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Розділ І. Археологічні дослідження 2005 p. / Section I. Archaeological Researches 2005

Роздобудько М.В., Юрченко О.В.

Національний історнко-етнографічнип заповідник «Переяслав»

Поховання кімерійського часу із пам'ятки Біле Озеро 1
на лівому березі Середнього Дніпра

Роздобудько MB., Юрченко А.В. Погребения киммерийского времени из памятника
Белое Озеро 1 на левом берегу Среднего Днепра. Публикуется информация о двух
разрушенных погребениях с телоположениями, которые сопровождаются керамикой
жаботинского этапа.
Rozdsobudko M. V., Yurchenko О. V. Burials of the Cimmerian Time from Biele Ozero 1 site
on the left bank of the Middle Dnieper. Information about two destroyed inhumation grave
burials is published. The funeral stock was accompanied by pottery or the Zhabotin stage.

В АДУ за 2001-2002 pp. опубліковані ма- цію воно було розкопане,
теріали передскіфського часу з пам'ятки Білез нам ятки
Озеро 1 поблизу с Циблі Переяславського р-ну
Київської обл. (Роздобудько 2003, 33-36). На
пам'ятці, що інтерпретувалася як багатошарове
поселення, виділялися керамічні комплекси
чорноліського. жаботинського та ранньоскіфсь-
кого часів. Під час подальшого моніторингу
пам'ятки, що активно розмивається, вдалося
виявити два поховання, які сигналізують про
існування тут також і могильника передскіфсь-
кого-ранньо-скіфського часу.

В 2005 р. на цій ділянці лівого берега
Канівського водосховища, за 3.5 км південніше
с Циблі, розмивом було розкрито поховання з
тілопокладенням. У береговому відслоненні
розмитої борової тераси, на глибині 1,5 м. в
материковому алювіальному піску знаходилася
верхня частина людського черепа, орієнтовано-
го тім"ям до берега. У воді, поряд з черепом,
знайдені фрагменти щелепи та зубів. Основна
частина поховання була, очевидно, вже зруй-
нована розмивом. Контури поховальної ями
практично не фіксувалися. Неподалік залиш-
ків тілопокладення, на мілині поблизу берега,
знайдений значний за розмірами (понад 1/2
посудини) фрагмент чорнолискованого черпака
із врізаним, заповненим білою пастою орнамен-
том (рис. 1.1). Посудина діаметром 9,5 см має
неглибоку сферичну чашечку із невиразною
ямкою в нижній частині денця, коротеньку
шийку і розлогі, вигнуті назовні вінця. По
внутрішньому краю вінець нанесені короткі
густі серії штрихів із незаповненими проміж-
ками. На переході від шийки до тулуба, двома
врізними лініями нанесений поясок шириною
1-1.2 см. заповнений через проміжки густою
вертикальною штриховкою. На петлеподібній
ручці із циліндричним відростком, у верхній
частині, врізаними лініями нанесений видовже-
ний трикутник вершиною до чашечки, густо за-
повнений перехресною штриховкою. На той час
можна було лише припускати зв'язок посудини
із зруйнованим похованням, оскільки останнє
немало ніяких культурно-хронологічних ознак.
Наступного, 2006 р. за 20 м північніше, у від-
слоненні берега, розмивами було розкрите інше
поховання. Частина поховання була вже зруйно-
вана, і щоб попередити його остаточну руйна-

