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НАБІР ПОСуДу З мАЯчАНСьКОї 
СТАРИцІ В ПООРІЛЛІ

Про своєрідний «скарб» посуду козацької доби, виявлений 
у болоті край берега р. Маячки поблизу с. Лівенського 

Новосанжарського району на Полтавщині.
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Чималий дослідницький потенціал має вивчення ста
рожитностей козацької епохи широкого регіону Дніпров
ського Лівобережжя. Це в повній мірі стосується й скарбів, 
котрі врядигоди знаходять не тільки мародери, озброєні 
сучасною технікою.

Пониззя правої притоки Орелі – р. Маячки в районі 
с. Лівенського позначене не тільки широко відомими фор
тифікаційними спорудами Української лінії 1730х рр. [6, 
с. 40 та ін.; 7, с. 87; 8, с. 104], а й рештками укріплень сотен
ного містечка Маячки [9, с. 54, 55 – 56; 13, с. 104 – 105], 
залишками Лівенської фортеці, майданами [11, с. 86; 12, 
с. 87; 14, с. 125 – 126], рештками кількох сіл і хуторів, що 
виникли наприкінці XVII ст. З огляду на наявність спеці
альних досліджень з вивчення окремих пам’яток доби 
українського козацтва й облаштування кордону Гетьман
щини та Російської імперії, публікацію окремих знахідок 
[2, с. 92 – 105; 5, с. 366; 10], звернемо увагу лише на надзви
чайно яскравий комплекс, що вказує на один з початкових 
етапів освоєння Поорілля у XVII ст.

Так, навесні 2010 р. краєзнавцем І. В. Бовкуном – меш
канцем с. Лівенське Новосанжарського району Полтав
ської області, колишнім співробітником Полтавського 
краєзнавчого музею, під час огляду лук у заплаві вздовж 
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лівого берега пересохлої стариці р. Маячки (права притока 
р. Орелі), був виявлений металевий казан, що лежав у 
повеневому мулі. Знахідка трапилася неподалік села, там, 
де річка круто повертає в бік с. Велика Маячка (рис. 1). 
Рідкісна посудина викликала зацікавлення, тому ділянка 
колишнього русла в ур. Шишенкове (Шишенкове поле) 
була детально оглянута, пізніше «просканована» з вико
ристанням металодетектора [3, с. 39 – 40, рис. 1]. На 
не знач ній глибині (0,150,25 м), на відстані 3 – 10 м один 
від одного, знаходилися окремі зразки кухарського і столо
вого посуду (рис. 2), винесені потічком з прибережного 
вибалку або змиті зі схилу берега. Інших культурних 
решток у мулі виявлено не було [17, с. 186].

Цілком імовірно, що посуд свого часу навмисне кинули 
до води, коли неподалік від учасників прирічкової трапези 
опинилися нападники.

Півтора десятки років тому, за кілька десятків метрів 
вище за течією річки, на її правому березі (висота 0,8 – 
2,0 м) на городах під час оранки у прилеглих до води та 
здавна заболочених ділянках були виявлені числені пору
бані (!) і потрощені кістки людей, чимало уламків черепів. 
Власники городів відзначали саме сліди рубаних травм, 
помітних на кістках [16, с. 47]. Подібні знахідки нам дове
лося спостерігали тут і влітку 2013 р. (рис. 3).

У кінці літа 2011 р. склалася ситуація, коли пересохлу 
ділянку в ур. Шишенкове вдалося обстежити ще раз, з від
повідним технічним обладнанням, в надії виявити окремі 
предмети. І ця спроба пошуків виявилася вдалою. На 
площі у 2 м2 на глибині 0,1 – 0,2 м у підсохлому болоті, 
знайдені ще 5 предметів різного стану збереженості зі 
складу так званого «скарбу» [4, с. 363–364, рис. 1]. 

Комплекс отриманих внаслідок пошуків знахідок скла
дають виготовлені з міді і мідних сплавів 10 предметів: 
казан, сковорідка, тертушкасито, деталь ложкишумов
ки, ситечко, а також дві чаші, розетка, ще дві невеликі 
покришки і посудинка відкритого типу. Всі вони мають 
тріщини, втрати, деформації чи окремі згини (рис. 45).
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Рис. 1-2. Лівенське, с., Шишенкове, ур. Місце знахідки посуду 
козацького часу під лівим берегом р. Маячки. З південного заходу.

