р. та надалі [Глускина 1983, с. 67, прим. 98]).  
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     Іншим прикладом є доля сицилійського лідера Гермократа. Знаходячись з 

загоном сіракузських кораблів біля малоазійських берегів, де воював на боці 

Спарти проти Афін, він отримав повідомлення, що на батьківщині його 

засуджено на вигнання. Дізнавшись про це, Гермократ зібрав військо 

найманців та повернувся до Сицилії, де поповнивши лави громадянами 

зруйнованих карфагенянами міст розпочав війну проти фінікійських колоній 

у західній частині острова. Цими діями він завоював великі симпатії серед 

своїх земляків – громадян Сіракуз [Фролов 1983, с. 139]. І, хоча, подальша 

спроба повернення Гермократа до рідного міста 408/7 р. до н.е. завершилась 

невдало, весь хід його діяльності яскраво висвітлює звичайну практику 

вигнанців, щодо створення підгрунтя для своєї громадянської реабілітації, 

шляхом проведення політики, яка відповідає нагальним потребам рідної 

держави та демоса в її близькому прикордонні, на територіях сусідніх 

полісів. 

     Нарешті, і сама Ольвія іноді надавала притулок втікачам або вигнанцям, 

про що свідчить декрет на честь синопського екстирана Тімесілея та його 

брата Теопропа, які були вигнані з Синопи близько 437 р. до н.е. в результаті 

спільних дій синопських демократів та афінського флоту на чолі з Періклом і 

Ламахом [Plut. Per., 20; Виноградов 1981, с. 65 – 90, 1989, с. 110 – 111]. Отже, 

у ольвіополітів був приклад, в особі синопських вигнанців, як безкровно 

позбутись власного тирана, його родини і прибічників [Виноградов 1981, 

1995, с. 16; Снитко 2010, с. 137], які могли переселитись в інші держави, у 

тому числі, в Північно-Західний Крим, та, зокрема, на поселення Панське-I 

[Снитко, Туровський 1999, с. 38 – 43; Николаев, Снытко 2009, с. 189, прим. 

3]. 

     Так що, окремі знахідки на пам’ятках Північно-Західної Таврики, 

пов’язані з ольвіополітами, є цілком зрозумілими, враховуючи дещо 

складний та, багато в чому, ще нез’ясований, процес формування і 

подальшого  перетворення Ольвії в демократичний поліс класичного типу на 

протязі VI – IV ст. до н.е. [Виноградов 1983, с. 366 – 422, 1989, 1995, с. 5 – 56; 
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Крыжицкий, Отрешко 1986, с. 3 – 17; Крижицький, Крапівіна, Лейпунська 

1994, с. 18 – 44; Крыжицкий и др. 1989; 1999; Русяева 1986, 25 – 64, 1994-а, с. 

44 - 57; Буйских А. 2005, с. 146 – 164; Буйских 2009, с. 225 – 247; Крапивина 

2007, с. 5 – 17]. Достатньо обґрунтованим з цього приводу є зауваження  Г.С. 

Русяєвої про те, що, на жаль,  «Суспільно-політична історія Ольвійської 

держави через брак писемних документів, не може бути достатньо  повно 

простежена  не тільки з року в рік, але й для кожного півсторіччя окремо» 

[Русяева 1994, с. 50]. Але, навіть з огляду, на наявні лапідарні епіграфічні 

документи та наративні джерела за влучним висловом Ю.Г. Виноградова «є 

неправомірним розглядати Ольвію, як відсталий «ведмежий» кут античної 

цивілізації: не втрачаючи притаманній їй своєрідності, вона не відставала  

за часом, переживаючи ті ж самі процеси та розділяючи ту саму долю, яку 

довелось випробувати полісам Середземномор’я та Причорномор’я» 

(переклад І.О. Снитка) [Виноградов 1989, с. 5].  

     Отже, і Ольвії, як типовому давньогрецькому полісу, був властивий весь 

комплекс інструментів політичної боротьби,  включаючи вигнання за межі 

держави політичних опонентів, а також прийом інсургентів – опозиціонерів з 

інших держав. До того ж, не останню роль відігравали тісні політичні, 

торгівельно-економічні та культурні стосунки між родинними іонійськими 

колоніальними полісами в Північному Причорномор’ ї, які знайшли свій 

відбиток і в деяких вищеозначених археологічних матеріалах з пам’яток 

Північно-Західного Криму.    

15. Інформація наведена за реєстром ольвіополітів, згаданих у написах I – II 

ст. н.е., складеним П.Й. Каришковським [Карышковский 1993, с. 86 – 95]. В 

цих лапідарних харістеріях мова йшла про захист, недоторканість та силу 

держави [Карышковский 1993, с. 73 сл.; Buiskikh 2001, s. 331; Буйских 2009, 

с. 238]. В.М. Отрешко, з цього приводу, була висунута гіпотеза, згідно якої, 

знахідки посвячень Ахіллу є одним з критеріїв  у визначенні територіальних 

кордонів Ольвійського полісу [Отрешко 1979-а, с. 81 сл.], хоча, на нашу 

думку, встановленням цих стел ольвіополіти визначали лише сакральну зону 
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нового святилища Ахілла на Березані [Снытко 2009-а, с. 184, 2009-б, с. 365 

сл.; 2012-б, с. 36], після втрати патронату над Левке у II ст. н.е., внаслідок  

активної політики союзу Західно-Понтійських полісів на чолі з Томісом 

[Охотников, Островерхов 1993, с. 116]. Про це свідчать і знахідки посвячень 

Ахіллу тільки на західних кордонах держави, переважно в безпосередньому 

оточенні острова Березань та повна їх відсутність в інших територіальних 

частинах ольвійського полісу. Тим не менше, навіть таке, можливе, рішення 

питання, особливо, не йде в розріз з припущенням В.М. Отрешко, 

враховуючи те, що основна маса документально підтверджнених знахідок 

посвячень знайдена в межах держави, на західних, вірогідно, найбільш 

важливих в політичному і економічному аспекті для ольвіополітів та 

вразливих, з точки зору безпеки у цей час, кордонах держави, священний 

сакральний захист яких довірили саме Ахіллу, прерогативне відношення до 

культу якого у цьому мікрорегіоні поліса відомо ще з самого початку 

колонізації [Лейпунская 1970, с. 60 – 73; Русяева 1971, с. 22 – 29, 1975, с. 180 

– 181,1979, с. 67 – 69, 1994, с. 99 – 106; Буйских 2007-а, с. 42 - 45; Снытко 

2009-б, с. 365 – 37]. 

     Такі ж сакральні охоронні функції, вірогідно, виконували і стели з 

посвяченнями архонтів, стратегів, агораномів та жерців Аполлону Простату, 

Зевсу Спасителю і Гермесу Агорею, знайдені в різних територіальних 

частинах держави за міськими межами. Крім того, розглядаючи, згідно версії 

В.М. Отрешко, місця знахідок посвячень на честь Ахілла як можливі його 

святилища, за аналогією напрошується припущення, що території, де були 

знайдені посвяти Аполлону, Зевсу та Гермесу, також треба вважати 

вірогідними святилищами цих божеств, хоча не займаючись пошуками 

системності, припустимо аналізувати окремі знахідки, надійно засвідчені для 

певної місцевості, як, наприклад, стела на честь Аполлона Простата з с. 

Бехтери Голопристанського р-ну Херсонської області [Карышковский 1985, 

с. 34 – 35, 1993, с. 77 – 78]. Стратеги, які посвятили напис своєму духовному 

заступнику, встановили її в Гілеї на південно-східних кордонах полісу. 



257 
 

 

Кінець напису відбитий, що ускладнює реконструкцію формули документу. 

Звичайно, згадуються заслуги гіперету, будівельні роботи та свідчення про 

нагородження стратегів радою і народом [IOSPE, I2, 89, 98, 175; НО, 80, 81; 

Карышковский 1993, с. 78]. Коли виключити можливе зведення 

ольвіополітами укріплення - форту поблизу місця знахідки, то вірогідніше 

виглядає припущення про вдалу лісозаготівлю в Гілеї, призначену для 

фортифікаційних споруд Ольвії, городищ та фортів хори, скоріше за все, в 

відсутньому тексті напису сформульовану в загальній тезі,  як 

«будівництво». За вказані дії «для миру і процвітання» держави винесена 

харістерія Аполлону та відмічені заслуги стратегів [Снытко 2009-б, с. 185]. 

Використання дерева ольвіополітами для фортифікації в римський час має 

археологічне підтвердження [Крыжицкий и др. 1989, с. 160; Буйских 1991, с. 

92]. Більш того, з середини II ст. н.е., після руйнацій періоду війни з тавро-

скіфами, відновлюються зруйновані городища хори, розпочинається 

перебудова та раціоналізація захисної системи полісу за притаманними 

римлянам принципами, що пов’язане з появою в Ольвії римських військових 

загонів [Крыжицкий и др. 1989, с. 155; Буйских 1991, с. 115; Крапивина 1993, 

с. 148 – 149. Ці заходи вимагали значного об’єму будівельних матеріалів, у 

тому числі і лісу. Не є суперечливим і ствердження про використання 

ольвіополітами лісових масивів Гілеї в господарських потребах, 

неодноразово засвідчене багатьма джерелами. В будь-якому випадку, ми 

маємо справу з документом, продекламованим біля вівтаря храму Аполлона в 

Ольвії та у якості лапідарного підтвердження, встановленого в Гілеї [Снытко 

2009-б, с. 185]. Також, не виключено, що з давніх давен, північні, східні та 

південно-східні райони держави, а саме землі Гілеї, де були священні гаї, 

знаходились під сакральним захистом Аполлона [Снитко 2012-б, с. 37] 

(Опосередкованим свідченням можливості існування святилища Аполлона, 

або певного особливого місця поклоніння  в класико-елліністичний період, 

може бути знахідка графіто з посвятою на його честь «двадцятого числа 

місяця» на одному з самих північних поселень ольвійської хори Сиверсів Маяк-
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I, тобто на північних кордонах держави [Снытко 1991, с. 66–70]. При цьому, 

треба враховувати, що культ Аполлона був загальнодержавним і  основним 

місцем його відправлення було саме місто Ольвія. Знахідка цього графіто за 

межами міста є не типовою та виключною [Снытко 2009-а, с. 187]. До того 

ж, можливе існування святилища Аполлона на поселенні Сиверсів Маяк, 

вдало збігається з гіпотезою С.Б. Буйських про наявніть та функціонування 

від доби колонізації святилищ  extra-urban в ольвійських прикордонних землях 

[Буйських 2004-а, с. 3 - 14]. Додамо, що зв’язок Аполлона з північчю є 

загальновідомим і традиційним та простежується навіть у назві філи 

Βορεὶς, відомої в декотрих мілетських колоніях [Ehrhardt 1983, s. 98, 100 f.; 

Русяева 1986, с. 59, прим. 151]. У найдавнішому напису з Фери VIII ст. до 

н.е., зі святилища Аполлона Карнейського, також є посвята Βορεαὶος 

[Lazzarini 1976, № 455; Русяева 1986, с. 59, прим. 151]). 

     В той  же час, найвірогідніше, прерогативою Ахілла була опіка західних 

кордонів полісу, починаючи з заснування на його честь святилища на 

Бейкуші у VI ст. до н.е. [Русяева 1971; Буйских 1987; Крыжицкий и др. 1989, 

с. 88 – 89; Отрешко 2009, с. 72].  В класично-елліністичний період святилище 

на Бейкуші, можливо,  дещо втратило свій вплив і майже не 

використовувалось. Вірогідно, це було пов’язане з піклуванням 

ольвіополітів, щодо основного загальногрецького  святилища Ахілла на 

Понті, улаштованого на Левке. Не виключено, що у зв’язку з цим і частина 

мешканців Бейкушу, серед яких були жерці, храмова прислуга та фіасити, у 

той час перемістились до о-ва Зміїний. Хоча, треба відзначити, що в більш 

пізні часи святилища Ахілла знаходились в різних пунктах території полісу, у 

тому числі і в р-ні Бейкуша [Карышковский 1962, с. 145, табл. 1; Отрешко 

1977, с. 40 – 44; 1979-а, с. 80 сл.; Крыжицкий и др. 1989, с. 89]. 

16. Вказана дата за Ю.Г. Виноградовим є часом реставрації та затвердження 

сильної тиранічної влади, анулювання інституту намісників скіфського царя, 

хоча і в умовах збереження скіфського протекторату над полісом в певних 
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межах. Поява ж тиранії, за думкою дослідника, співпадає з часом емісії литих 

оболів з легендою ΠΑΥΣ, а саме, хронологічним відрізком 490 – 480 рр. до 

н.е. [Виноградов 1989, с. 112, 120]. Що стосується гіпотези автора стосовно 

вірогідності існування скіфського протектората над Ольвією в середині V ст. 

до н.е., то вона є достатньо суперечливою, такою, що базується, в основному 

на розповіді Геродота та деяких, суто логічних висновках [Охотников 2006, 

с. 27], яким поодинці можна знайти й інші пояснення [Крижицький 2001, с.21 

- 36].  

