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Столова кераміка (98 % комплексу) ліпилася
із суміші червоної та білої глин, де кількісно пере-
важала остання. Тільки третина посудин зроблена
була з червоної глини. До гончарної маси
найчастіше додавали дрібнозернистий пісок,
рідше — шамот, частки каоліну, зерна кварцу, у
незначній кількості дрібну товчену черепашку.
Частина столової кераміки виготовлена з
тонкоструктурної ("відмуленої"") глиняної маси без
сторонніх домішок. Посудини, як правило,
тонкостінні, ретельної формовки. їх поверхня
добре загладжена, часто вкрита тонким
ангобуючим шаром із чистої глини. Ангоб чи
загладжена поверхня додатково фарбувалася у
жовті й червоні кольори різних відтінків. Поверх
фарбування (фон) наносився монохромниймалюнок
брунатними або чорними кольорами. Частина кераміки
зберігає на поверхні сліди лискування. Випал
посудин високотемпературний, рівномірний,
завжди оксидаційний. За формою виділяється
декілька типів. Маємо зрізано-конічні та
напівсферичні миски різних підтипів, кубки,
біконічні та сфероконічні посудини, шоломоподібні
покришки, грушоподібні посудини, кратери,
горщики. Основним елементом орнаментації
виступають різноманітні комбінації з широких смуг
та стрічок із тонких паралельних ліній, що допов-
нюються зафарбованими колами, напівовалами,
трикутниками, рядами дрібних рисок. Миски

розписувалися кометоподібними і 8-подібними
схемами, фестонами, зигзагом, S-подібними ду-
гами, хрестоподібними композиціями (рис., 2). Кубки
орнаментувалися у широкому фризі навскісними
стрічками з тонких ліній, метопною і лицевою
схемами, широкими горизонтальними шгавдугами,
що заходять одна за одну (рис. 1,3). Біконічні та
сфероконічні посудини найчастіше прикрашалися
меандровою (S-подібні дуги) і фестонною
схемами (рис, 4, 5). Фіксуються також елементи
тангентної та волютної схем і композиція "совиний
лик". Кратери, грушоподібні посудини, покришки
оздоблювалися переважно меандровою схемою,
фестонами, спрощеними варіантами схеми
"Tangentenkreisband" (рис, б). Столові горщики
розмальовувалися групами навскісних рисок у
вузькому фризі або зовсім не декорувалися.

Крім того, під час розкопок знайдено фраг-
менти антропоморфної і зооморфної пластики,
вироби із глини (намистини, кульки, конус),
знаряддя праці з рогу (долото), кременю (ніж,
шкрябачка, вістря), каменю (зернотерки,
розтирачі, лощила, відбійник).

Аналіз матеріалу з розкопок дозволяє від-
нести поселення Колодисте II до другої (пізньої)
фази небелівської локально-хронологічної гру-
пи (кінець етапу ВII) "західної"" генетичної лінії
розвитку трипільської культури у Буго-Дніп-
ровському межиріччі.

Роздобудько М.В., Юрченко О.В.
Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав "

Знахідки кулястих амфор на лівобережжі Середнього Дніпра
Роздобудько М.В., Юрченко А.В. Находки шаровидных амфор на левобережье
Среднего Днепра. Публикуются находки фрагментов шаровидных амфор с памятника
Белое Озеро 1, расположенного на боровой террасе левого берега Днепра, ниже
р.Трубеж. Находки рассматриваются в связи с синхронными КША
позднеэнеолитическими культурами, распространенными на левобережье Среднего
Поднепровья, и соответствующими им керамическими комплексами памятника.
Rozdobudko M. V, Yurchenko О. V. The finds of globular amforas on left bank of middle
Dnieper. The finds of fragments of globular ampnoras from the monuments Biele Ozerq 1,
the located on the first above flood lands terrace left bank of Dnieper, below than Trubizh
are published. Finds are considered in connection with synchronous GAC the Late Eneolithic
cultures, distributed on a left bank of middle Dnieper, and ceramic complexes of a monument
corresponding to them.