Рис. 3. Лівенське, с., навпроти ур. Шишенкове. Місце залягання 
численних уламків кісток людей на правому березі р. Маячки. Із заходу.
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Рис. 4. Лівенське, с. Посуд з річки Маячки. 
Мідь, мідні сплави, посріблення (56).
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Найвиразнішим серед них є казан, у вигляді злегка зрі
заноконічної в перетині посудини, з рівними стінками і 
дном (рис. 4: 1), виготовленої з суцільного листа металу 
(0,4 – 0,5 мм). Вінце казана підсилене шляхом його оги
нання на кільце масивного круглого в перетині залізного 
дроту (0,6 см). Казан мав бокові ручки у верхній частині 
тулуба, що в процесі використання відламалися, а тому 
був відремонтований. Місця втрат акуратно вирізані, у 
вигляді прямокутної форми отворів, а поверх них наклепа
ні напівовальні платівки, з рядком рельєфних прикрас 
внизу у вигляді перлин, до яких кріпилися двома велики
ми мідними заклепками втрачені залізні петлі. Через них 
продівалася металева дужка (рис. 6: 1). Діаметри: вінця 
казана – 33,1 см; тулуба – 28,0 см; дна – 22,7 см; його висо
та – 13,2 см (рис. 4: 1; 6: 1).

Досить цікавою, з огляду на відсутність подібних зна
хідок, є «похідна» сковорідка круглої форми, виготовлена з 
суцільного листа металу (рис. 4: 3) товщиною 0,5 мм, краї 
якої загнуті вертикально догори, спаяні на ділянках сти
ків. Діаметр посудини по верху – 25,4 × 25,6 см, по дну – 
25,2 см; висота бортиківстінок – 2,7 см (рис. 4: 3; 6: 2). На 
дні збереглися рештки пригорілої на жиру страви.

Тертушкасито є майже круглим диском (рис. 4: 2) з 
дещо товщого листа металу (0,6 мм) діаметром 15,6 × 
16,4 см, із незначно і старанно загнутими краями. Вся пло
щина металу вкрита концентричними колами з отворів, 
нанесених хрестоподібного перетину пуансоном. Лицевий 
бік добре зачищений і вирівняний, загини ж від пробиван
ня отворів на зворотному боці, навпаки, розведені, для 
зручності розтирання овочів й інших продуктів (рис. 6: 3).

Вставна деталь ложкишумовки (без держака, який, віро
гідно, міг просто вирізатися з гілки), з 10 круглими отвора
ми посередині у три ряди (рис. 4: 4), призначалася для 
виймання з казана м’яса або тістом’ясних страв. Це округ
лий в плані шматок листового металу, із незначно загнути
ми краями товщиною 0,4 мм. Його діаметр – 8,1 × 8,7 см, 
діаметр пробитих отворів – 0,6 – 0,8 см (рис. 4: 4; 6: 4).
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Рис. 5. Лівенське, с. Посуд з річки Маячки. 
Мідь, мідні сплави, лудження оловом.
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Розетка овальна, з неглибоким вмістилищем слабко
конічної форми і втраченим овальним денцем (рис. 5: 1), 
що розплюснута внаслідок потрапляння під копито коня. 
Корпус прикрашений карбованим стилізованорослин
ним візерунком у вигляді гірлянд з листя аканту, пошко
дженим дефоромацією. Вінце посудинки підсилене аку
ратно загнутим (на 3 – 4 мм) краєм, денце долучалося до 
виробу шляхом загинання і паяння. Виріб виготовлений з 
тонкого мідного листа, вірогідно, мав олов’яне лудження 
«під срібло». Розміри розетки – 11,8 × 14,2 см, товщина 
металу – 0,7 мм (рис. 7: 1).

Дві сегментоподібного перетину чаші (чарки), відтиснуті 
з тонкого листа латуні (рис. 4: 56), мають сліди посріб
лення. Краї акуратно й незначно загнуті до середини, під
силюючи вінце; верхні третини посудинок вкриті штампо
ваним рельєфним стилізованорослинним візерунком. У 
першому випадку повторюється сюжет зображення на 
штампі – стилізоване масивне колосся або пагони, спрямо
вані до верху (рис. 4: 6; 6: 5), в другому – не менш стилізова
на квітка з двома листками (рис. 4: 5; 6: 6). Центральна час
тина вмістилища другої чаші втрачена, а першої – зберегла
ся порівняно добре, незважаючи на кілька тріщин і отворів.

Наді дном посудинок помітне незначне профільоване 
звуження, а виділене у вигляді підставки кругле рівне 
денце першої з чаш має сліди паяння і несе тавро майстра 
у два рядки (рис. 4: 6 внизу): «W.N.F / ALW.B.A».

Діаметри посудинок – 10,0 – 10,5 см; висота – 4,2 – 
4,7  м; діаметр денця однієї з них – 2,4 см (рис. 4: 56).

