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Олександр Юрченко (Переяслав-Хмельницький), старший
науковий співробітник сектору Постійнодіючої

Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції Національного
історико-етнографічного заповідника "Переяслав'

Турецькі фаянсові люльки з Переяслава-Хмельницького

Під час очищення річища р. Трубіж між шлюзом та пішохідним мостом
на твденно-східнщ околиці м. Переяслава-Хмельницького (вул. Гімназійна) з
дна ріки було піднято турецьку фаянсову люльку (Рис. 1.3; рис. 2.2).

Форма люльки пуп'янкоподібна. Чашечка розділена вузьким пояском на
дві частини: розширену, округлу — нижню і. циліндричну, меншу в діаметрі
— верхню. Кожна частина короткими прокресленими лініями поділена на
сектори, площа яких заповнена штампованим рослинним орнаментом у
вигляді розеток та листя. У верхній частиш квіткові розетки складаються в
триярусні композиції. Низ чашечки за допомогою коліщатка орнаментовано
штампованими лініями, які радіально розходяться від центру до країв
тулійки. Тулійка коротка, з вісьмома гранями, потовщена на кінці і оздоблена
зубчастим штампом. Кут між нею та чашечкою складає 40°. З правого боку
тулійка має авторське клеймо з арабським написом (Рис. 1.4).

Тісто світло-коричневого, місцями сірувато-чорного кольору, щільне,
добре відмулене, з домішкою дрібних включень. Поверхня лискована,
внутрішня порожнина чашечки й тулійки також підлещена. Отвір,
проколотий через тулійку, на межі з нижньою частиною чашечки
овальний, приплюснутий. Його зроблено після того, як виріб у середині
був підлещений, про що свідчить піднятий догори проколом шматочок
лощеної стінки чашечки. В цілому люлька якісно і охайно виготовлена.

З Переяслава-Хмельницького походять ще чотири люльки
аналогічного типу, які різняться .лите за орнаментними композиціями та
розміщенням клейм. Всі екземпляри належать до підйомного матеріалу.

Про місцезнаходження однієї з них нічого невідомо, окрім того, що
вона знайдена Е межах міста і нині знаходиться в приватній колекції
(Рис. 1.2). Інша походить з площі розкопу 2 по проспекту Червояоармійців
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Рис. 1. Турецькі люльки з Перенслава-Хмелышцького :
1 — проспект Червомоармійців (Жовтнева), 26; 2 — невідоме місце
знахідкн; 3- з дна р. Трубіж; 4 — клеймо люльки з дна Трубежа.

(вул. Жовтневій), 26. Розкоп було закладено на місці землянки першої-другої
чверті XVIII ст. Датування базується на знахідках кераміки, а також монети
"Деньга" 1737 р, в шарі І заповнення житла, який відносився до часу
припинення існування споруди як житлової одиниці [7. 20 — 21]. Поруч із
землянкою разом з уламками посуду знайдено керамічну люльку (Рис. 1. 1;
рис. 2. 1). Третя випадково знайдена в 1952 р. на землях радгоспу
"Переяславський" (околиця міста), ймовірно, під час рятівних розкопок
могильника черняхівської культури експедицією ІА АН УРСР під керівництвом
В. К. Гончарова (Рис. 2. 3) [4]. Поруч, на дворищі радгоспу трапляються
знахідки кераміки пізньосередньовічного часу, які фіксують місце
розташування хутора того часу, котрий тяжів до Київського передмістя
Переяслава XVII — XVIII ст. Четверта люлька випадково знайдена в межах
міста у тому ж 1952 p., ймовірно, під час роботи Переяслав-Хмельницької
археологічної експедиції АН СРСР та АН УРСР під керівництвом
М. К. Каргера (Рис. 2. 4) [6]. Чотири з п'яти люльок зберігаються у фондах
Національного істерико-етнографічного заповідника "Переяслав".

Подібного типу вироби, датовані кінцем XVII — початком XVIII ст. або
власне XVIII ст. знайдено в Полтаві, Харкові, Києві, Львові, на місці
Новобогородицької фортеці XVIII ст. [1, 80, 106, мал. 44. 2; 5. 129, рис. 1.
16; 8. 60, рис. 19. 2, 63; 9. 359, рис. 4. 3].

Всі знахідки, як переяславські, так і з вище названих населених пунктів, за
манерою виготовлення й оздоблення не мали нічого спільного з виробами
тогочасних українських гончарів і, напевно, потрапили сюди як імпорт.

Аналогії даному типу люльок зустрічаються на території колишньої
турецької фортеці м. Очакова в культурному шарі XVIII ст. [2. 56; 3. 74].
Виготовлені вони високоякісно, прикрашені штампованим орнаментом,
мають одне-два клейма з арабським написом [3. 74].

Порівнюючи між собою переяславські та очаківські люльки за
стилістикою, технікою, манерою виконання, варто відзначити їх
цілковиту схожість. Виключення становлять лише елементи декору.
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Сам факт малочисельності турецьких люльок вказує на те, що, швидше за
все, вони потрапили до пізньосередньовічного Переяслава та іняшх українських
населенних пунктів у якості козацьких трофеїв, здобутих під час Азовських
походів 1695 — 1696 років та російсько-турецькких воєн 1735 — 1739, 1768 —
1774, 1787 — 1791 років. Отже, часом побутування турецьких фаянсових люльок
в межах сучасної України слід вважати останню чверть XVІІ — XVIII ст.
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