17.  . На нашу думку, часом встановлення тиранії в Ольвійській державі може 

бути період емісії срібних статерів з легендою ΕΜΙΝΑΚΟ, а саме 460 – 450 

рр. до н.е. [Снытко 2011-в, с. 136 сл.]. Про характеристику та датування 

монет (остаточний варіант, запропонований П.Й. Каришковським - 460 – 440 

рр. до н.е.) див.: [Карышковский 1960, 1984, с. 84 - 85]. Підкреслимо також, 

що процес передислокації мешканців хори в район Ольвії стосувався лише 

землеробського населення. Скотарі  ж хори лишилися на своїх пасовищах. 

Навіть важко уявити, як значну масу великої та дрібної рогатої худоби, яка 

становила більшість поголів’я в архаїчну добу [Журавлев, Маркова, Сычева 

1990, с. 98, 110], можна було швидко перегнати до Ольвійського 

передграддя. В цьому не було жодного сенсу, оскільки худобі були потрібні 

якісні пасовища, зокрема в районі Аджигола. Більш того, навкруги міста тоді 

були розташовані земельні ділянки громадян. Населення хори, зайняте в 

скотарстві, природно не могло взяти активну участь в реорганізації та 

перебудові центру поліса, оскільки сфера його діяльності вимагала постійної 

щоденної праці у тваринництві, яке на той час забезпечувало продукцією 

майже все населення Ольвійської держави [Снитко 2009, с. 12 – 13], а що 

стосується вовни та виробів з неї, то й інші міста античного світу [Одрін 

2001, с. 91 – 92]. Громадянський колектив Ольвії, стислий жорсткою 

стінохорією, навіть надав разом з правами громадянства майже перший 

документально засвідчений у давньогрецькому світі привілей енктесісу 

(ἐγκτησις) – право купівлі землі збіглому синопському тирану Тімесілею та 



260 
 

 

його брату Теопропу [Виноградов 1981, с. 86 – 87, 1995, с. 16] (За Ю.Г. 

Виноградовим, К.К. Марченко та В.П. Яйленко стінохорія у цей час була 

безпосередньо пов’язана з варварською загрозою [Марченко 1980, с. 142 – 

143; Виноградов 1989, с. 83; Яйленко 1982, с. 142 – 143;Vinogradov 1980, s. 72 

ff.] , що не знаходить достатнього археологічного підтвердження 

[Крижицький 2001, с. 31; Буйских 2009, с. 230]. Натомість, більш вірогідною 

видається гіпотеза С.Д. Крижицького, С.Б. Буйських, А.В.Буракова та В.М. 

Отрешка про планову концентрацію грецького землеробського населення 

навкруги міста для більш щільного освоєння та розмежування між 

громадянами навколишніх земельних угідь [Крыжицкий и др. 1989, с. 139]). У 

цих умовах, коли кожна ділянка землі була вкрай важлива, спеціальний 

перегін худоби до стін Ольвії видається нереальним та безглуздим [Снитко 

2011, с. 13]. Додамо, що навіть цей тимчасовий період відносного запустіння 

життя на хорі був нетривалим. Нові матеріали розкопок декількох пам’яток 

ольвійської периферії, вкупі з даними раніших досліджень [Штительман 

1958, с. 131 – 132; Русяева 1968, с. 212] та окремими нумізматичними 

знахідками [Наумов, Снитко 1989, с. 644], свідчать, що процес нового 

розширення хори був розпочатий уже в останній третині V ст. до н.е. 

[Марченко 1985, с. 50 - 51; Виноградов, Марченко 1985, с. 14 – 15, 1986, с. 59 

- 68; Буйских 1985-а, с. 263 – 264, 2009, с. 230; Марченко, Доманский 1986, с. 

48, 55], хоча інтенсивності він набув на межі V – IV ст. до н.е. [Крыжицкий и 

др. 1989, с. 99].  Так що,  і останню третину V ст. до н.е. не можна сприймати, 

як час повного запустіння життєдіяльності на території т. зв. «великої» хори. 

18. На ділянці некрополя грунт переважно складається з тонкого (0,1 – 0,2 м) 

гумусованого супісчаного шару малопридатного для посіву та вирощування 

зернових культур. 

19. Детальніше про поховальні споруди некрополя див.: Розділ 3.     

20. За інформацією з щоденника С.Б. Буйських, розвідувальні розкопки 

проводились В.М. Отрешко 30 – 31 серпня 1973 р. [Буйских 2009-а, с. 339]. 
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21. Велич та краса  Аджигольського краєвиду надихнула М. Еберта 

розмістити на титульній сторінці своєї праці малюнок з зображенням 

моменту розкопок на тлі навколишнього природного пейзажу [Ebert 1913, s. 

1].  

22. З наведених М.Ебертом орієнтирів місцерозташування некрополя, 

виключаючи берегову лінію лиману з Аджигольською косою, до 2009 р. 

частково зберіглась лише будівля Нижнього (південного, узбережного) 

Аджигольського маяка – тогочасного військового телеграфу [Ebert 1913, s. 2]. 

На нинішній час будівля повністю розібрана місцевими жителями. Курган 1F 

не нанесений на плані, за поясненням М. Еберта знаходився у 600 м 

північніше крайнього північно-західного кургана доби бронзи Аджигольської 

групи 1C, навкруги якого сконцентровані всі насипи [Ebert 1913, s. 3, abb.1]. 

23. Близько трьох десятків поховань безкурганної частини некрополя 

зруйновано та потім присипано сучасними грабіжниками у 2007 - 2008 [див.: 

Курганська, Снитко 2008, с. 96; Снытко, Курганская, Лобко 2010, с. 266].  

24. Включаючи  поховання Аджигольського некрополя до так зв. 

„приольвійської групи пам’яток скіфської культури” та формулюючи час 

завершення використання могильника, як  друга чверть V ст. до н.е. 

[Гребенников 2008, с. 51], Ю.С. Гребенников згадує лише одне поховання в 

земляному склепі IV – III ст. до н.е. -  1P, цілком дотепно пов’язуючи його з 

давньогрецьким населенням хори Ольвії [Гребенников 2008, с. 58]. При 

цьому дослідник не наважується на комплексний підхід до розгляду питань 

хронології пам’ятки в античий період, а лише «вириває» з загального 

контексту кургани пізньоархаїчної та ранньокласичної доби [Гребенников 

2008, с. 36], також не враховуючи наявність цілої мережі синхронних їм 

давньогрецьких поселень та хуторів в цьому мікрорегіоні (див.: Розліл 3. 1).   

25. Окремий опис Пітухівського некрополя надається нижче. 

26. Ще чотири нові садиби Пітухівка, Сад. № 1, 4, 5, 6 відносяться до IV – III 

ст. до н.е. 
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27. Ю.С. Гребенников згадує лише поховання № 371 некрополя Березані, яке 

за його висловом (без посилання на відповідну літературу),  багатьма 

дослідниками (?)  вважається варварським [Гребенников 2008, с. 37, 126]. 

Про варварську інтерпретацію цього поховання див.: [Капошина 1956, с. 230; 

Мурзин 1982, с. 50]. 

28. Вірогідно, мались на увазі загалом кургани Південного та Північного 

некрополів біля с. Прибузьке. До А. Шмідта ці кургани у 20-х рр. XIX ст. 

описував П.І. Кеппен, вказуючи на відстань до них від Ольвії – 4,5 верст 

(Див.: Тункина 2002, С. 621). 

29. Ще один курган доби енеоліту – бронзи був досліджений в північно-

східній частині некрополя, біля берегового кліфу, Ю.С. Гребенниковим та 

О.В. Симоненко у 1991 р. [Гребенников, Симоненко, Смирнов 1991]. 

30. Надається загальна площа некрополя, з урахуванням використання його в 

класично-елліністичний період. Подальший опис некрополя цього часу 

наведений:  Розділ 2. 3. 

31. Розкопки поселення не проводились.  

32. Цей некрополь Ю.С. Гребенников також відносить до приольвійської 

групи пам’яток скіфської культури [Гребенников 2008, с. 36 - 39]. 

33. В статті С.Б. Буйських та В.М. Отрешка в меморіальній збірці пам’яті 

В.М. Отрешка «Ольвийские древности» [Буйских, Отрешко 2009, с. 136 - 

144] запропонована дещо розширена періодизація розвитку сільської округи 

Ольвіїї VII – I ст. до н.е, яка загалом налічує дев’ять етапів. Але, включення 

до цієї періодизації таких сумнівних етапів, як первинне утворення хори 

Березані та поступове переміщення центра полісу с Березані до Ольвії, від 

чого в останній праці відмовився сам С.Б. Буйських [Буйских 2009, с. 238 – 

239, 2011, с. 58 – 59], спонукає нас користуватися в дослідженні 

попередньою, більш виваженою та вже перевіреною на надійність часом,  

періодизацією [Крыжицкий и др. 1989, с. 10 – 11]. 

34. Автори розкопок некрополя висунули припущення, що він був залишений 

лише мешканцями відкритого у 1974 р. [Бураков и др. 1975, с. 263] поселення 
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Мала Чорноморка-IV [Буйських, Нікітін 1988, с. 89 - 90]. Але, відсутність в 

розглядаємому районі інших некрополів IV – III ст. до н.е., яка може бути 

пояснена й недостатньою дослідженністю в цьому напрямі, натомість, може 

свідчити про функціонування на Лагерній косі в класично-елліністичний час 

єдиного спільного некрополя для мешканців агломерації поселень, що 

зафіксовано на багатьох територіях хори Ольвії. Зазначимо також, що 

некрополь був розміщений на початку коси, в місті де природні супісчані 

грунти були майже не придатні для вирощування зернових культур. Це, в 

певній мірі, свідчить про розумний та кваліфікований первинний розподіл 

давніми мешканцями мікрорегіону наявного земельного кадастру.     

35. Є підстави припустити, що некрополь класично- елліністичного періоду в 

більшій мірі, чим це уявляється на сьогодні, розширювався і в бік заходу, 

навіть за сучасний шлях Миколаїв - Парутине. Про це, певною мірою 

свідчить наявність окремих, незначної висоти курганів, хронологічно-

культурна належність яких не з’ясована та знахідки уламків кераміки 

античного періоду.  Таким же чином, некрополь міг розширюватись і в бік 

півночі до сучасного с. Кателине, на території якого, біля автобусної 

зупинки, на господарських городах, знаходиться курган висотою близько 

трьох метрів, при ритті на якому господарської ями у 2009 р., місцевими 

жителями були вивернуті з грунту великі вапнякові квадри, наявність яких, 

безумовно свідчить, що насип відноситься до античної епохи, або в нього 

було здійснене підпоховання цього часу. Ще один курган знаходиться у 50 – 

100 м на захід від означеного насипу. Можливо, на території сучасного с. 

Кателине, існувала окрема ділянка великого спільного некрополя цього 

мікрорегіону. 

36. В класично-елліністичний період життєдіяльність простежується лише на 

узбережній ділянці колишнього великого поселення Чортувате-VII, де була 

досліджена одна з найперших садиб класичного часу на території хори Ольвії 

[Буйских 1985-а, с. 264, 1990, с. 51 - 52]. 
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37. Зазначимо, що вирощування дерев на пісчаних грунтах Миколаївського 

півострову було достатньо складною справою.  Діяльність з озеленення 

території у-ща Спаськ та загалом м. Миколаїв, розпочата О.С. Грейгом, була 

продовжена миколаївськими гімназистами у другій половині XIX. та на 

початку XX ст. (1900 р.). Була засаджена деревами й тераса, яку займав 

некрополь античного часу. Навіть донині в цьому місці росте декілька 

вікових шовковиць. Ці насадження певною мірою врятували територію 

пам’ятки від забудови XIX – XX ст. Терасу навіть обійшли при прокладці 

промислової залізничної колії, яка проходила навкруги міста по узбережжю 

лиману. Дещо оминає терасу і трамвайна колія. Лише при будівлі 

трамвайного кільця був зачеплений край тераси та пошкоджено декілька 

поховань.  

38. І.В. Тункіною готуються до видання коментарі до спогадів Г. Келера про 

мандрівку до Криму у 1821 р. (переклад з німецького І.М. Дунаєвської): 

«Путешествие в Крым в 1821 г.». Користуюсь можливістю подякувати І.В. 

Тункіну за надану можливість попередньо ознайомитись з працею Г.К.Е. 

Келера у російському перекладі. 

39. У 1970-х рр. територія на якій знаходиться пам’ятка була виділена під 

паркову зону. Підлягала систематичній плантажній оранці та була засаджена 

деревами та кущами. Західний край некрополя частково займають ділянки 

дачного товариства, організованого в ті самі роки. Не виключено, що якась 

частина могильника знаходиться під дачними будівлями.   

