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СхОВАНКА у ПОмЕшКАННІ 
СЕРЕДИНИ XVII ст. 

НА чуГуїВСьКОму ГОРОДИщІ

Результати вивчення вмісту схованки, дослідженої у решт
ках землянки сер. XVII ст. на Чугуївському городищі. 
Останні засвідчують складні етносоціальні і військово
політичні процеси на південному порубіжжі Російської дер

жави у період колонізації Дикого Поля.
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Колонізація Дикого Поля, зокрема, території сучасної 
Харківської області в XVI – XVIII ст. українськими (чер
каськими) і російськими (московськими)1  переселенцями 
проходила в умовах постійної конфронтації з кримськими 
татарами та ногайцями [13], а також небезпеки з боку «зло
дійських» черкас і військової загрози з території Речі 
Посполитої [14, с. 130 – 195; 6, с. 50 – 68]. Так, на початко
вому етапі історії Чугуєва, де оселилися 1638 р. черкаси зі 
складу загону Яцька Остряниці [3, с. 294 – 297], виникла 
реальна загроза каральної експедиції з боку Речі Поспо
литої, метою якої було покарання втікачівпереселенців – 
учасників козацькоселянського повстання. 

З цією метою навіть влаштовувалися розвідницькі похо
ди. Побоювання про переростання конфлікту після такої 
акції у широкомасштабну війну між Московським цар
ством та Річчю Посполитою призвело до того, що шляхта 
довго не наважувалися на реалізацію цих планів. Хоча 

1  Відносно етнокультурної термінології та її еволюції для українського і росій
ського населення у вказаний період, можна звернутися до роботи: [14, с. 12 – 
19].
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такий каральний похід був здійснений у вересні 1639 р. 
Двотисячний загін черкас з Любеча, Миргорода і Говтви, 
який вів чугуївський зрадник Данило Писар, підійшов на 
відстань трьох верст до Чугуєва, але напасти безпосеред
ньо на фортецю не наважився, обмежившись розоренням 
навколишніх сіл і хуторів [14, с. 234 – 237]. Загроза руйну
вання «українних» поселень Російської держави виникала 
і дещо пізніше: під час Визвольної війни на чолі з Богданом 
Хмельницьким у 1648 р. – з метою змусити московського 
царя надати козацькоселянському війську в союзі з крим
ськими татарами військову допомогу у боротьбі проти 
поляків [19, арк.38]. З іншого боку, події Визвольної війни 
в Україні та знайомство з вільним життям на Дону не 
сприяли стабільності у середовищі поселян південного 
порубіжжя. На колонізованих територіях було чимало 
вихідців з України й Дону, які розповідали про безбояр
ське життя у козацькому середовищі та про події війни. Ці 
відомості знаходили широкий відгук і реальний прояв у 
міських заворушеннях служилих людей. Зокрема, невдо
волення вилилося у рішучість знищити правлячу бояр
ську верхівку. Безпосередньо в Чугуєві у серпні 1648 р., на 
час виборів до Земського собору, почалися заворушення 
супроти воєводи Я. Волконського. «Бродінням» служилого 
люду вміло скористався голова чугуївських стрільців і 
козаків Г. Пасинков, який приходив до воєводи на розмову 
з палею в руках. У результаті Я. Волконський не став чека
ти, доки чугуївці виконають свої погрози, і сам побажав 
покинути посаду [20, с. 157, 162].

Таким чином, постійні зовнішні військові загрози та 
внутрішні заворушення вносили значні корективи у життя 
колоністів і змушували їх втілювати заходи щодо збере
ження власної волі та майна. Матеріальне підтвердження 
цьому, крім численних згадок у наративних джерелах і 
залишках оборонних споруд, було отримане під час архео
логічних розкопок 2009 р. у житловій будівлі на Чугуїв
ському городищі. Остання в цілому може бути датована 
сер. XVII ст. (яма 13 розкопу 3/2009 р.) (рис. 1) [16; 17, с. 51 
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– 63, рис. 5, 129: 1, 133204; 18], тобто бути побудованою на 
початковому – найбільш небезпечному етапі існування 
фортеці. Подібні тимчасові, вірогідно, сезонні житла мос
ковські першопрохідці та козаки іменували землянухами 
або шишами (від форми даху, що міг виготовлятися з пле
теної лози у вигляді гостроверхого ковпака). На необжитих 

Рис. 1. Чугуїв, м. Чугуївське городище. План 
із нанесенням розкопів 1996, 2005–2009 рр.  
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просторах, що підлягали колонізації, подібні будівлі були 
одним з найбільш ранніх типів козацького житла [15, с. 41, 
42, 230 – 233].

