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БЛЯхА ІЗ ЗОБРАЖЕННЯм ГОЛОВИ 
ЛОСЯ З НИЖНьОГО ПОСуЛЛЯ

Про знахідку зооморфної бляхи від вузди скіфського часу 
з північної округи МалоВ’язівоцького городища 

у Нижньому Посуллі.
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Під час пошукових заходів, в т. ч. із залученням фахів
цівправоохоронців, в 2013 р. вдалося встановити місце 
знахідки досить рідкісної прикраси вузди скіфського часу, 
виявленої лубенськими збирачами з металодетекторами 
на північ від с. Чуднівці Верхньобулатецької сільської ради 
Лубенського району Полтавської обл. Остання знайдена 
між зазначеним селом і с. Кононівкою у південній окрузі 
Лубен, на плато правого високого берега р. Сули (ліва при
тока Дніпра). Розташовані на вододільному підвищенні 
розпайовані польові угіддя за 0,5 км на південний захід від 
села тяжіють до вибалку, що перетинає лісовий масив. 
Поряд існують збережені рештки досі ще археологічно не 
обстеженого селища з пагорбами близько десятка попе
лястих насипів, схожих на зольники і вкритих лісом. Вка
зане поселення тяжіє до північної округи відомого Мало
В’язівоцького городища скіфського часу [3, с. 86; 5, с. 67], де 
під прикриттям лісових масивів врядигоди проводять 
пошуки грабіжники.

Так от, публікована знахідка виявлена близько поверхні 
в розораних культурних нашаруваннях селища. Є відо
мості про виявлення на його території ще не менше двох 
подібних блях в уламках. Проте, підготовча робота щодо 
вилучення предмета, що міг бути вивезений закордон, зве
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лася нанівець через швидке придбання цієї прикраси 
через «Інтернет» одним з південноукраїнських колекціо
нерів. Далі сліди бляхи загубилися. Напевно, остання, 
традиційно для більшості подібних знахідок, була пере
правлена через східний кордон України…

Як виняток, зберігаємо для дослідників відомості про 
цей яскравий взірець прикрас вузди, важливий для вивчен
ня витворів ливарного мистецтва Лісостепової Скіфії, 
наявності якого завдячуємо внаслідок отримання фото
знімків.

Отже, знахідка – це лита бронзова бляха у вигляді ліво
бічного профільного зображення голови лося з розгалуже
ними притиснутими рогами. Прикраса зображує голову 
тварини зі стилізовано модельованим вухом, відкритою 
пащею і характерною горбинкою носу (рис. 1). Гіпертро
фовановелике кругле око лося оконтурене рел ьєфним 
валиком. На носі заглибиною позначена одна з ніздрів.

Лицева поверхня бляхи відполірована. Наявні наскрізні 
невеликі овальні отвори в основі рогів і пащі, зі слідами 
ливарних напливів. Розміри бляхи: висота – 6,9 см; макси
мальна ширина – 9,4 см, товщина – 0,3–0,4 см.

На зворотному боці прикраси знаходяться обламані 
основи поперечної петлі для ременя у вигляді шматочків 
широких штифтів завширшки 0,7 і 0,9 см і заввишки 0,4 та 
0,7 см. Петля свідчить про кріплення бляхи на вертикаль
но розташованому ремені вузди. Виріб, вірогідно, виготов
лений з олов’янистої бронзи, вкритий характерною благо
родною патиною.

Бляха належить до добре відомої серії литих бронзових 
прикрас з ліво чи правобічним зображенням голови лося 
(більше 40 прим.), представленої на пам’ятках скіфської 
культури, датованих переважно V ст. до н.е. [4, с. 4748]. 
Подібні бляхи зустрічаються у степових скіфських старо
житностях, а ширше репрезентовані у лісостепових 
пам’ятках Середнього Подніпров’я (в тому числі – в Посул
лі) [1, с. 131, табл. ХХХI: 11]. Окремі знахідки таких виробів 
відомі і поза межами ареалу поширення скіфської культу
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Рис. 1. Нижнє Посулля. Чуднівці, с. Зооморфна бляха від вузди. 
Скіфський час, V ст. до н. е. Бронза.П

ос
ле

 с
. 1

38
.
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ри, наприклад, у Задунав’ї (городище Оргамум у Добруджі 
в Румунії) [8, р. 213214, fig. 12: c].

Подібні бляхи, на думку дослідників, використовува
лися як декоративні прикраси кінської упряжі, менш імо
вірно, панцирів і горитів. З найближчих аналогій назвемо 
бляхи з Жовніного [2, с. 207 – 209], курганів поблизу 
Попівки; кургану № 3 неподалік Стеблєва [4, с. 189, 315, 
рис. 96: 14, 26]; з кола посульських – частину нещодавно 
виявленої бляхи у заплаві Сули навпроти Лубен [6, с. 385, 
рис. 1: 1; 7, с. 140141, рис. 5: 1; 6].

Знахідка з Чуднівців здійснена на правому високому 
березі Сули, дещо нижче за її течією від Засулля і Лубен. 
Отже, вона певним чином може бути підставою для спроби 
постановки питання щодо окреслення нижньосульського, 
як здається, ареалу їх побутування і виготовлення. До речі, 
існують відомості про знахідки на Лубенщині ще кількох 
уламків подібних прикрас.

У будьякому разі, витвір давнього посульського брон
золиварника скіфського часу заслуговує на увагу дослід
ників. А запропоновані до видання фотознімки з часом, 
сподіваємося, зможуть стати підставою для конфіскації 
незаконно виявленої та вилученої з культурних нашару
вань пам’ятки знахідки, що внаслідок дій грабіжників 
потрапила до приватної збірки.
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Бляха с изображением головы лося из Нижнего Посулья

Резюме
Информация о редкой находке зооморфной уздечной бляхи скиф

ского времени, обнаруженной в северной округе МалоВязовоцкого 
городища в Нижнем Посулье, неподалёку от города Лубны.
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Plaque Depicting the Head of Elk from Lower Posullya

Summary
Information about rare zoomorphic bridle buckle of Scythian time. It 

found in the northern part of Malo-Vyazivotske hillfort on the Lower Sula, 
near Lubny.
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