40. З цього приводу, є сенс навести думку С.Д. Крижицького про генезис 

грецьких північнопричорноморських курганів від місцевих скіфських 

традицій, під якими розуміються саме давні традиції Північного 

Причорномор’я, т.я. в Середземномор’ ї та Егеїді побудова курганів теж 

відома [Крыжицкий 1993, с. 75]. Безумовно, для греків, маючих  власні 

курганні традиції, які з давніх часів зафіксовані в Аттиці [Kurtz, Boardman 

1971, p. 68 - 73], Анатолії, Лідії, Східній Греції, Західному та Північному 

Понті [Lungu 2010, p. 52 – 53; Снитко 2011, с. 17 - 18] і були пов’язані з 
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героїзацією померлих [Липавский 1990, с. 26], при влаштуванні власних 

некрополів в місцях, де вже були меморіальні земляні споруди попередніх 

епох, цей фактор мав неабияке значення та додатково стимулював на 

побудову власних курганів над могилами своїх померлих. Цілком імовірно, 

що давньогрецькі колоністи на новому місті, не забуваючи давні етнічні та 

родинні традиції, започаткували й свої  власні інновації в ідеології, духовній 

та матеріальній культурі, які базувались на міфології, історії та культурі саме 

Північного Причорномор’я. Не викликає сумніву й те, що велич степових 

могил доби енеоліту - бронзи, які іноді були до 10 м заввишки, сприяла появі 

в середовищі грецьких першопоселенців певних легенд про колишніх 

могутніх володарів цього краю, які знайшли свій відбиток і в скіфському 

логосі Геродота [Hrod., IV, 11, 71], та з іншого боку, впливала на грецьку 

традицію побудови  курганних меморіалів [Снытко, Касьяновский 2012, с. 

12]. Особливо, це простежується по скупченням великих курганів 

ольвійського міського некрополя – «урочища Ста могил»,  які, дещо, зовні 

нагадують степові. Безумовно, побудову таких монументальних споруд 

могли дозволити собі лише представники найвищої аристократії, яка 

виділилась серед мешканців міста вже в класично- елліністичну епоху. Все 

це вдало співпадає з гіпотезою С.Д. Крижицького про специфіку еволюції 

Ольвійського та інших причорноморських давньогрецьких полісів в умовах 

варварського оточення та значної віддаленості від основного ареалу 

концентрації античних держав, особливості якої, знайшли відбиток, 

переважно, на теренах розвитку культури [Крыжицкий 1994, с. 19]. 

41. Натомість, вони фігурують в ольвійському декреті 40 – 30 рр. IV ст. до 

н.е. на честь афінян Ксантіппа Аристофонтова з дему Ерхія та Філополіда 

Філополідова з дему Дейради [НО, 5; Виноградов 1990, с. 58].  

     Хоча, можливо, в Ольвії, деми, якщо вони дійсно існували як полісний 

підрозділ, не мали такого вагомого  суспільного та внутрішньополітичного 

значення як в Аттиці класичної доби, що може пояснюватись відносно 

невеликою територією Ольвійського поліса та незначною загальною 
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кількістю громадянського населення, відносно Афінської держави. Навіть в 

самій Аттиці IV ст. до н.е. належність до певного дему була вже суто 

формальною та не припускала обов’язкового проживання на його території. 

Так, наприклад, оратор Демосфен, який належав до типового  сільського 

дему Пеанії, постійно мешкав в місті, навіть не маючи власної земельної 

ділянки в своєму демі. В районі Афін та Пірею знайдено набагато більше 

надгробків сільських демотів ніж на некрополях в самих демах [Андреев, 

1983, с. 261 – 262]. Але, не треба й недооцінювати важливої ролі демів, т.я. 

сільське населення Аттики в IV ст. до н.е. продовжувало бути 

багаточисельним, та за багатьма документальними свідченнями, можна 

стверджувати, що більша частина сільських демотів продовжувала жити в 

своїх демах, безпосередньо займаючись сільським господарством на своїх 

родинних земельних ділянках [Андреев 1983, с. 263]. 

     Відсутнє використання демотиконів й при згадці ольвіополітів в 

різноманітних документах інших держав. Але, цікавим в цьому плані є 

відомий дельфійський декрет першої половини III ст. до н.е. на честь феорів 

припонтійських та інших міст де згадується борисфеніт Діонісій Діонісіїв 

[Граков 1939, с. 247 – 248, № 12], якого цілком справедливо Б. М. Граков 

вважає ольвіополітом, посилаючись на те, що Ольвія іноді згадується під 

назвою Борисфен в епіграфічних документах [IOSPE, I2, 24], а також за 

згадкою у Діогена Лаертського [IV, 71] філософа Біона Борисфеніта [Граков 

1939, с. 248]. Також, наведемо надмогильну стелу зі східного некрополя на 

Родосі з іменем Гедеї, доньки Аристокріта – борисфенітки [Граков 1939, с. 

289, № 67]. Стосовно декрету Каноба [IOSPE, I2, 24] треба зауважити, що є 

різні трактування відносно визначення в його преамбулі назви міста 

Борисфен, під яким безумовно розуміється Ольвія [див.: Карышковский 1967, 

с. 75 – 90; Виноградов 1976, с. 75 – 84, 1989, с. 26 - 28]. Тим не менше, 

можливо, саме у випадках, коли в документах йдеться мова про окремі 

персоналії, ми маємо справу з демотиконами, де вказані ольвіополіти 

фігурують за належністю їх до великого полісного дему – Борисфену 
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(Березань), територія якого охоплювала мікрорегіон в усті Березанського 

лиману. Зазначимо, що вказані особи названі борисфенітами вже в той час, 

коли Ольвія Понтійська була широко відома в античному світі і не існувало 

потреби в уточненні, з якої саме Ольвії походять ті чи інші персони, а сам 

Борисфен безумовно входив до складу Ольвійської держави. Більш того, в 

елліністичний період використання етнікону Βορυσθενὶτηι було вже вкрай 

виключним і вихідці з міста в багатьох іноземних документах, переважно, 

фігурують як ольвіополіти. Також, цілком вірогідно, що стосовно 

ольвіополітів класично-елліністичної доби використовувались демотикони 

лише за належністю їх до відносно знайомих в античному світі ольвійських 

міст, яким і був Борисфен. Вказане припущення не йде в розріз з відомою 

античною практикою. Наприклад, в Афінах під демами, назви яких походили 

від місця розташування, або їх засновників, розуміли не приміські садиби, а 

малі міста на периферії [Андреев 1983, с. 264 - 265]. Тим більше, що саме 

афінян в інших полісах, в тому числі і в Ольвії [НО, 5], часто-густо, в 

офіційних документах, згадували, в першу чергу, за їх належністю до 

певного афінського дему (використання етнікону ‘Αθηναὶος без демотікона в 

сигнатурі скульптора Стратоніда під посвятою Аполлону Лікарю IV ст. до 

н.е. на постаменті статуї з Ольвії [НО, 65] має дещо інший характер, та є 

своєрідним «тавром» відомого афінського майстра). Можливо, і ольвіополіти 

загальний етнікон ‘Αθηναὶος використовували переважно для жителів 

безпосередньо Афін та для оселившихся в їх місті і втративших рідні коріння 

ксенів, як у випадку з Аркефоном Кефісодотовим (надгробок III ст. до н.е., 

див.: Брашинский 1963, с. 144; НО, 98). З цього приводу зазначимо, що 

подальше дослідження адміністративно-територіального розподілу 

Ольвійського полісу неможливе без вивчення проблеми його малих міст 

(поліхніони) та великих селищ хори (коме), з ознаками урбанізації в 

загальному плануванні, архітектурі [Крыжицкий и др. 1989, с. 36 – 37; 

Отрешко, Буйских 1989, с. 10, 2009-а, с. 61 – 62; Крыжицкий 1993, с. 32 - 34], 
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а в римський час і фортифікації [Буйских 1991, с. 83 - 90], які саме й могли 

бути центрами полісних демів. 

42. В одному з написів з Сиверсова Маяка, виконаному на фрагменті 

синопської сіми, мова йде про якусь спільну участь громадян сільської 

общини в місяці Посідеоні, щодо спільного достатку (?)  та згадується ім’я 

(?) Марона [Снытко 1994-б, с. 125] (Рис. 51): 

...τι κόὶνών... 

...ποσιδέων...  

...προδαψινς...  

...ΜΑΡΩΝ... 

...υ (ι ?)ν... 

      Така форма напису місяця (ποσιδέων) характерна для Мілету та Синопи 

[Samuel 1972, p. 116 – 117]. Ольвійське графіто Андокіда дає форму – 

ποσειδὶων [Виноградов, Русяева 1980, с. 38]. В Кізіку відоме використання 

варіанту -  ποσειδέων [Samuel 1972, p. 116].В ольвійській ономастиці ім’я 

Марон, яке має дорійське коріння, доки не зафіксоване, але воно достатньо 

поширене в сусідньому з Ольвією Херсонесі Таврійському [Кац 1985, c. 

105,110] та на Кніді [Jefremov 1995, s. 121, 124, 162, 164, 245]. В Ольвії з 

графіто на кіліку відоме ім’я Мойрон (Μοὶρων), яке відноситься до категорії 

рідкісних [Русяєва, Костюк 2010, с. 53, рис. 1, № 4-5].Можливо, слово Марон, 

яке, до того ж, відрізняється від загального тексту великими літерами, в 

контексті напису є не ім’ям власним, а етніконом (демотіконом ?) – назвою 

селища, общини  або певного сільського дему, враховуючи, що назви демів в 

класичному аттичному варіанті зазвичай походили від імен їх засновників 

[Андреев 1983, с. 264 – 265]. Виходячи з використання «лунарної» сігми в 

тексті, документ датується не раніше за останню чверть IV ст. до н.е. 

    Графіто з Лиманів на уламку херсонеської амфори, в одному з найбільш 

вірогідних варіантів інтерпретації тексту, трактується, як своєрідний 

ексцерпт переліку державних податків (δηµόσιον) в грошовому еквіваленті, 
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які звичайно складали традиційну десятину (δεκατηφόρος), з кожної 

земельної ділянки або ойкосу (οὶκόπεδον καὶ µέρει), позначених в написі 

умовним порядковим номером [Снытко 2011-д, с. 185 – 186] (Рис. 50): 

... ἐνάτη `ΜΜ ... 

... δεκάτη  `ΜΜ ... 

... ἐνδεκάτη ΜΜ ... 

... δω(?)δεκάτη ΜΗ ...  

... τρε(ῖ)ς καὶ δεκάτη `Ν (Μ ?) …    

… [πέ]ντε (?) καὶ δε(κά)τη `[Μ, Ν (?)] ... 

     Переклад: 

... дев’ята – 40(?) + 40(?) = 80(?)  (можливо 2 міни = 200 драхм ?) ... 

… десята – 40(?) + 40(?) = 80(?)  (2 міни = 200 драхм ?) … 

… одинадцята – 40(?) + 40(?) = 80(?)  (2 міни = 200 драхм ?) … 

… дванадцята – 40(?) + 100 = 140(?) (1 міна + 100 драхм = 200 драхм ?)  

… тринадцята – 50 или 40 ? (1 міна = 100 драхм +… ?) ... 

… п’ятнадцята (?) [40 или 50 (?)] (1 міна = 100 драхм +… ?)… 

     Про участь мешканців хори в громадських справах розповідає й відомий 

ольвійський документ, де згадується мешканець пастушого селища: …ἐκ 

Νοµὶας κω[µης]… [НО, 34]. 

     Отже, навіть з огляду наявних, кількісно незначних, але достатньо 

виразних епіграфічних джерел, можна зробити певні висновки про те, що 

сільські мешканці не були осторонь загальнодержавних і суспільних справ та 

про безперечне існування внутрішньої суспільної організації населення хори 

Ольвії в контексті загальнополісного устрою. 

     Опосередкованим свідченням про певну адміністративно-територіальну 

організацію громадян також може бути ціла серія ольвійських лапідарних 

документів IV – III ст. до н.е., постанови в яких були винесені від «Ради та 

Народу ольвіополітів» (βουληι και δηµωι) [IOSPE, I2, 26, 27, 29, 32 – 35; НО, 

24 – 28, 30, 40 (?), 43; Виноградов 1984, с. 56, 1989, с. 164]. Особливу роль 
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Ради в Ольвії, назва якої першою фігурує в більшості документів, підкреслює 

й Г.С. Русяєва [Русяєва 1994, с. 50].  