Рештки дослідженого помешкання виявилися глибо
кою «земляною» у вигляді ями овальної в плані форми, з 
максимальними розмірами по верху 2,15 × 2,95 м, що була 
заглиблена на 1,85 м відносно рівня фіксації (2,9 м від 
сучасної денної поверхні) (рис. 2). У заповненні котловану 
переважала кераміка черкаського типу і в значно меншій 
кількості містилися уламки посуду московського типу, що, 
певно, вказували на етнічнокультурну належність хазяї
на, який був черкасом – українцем. Стінки котловану 
мали незначне звуження у напрямку дна. У верхній части
ні овальний котлован (нижня камора) переходив в широку 
овальнопідпрямокутну яму (верхню камору) завглибшки 
4560 см відносно рівня фіксації, із загальними розмірами 
по лінії південь – північ і захід – схід 3,10 × 5,25 м. Візуаль
но розмежування між верхньою і нижньою каморами не 
простежувалося.

Вхід до нижньої камори був влаштований у північному 
секторі котловану та мав вигляд вирізаних у ґрунті сходи

Рис. 2. Чугуївське городище. Рештки житлової будівлі 
середини ХVII ст.
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нок. За нижню сходинку слугував пісковиковий камінь. 
Вздовж східної стінки була влаштована материкова полич
ка, яка за розмірами могла прислуговуватися в якості 
лежанки і лави.

У нижній каморі вздовж західної стінки розміщувався 
масив обпаленої глиняної маси, що був комином біля пря
мокутного паливника глинобитної печі.

За піччю та комином, у південній частині західної стін
ки котловану, за скупченням розвалів гончарних посудин 
(макітер і горщика), був виявлений підбій, що, судячи зі 
всього, слугував схованкою. На останню ми, в силу теми 
роботи, і звернемо увагу.

Схованка становила у ширину 130 см за глибини 1015 і 
20 см на різних ділянках. У південнозахідному кутку під
бій мав максимальне заглиблення шириною близько 55 см. 
Висота конструктиву дорівнювала 25 см у заглибленні і 
35 см із зовнішнього краю.

З правого боку від схованки, у стінці котловану помеш
кання, знаходилися залишки дубової дошки розмірами 
60,4 × 8,1 × 2,3 см. Вона стояла на ребрі довгим боком і, 
вірогідно, призначалася для прикривання отвору підбою.

Безпосередньо у підбої були виявлені: порожниста 
ребриста кулька зі скла (рис. 3: 2), гончарна кубушка з над
битим верхом (рис. 3: 1), а поряд із нею на дні ями – дві 
срібні монети«чешуйки» (рис. 3: 3, 4). Нижче подається 
характеристика кожній з цих знахідок.

Ребриста кулька розмірами 4,5 × 4,0 см (рис. 3: 2) виго
товлена з гутного скла зеленого відтінку. Виріб був виду
тий, імовірно, з використанням простої форми – так зва
ного долока. Перед відбиванням трубки отвір герметично 
запаяний. Всього кулька має 12 випуклих ребер, які, 
проте, не заходять за торцеві боки виробу, що протилежні 
запаяній шийці. Подібні, але гладкоповерхневі кульки 
(ціла і надбита), були виявлені на тому ж Чугуївському 
городищі у споруді другої пол. XVII – першої чв. XVIII ст. 
[17, с. 65, рис. 220: 1, 2, 221: 1, 2], а також у Москві – на тери
торії Манєжу і Чіжевського подвір’я в археологічних шарах 
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XVIII ст., в Зарядді, у м. Ліпецьку (шари XVIII ст.), 
м. Дмитрові, на російському поселенні Ананьїне XVII – 
XVIII ст. в Омській області [9, с. 83, рис. 1: 7; 10, с. 358, 359, 
рис. 6: 7; 11, с. 430, рис. 2: 1, 2]. Розміри гладкоповерхневих 
кульок, відомості про які є в нашому розпорядженні, дуже 
близькі за своїми параметрами. На Чугуївському городищі 
їх діаметри дорівнюють 4,1 см (найбільша нерівномірна 
товщина стінки надбитої кульки досягає 0,7 см); у Москві 
на території Манєжу – 4,28 см та на території Чіжевського 
подвір’я – 4,29  см (товщина стінки – 0,68 см); у Ліпецьку 
– 4,45 см. Запаяна шийка від трубки кульки з Ліпецька 
мала діаметр 0,96 см, в той час як на Чугуївському городи
щі у гладкоповерхневої кульки – 0,53 см, а в ребристої зі 
схованки – 0,60 см. Єдина з цих кульок (з Чіжевського 
подвір’я у Москві) була піддана хімічному аналізу, що 
показав тип скла цього виробу – KCaSi. Проте вміст 
основних склоутворюючих складових значно занижений, 
у порівнянні з іншим склом цього типу. Джерело лугів – 

Рис. 3. Чугуївське городище. Рештки житлової будівлі 
середини ХVII ст. Знахідки зі схованки.  