В 2004 p. на пам'ятці Біле Озеро 1, розта- сно вдалося реставрувати два великих фрагмен-
шованій вздовж берегової лінії Канівського ти, які в цілому складали понад 60 % посудини,
водосховища, в зоні розмиву знайдено кілька більше половини окружності шийки, 3/4 окруж-
фрагментів тонкостінної ліпної посудини із ності тулуба та повний профіль посудини від
врізним орнаментом. Орнаментальні компози- краю вінець і до площини денця. Це давало
ції та деталі оформлення посудини, що збере- можливість графічно реконструювати її повністю,
глися на знайдених фрагментах, були неприта- Посудина мала близьку до яйцеподібної форму
манні відомим на пам'ятці різночасовим кера- тулуба, високу циліндричну шийку та пласке
мічним комплексам. Найближчі аналогії їм від- денце. Висота посудини становить 26 см, діаметр
находяться в кераміці культури кулястих амфор вінець — 14 см, максимальний діаметр тулуба
(далі ККА). Під час повторного обстеження — 26 см, діаметр денця — 10 см. На одному із
місця знахідки, зібрано ще кілька десятків фрагментів повністю збереглося широке, ледь
уламків від цієї ж посудини. Свіжий характер випукле вушко з наскрізним отвором. На іншому
значної частини зламів вказували на те, що в фрагменті зберігся лише самий краєчок другого
розмив потрапило кілька її великих фрагментів, вушка. Зазвичай кулясті амфори мають по два
В камеральних умовах із зібраних уламків дій- або по чотипи вушка. розта шовані симетрично
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(Археология УССР 1985, 287 - 289). Після
реставрації виявилося, що ціле вушко та краєчок
другого, розміщені за чверть кола один від одного.
Це вказує на те, що у посудини було чотири вушка.
Зовнішній бік черепка амфори темно-сірого
кольору. Із внутрішнього боку черепок сіро-
коричнневий, на зламі -червонястий. В керамічній
масі переважає домішка дрібно- та
середньозернистого кварцового піску. Не-
озброєним оком добре помітні вкраплення
крупніших зерен молочно-білого кварцу Повер-
хня посудини добре загладжена, а зовні можливо
й ангобована. На внутрішній поверхні місцями
помітні невиразні сліди загладжування рос-
линністю. Від краю вінець і до плічок, посудина
вкрита врізним геометричним орнаментом.
Основу орнаменту складають ялинкові композиції
з коротких, густо нанесених врізних діагональних
ліній, розділених на чотири сегменти вер-
тикальними. Перехід від шийки до плічок
підкреслений чотирма оперізуючими врізними
лініями, вище й нижче яких зигзаги з коротких ліній
утворюють трикутні композиції, направлені
вершинами в різні сторони. Вушка підкреслені
шевронами з тих же врізних ліній вершинами вниз
та діагональними рядами рисок (рис.1). Дана

Рис. 1. Біле Озеро. Куляста амфора.

амфора має найбільше спільних рис з посудом
волинського варіанту ККА (Археология УССР
1985, 287). Близьким аналогом знайденій на
Білому Озері 1 посудині, в першу чергу за
орнаментацією, є амфора, що походить з околиць
с. Глезне Любарського р-ну Житомирської обл., в
межах якої поширені пам'ятки волинського
варіанту ККА (Липко 1982,86, рис. 7, 7).

Пам'ятка Біле Озеро 1 знаходиться на лівому
березі Дніпра нижче впадіння Трубежа, на південь
від с Циблі Переяславського р-ну Київської обл.
Розташована вона за 9 км від річища Дніпра, на
краю вузького останцевого масиву борової тераси
між заболоченими старицями, неподалік підніжжя
схилу другої надзаплавної (лесової) тераси. На
лівобережжі Дніпра пам'ятки ККА, або пункти їх
окремих знахідок, досі були невідомі. Серед
різночасових керамічних матеріалів, зібраних на
тій же ділянці узбережжя, де було знайдено
фрагменти кулястої амфори, виявилися ще два
уламки, з характерним для посудин ККА

орнаментом. В колекції зібраній на пам'ятці за
минулий період, також віднайшовся один уламок,
орнаментований подібним способом — ялинкові
композиції зроблені прямокутним ребристим
штампом та ряди коротких вертикальних насічок

Рис.2. Біле Озеро. 1-3 — уламки кулястих амфор;
4 — 11 — кераміка пивихинського та ямного типів