     В давньогрецьких демократичних суспільствах Ради, зазвичай, складались 

з обраних представників суспільно-територіальних громад (філ, фратрій, 

демів), які відстоювали на державному рівні соціально-політичні і економічні 

інтереси окремих спільнот та територій полісу. Заслуговує уваги  

припущення Н. Ерхардта, яке базується на загальній кількості ольвійських 

стратегів, що Ольвія, подібно метрополії та сусідній Істрії, була поділена на 

шість філ [Ehrhardt 1983, s. 206; див. також: Русяєва 1994, с.50]. В переважній 

більшості документів дійсно згадується 6 стратегів. Але, зафіксовані 

випадки, коли присутні 4 стратеги + 1 жрець [НО, 85], 5стратегів + Феодул, 

син Макага, що служив відмінно (вірогідно, теж стратег з цього складу 

колегії). Тим не менше, треба враховувати і загальну кількість архонтів в 

колегіях, які, наприклад, в Херсонесі представляли саме філи [Сапрыкин 

1997, с. 109]. Крім того, що стосується Ольвії, досі достеменно невідомий 

весь комплекс повноважень як стратегів так і архонтів, а також сам механізм 

їх обрання до колегій. Лапідарні документи римського часу свідчать, що 

стратегів в колегіях було 4 – 6, архонтів – звичайно 4 - 5 [Карышковский 

1985, с. 34, 1993, с. 86 – 95]. В любому з варіантів можна цілком припустити, 

шо населення Ольвії, найвірогідніше, було розподілене, в різні часи, на 5 – 6 

філ. Наявність шостого стратега в колегії можна пояснити тим, що він 

ольвіополітами міг обиратися для громад і територій, які офіційно не 

входили до складу держави (мікселліни ?), війська найманців, або для 

координації спільних дій з римськими військовими загонами під час їх 

присутності на теренах Ольвійської держави. Про останнє, певним чином, 

свідчить посвята Аполлону Простату середини II ст. н.е., де в складі колегії 

стратегів згадується Марк Аврелій Мікіон (він же Муропсаз) [НО, 80], який 

виходячи з формульної послідовності розташування повного ім’я та 

наявності прізвиська, скоріше за все, належав саме до римського війська 

(вірогідно, міг за корисні вчинки отримати й політію від благодарних 
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громадян). Таке висвітлення імені з римським корінням в документі різко 

відрізняється від використання в офіційних документах, в перші сторіччя 

нової ери в Ольвії римських імен в грецькому формульному варіанті, одне з 

яких відоме, наприклад, з стінобудівного напису (Аврелій Юліан, син Юліана 

[НО, 52]), що, в конкретному випадку, можна лише  пов’язати з даниною 

моді на римські імена серед самих ольвіополітів. Про можливість надання 

ольвіополітами політії представникам римського війська, опосередковано, 

свідчать і деякі інші епіграфічні документи, а саме – знахідка римського 

військового диплому в будівлі, що  примикала до південно-східної стіни 

Ольвійської цитаделі. Диплом належав ветерану I Цисипаденської когорти,  

що перебувала в Нижній Мезії за часів легата Вітрасія Поліона та датується 

156 р., який, найвірогідніше, після завершення строку служби оселився в 

Ольвії [Иванчик, Крапивина 2005, с. 204 – 206]. 

     В Аттиці навіть існував певний кворум представників демів в раді 

п’ятисот, який складався залежно від загальної кількості демотів [Андреев 

1983, с. 263 – 264].     В сусідньому Ольвії Херсонесі, вибори в Раду 

проходили по філах та іноді  по гекатостіях, про що повідомляють деякі 

лапідарні документи, як то проксенія на честь синопейця де присутні лише 

два номофілаки, залишивших печатку під декретом. При цьому, були 

присутні три архонти від кожної філи, що свідчить про збереження вагомої 

ролі філ [Сапрыкин 1997, с. 109]. За декретом 140 р. до Ради було обрано по 

10 чоловік від кожної з 4 сотень, що повинно було співпадати з одним 

чоловіком від фратрії, яких було 10 в кожній гекатостії – демі [Сапрыкин 

1988, с. 99]. Це перекликається з тим, що відомо про політичний устрій 

хесонесської метрополії Гераклеї під час влади  Ради 600. Ця Рада 

об’єднувала громадян по 10 чоловік від кожної з 60 сотень, тобто по одному 

чоловіку від фратрії: 60 х 10 = 600 фратрій, що відповідає Раді 600 за 

Аристотелем [Сапрыкин 1988, с.99]. 

      Враховуючи «проафінську» орієнтацію розвитку ольвійської демократії,  

не виключено, що і в Ольвії, по аналогії з демократичними Афінами, 
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булевти, були обраними представниками певних суспільних і територіальних 

громад полісу та відігравали значну роль в політичному та економічному 

функціонуванні держави, особливо, в класичний період, хоча досі, за 

відсутністю відповідних джерел, залишається невизначеним питання, як 

регулювався склад Ольвійської Ради та невідома її чисельність.  Цими 

окремими територіями в цей час могли бути райони полісу з найбільшою 

концентрацією сільського населення і з наявністю сільськогосподарських 

агломерацій: Березансько-Чорноморський, Аджигольський, безпосередньо 

Ольвійський – Дніпровський (Дніпровське – Закісова та Широка балки), 

Волосько - Чортуватський, Козирський, Старобогданівський (Стара та Нова 

Богданівка – Радсад), Дідовохатський (Мала Корениха – Дідова Хата – 

Велика Корениха – Варварівка). Район Волоської коси, де зафіксована велика 

кількість віл [Крыжицкий и др. 1989, с. 98, рис. 35, № 54 – 67], в елліністичну 

епоху, можливо, був окремою спеціальною територією ольвійських 

приміських садиб. На лівому березі Бузького лиману в класично-

елліністичний період виділяються райони Миколаївського півострову і 

Галицинівка – Лимани – Лупареве та в усті Дніпровського лиману – Скелька 

– Олександрівка. Найбільші базові урбанізовані поселеня могли виконувати 

функції своєрідних адміністративних центрів  територій, навколо яких були 

згуртовані соціально-суспільні та родинні групи громадян окремих районів. 

Також, не виключено, що за прикладом Афін  – основного провідника 

демократичних перетворень в тогочасній Ойкумені, такі спеціально 

організовані полісом територіально-суспільні угрупування в Нижньому 

Побужжі, могли мати назву – деми, хоча використання цього терміну, як, до 

речі, й інших, стосовно соціально-суспільних полісних підрозділів, в  

ольвійських лапідарних документах, досі не зафіксовано. Появу демів, якщо 

вони дійсно існували, на наш погляд, слід пов’язувати з процесом 

внутрішньої колонізації кінця V – першою третиною IV ст. до н.е., який 

хронологічно співпадав, з часом кардинальних демократичних перетворень в 

Ольвійському полісі.  
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     В свою чергу, безумовно, крім суто територіального, існував і суспільний 

розподіл на певні філи, про що свідчить існування в Ольвії, в першу чергу, 

колегії архонтів від імені якої виносились державні постанови на протязі 

тривалого часу ольвійської історії. Найбільш вірогідним, виходячи з майже 

незмінної максимальної   кількості архонтів  у складі колегії, на наш погляд, 

є припущення, що громадянський колектив Ольвійської держави був 

розподілений на 5 філ, які, в свою чергу, були поділені на фратрії, тощо. 

Відомі документи, коли в колегії присутні лише чотири архонти [НО, 86], 

але, в цих випадках,  неповний склад колегії можна пояснити й іншими 

причинами і ми маємо справу, скажімо, з необхідним кворумом вищих 

посадовців для винесення постанови про харістерію за тимчасовою 

відсутністю з певних причин когось з членів. 

     На користь наявності 5 філ можуть свідчити й інші документи, а саме 

склад колегії ольвійських агораномів, в якій найчастіше присутні 5 

фігурантів, як, наприклад, в посвяті  Ахіллу Герою при першому архонті 

Єврисивії сині Анаксімена [НО, 90]. П’ять осіб складають і відому 

екстраординарну кризову колегію сітонів в елліністичну епоху (по одному від 

кожної філи ?) де один з персонажів – Афенодор, син Демагора, позначений, 

як секретар (γραµµατεύντος) [НО, 72]. На останнього, крім звичайних 

обов’язків сітона, були, вірогідно, з колективної згоди членів колегії, 

покладені й додаткові секретарські функції. Отже, найпевніше, при 

визначенні числа ольвійських філ, в першу чергу, треба виходити з кількості 

саме архонтів, а не стратегів, що пропонує Н.Ерхардт [Ehrhardt 1983, s. 206]. 

     Таким чином, спираючись на матеріали сучасних археологічних 

досліджень та вибіркові епіграфічні джерела, можна констатувати, що 

сільське населення хори Ольвії, безумовно, було задіяне та безпосередньо 

приймало активну участь в громадських справах полісу. Тим не менше, 

наведене припущення, стосовно існування можливих форматів полісної 

суспільно-територіальної організації, потребує окремого дослідження та 

додаткових документальних підтверджень. В цьому контексті, передчасним, 
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здається, на нинішньому етапі, і більш конкретний можливий підрахунок 

цих, умовно здогадних, суспільно-територіальних підрозділів та 

співвідношення їх, щодо конкретних географічних мікрорегіонів 

ольвійського полісу. Але, безумовно, для поступового вирішення цієї 

проблеми, історико-топографічний аналіз, вкупі з демографічними 

дослідженнями, стосовно кожного археологічного об’єкту хори, є одним із 

найважливіших шляхів для наступних розробок, за відсутністю прямих 

писемних джерел [Снитко 2013-а, с. 10].  

     Все це є актуальною та відкритою темою не тільки для Ольвії, а й для 

багатьох інших демократичних держав Північного Причорномор’я класично-

елліністичної епохи. Вивчення великих спільних некрополів агломерацій 

поселень та садиб хори Ольвії, в комплексі з подальшим дослідженням 

пам’яток житлово-господарського характеру, на наш погляд, є одним з 

перспективних напрямків, щодо вирішення цього важливого питання. 

43. Першочергову увагу соціальним розробкам при дослідженні 

давньогрецьких некрополів та, особливо, при розгляді типології поховальних 

споруд і обряду поховання, приділяв В.М. Зубар [Зубарь 1982, с. 11, 120 – 

123, 2006, с. 47 – 60, 2006-а, с. 154 – 159].  

44. На важливість аналізу  типів поховальних споруд в контексті розвитку 

архітектури житлових будівель в Нижньому Побужжі буде особливо 

звернуто увагу  при їх безпосередньому розгляді. Тому, на наш погляд, до 

вказаних обставин слід додати як окремий фактор і рівень розвитку 

архітектури. Також, в деякій мірі, що стосується давньогрецьких некрополів 

Нижнього Побужжя, при спорудженні поховання, міг мати місце і 

регіональний фактор, тобто зовнішній вплив на сталі античні традиції з боку 

місцевого варварського населення, хоча це, на нинішній час, не знаходить 

належного, чітко визначеного, археологічного підтвердження [Снытко, 

Липавский 1990, с. 140 – 141; Снитко 1990, с. 17, 2009, с. 32, 2011, с. 19; 

Буйских 1997-а, с. 29 – 30, 2009, с. 229, 236; Крижицький 2001, с. 23 – 24]. З 

іншого боку, виділяючи безсумнівну первинну гетерогенність складу самих 
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грецьких колоністів з Іонії [Крыжицкий и др. 1989, с. 91 – 93], необхідно 

мати на увазі й деякі можливі конструктивні варіації та відхилення від 

певних сталих норм у побудові поховальних споруд, особливо, в архаїчну 

добу, які не слід безперечно пов’язувати тільки з місцевим варварським 

впливом, що без урахування вищеозначеного, іноді здійснюється 

спеціалістами - скіфологами.  

     Крім того, перелічуючи природні особливості, на наш погляд, 

першочергову увагу треба звернути на суто геологічний фактор, а саме на 

переважно глибоке залягання скельної вапнякової породи в регіоні, що на 

відміну, наприклад, від некрополя Херсонесу [Зубарь 1982, с. 26; Зубарь, 

Шевченко, Липавский 1989, с. 4 - 6], або Ілурату [Кубланов 1976, с. 102 – 

108], дозволяло мешканцям Нижнього Побужжя, достатньо легко 

споруджувати глибокі та масивні поховальні конструкції. В більшій мірі цей 

фактор використовувався заможним прошарком населення міста, особливо, в 

класичну та елліністичну добу і пізніше [Козуб 1974, 15 – 17; Парович-

Пешикан 1974, с. 36 сл.; Папанова 2006, с. 102 сл.]. З цього приводу 

зауважимо й на те, що на некрополях хори Ольвії, ділянки, де були відносно 

глибокі поховальні споруди, тобто належали населенню з більш високим 

соціальним та майновим статусом, звичайно знаходились дещо в бік степу, 

подалі від берегової лінії (див.: Розділ 2: 2, 3), де частіше зустрічаються 

близькі до поверхні щільні й тверді природні виходи скельної вапнякової 

породи. Це, найвірогідніше, є додатковим показником заздалегідь 

продуманого планування в територіальному розміщенні кладовищ, з 

урахуванням окремих ділянок, в контексті загального розподілу наявного 

земельного кадастру з боку мешканців поселень та агломерацій. 

     Відзначаємо й певну хронологічну послідовність у появі окремих типів 

поховальних споруд за складністю на протязі VI – IV ст. до н.е., як в 

некрополі Ольвії, так і на периферійних могильниках, що, вірогідно, 

пояснюється поступовістю процесу економічного розвитку держави, а, як 

наслідок, майнової та соціальної стратифікації населення та виділення в його 
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середовищі достатньо заможного прошарку, який вже міг собі дозволити 

ховати своїх родичів в монументальних поховальних спорудах, на побудову 

яких витрачався значний час та великі матеріальні кошти.  