1 – кераміка; 2 – скло; 34 – срібло.
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деревна зола континентальних рослин (поташ), джерело 
лужних земель – доломітизований вапняк. Все це в цілому 
характерне для європейського скла XVI – XIX ст.

Дослідники висловлювали різні припущення щодо 
призначення таких скляних виробів. Зокрема, Ю. А. Ліх
тер вважала, що такі кульки використовувалися в якості 
ядер для пращі, хоча подібна інтерпретація наврядчи 
може вважитися переконливою – вироби для цього надто 
крихкі й легкі. До того ж, вони заповнені повітрям і герме
тично запаяні, а тому є досить легкими відносно об’єму і, 
як наслідок, їх балістичні властивості наврядчи можуть 
відповідати вимогам щодо ядер для метання. Також висо
вувалося припущення, що такі кульки могли використо
вуватися для дитячої гри, що не підтверджується ніякими 
джерелами.

Кульки з Чугуївського городища були зважені, а також 
перевірена їх здатність до плавучості у воді1. Гладкопо
верхнева, яка датується першою третиною XVIII ст., має 
масу 34,05 г і здатна плавати у воді. Причому на поверхню 
виступає лише незначна частина сфери у кілька мілімет
рів. Ребриста кулька зі схованки у житлі XVII ст. має масу 
53,6 г, в силу чого не здатна триматися на плаву. З огляду на 
це, можна також припустити, що призначення гладкопо
верхневих і ребристих кульок було різним. Не виключене 
їх використання за технологічними потребами в якості, 
наприклад, ареометрів для визначення щільності і пито
мої ваги тієї чи іншої рідини. Різниця у вазі також може 
вказувати про те, що ці два різновиди кульок використову
валися для вимірів у різних речовинах. На користь цього 
може свідчити їх герметичне запаювання.

Ареометр у звичному для сучасників вигляді з града
ційною шкалою в тій чи іншій системі вимірювання [1, 
с. 649], як прийнято вважати, був винайдений 1768 р. фран
цузьким хіміком А. Боме [21, с. 353; 2, с. 555]. Але сам при
стрій, що використовує фізичний закон Архімеда, відомий 

1  Виражаю вдячність співробітникам краєзнавчого відділу ХММ І. Ю. Репіна 

за сприяння у роботі з предметами у фондах.
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ще з часів античності [7, с. 45]. До винаходу А. Боме на 
практиці задовольнялися більш простими замірами для 
оцінки якості того чи іншого продукту. Так, наприклад, 
під час експорту з Росії поташу (необхідного для виготов
лення скла і миловаріння), що особливо процвітав за часів 
правління Петра I, використовувався метод оцінювання 
якості продукту1, за яким порцію сировини розчиняли у 
воді і кидали до склянки шматок бурштину. Якщо остан
ній спливав, то поташ визначався як добрий і за нього 
платили повну ціну. Іноді для аналогічних цілей брали 
куряче яйце, яке занурювалось на глибину, відповідну 
заданій якості продукту [8].

Останній приклад найбільш близький до характеристи
ки скляних кульок з культурних нашарувань XVII та 
XVIII ст. До того ж, середні вага та розмір курячого яйця 
близькі за своїми значеннями до скляних кульок, що роз
глядаються. Але слід визнати, що станом на сьогодні недо
статньо накопичених матеріалів для остаточного з’ясу
вання призначення цих виробів, а ототожнення з пристро
єм типу ареометра можна вважати лише однією з вірогід
них версій. 

Також на основі порівняльного датування можна зро
бити припущення, що гладкоповерхневі кульки є більш 
пізніми і характерними для XVIII ст., а ребриста (аналогій 
якій невідомо) з Чугуївського городища – більш ранньою і 
побутувала в сер. XVII ст. Не виключено, що до схованки у 
житлі на Чугуївському городищі скляна кулька могла 
потрапити випадково – закотитися до підбою. Інакше 
треба визнати, що цей виріб мав певну цінність для хазяїна 
житла, що, до речі, є досить дискусійним.

Кубушка (рис. 3: 1) є сіроглиняною (димленою) посудин
кою московського типу з орнаментом у вигляді широкої 
врізної прямої лінії, що проходить в горизонтальній пло
щині по колу виробу на межі передпліччя і тулуба, а також 
вузьких паралельних нарізних ліній по плічку й основі 

1 Перевірялася кожна діжка.