Зауважимо, що подібні казани виявлені 1973 р. на місці 
Берестецької битви [1, с. 111, мал. 50: 12; 15, с. 222 – 223, 
рис. 54], а схожі чаші в музейних збірках України здебіль
шого атрибутуються як продукція європейських майстрів 
[16, с. 49].

У добірці посуду з русла Маячки є й кілька дрібніших 
речей.

Покришка кругла, прикрашена чотирма концентрични
ми рельєфними продавленими колами різної ширини з 
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Рис. 6. Лівенське, с. Набір посуду 
з річки Маячки. 
Мідь, мідні сплави, посріблення.
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Рис. 7. Лівенське, с. Посуд з річки Маячки. 
Мідь, мідні сплави, лудження оловом.
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невеликим круглим виступом в центрі. Має сліди кількох 
згинів та залишки лудження оловом. Діаметр – 8,4 × 8,7 см, 
висота – 0,5 см. Виготовлена з мідного листа завтовшки 
0,4 мм (рис. 5: 2; 7: 2).

Друга покришка також круглої форми, з чотирма карбо
ваними концентричними рельєфними коламивиступами 
різної ширини і профільованим краєм, першу смугу візе
рунку якої складає ряд стилізованих ов, розподілених 
пагонами. Найменше «коло» в центрі є виступом під ручку, 
котра втрачена (рис. 5: 3). Натомісць покришка пробита 
коротким залізним кованим (квадратним у перетині) цвя
хом з голівкою круглої форми, кінець якого загнутий у 
петлю для зручності здіймання і розташований з лицевого 
боку. Має сліди кількох згинів і деформацій, патинована. 
Покришка використовувалася не за попереднім призна
ченням. Діаметр – 11,1 см, висота – 0,4 см. Виготовлена з 
мідного листа товщиною 0,5 мм (рис. 5: 3; 7: 3).

Конічної форми посудинка з горизонтальними виділе
ними крисами (типу високого полумиска), з профільова
ним уступом під покришку або ситечко під згином вінець, 
трьома невисокими рельєфними виступами на тулубі та 
рівним дном (рис. 5: 4), зі слідами внутрішнього олов’яного 
покриву, двома отворами в центрі на дні і круглим отвором 
збоку – у верхній частині стінки. Вірогідно, ця ємність – 
деталь кальяну, в складі якого могла використовуватися й 
попередня покришка. Діаметр вінця (крис) – 10,2 × 10,6 см, 
діаметри: корпуса – 8,8 см, дна – 5,6 см, висота – 2,42,7 см. 
Виготовлена з мідного листа в 0,3 мм (рис. 5: 4; 7: 4).

Невелике ситечко круглої форми, з профільованими 
концентричними продавленими колами краями, вся 
поверхня в центрі яких вкрита рівномірно розташованими 
дрібними дірочками. Можливо, це – також деталь калья
ну, в складі якого могли використовуватися й попередні 
предмети. Діаметр – 8,4 см, діаметр отворів – 1,5 мм. Виго
товлене з мідного листа товщиною 0,3 мм (рис. 5: 5; 7: 5).

Таким чином, набір посуду і побутових предметів з 
Лівенського цілком чи в більшій частині може належати 
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заможному мандрівнику, ватажку одного із загонів поль
ських або козацьких військ часу подій Визвольної війни. 
Він датується серединою, менш імовірно, – третьою чвер
тю XVII cт. Всі наразі виявлені предмети комплексу надій
шли до Полтавського краєзнавчого музею [17, с. 189], у 
2012 р. експонувалися на виставці нових надходжень і, спо
діваємося, невдовзі будуть відреставровані.
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 А. Б. Супруненко
Набор посуды со старицы р. Маячка в Поорелье

Резюме
В работе в полном составе публикуется комплекс посуды, обнару-

женный в старице р. Маячка – правого притока р. Орель в с. Ливенское 
Новосанжарского района Полтавской области. Большинство пред-
метов, брошенных на берегу и попавших в воду, относятся к кухонно-
столовому набору посуды путешественника, купца или предводителя 
казацкого отряда середины либо начала третьей четверти XVII в.

Ключевые слова: казацкая эпоха, посуда, Ливенское, 
Маячка, Поорелье.

Oleksandr Suprunenko
Dishes from Oxbow of Mayachka River in Poorilja

Summary
This is the full publication of dishes complex found in oxbow of Mayachka 

river – right tributary of Oril near Lyvenske village Novi Sanzhary district 
Poltava region. Most of the items left on the beach and were into the water 
belonged to cookware sets of traveler or merchant or Cossack detachment 
leader. Its date from middle or beginning of the third quarter of the 17 A.D.

Keywords: Cossack era, dishes, Livenske, Mayachka river, 
Poorilja.