45. Ю.І. Козуб, а слідом за нею В.А. Папановою, щодо некрополю Ольвії та 

інших античних міст, запропоновано поховання, здійснені в звичайних ямах, 

які часто-густо називають «грунтовими», називати «ямними могилами» 

[Козуб 1974, с. 9; Папанова 2006, с. 82], що дійсно висвітлює характер 

поховальної споруди, так як термін «грунтова могила» можна 

використовувати для кожного типу конструкції, побудованої в грунті (див. 

наприклад: [Дашевская 1976, с. 55 - 60]). Термін «грунтова могила» є 

припустимим лише в порівнянні з могилами, наприклад, видовбаними в 

скелі, надгрунтовими поховальними спорудами, здійсненими безпосередньо 

на грунті, скелі, тощо та перекритими курганними земляними насипами, або 

кам’яними спорудами типу мавзолеїв, монументальних пристінних склепів, 

тощо (див. наприклад: [Kurtz, Boardman 1971, p. 108 – 111, 324 - 325; Соколов 

1977, с. 63 – 68; Рогов 1985, с. 45 - 50; Сорочан, Зубарь, Марченко 2003, с. 38 

– 43]. Крім того сам вислів «грунтова могила» є  недостатньо відповідним до 

розглядаємого об’єкту дослідження, з точки зору грунтознавства та геології. 

Це саме стосується загалом і терміну «грунтовий могильник», який іноді 

використовується в спеціальній літературі щодо безкурганних некрополів.  

46. Пора року відігравала певну роль лише у випадках з орієнтацією 

похованих в бік сходу, коли через сезонний термін, пов’язаний з сонячним 

циклом, простежуються певні похибки в його визначенні. Більш детально 

див.: Розділ 4. 

47. Більш детально див.: Розділ 4. 

48. У вказаній праці мною наведена цифра 69, в яку враховані лише 

безперечні зразки такого підтипу ямної могили, в контексті гіпотези, щодо 

ідентифікації підкурганних могил античних некрополів Нижнього Побужжя з 

давньогрецьким населенням Ольвійського полісу. 
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49. Погоджуючись з такою думкою додамо, що, греки, як лідери тогочасної 

цивілізації, знаходячись в нових для себе природно-кліматичних умовах, 

безперечно, не цураючись, накопичували практичний досвід багатьох народів 

з якими вони контактували під час колонізації різних регіонів Ойкумени, в 

тому числі і в площині місцевих житлово-будівельних технологій на перших 

етапах освоєння нових територій в Північному Причорномор’ ї. Про певні 

економічні стосунки грецьких колоністів з племенами лісостепу в архаїчну 

добу, свідчать чисельні археологічні матеріали, як раніших досліджень 

[Онайко 1966; Мелюкова 1988, с. 22 – 23; Вахтина 1989, с. 74 – 88], так і 

сучасних [Бандуровський 2001, с. 68 – 79; Задников 2009, с. 15 – 21; Задніков, 

Гавриш 2011, с. 101 – 109]. Вже на ранньому етапі існування Березані та 

Ольвії, їх торгові зв’язки досягали широти сучасної Київської області на 

півночі і Приуралля на сході [Граков 1947, с. 23 – 38; Русяева 1986, с. 55, 62; 

Крыжицкий, Лейпунская 1997, с. 25 – 26]. Основні греко-варварські стосунки 

в цей час були, перш за все, пов’язані з лісостепом [Крапивина 2007, с. 8].  

     Отже, грецькі колоністи, які мали торгівельні зв’язки з варварськими 

народами, безперечно, ще з самого початку колонізації були ознайомлені з 

місцевим досвідом улаштування надійних і практичних жител та, імовірно, 

застосовували його для побудови своїх, використовуючи наявні природні 

ресурси. В цьому контексті не має особливого значення характер та баланс 

цих відносин в архаїчну епоху, а важливий сам факт наявності античного 

імпорту на скіфських пам’ятках, який певною мірою, свідчить про 

навідування цих територій грецькими торговцями та мандрівниками, які, 

згідно загальновідомій античній практиці, завжди проводили 

рекогносцировку нових земель в місцях колонізації [Брашинский, Щеглов 

1979, с. 38 – 41], в плані визначення природних ресурсів,  у тому числі, 

можливо, для пошуків джерел придбання металів [Блаватский, Кошеленко, 

Кругликова 1979, с. 12 сл.], економічного потенціалу, культурних традицій 

корінного населення та особливостей місцевого ринку [Островерхов 1981, с. 

84 – 85]. За цілком справедливим припущенням Ю.Г. Виноградова, навіть 
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важко собі уявити, що мілетяни не були ознайомлені з етнодемогріфічною 

ситуацією в Північному Причорномор’ ї з другої половини VII ст. до н.е., 

коли вже були засновані Істрія та Березанське поселення [Виноградов 1989, 

с. 42], а тим більше, культурою та побутом мешканців Надчорноморщини. 

Тим не менше, деякими дослідниками цілком доречно ставиться під сумнів 

апріорно завищена інтенсивність цих зв’язків як в доколонізаційний період 

[Доманский 1979, с. 83 сл.], так і, загалом, в архаїчну добу, особливо, що 

стосуюється масової закупівлі греками зерна в Скіфії [Щеглов 1987, с. 99 сл.; 

Отрешко 1994, с.. 117; Гаврилюк 1999, с. 268 сл.; Крижицький 2001, с. 26]. 

      Зауважимо й на те, що варварські підкурганні поховання  лісостепової та, 

частково, степової зон в широких підпрямокутних ямах [Ковпаненко 1981, с. 

63 сл.; Мурзин 1982, с. 48 – 49, 1984, с. 20 – 28, 56 – 62], дещо східні за 

конструкцією з давньогрецькими поховальними спорудами Нижнього 

Побужжя цього часу (підтипи 4, 5), хоча й мають свої конструктивні 

особливості. Для їх побудови, також,  широко використовувалось дерево та 

каміння і вони, як і давньогрецкі, найвірогідніше, імітували найпростіші 

житла, що, загалом, було традиційним для тогочасного населення Східної 

Європи. В скіфських могилах басейну річки Рось, у 9 випадках, навіть, були 

зафіксовані вириті похилі спуски до могил [Ковпанеко1981, с. 66 – 67, рис. 

49], що,  вірогідно, імітували входи, як до звичайних землянкових жител. 

Схожість таких могильних споруд і спонукала вчених скіфологів до 

віднесення Аджигольських та Матросівських поховань хори Ольвії до 

локального варіанту скіфської культури та так зв. «приольвійської групи» 

скіфських пам’яток [Яценко 1959, с. 61;  Ильинская, Тереножкин 1983, с. 198 

сл.;  Мурзин 1984, с. 43; Черненко и др.1986, с. 17; Гребенников, Фридман 

1985, с.  91-92; Гребенников 2008, с. 53; Гречко 2010, с. 116 – 135, 2011, с. 

462]. Все це базувалося на застарілих поглядах, щодо хори Ольвії,  50-х рр. 

XX століття та, переважно, здійснювалось без урахування новітніх 

досліджень [Крыжицкий и др. 1980, с. 3–18; 1989, 1990; Крижицький 2001; 

2007, с. 18 – 25; Буйских 1997, с. 29–30; 2005, с.178–179; 2007, с. 67; 2007-б, 
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с. 110–125; 2009, с. 230; Снытко, Липавский 1990, с. 134–141; Снытко 1992, с. 

91–92; 2009, с. 26; 2011, с. 11–22; Snytko 1996, p. 408–409]. 

50. Тим не менше, дослідникам скіфських  пам’яток, переважно, 

притаманний підхід до типів поховальних споруд, лише в контексті 

поховального ритуалу (ями, сруби, підбої, катакомби, тощо) та питання 

можливості порівняння їх з одночасовими житлами майже не розглядаються. 

Так, наприклад, В.Ю. Мурзін, під час аналізу  так зв. «шатрових 

конструкцій» Костромського та Мендерівського курганів, замість 

припущення про можливість імітації звичайних жител, на кшталт наметів, 

слідом за іншими вченими, приходить до висновку, що радіально укладені 

дерев’яні колоди були лише основою поховального багаття [Мурзин 1982, с. 

50, 1984, с. 59]. Не виключаючи цього припущення, зауважимо, що,  на наш 

погляд, різноманітні поховальні конструкції, в першу чергу, слід розглядати 

як житла для померлих, що могли будуватись як для обряду інгумації, так і 

перед проведенням кремації. 

51. При дослідженні курганів біля с. Ковалівка на північ від сучасного міста 

Миколаїв, за межами хори Ольвії, зафіксовано ще декілька могил VI – V ст. 

до н.е. [Ковпаненко, Бунатян, Гаврилюк 1978, с. 61, рис. 32, с. 63, рис.33], 

сумнівних, щодо їх однозначної варварської інтерпретації [Крижицький 

2001, с. 23]. Вважати цю групу могил залишеною безпосередньо варварами 

дуже ризиковано, т.я. поховання здійснені, майже,  за давньогрецьким 

обрядом в великих підпрямокутних ямах, орієнтованих широтно. У двох 

випадках зафіксовані кромлехи аналогічні приольвійським, а у похованні 

кургану Ковалівка-2, № 4 навіть знайдені бронзові монети дельфіни, які 

могли фігурувати у якості „оболів Харона”. При цьому, необхідно виключити 

варіант випадковості потрапляння монет в могилу, так як у давніх народів 

Східної Європи, у тому числі й Північного Причорномор’я (греки, скіфи, 

фракійці, таври), традиційно, склад поховального інвентаря чітко 

регламентувався і його підбір знаходився під особистим наглядом родичів та 

близьких померлого. Ураховувались і попередні побажання небіжчика перед 
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смертю [Папанова 2006, с. 209]. Ці поховання безумовно залишені 

еллінізованим населенням, можливо, «легендарними»  Геродотовими 

калліпідами – елліно-скіфами [Hrod. IV., 17; Гребенников 2008, с. 111], 

ідентифікація яких завдала немало клопоту багатьом дослідникам [Лапин 

1966, с. 148 сл.; Граков 1971, с. 61; Артамонов 1974, с. 115; Ельницкий 1977, 

с. 136 сл.; Раевский 1977, с. 156 – 159; Русяева, Скржинская 1979, с. 25 – 37; 

Отрешко 1981, с. 27 – 41, 2009-б, с. 93 – 97; Марченко 1983, с. 67 – 80; 

Ильинская, Тереножкин, 1986, с. 88; Крыжицкий и др. 1989, с. 148; 

Крыжицкий, Лейпунская 1997, с. 25 – 26; Крижицький 2001, с. 24]. Хоча, 

деякі фахівці, виходячи з сучасних археологічних досліджень, доповнених 

матеріалами історичної топографії, на наш погляд, достатньо аргументовано, 

територіально пов’язують калліпідів не з берегами Південного Бугу, а з 

пам’ятками Тилігульського лиману [Иевлев 2009, с. 48 –49].  

     Але, є і інше вірогідне пояснення. Не виключено, що на узбережжі 

Південного Бугу біля сучасного с. Ковалівка в архаїчний та ранньокласичний 

часи, а, можливо, й надалі, функціонував постійно діючий пункт де 

здійснювався товарообмін між греками та варварами і вказані поховання 

залишені саме греками – торговцями, можливо, скотарями, або торговцями 

скотом (від найпівнічнішого поселення ольвійської хори Варварівка-I 

сухопутний шлях до вказаної місцевості складає близько 30 – 35 км, як і до 

Ольвії в протилежному напрямку). Згідно  свідченням Геродота існувала 

міцевість та „гірке джерело”– притока Гіпанісу – Ексампій (на мові греків – 

Священі шляхи  [Hrod. IV, 52, 81]), які були для скіфів торговим та 

релігійним центром [Агбунов 1985, с. 140]. По версії К.К. Шиліка „гірким 

джерелом” – Ексампієм є сучасна річка Гнилий Єланець, що впадає в 

Південний Буг (Гіпаніс) біля м. Нова Одеса [Шилик 1975, с. 81,1976, с. 502, 

1979, с. 450–456]. Вказані кургани знаходяться недалеко, майже, навпроти від 

злиття цих річок. Їх археологічне відкриття в деякій мірі, може 

підтверджувати вірність гіпотези К.К. Шиліка стосовно ідентифікації 

Ексампію з річкою Гнилий Єланець. Також, безперечно, що ці поховання, в 
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любому з варіантів їх інтерпретації, були залишені еллінізованим 

населенням. 

52. Також, додамо, що, на наш погляд, не має сенсу, при розгляді 

кільцеподібних споруд та, загалом, всього комплексу заходів, щодо зведення 

курганних меморіалів, вишукувати обов’язкове місцеве варварське коріння 

появи їх на некрополях Нижнього Побужжя, або ідентифікувати ці могили як 

варварські, при цьому, занадто прискіпливо керуючись такими чинниками, як 

особливості поховального обряду (інгумація, кремація) [Гречко 2010, с. 127, 

129], технологія зведення насипів (наявність кам’яних крепід і рівчаків) 

[Гребенников 2008, с. 37, 53; Гречко 2010, с. 120, 127] та безпосередньо 

могил [Кастанаян 1959, с. 261 – 262], задіяний для цього будівельний 

матеріал (дерево, каміння, амфори, глей, тощо) [Гребенников 2008, с. 53; 

Гречко 2010, с. 127], т. я. вони не відіграють вирішальної, принципової ролі 

[Шелов 1961, с. 85], а лише свідчать про регіональні природні особливості, в 

плані доступності тої чи іншої сировини, та економічний рівень розвитку 

суспільства [Папанова 2006, с. 81], що, певним чином відбивалось, як на 

загальному рівні житлобудівної  та культової архітектури, так і на побудові 

поховальних споруд [Крыжицкий 1993, с. 41, 75 – 77]. 