108

шийки. Ще за давніх часів верхня частина і руків’я посуди
ни були втрачені. Від останнього зберігся лише корінь. 
Тісто добре відмучене і рівномірно випалене. На поверхні 
черепка спостерігаються поодинокі раковини від вигорі
лих органічних вкраплень. Кубушка лежала на боці та була 
звернена надбитим у давнину горлом до внутрішнього 
простору житла.

Срібні дротові монети«чешуйки» різняться за часом кар
бування. Одна з них відноситься до часу правління росій
ського царя Михайла Федоровича (рис. 3: 3), друга – Олек
сія Михайловича (рис. 3: 4) Романових. Обидві монети 
мають однакову пробу – 9600. Відмінними є вагові харак
теристики – відповідно 0,45 і 0,39 г.

Стан монети часу правління Михайла Федоровича 
можна оцінити як добрий, в силу того, що було відкарбо
вано близько 2/3 штемпеля. Монета має незначні потер
тості. Подібний тип відомий лише у невеликій кількості 
примірників [5, с. 4].

«Чешуйка» була виготовлена на Московському монет
ному («дєнєжном») дворі («Дєнєжном приказе»). З лицьо
вого боку зображена витончена кінна фігура зі списом. 
Вершник у тричасному вінці має за плечима плащ. Він 
вдягнений у каптан та взутий у чоботи, з перехватом біля 
коліна. Загалом одяг вершника і збруя коня вирізняються 
реалізмом і тонкощами деталей, наскільки це можливо 
було виконати зі врахуванням розмірів робочого поля 
маточника й умовними прийомами зображення. Але при 
цьому обличчя вершника зображене умовно. Таким чином, 
прийняте ще за царювання Федора Івановича абстрактне 
зображення правителя продовжувало панувати й на моне
тах за нової династії [5, с. 6]. Під ногою вершника, вірогід
но, розміщене слово «Москва», але воно затерте.

Зворотний бік штемпеля має варіант напису з викорис
танням у легенді імені царя у формі «МИХАИЛО». Легенда 
«Царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси» 
виконана на шістьох рядках. Все це характерне для широ
ко відомого другого типу маточника, що використовувався 
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на Московському дворі. Для слова «царь» використана 
літерна лігатура. Слово «князь» написане у скороченому 
вигляді з вилученням голосної [5, с.7].

Фактична вага монети (0,45 г) і проба срібла (9600) свід
чать про те, що її карбування здійснене після 1626 р., коли 
відбулося чергове зниження нормативної ваги і чистоти 
металу. В цей час проби московських монет повністю спів
падають з пробами талерів рубежу XVI – XVII ст., котрі 
використовувалися як сировина для карбування. Таке 
зниження проби стало наслідком зміни технології оброб
ки сировини для російських монет – з талерного срібла 
перестали випалювати домішки [5, с. 8; 12, с. 174].

Монета часу правління Олексія Михайловича є, віро
гідно, західною підробкою ранньої копійки (першого або 
другого етапів карбування – з 1645 по 1655 рр.), на користь 
чого свідчить її маса (0,39 г), що значно менша за вміст 
металу у державному «чекані». Також ознакою підробки є 
досить великий шрифт легенди, що виконувався тогочас
ними фальшивомонетниками, як правило, за допомогою 
пуансона. Такі підробки були досить поширеним явищем і 
достатньо відомі [4, с. 21].

У цілому, на основі знахідок у схованці, її, як і весь 
комплекс, можна датувати серединою 4050х рр. XVII ст. 
Таке датування знаходить підтвердження і серед інших 
матеріалів, виявлених у заповненні житла. Цей період, як 
вже зазначалося, був досить складним у соціальному і вій
ськовому відношеннях, що й призвело до появи подібних 
схованок у мешканців порубіжних поселень південних 
«українних» територій Російської держави. Віднайдення 
спустошеної схованки проливає додаткове світло на склад
ні соціальноекономічні й військовополітичні процеси 
того бурливого на події часу.
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Г. Е. Свистун
Тайник в жилище середины XVII в. на Чугуевском городище

Резюме
В работе публикуются результаты изучения тайника, обнаружен-

ного в землянке середины XVII в. на Чугуевском городище. 
Приводится характеристика выявленных материалов, которые свиде-
тельствуют о сложных этно-социальных и военно-политических про-
цессах на южном порубежье Российского государства в период коло-
низации Дикого Поля.

Ключевые слова: Чугуевское городище, тайник, монеты, 
стеклянный шарик, кубышка, землянка.

Ghenadiy Svystun
Hiding place in Dwelling of middle of the XVII century 

from the Chuguev hillfort
Summary

Published the results of study of hidingplace, which was found in the 
dwelling of 17 A.D. Characterized the material which testify the difficult 
ethnosocial and military political processes on period of colonization of Dyke  
Pole.  

Keywords: Chuguev hillfort, hiding place, coins, glass marble, 
chinks, dwelling.