уста залісненість шєі
ділянки берега і стовбури повалених розмивом
дерев, не дозволили розкрити поховання зверху
донизу, згідно із стратиграфією. Поховання
досліджувалось вертикальними зачистками,
із наступною вибіркою матеріалів. Випроста-
не тілопокладення, орієнтоване головою на
південь (азимут 170°), знаходилося на глибині
1.5 м від сучасної поверхні, в округлої форми
ямі розмірами 1,6х 1,1 м, опущеної з нижнього
горизонту гумусованого шару потужністю 0,4 м
в алювіальний пісок борової тераси на глиби-
ну 1.0 м (рис. 2). Яма заповнена нерівномірно
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гумусованим піском з дрібними грудочками
деревного вугілля, та тонкими, хвилястими
прошарками, насиченими гумусом. Прошарки
на рівні кісток скелету та трохи нижче, мають
потужність до 5 см, і складені щільним, досить
твердим агрегатом коричневато-сірого кольору.
Нижче скелета прошарки значно тонші і не такі
щільні. Очевидно прошарки з гумусом у запов-
ненні ями утворилися за рахунок тілопокладен-
ня, при циркуляції поверхневих вод в піщаному
грунті. На відстані ЗО см від тазових кісток,
поряд із залишками кісток правої руки, знахо-
дився розвал кухлика. Посудинка, діаметром 8
см. має неглибоку сферичну чашечку, та неви-
соку шийку з розлогими вінцями. Петлеподібна
ручка мала циліндричний відросток. Кухлик
підлощений, без орнаментації (рис. 1, 2). Фор-
ма кухлика знаходить численні аналогії серед
керамічного інвентарю поховань передскіфсь-
кого (кіммерійського) — ранньоскіфського часу
(VIII-VII ст. до н. е.). Дане тілопокладення, що
супроводжується кухликом, дає підставу більш
впевнено пов'язувати і знайдений в 2005 р.
орнаментований кухлик, із залишками тілопок-
ладення, розмитого за 20 м південніше. Врізана
орнаментація цього кухлика, заповнена білою
пастою, як і його форма, дозволяє датувати
посудину та поховання кіммерійським часом
(IX-VIII ст. до н. е.). На пам'ятці, як уже згаду-
валося, виявлені численні знахідки фрагментів
кераміки жаботинського типу, але дещо північ-
ніше. Серед знахідок цього типу переважають

саме кухлики, кубки, мініатюрні посудинки, в
тому числі прикрашені врізаним, штрихованим
орнаментом (рис. 3). Нерідко трапляються се-
ред них і великі фрагменти від цілих посудин,
що також вказує на ймовірність їх походження
із розмитих поховань. До інвентарю поховань
можуть належати й предмети особистого убору
- гудзикоподібна бляшка та шпильки, виявлені
раніше на пам'ятці (Роздобудько 2003. 35,рис.
2:18-20). 4

Література •
Роздобудько М. В. Матеріали передскіфсько-

го та ранньоскіфського часу з багатошарового
поселення Біле озеро 1 на лівому березі Серед-
нього Дніпра // АВУ 2001-2002 pp. Київ, 2003.

Рудич Т.О.
Jncmumy/п археології НАН України

Антропологічні матеріали з розкопок могильника на околиці
м. Переяслава-Хмельницького

У 2004-2005 pp. постійно діюча археологічна
експедиція НІЕЗ « Переяслав» під керівництвом
М. Товкайла (див. статтю у цій збірці, стор. 63)
проводила археологічні дослідження на півден-
но-східній околиці м. Переяслава-Хмельниць-
кого, край лесового плато, лівий берег річки
Трубіж. Вивчався ґрунтовий могильник давньо-
руської доби, який датують другою половиною
XI - початком XIII ст. З нього походить антро-
пологічний матеріал поганої збереженості, що
пов'язано з характером грунтів.

Реставрація, опис та виміри матеріалу про-
водилися в палеоантропологічній лабораторії
ІА НАН України за методиками, які прийняті
вітчизняною антропологічною школою (Алек-
сеев, Дебец 1964, Алексеев 1972).

Нами досліджені кісткові рештки з 39 похо-
вань. Статево-вікові визначення можливо було
зробити далеко не у всіх випадках.

У 33 похованнях знаходяться кісткові ре-
штки, що належать дорослим людям. З них
стать визначається у 31 випадку (16 поховань

5 2

належать чоловікам, 15 — жінкам), у двох ви-
падках стать визначити неможливо. Один кістяк
належить молодій людині у віці Juvenis, коли
стать визначити важко. 5 скелетів належать
дітям, стать не визначається.

Незважаючи на те що серія з Переяслава не
є репрезентативною для серйозних демографіч-
них побудов, все ж можна відзначити, що най-
більша кількість смертей припадає на віковий
відрізок 35-55 років (75% померлих чоловіків

Таблиця 1.
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