     Так само, дещо ризикованими, є і спроби використання  вказаних 

технологічних особливостей, щодо визначення грецького впливу на 

скіфський поховальний ритуал [Гребенников 1980, с. 146 – 164, рис. 41, 2008, 

с. 72; Синика 2012, с. 264 – 272], хоча,  й не є суперечливим припущення про 

певну поступову еллінізацію, сусідніх з давньогрецькими колоніальними 

полісами, варварських племен, що має, як археологічні, так і літературні 

підтвердження [Крапивина 2007, с. 10 – 12].  

     Суто технологічний підхід у вирішенні етно-культурних питань, часто-

густо призводить, на нашу думку,  до методологічних помилок [Снитко 2009, 

с. 26], коли окремі поховання, або групи могил, за наявністю певних 

особливостей, «вириваються» з загального контексту єдиного археологічного 

об’єкту, прикладом чого, є безпідставний розподіл так зв. Марицинського 
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(Аджигольського) некрополя на два культурно-хронологічних етапи 

існування: скіфський (V ст. до н.е.) і грецький (IV – III ст. до н.е.)  

[Гребенников 2008, с. 36]. Також, на гіпотетичній основі, ігноруючи 

комплексний підхід до цілісного аналізу пам’ятки, а лише за присутністю 

деяких виразних, на погляд дослідників, артефактів, проводиться, 

беззастережне,  вибіркове та, дещо  довільне етнічне  визначення окремих 

могил, на кшталт: це скіфські, а це грецькі [Гребенников 2008, с. 36, 53; 

Гречко 2010, с. 131]. Але, метод інтерпретації кожного окремого поховання, 

за відсутністю певного масиву даних, є принципово невірним. Загальні 

особливості поховального обряду можна простежити лише в масі поховань 

[Бунатян 1985, с. 35]. Разом з цим, майже, не враховується, або 

недооцінюється, наявність цілої низки сусідніх з некрополем, синхронних так 

зв. «скіфському» етапу, давньогрецьких поселень хори Ольвії в цьому 

мікрорегіоні [Отрешко 1979, с. 151 – 158; Буйских 1985, с. 8 – 10, 2008, с. 35, 

2009, с. 234; Крыжицкий и др. 1989, с. 75, 94; Буйских, Ольговский 1995, с. 5 

наст.], які, автор гіпотези Ю.С. Гребенніков, усе ж, не наважується 

пов’язувати з носіями скіфської культури. До того ж, з боку дослідника, 

відсутнє якесь переконливе, логічне пояснення присутності скіфських 

поховань на грецькому некрополі, біля грецьких селищ. Поява, дещо 

еллінізованих варварів серед грецького колоніального арелу, загалом, 

декларативно, без належної доказової бази і без урахування сучасних 

розробок з цього питання, пояснюється спільним мешканням на одній з 

греками території та залученням їх до загальної економічної сфери (Ще 

більш здогадним та «літературно-романтичним» видається нещодавнє 

припущення Д.С. Гречко, який, лише за наявністю аскоподібних сосудів 

іонійського виробництва, поширених у Нижньому Побужжі та в інших 

регіонах античного світу в архаїчну добу [Posamentir 2010, p. 68, 70, fig. 4] 

та маючих утилітарне призначення,  вважає деякі, майже, повністю 

пограбовані у давнину, поховання Аджигольського та Матросівського 

некрополів жіночими (?). За цією ж ознакою ці могили, на його погляд, 



283 
 

 

належали  гречанкам – дружинам скіфів [Гречко 2010, с. 129 - 130], 

представників певної «скіфської орди (!!!)», яка збирала данину з 

ольвіополітів, або на договірних умовах, за відповідну платню, охороняла 

грецькі центри [Гречко 2010, с. 131]. Стосовно самого  терміну «орда», 

використаного К.К. Марченко [Марченко 1999, c. 155, 157], та 

підтриманого Д.С. Гречко, то він наведений дослідниками з позиції 

модернізму і через це, не може бути прийнятим, щодо скіфського племінного 

суспільства, а лише може застосовуватись до конкретних етнічних кочових 

угрупувань доби середньовіччя. Відносно охорони земель полісу, зауважимо, 

що у давньогрецьких общинах, як в метрополіях так і в колоніальних, кожний 

громадянин чоловічої статі, в першу чергу, був воїном – захисником своєї 

держави [Блаватский 1954, с. 70; Маринович 1975, с. 266 – 267; Фролов 1988, 

с. 228]. Колоніальні поліси Причорномор’я були самі спроможні себе 

захистити й без залучення до цієї важливої справи сумнівних кочових 

найманців,  яким потрібно б було ще й надавати певну платню з небагатої 

скарбниці грецьких поселенців. До того ж, в ці часи не існувало й достатньої 

військової загрози для ольвіополітів від будь кого, про що свідчить 

неукріплений характер поселень, хуторів та садиб хори [Крыжицкий и др., 

1989, с. 22, 39, 103, 1990, с. 75; Буйских 2009, с. 234]. Тим не менше, ці 

селища могли наразі стати легкою здобиччю різноманітних кочуючих 

волоцюг [Крижицький 2001, с.24]. Саме цими обставинами пояснюється й 

наявність зброї в деяких грецьких похованнях Нижнього Побужжя цього 

часу [Крижицький 2001, с.24; Снитко 2011, с. 18 - 19], яка з іншого боку, 

згідно давньогрецької традиції виконувала і функції своєрідного оберігу 

[Папанова 2002, с. 279 – 285] (див.: Розділ 5).  

     Не зважаючи на сумнівність аргументації скіфологів, щодо античних 

курганних некрополів Нижнього Побужжя, та керуючись такими самими 

технологічними особливостями зведення курганних насипів, які начебто 

невластиві грекам-ольвіополітам пізньоархаїчної – ранньокласичної доби, до 

цієї застарілої точки зору нещодавно приєдналась Л.В. Носова [Носова 2011, 
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с. 176 сл.]. Також, Л.В. Носова, ставить під сумнів правомірність вживання 

нами визначень «характерна (риса) давньогрецького поховального ритуалу» 

«стала грецька традиція», стосовно східної орієнтації похованих в 

давньогрецьких некрополях ольвійської хори [Снитко 2011, с. 16, 18] на 

підставі того, що в спеціальній літературі з історії та археології 

античності, неодноразово підкреслювалась відсутність в грецькій 

поховальний практиці загальних для всіх греків канонів та настанов [Носова 

2011, с. 176, прим. 41]. І дійсно, ні античні автори, ні давньогрецька 

міфологія не надають «чітких вказівок» як саме потрібно було класти 

небіжчиків – головою, чи ногами до Еребу. Тому в різних містах Греції 

домінувала різна орієнтація – західна, як то, скажімо, в Афінах, або східна, 

як в Мегарах. В Халкіді у VI ст. до н.е. жінок ховали головою на схід, а 

чоловіків на захід [див.: Папанова 2006, с. 175]. Тобто, традиційною, або 

властивою грекам можна вважати широтну – як східну, так і західну 

орієнтацію. Але, що стосується іонійських колоніальних полісів Північно-

Західного Причорномор’я та безпосередньо Ольвії, то тут східна орієнтація 

з архаїчного часу складає 87% (!!!) всіх поховань. Домінує вона  у класичний 

період та надалі [Папанова 2006, с. 174]. Тому й цілком припустимо, на наш 

погляд, стосовно східної орієнтації для греків-ольвіополітів, особливо для 

ранніх етапів функціонування полісу, вживати такі визначення, як 

«характерна» та «традиційна». Також, в цьому контексті, зазначимо, що в 

будь-якому разі, не є правомірним різноманітні відхилення від основої 

орієнтації для певних давньогрецьких колоніальних ареалів, пов’язувати з 

проявом «варварського елементу» у складі грецьких громад, що, також, 

неодноразово відзначалось в спеціальній літературі і про що, нажаль, не 

згадує Л.В. Носова [Зубарь 1982, с.44; Липавский 1985, с. 47; Зубарь, 

Шевченко, Липавский 1989, с. 7; Папанова 2006, с. 174; Снитко 1990, с. 15 – 

16, 2009, с. 31]. Натомість, на наш погляд, не є достатньо аргументованим 

та, загалом, припустимим, стосовно Нижньобузького регіону, вишукувати 

спільні поховальні риси з скіфським населенням Поволжя та Приуралля і 
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пов’язувати їх з дійсно «міфічною» хвилею до Північно-Західного 

Причорномор’я так зв. «нових скіфів», що, начебто,  мали «східну 

традицію» [Носова 2011, с. 177]). При цьому, практично, основними 

аргументами про варварський характер похованих в некрополях Матросівки і 

Аджиголу, є такі важливі, на погляд Ю.С. Гребенникова, все ті ж самі, 

технологічні особливості облаштування підкурганних могил, як рівчаки 

навкруги насипу, наявність кам’яних закладок, та, загалом, використання 

каміння для поховальних споруд [Гребенников 2008, с. 53]. Як вже 

відмічалося вище, вказані риси ні в якому разі не можуть виступати в якості 

вирішального етнічного показника і тому, при комплексному розгляді 

матеріалів Аджигольського некрополя, та, дослідженого  Ю.С. 

Гребенніковим у 1983 р., сусіднього Матросівського могильника, у фахівців 

виникає цілком зрозумілий великий сумнів, щодо їх варварської 

інтерпретації і формується більш упевнене припущення, про їх еллінське 

походження [Липавский 1990, с. 20 – 21; Липавский, Снытко 1990, с. 7; 

Снытко, Липавский 1990, с. 139 – 141; Снитко 1992, с. 91 – 92, 1995, с. 78 – 

80, 2009, с. 26, 2011, с. 12; Буйских 1997-а, с. 29 – 30; 2005, с. 182, прим. 8, 

2009, с. 234; Крижицький 2001, с. 23 – 24].       

     Нарешті, якщо користуватися лише технологічними особливостями, то 

виникає цілком доречне запитання, стосовно пояснення наявності в 

давньогрецьких некрополях Березані і Ольвії, в Північному некрополі біля с. 

Прибузьке безкурганних поховань в широких підпрямокутних ямах (підтип 

4), аналогічних синхронним підкурганним могилам (підтип 5), та 

розташованих поряд з ними [Снитко 2011, с. 16]. На Північному некрополі 

біля с. Прибузьке, де досліджувались не тільки кургани, але й безкурганні 

ділянки,  цей тип могильної споруди домінував в пізньоархаїчну та 

ранньокласичну добу [Снитко 2000, 2011, с. 16]. Сам по собі, напрошується 

достатньо логічний висновок про те, що вирішення цього питання треба 

вишукувати не в етнічній, а в соціальній площині. Наявність курганів над 

могилами, на наш погляд, треба пояснювати більш високим соціальним і 
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майновим станом та, можливо, й давніми родинними традиціями  похованих 

[Снытко, Липавский 1990, с. 138; Снитко 2011, с. 19].  

     Отже, в цьому контексті, важливий сам факт наявності курганних насипів 

та додаткових кільцеподібних конструкцій (кам’яні кромлехи, рівчаки (Про 

побудову кільцеподібних рівчаків навкруги курганних насипів та окремих 

безкурганних поховань див.: Розділ 3.4.)) на поховальних пам’ятках Ольвії, 

Березані і сільських некрополях хори, який, за наведеними вище аналогіями 

та давніми літературними свідченнями, цілком відповідає традиціям 

давньогрецького поховального ритуалу.  

     Крім того, на нашу думку, недостатньо досконалим є й сам традиційний 

комплекс критеріїїв,  за яким надається етнічна характеристика та визначення 

так зв. «варварського елементу» в поховальних пам’ятках античних 

некрополів Північного Причорномор’я [Снитко 2009, с. 32], на відміну від 

деяких, суто еллінських рис поховального ритуалу, що мають підтвердження 

з різноманітних давньогрецьких письмових джерел і які теж треба розглядати 

в контексті умов Північного Причорномор’я. Це пов’язане, навіть, не стільки 

з певною тенденційністю вчених-скіфологів у спробах вирішення вказаних 

питань, які, вже традиційно, на протязі багатьох років, переважно, a priori 

підходять до розгляду матеріалів пізньоархаїчних та ранньокласичних 

некрополів хори Ольвії з позиції безперечного віднесення їх до скіфських 

степових комплексів, іноді, ігноруючи, або, в кращому випадку, пояснюючи 

частковою еллінізацією наявні в них суто грецькі елементи обрядності 

[Гребенников 2008, с. 111], продуктом чого, є штучне виділення «локальних 

варіантів» і регіональних груп скіфських пам’яток або певною варварською 

присутністю у давньогрецькому колоніальному ареалі [Яценко 1959, с. 61;  

Ильинская, Тереножкин 1983, с. 198 сл.;  Мурзин 1984, с. 43; Черненко и 

др.1986, с. 17; Гребенников, Фридман 1985, с.  91– 92; Гребенников 2008, с. 

