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УДК 904 (477.41) Михайло Роздобудько, Олександр Юрченко
(Переяслав-Хмельницький)

БАГАТОШАРОВА ПАМ'ЯТКА В УРОЧИЩІ
ГЕРМАНІВ ЛІС ПОБЛИЗУ ПЕРЕЯСЛАВА

Публікуються матеріали колекції, що збе-
рігається у фондах НІЕЗ «Переяслав» з багато-
шарової пам'ятка в околицях Переяслава. До неї
входить кераміка періоду середньої бронзи,
ранньоскіфського часу та київської культури.

Уфондах НІЕЗ зберігається невелика ко-
лекція різночасових матеріалів, знайде-
них у 1970 р. неподалік міста в околицях

музею Народної Архітектури та Побуту Се-
редньої Наддніпрянщини, за 700 м на півден-
ний схід від головного входу. На етикетці за-
значено, що вони походять з котловану земс-
наряда, на місці якого тепер, між об'їздною до-
рогою та урочищем Германіє Ліс існує штучне
озеро (рис. 1. Б; рис. 2). Колекція складається з
26 уламків ліпного посуду та 4 невеликих,
розміром 3-4 см шматків печини. Переважна
кількість уламків належить дрібнофрагменто-
ваним стінкам посудин без орнаментації та
інших виразних культурно-хронологічних оз-
нак. Лише поодинокі уламки належать вінцям
посудин або мають орнаментацію чи виразну
форму. Така кераміка сама по собі не дає
підстав для однозначної атрибуції. Ділянка з
котлованом, де була зібрана колекція, розта-
шована на краю борової тераси Дніпра і межує
з колишньою заболоченою старицею Куряче
Горло, на місці якої тепер знаходиться велика
меридіонально витягнута затока Канівського
водосховища. Пам'ятка, з якої походить ко-
лекція, очевидно займала площу співставиму
або можливо й дещо меншу за площу сучасно-
го озера і майже повністю зруйнована ос-
таннім. В усякому разі її слідів виявити не вда-
лося. Але на даний час відомий цілий ряд
суміжних пам'яток, також розташованих на
краю борової тераси понад старицями Куряче
Горло та Циблі. До пам'яток з аналогічною то-
пографією відносяться різночасові поселення
Гать 1, 2, 3, Дубки, Городок 2/3, Циблі-Церква,
Сосновий бір 1, 2, Біле озеро 1 (рис. 1. А). При
дослідженні цих пам'яток отримана велика
кількість матеріалів, в тому числі із закритих
комплексів, культурно-хронологічна атри-
буція яких не викликає сумнівів. Це дозволяє
більш надійно атрибутувати і невиразну та не-

численну кераміку колекції, яка знаходить
аналогії в матеріалах раніше вивчених суміж-
них пам'яток з аналогічною топографією.

Розглянемо тепер матеріали колекції. Два
фрагменти належать вінцям товстостінних
горщиків з характерними ознаками, прита-
манними посуду пізнього етапу існування
культури багатоваликової кераміки (далі КБК)
(рис. 3. 1, 2). Останнім часом подібну кераміку
в деяких публікаціях виділяють під назвою ке-
раміки малополовецького типу [1]. Схожа ке-
раміка відома на пам'ятках Гать 1, Дубки,
Циблі-Церква та інші. Вона представлена
біконічними та банкоподібними горщиками з
ледь вигнутими назовні вінцями, що мають ха-
рактерне потовщення і часто оформлені по
зрізу та з внутрішнього боку кількома граня-
ми. Зовнішня поверхня горщиків прикрашена
слабо рельєфними валиками, утвореними
внаслідок рустування поверхні рідкою глиною
з допомогою пальців [4]. Сліди такого русту-
вання добре помітні на одному з фрагментів.
На іншому фрагменті добре помітна огранка
зрізу вінця. Характерна для даного типу посу-
ду і керамічна маса обох уламків.

Чотири уламки мають досить виразні озна-
ки посудин скіфської доби. Один із уламків на-
лежить петельчаті ручці кухлика із невеликим
циліндричним відростком, що закінчується
шляпкою (рис. 3. 4). Кухлик виготовлений з до-
бре відмуленого тіста, черепок світло-корич-
невого кольору. Такий же черепок і керамічну
масу має невеликий фрагмент вінця горщика,
прикрашеного під зрізом розчленованим вали-
ком та рядом наскрізних проколів із середини,
розташованих трошки нижче (рис. 3. 3).

Два уламки належать мисочці, можливо, що
одній і тій же посудині. Один фрагмент верх-
ньої частини з вертикальним вінцем прикра-
шеним зовні ледь випуклими перлинами, ямки
від яких із внутрішнього боку замазані. Інший
уламок — це фрагмент нижньої частини ми-
сочки з денцем. Денце з невеликою підстав-
кою, стінки мисочки дуже розлогі, сформовані
під кутом близько 200 до денця (рис. 3. 5). Виго-
товлена мисочка з гарно відмуленого тіста, що
має домішку шамоту. Черепок світло-сірого
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кольору, одинаково загладжений, як всере-
дині, так і зовні. Цих матеріалів далеко недо-
статньо для надійного датування більш вузь-
ким проміжком, аніж скіфська доба взагалі.
Але спираючись на форму ручки від кухлика
та орнаментацією горщика, можна припусти-
ти, що знахідки відносяться до раннь-
оскіфського часу. Вони мають численні ана-
логії серед ранньоскіфської кераміки пам'ятки
Біле озеро 1 [2].

Найчисленніша група знахідок з колекції —
два фрагменти вінець, 13 фрагментів стінок та
два фрагменти денець належать грубо ліпним
товстостінним горщикам біконічної форми з
невиразно оформленими вінцями, ледь відхи-
леними назовні. На одному із вінець є кілька
недбало зроблених ямок по зрізу. Черепок
горщиків брунатний, світло-коричневий,
щільний, добре випалений. Поверхня горбку-
вата, часто з виразними слідами грубого загла-
джування (рис. 3. 6-9). Подібна кераміка поши-
рена на таких пам'ятках борової тераси як Гать
1, Городок 2/3, Циблі-Церква, Біле озеро 1 і
відноситься до київської культури, її дочер-
няхівського етапу, що датується першою поло-
виною III ст. н.е. [3; 5].

Три дрібні уламки не дають підстав для їх
культурно-хронологічної атрибуції. Хіба що
один, який за характером пористої, керамічної
маси з домішкою білястих включень (мушля?),
можливо відноситься до епохи енеоліту. Така
кераміка трапляється на пам'ятках борової те-
раси Гать 3, Дубки, Біле озеро 1.

Таким чином матеріали колекції вказують,
що пам'ятка Германіє Ліс мала, як мінімум, три

різночасові рівні із відповідними керамічними
комплексами: періоду середньої бронзи (XVI-
XV ст. до н. є.), з керамікою близькою до малопо-
ловецького типу КБК, ранньоскіфського часу
(VI ст. до н. є.) пізньоримського часу, з керамікою
раннього етапу київської культури (ІІІ ст. н. є.).
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Рис. 2. Котлован земснаряда. 1970 p.
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Рис. 3. Кераміка з пам'ятки Германів Ліс
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