53; Гречко 2010, с. 116 – 135, 2011, с. 462; Носова 2011, с. 176 – 177]. В 

більшій мірі, такий стан справи обумовлений дійсною наявністю багатьох 

східних рис в поховальному ритуалі греків та варварів, що, часто-густо, дуже 
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ускладнює чітке виведення основних критеріїв, за якими упевнено можна 

надавати етнічну характеристику об’єкту та заводить самі дискусії між 

дослідниками з протилежними поглядами до глухого кута [Липавский, 

Снытко 1990, с. 5]. Вказане, є одним, з вже звичайних, щодо розгляду 

історичних проблем античного періоду в Північному Причорномор’ ї, 

випадків, коли, навіть, така неупереджена характеристика об’єкту, як 

археологічна, що, все ж таки, є опосередкованим джерелом у вирішенні 

проблем історичного характеру,  у якості домінанти, не може самостійно  

визначити, стосовно його етно-культурної ідентифікації, однозначного 

рішення, та потребує додаткового аналізу з боку інших наукових дисциплін, 

які, в свою чергу, також можуть надавати дещо гіпотетичні висновки. Це 

часто-густо призводить до того, що те, чи інше рішення конкретної проблеми 

набуває довільний характер, оскільки в історичних умовах античної епохи та 

тісного греко-варварського співіснування, методи інтерпретації конкретного 

артефакта, або групи артефактів, які використовуються дослідниками для 

більш ранніх стадій розвитку суспільства, для античної доби є 

малопридатними [Крыжицкий 2007, с. 18]. 

     З цього приводу, як здається, необхідно констатувати, що наявність цих 

багатьох спільних ритуальних рис, найвірогідніше, є продуктом поступового 

формування, на базі перманентних сусідських культурно-економічних 

контактів, певних загальноантичних традицій,  характерних  для багатьох 

народів Північного Причорномор’я, особливо, в класично-елліністичну добу, 

які знайшли свій відбиток і в поховальному обряді. Здебільшого, цей процес 

був пов’язаний з поступовою еллінізацією, оточуючого Ольвію [Крапивина 

2007, с. 10 – 12] та інші античні поліси Надчорноморщини, населення, не 

виключаючи й певного культурного впливу з боку варварів на сталі 

давньогрецькі традиції,  а,  як наслідок, і появи, з часом, своєрідних інновацій 

в сфері культури та релігії причорноморських греків, у колі, зазвичай, 

ідеологічно замкнених та економічно автономних еллінських колоніальних 

суспільств [Крыжицкий 1994, с. 19]. Інтенсивність цього процесу в 
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хронологічному аспекті, для кожного з полісів, була обумовлена й своїми 

регіональними географічними, демографічними, економічними та 

політичними особливостями, які, безперечно, впливали на характер, 

взаємобаланс та динаміку греко-варварських стосунків. Також, треба 

враховувати й певний інтенціональний, з боку грецьких колоністів, характер 

деяких релігійно-культурних інновацій, що було пов’язане з комплексом 

ідеологічних заходів, щодо затвердження законності своїх прав на нові 

території [Поваляев 2013, с. 376 – 377].   

53. Майже всі такі поховання на некрополях хори були пограбовані в 

давнину, хоча,  можна припустити,  що то були не руйнування та 

пограбування, а спеціальне ритуальне переміщення могил предків у фамільні 

склепи до некрополя Ольвії у більш пізні часи. Підкріпленням цьому може 

бути майже повна відсутність в деяких могилах кістяків, виключаючи їх 

окремі фрагменти, при наявності в поховальній споруді побитої тари, 

парадної кераміки, зброї, інших  побутових речей, що звичайно були 

основним об’єктом для грабіжників. До того ж, такі ритуальні перепоховання 

властиві давньогрецьким традиціям, що неодноразово засвідчено міфологією 

та давніми літературними джерелами. 

54. Поруйновані грабіжниками підбої у 2008 р. зафіксовані співробітниками 

держінспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області на 

некрополі біля с. Дніпровське. 

55. Більш детально про  використання вівтарів для поховального ритуалу 

буде висвітлено в наступному розділі. 

56. Про основні точки зору, щодо появи підбійних поховань на некрополі 

Панське див.: Розділ 2.1. 

57. Назва могильної споруди «земляний склеп» вперше була використана 

Б.В. Фармаковським [Фармаковский 1896, с. 79] та надалі прийнята Ю.І. 

Козуб [Козуб 1974, с. 9], М. Парович-Пешикан [Парович-Пешикан 1974, с. 

19] та іншими дослілниками. 
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58. У 1975 р. неподалік могильника в урочищі Дідова Хата, на узбережжі 

Бузького лиману, зафіксовано рештки античних розробок вапняку. Про це 

свідчили сліди розпилювання та обтісування каменю, наявність уламків 

оброблених брил та квадрів [Рубан, Буйских 1976, с. 386; Крыжицкий и др. 

1989, с. 139; Снитко 2009, с. 28]. Наведені спостереження є додатковим 

підтвердженням того, що для улаштування могил звичайно 

використовувалась сировина, яка була наявна та більш доступна в тих чи 

інших районах. 

59. Перелік грецьких античних центрів де були зіфіксовані камерні гробниці 

та склепи з дромосами див:[Папанова 2006, с. 116]. 

60. Окремому розгляду поховального інвентая присвячений Розділ 5. 

61. Про традицію насипки курганів на некрополях хори було вже детально 

викладено в попередніх розділах, тому про неї буде йти мова лише в 

контексті окремих поховальних комплексів. 

62. Таким чином в р-ні с. Рибаківка, під час «очищення» полів після 

плантажної оранки співробітниками Миколаївського музею була вилучена 

мармурова стела з посвяченням Ахіллу Понтарху, яку працівники місцевого 

радгоспу «Прикордонник», разом з іншим камінням, вивернутим з 

фундаментів поселення черняхівської культури III – IV ст. н.е.,  готували для 

вивезення на  господарський майданчик для використання в будівельних 

цілях [Снытко, Никитин 1985, с. 356 - 357 ; Карышковский 1985, с. 34 – 35, 

1993, с. 73 сл.]. 

63. Про це опосередковано можуть свідчити окремі знахідки голок та шил в 

похованнях. 

64. Ми дотримуємось підходу до розгляду поховального інвентаря, 

застосованого В.А. Папановою [Папанова 2006, с. 209 - 221], яка, на відміну 

від своїх  попередників [Козуб 1974; Парович-Пешикан М., Скуднова 1988],  

не концентруючи основної уваги на питаннях типології, хронології та інших, 

суто спеціальних, характеристик різних категорій супроводжуючих могилу 

речових матеріалів з ольвійського некрополя, яким, часто-густо приділялась 
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«левова частина» досліджень, не відволікаючись від основної теми,  

проводить аналіз їх семантики, саме в контексті з символікою поховального 

культу. Відзначаючи вірність такого підходу, зауважимо, що аналітично-

типологічний розгляд різних категорій поховального інвентаря, як, і, загалом,  

різних категорій предметів матеріальної культури з розкопок городищ, 

поселень та некрополів, на наш погляд, є окремою, суто спеціальною темою 

досліджень для фахівців,  що спеціалізуються саме в цій науковій галузі. 

Особливо, це стосується тари,  посуду та інших керамічних виробів. Так, 

самостійні розробки в цьому напрямі окремими безпосередніми 

дослідниками  пам’яток, без залучення до цієї  справи спеціалістів, часто-

густо призводять до помилкових локалізацій керамічного матеріалу, 

складання непотрібних паралельних типологіій та класифікацій на 

сумнівному вузьколокальному  підгрунті,  що вносять деяку плутанину.  

Також,  внаслідок  низького рівня декотрих  публікацій,  з’являються суттєві 

інформативні вади [Кац, Монахов 1992, с. 6]. При  цьому, аналізу 

керамічного матеріалу та його типології,  присвячені спеціальні фахові праці 

[Robinson 1959; Зеест 1960; Grandjouan 1961; Иванов 1963; Sparkes, Talkott 

1970; Lang 1976; Брашинский 1980; Лейпунская 1981, 1987, с. 87 – 102; 

Rotroff 1982, 1997, 2006; Монахов, Рогов 1990; Townsend 1995;  Монахов 

1999; Внуков 2003]. Завдяки цим працям (наведені роботи, найбільш 

використовані в колі фахівців) значно зпрощуються наукові завдання для 

безпосередніх дослідників античних пам’яток  при розробці  окремих 

фахових наукових тем в контексті визначення тогівельно-економічних 

зв’язків, хронології, тощо. Більш того, дослідження тари та посуду, особливо, 

з другої половини минулого століття, все більше постають як самостійна 

наукова галузь з висвітлення питань античної економіки та торгівельних 

відносин [Брашинский 1980; Лейпунская 1981, 1987, с. 87; Кац, Монахов 

1992, с. 3 – 7]. Необхідність цього, підкреслював ще Б.М. Граков [Граков 

1929, с. 4; див.: Кац 1992, с. 205]. Відтак, подальше висвітлення речових 
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матеріалів з некрополів хори Ольвії,  їх детальний науково-аналітичний та 

технічний розгляд є окремою перспективною темою. 

65. Побутує також думка, висунута на початку 80-х рр. минулого століття П. 

Дюпоном,  про їх походження з Мілету [Dupont 1982, p. 203 – 206; Рубан 

1991, с. 182]. Але, спроби багатьох дослідників пов’язати ті чи інші амфори з 

Мілетом на підставі лише того, що це місто було основним центром 

колонізаційного руху до Надчорноморщини, нажаль, не  підкріплені 

достатньою аргументацією, бо,  навіть, на сьогодення не існує ніяких 

надійних еталонів для співставлення,  на що, свого часу, звертала увагу Н.О. 

Лейпунська [Лейпунская 1981, с. 69]. Крім того, не може бути переконливим 

і той факт, яким, переважно,  користуються дослідники, що в Мілеті ці 

амфори трапляються частіше ніж на Самосі, де знайдені їх поодинокі 

фрагменти [Dupont 1982, p. 205; Рубан 1991, с. 182]. Тим не менше, при 

цьому, перш за все, треба враховувати, що тара виготовлялась саме для 

імпорту, а не для внутрішнього користування. Себто, в містах, куди в цих 

амфорах систематично постачалась продукція, безперечно, слід чекати 

значно більшу кількість їх знахідок ніж у місцях виробництва. 

66. Знахідки амфор Хіосу III – II ст. до н.е. є вкрай рідкісними навіть для 

Ольвії [Лейпунская 1981, с. 58]. 

67. Цей висновок підтверджують і матеріали розкопок поселення хори Ольвії 

Сіверсів Маяк-1, де синопські штемпеля першої та другої груп (360 – 340; 

340 – 305 рр. до н.е.) зафіксовані, переважно, на черепиці [Снытко 1995-а, с. 

147; Jefremow, Snytko 2004, s. 38,  40 – 42, abb. 1, 2, 3]. Загалом, амфорний 

імпорт Синопи на поселенні складає лише 15 % серед знахідок продукції 

інших міст у IV – III ст. до н.е. [Снытко 1995-а, с. 147]. При цьому, 

зауважимо, що амфори Хіосу та Гераклеї складають 60 % (відповідно 40 і 20 

%). 25 % припадає на амфори інших центрів (Фасос, Херсонес, Кнід,  Родос, 

Кос, Амфіполіс та ін.) [Снытко 1995-а, с. 147]. Отже відсоткове 

співвідношення амфорних знахідок, згідно центрів їх виробництва,  на 
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поселеннях хори, майже, співпадає з показником їх присутності на сільських 

некрополях. 
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ДОДАТОК В. Інформація про загальну кількість досліджених поховань 

на некрополях хори Ольвії VI – III ст. До н.е. 

Некрополі архаїчного-ранньокласичного часу. 

1. Велика Лящева коса – 2 поховання. 

2. Рибаківка-Мис – 4 поховання. 

3. Аджигол – 12 (11 досліджено) 

4. Матросівка – 9 підкург. поховань  

5. Південний некрополь Прибузьке – 3 кургани 

6. Північний некрополь Прибузьке – 78 поховань з них 9 курганів. 

7. Дідова Хата – 2 кургани 

8. Лупареве. – 5 (4 кургани). 

Загалом: 114 

                        Некрополі класично-елліністичного часу. 

1. Лагерна коса – 7 поховань. 

2. Пітухівка – 58 поховань + Аджигольська ділянка 2 поховання. 

3. Північний некрополь Прибузьке – 116 (IV – III)  + 160 V – III ст. до н.е. 

4. Північний некрополь Козирка – 7 поховань. 

5. Стара Богданівка – 15 (2 кургани) поховань. 

6. Дідова Хата 33 поховання. 

7. Яхтклуб – 3 поховання. 

8. Миколаїв-6 – 25 поховань. 

9. Сиверсів Маяк – 4. 

Загалом: 430 

Загальна кількість досліджених похованьVI – III ст.. до н.е.: 544 
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ДОДАТОК Д. Список ілюстацій. 

1. Рис. 1. Карта некрополів хори Ольвії VI – V ст. до н.е. 

2. Рис. 2. Карта некрополів хори Ольвії IV – III ст. до н.е. 

3. Рис. 3. Карта-схема поселень хори Ольвії архаїчного та 

ранньокласичного часу за: Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990, с. 11,  

рис. 4. 

4. Рис. 4. Ситуаційний план некрополя біля с. Лупареве. 

5. Рис. 5. Ситуаційний план некрополя Cиверсів Маяк.  

6. Рис. 6. Некрополь Сиверсів Маяк. Вигляд з півдня. 

7. Рис. 7. Некрополь Яхтклуб. Ситуаційний план. 

8. Рис. 8. Некрополь Дідова Хата. Ситуаційний план. 

9. Рис. 9. Загальний вигляд некрополя Дідова Хата з півдня. 

10. Рис. 10.Некрополь Стара Богданівка. Ситуаційний план. 

11. Рис. 11. Південна частина некрополя в с. Стара Богданівка. Охоронні 

розкопки 1988р. План. За (Снытко, Смирнов 2009).  

12. Рис. 12. Ситуаційний план Північного некрополя біля Козирка. 

13.  Рис. 13. Загальний вигляд Північного некрополя біля с.Козирка з 

півдня. 

14.  Рис. 14. Ситуаційний план Південного некрополя біля с. Козирка. 

15.  Рис. 15. Ситуаційний план Північного некрополя біля с. Прибузьке. 

16.  Рис. 16. Ситуаційний план Південного некрополя біля села Прибузьке. 

17.  Рис. 17. Загальний вигляд Північного некрополя біля с. Прибузьке з 

півночі.  

18.  Рис. 18. Ситуаційний план некрополя біля села Дніпровське. 

19.  Рис. 19. Загальний вигляд некрополя біля с. Дніпровське з північного 

заходу. 

20.  Рис. 20. Загальний вигляд некрополя біля с. Дніпровське з північного 

заходу. 

21.  Рис. 21. Ситуаційний план некрополя Аджигол. 

22.  Рис. 22. Загальний вигляд некрополя у с. Аджигол з півдня. 
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23.  Рис. 23. Ситуаційний план некрополя Пітухівка. 

24.  Рис. 24. Загальний вигляд некрополя Пітухівка з північного сходу. 

25.  Рис. 25  Ситуаційний план некрополя біля с. Дмитрівка. 

26.  Рис. 26. Ситуаційний план некрополя Лагерна Коса. 

27.  Рис. 27. Ситуаційний план некрополя Бейкуш. 

28.  Рис. 28. Загальний вигляд некрополя Бейкуш з заходу. 

29.  Рис. 29. Ситуаційний план некрополя Рибаківка- Мис. 

30.  Рис. 30. Загальний вигляд некрополя Рибаківка- Мис з півдня. 

31. Рис. 31. Загальний вигляд некрополя Велика Лящева коса з півдня. 

32. Рис. 32. Ситуаційний план некрополя Матросівка.  

33. Рис. 33. Поховання в кам’яній гробниці у с. Рибаківка. 

34. Рис. 34. Поховання в вузькій ямі. За (Снытко 2013-в). 

35. Рис. 35.Реконструкція підкурганної ями. Південний некрополь біля с. 

Прибузьке. За (Снитко 2011). 

36. Рис. 36.План та розріз типової підкурганної ями. За (Снытко 2013-в). 

37.  Рис. 37. Момент розкопок кургану № 1 (Південний некрополь біля с. 

Прибузьке). 

38.  Рис.38. Поховання в великій підкурганній ямі кургану № 1. Південний 

некрополь біля с. Прибузьке. За (Снитко 2011). 

39. Рис. 39. Ями та підбої. (2, 4 – ями; 1, 3 – підбої). За (Снытко 2013-в). 

40. Рис. 40. Кам’яна закладка поховання № 6 некрополя в урочищі Дідова 

Хата (фото В.В.Лапіна). За (Снитко 2009). 

41. Рис.41. Поховання в підбоях та земляних склепах. а, б – розрізи 

склепів; в – розріз підбою; г – план та розріз підбою; д - закладка до 

поховальної камери земляного склепу; е – антропоморфний надгробок. 

За (Снытко 1990). 

42. Рис. 42. Поховання в кургані 2/ 2000 Північного некрополя біля с. 

Прибузьке. План та розріз. За (Снитко 2009). 

43. Рис. 43. Поховальна конструкція (земляний склеп, поховання № 18). 

Некрополь Дідова Хата. 
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44. Рис. 44. Вхідна яма земляного склепа (поховання № 17, некрополь 

Дідова Хата). 

45. Рис.45. Підбійні поховання 1, 1-а, 1-б, 3 Північного некрополя біля с. 

Прибузьке (плани та розрізи). За (Снытко 2000/141). 

46. Рис. 46. Підбійні поховання 5 і 6 Північного некрополя біля с. 

Прибузьке (плани та розрізи). За (Снытко 2000/ 141). 

47. Рис.47. Ямні поховання 23, 25, 27, 29 Північного некрополя біля с. 

Прибузьке (плани, розрізи). За (Снытко 2000/ 141). 

48.  Рис. 48. Курган пізньоархаїчного-ранньокласичного часу з кромлехом 

(план, стратиграфія). За (Снитко 2011). 

49.  Рис. 49. Комбінована закладка підбійного поховання. За (Снытко 2013-

в). 

50.  Рис. 50. Напис з поселення Лимани. За (Снитко 2013-а). 

51. Рис. 51.Напис на черепиці з поселення Сиверсів Маяк. За (Снитко 

2013-а). 

52.  Рис. 52. Вапнякові антропоморфний надгробок та вівтарі з закладки 

підбійного поховання (некрополь Дідова Хата). 1- антропоморфний 

надгробок; 2 – 4 вівтарі. За (Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 

53.  Рис. 53. Вапнякові квадри (1, 3) та антропоморфний надгробок (2) з 

закладу поховання некрополя у с. Стара Богданівка. За (Снытко, 

Смирнов 2009). 

54.  Рис.54. Поховання з некрополя в с. Стара Богданівка (план). За 

(Снытко, Смирнов 2009). 

55.  Рис. 55. Поховання з некрополя в с. Стара Богданівка (розріз). За 

(Снытко, Смирнов 2009). 

56. Рис. 56. Набір інвентаря з поховання некрополя в с. Стара Богданівка. 1 

– амфора; 2 -3 – залізні вироби; 4 – чорнолаковий канфар; 5 – 13 – 

бронзові вістря стріл. За (Снытко, Смирнов 2009). 

57. Рис. 57. Підбійне поховання № 9 некрополя Дідова Хата (план). За 

(Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 
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58. Рис. 58. Підбійне поховання № 9 некрополя Дідова Хата (розріз). За 

(Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 

59. Рис. 59. Амфори з некрополів хори Ольвії VI – III  ст. до н.е. 1- Аттика; 

2 – Самос; 3 – 4 – Хіос. За (Липавский, Снытко 1990). 

60. Рис. 60. Хіоська амфора з поховання. За (Снытко 2000/ 141). 

61. Рис. 61. Хіоська амфора «нового стилю» з похованя. За (Снытко 2000/ 

141). 

62. Рис. 62. Гераклейська амфора (Північний некрополь біля с. Прибузьке). 

За (Снытко 2000/ 141). 

63. Рис. 63. Уламки таврованих гераклейських амфор з Північного 

некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

64.  Рис. 64. Амфори Гераклеї Понтійської з Північного некрополя біля с. 

Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

65. Рис. 65. Аттична амфора (південний некрополь біля с. Прибузьке. За 

(Снытко 2000/ 141). 

66. Рис. 66. Аттична амфора (Південний некрополь біля с. Прибузьке). За 

(Снытко 2000/ 141). 

67. Рис. 67. Чорнофігурна та чорнолакова кераміка з некрополів хори VI – 

V ст. до н.е. 1 – лекіф; 2 – фіала; 3 – скіфос. За (Ліпавський, Снитко 

1990). 

68. Рис. 68. Уламки чорнофігурного кратера з поховання № 27 Північного 

некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

69. Рис. 69. Фрагмент вінця чорнофігурного кратера з поховання  № 67 

Північного некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

70. Рис. 70. Уламки чорнофігурного кратера з під курганного похованя № 

2 Північного некрополя біля с. Прибузьке. За (Снитко 2011). 

71. Рис. 71. Фрагменти імпортної аттичної чорнолакової та родосько-

іонійської кераміки з поховань Північного некрополя біля с. 

Прибузьке. 1 – ф-т вінця кратера; 2 – ф-т вінця солонки; 3 – ф-т вінця 
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канфара; 4 - ф-т денця лекіфа; 5 – ф-т вінця лекіфа; 6 ф-т вінця 

самоського кіліка.  За (Снытко 2000/ 141). 

72. Рис. 72. Лекіф (1) та амфориск (2) з поховань Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

73. Рис. 73. Червонофігурний лекіф та канфари з поховань некрополя 

Дідова Хата. 1 – лекіф; 2 – 3 – канфари. За (Снытко, Гребенников, 

Гаврилов 1996/ 41). 

74. Рис. 74. Знахідки з поховань некрополя Дідова Хата. 1 – 2- лекіфи; 3 – 

4- металеві вироби; 5 – бронзова ольвійська монета «борисфен»; 6 – 7 –

леза залізних ножів; 8 – ф-нт вінця хіоської амфори другої половини V 

ст. до н.е. За (Снытко, Гребенников, Гаврилов 1996/ 41). 

75. Рис. 75. Чорнолаковий кілік з поховання № 158 Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

76. Рис.76. Чорнолакова та чорнофігурна кераміка з Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. 1 – 3 ніжки кіліків; 4 – 6- ф-нти кераміки з 

чорнофігурним розписом; 7 – ф-нт кераміки з червонофігурним 

розписом. За (Снытко 2000/ 141). 

77. Рис. 77. Ф-ти гончарної кераміки з поховань Північного некрополя біля 

с. Прибузьке. 1 – амфориск; 2 – лекіф; 3 – 4 – глечики закритого типу. 

За (Снытко 2000/ 141). 

78. Рис. 78. Сіролощені глечики з поховань Північного некрополя біля с 

Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

79. Рис. 79. Червоноглиняні гончарні глечики з поховань Північного 

некрополя біля с Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

80. Рис. 80. Сіролощений глечик з поховання № 155 Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

81. Рис 81. Сіролощені гончарні глечики  з поховань № 217 (1) та 203 

Північного некрополя біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 
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82. Рис. 82. Гончарна кераміка з Північного некрополя біля с. Прибузьке. 1 

– світлоглиняний канфар (поховання № 160); сіролощена тарілка 

(поховання № 13). За (Снытко 2000/ 141). 

83. Рис. 83. Сіролощені тарілки з Північного некрополя біля с. Прибузьке. 

1 – поховання № 179; 2 – поховання № 189. За (Снытко 2000/ 141).  

84. Рис. 84. Самоський глечик з поховання № 197 Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. За (Снытко 2000/ 141). 

85. Рис. 85. Зображення голівок вовків з хори Ольвії (за Островерхов, 

Отрешко, 1986).1– 2 кістяна бляшка з поселення Чортувате-7; 3– 

ливарна форма з Аджиголу. 

86. Рис. 86. Знаряддя праці та інші речі з поховань Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. 1 – мармуровий оброблений предмет; 2 – оселок; 3 – 

кремінь; 4 – намистина; 5 скляна вставка для персня; 4 – лезо ножа. За 

(Снытко 2000/ 141). 

87. Рис. 87. Ткацькі пряслиця. 1 – 3-  керамічні; 4 – 9 – свинцеві. За 

(Снытко 2000/ 141). 

88. Рис. 88.Металеві предмети з поховань Північного некрополя біля с 

Прибузьке. 1 – 5, 7 – бронзові вістря стріл; 6 – бронзова втулка; 8 – 

бронзова панцирна пластина; 9 – 12 – монети «дельфіни; 13, 14; 16 – 

бронзові деталі невідомого призначення; 15 –бронзова намистина; 17 – 

ф-ти залізного ножа. За (Снытко 2000/ 141).  

89. Рис. 89. Металеві предмети з поховань Північного некрополя біля с 

Прибузьке. 1 – 2 - ф-ти залізних ножів; 3 – 7- залізні предмети; 8 – 9 – 

бронзові вістря стріл; 10 – ф-т персня. За (Снытко 2000/ 141). 

90. Рис. 90. Зброя з підкурганних поховань пізньоархаїчного-

ранньокласичного часу. 1 – меч; 2 – вістря списа. За (Снитко 2011). 

91. Рис. 91.Предмети з заліза. 1 – 9 – ф-нти залізних ножів; 10 – втулка 

вістря списа. За (Снытко 2000/ 141). 

92. Рис. 92.Набір астрагалів з поховань № 117-117-а Північного некрополя 

біля с. Прибузьке. 
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