(рис. 2,1- 3). Зазначені уламки належали двом,
а можливо й трьом різним амфорам. Знахідки
кераміки ККА траплялися на ділянці узбережжя
довжиною близько 20 м, за кілька метрів від
урвища берега. Обстеження відслонень не
виявило культурних нашарувань чи об'єктів,
звідки могли б походити матеріали ККА. Тим
не менше, наявність останніх, у вигляді
фрагментів кількох посудин, ставить питання
про їх походження. Два великих фрагменти
кулястої амфори з врізним орнаментом,
найімовірніше, походять з розвалу цілої
посудини. Ретельно виготовлена амфора, що
належить до категорії посудин супроводжуючих
поховання, до того ж ціла, могла належати ін-
вентарю поховання ККА. Уламки кількох інших
амфор більше аналогічні кераміці, яка знайдена
на поселеннях ККА (Березанська, П'ясецький
1979, 76- 78). Але на даній стадії вивченості
питання про походження кулястих амфор на
лівобережній пам'ятці Біле Озеро 1, більш
ймовірним видається приналежність їх до
змішаного або інокультурного комплексу, син-
хронного існуванню територіально близької гру-
пи пам'яток ККА. Схема синхронізації куль-
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тур мідного та бронзового віків України, наведе-
на М.О. Чмиховим та І.Т. Черняковим, синхро-
нізує ККА з заключною фазою пізнього Трипілля
етапу С-І (лукашівський тип), пам'ятками на-
ступного етапу С-ІІ (софіївський тип), та пізньо-
ямними (Чмихов,Черняков1988,170-171). Се-
рія каліброваних радіовуглецевих датувань, от-
римана в останній час для ряду пам'яток східної
групи ККА, в тому числі волинського варіанту, ви-
значає період їх існування в межах 2930 - 2380
pp. до н.е. Він збігається з останньою фазою (С-
II) трипільської культури, точніше з пам'ятками
софіївського типу, середньою і пізньою фазами ям-
ної культури, середньою і пізньою фазами
середньодніпровської культури (Кадров, Малє-
єв, Шміт 2000, 31).

Питання про взаємозв'язки та запозичення між
ККА та локальними варіантими пізнього Трипілля,
зокрема пам'ятками софіївського типу, вже
висвітлювалося раніше в позитивному плані
(Мовша 1985, 27 - ЗО). На зростання взає-
мозв'язків та посилення впливів центральноєв-
ропейських культур на заключному етапі піз-
нього Трипілля, звертають увагу сучасні до-
слідники (В ідейко 2001, Р —77). Пам'ятки лука-
шівського та софіївського типів добре відомі на
Переяславському Лівобережжі. Зокрема за кіль-
ка кілометрів північніше Білого Озера 1 знаходи-
ться поселення Циблі-Узвіз, віднесене до лука-
шівського типу (Бузян 2001, 7- 8). Матеріали
трипільського типу виявлено й на Білому Озері 1.
На даний час до них можна зарахувати більше
десятка фрагментів кухонного та столового по-
суду. Переважають знахідки кухонного посуду,
представленого біконічними та широковідкритими

горщиками без орнаментації або з насічками по
краю вінця (рис.3,1,2,5-7).Мальований посуд
представлений, зокрема, фрагментом посудини з
вушком, розписаної чорною фарбою, та фраг-
ментом мініатюрної біконічної посудинки з
циліндричними наліпами і також слідами розпису
чорною фарбою (рис.3,3, 4). Нечисленні підйомні
знахідки трипільської кераміки на пам'ятці Біле
Озеро 1, при відсутності інших категорій ста-
рожитностей та комплексів, не дають поки що
достатньо підстав для віднесення її до одного з
вищезазначених типів пізньотрипільських
пам'яток. Більш ймовірна приналежність Білого
Озера 1 до пам'яток софіївського типу, можливо
могильника, що не виключає наявності в її
керамічному комплексі кулястих амфор.

Інша хронологічно близька до ККА ямна куль-
тура представлена на території Переяславського
Лівобережжя численними похованнями та по-
селеннями. Останні тяжіють переважно до заплав
та борової тераси Дніпра, а підкурганні поховання
розташовані на плато високих терас. На Білому
Озері кераміка ямного типу зустрічається як у
вигляді яйцеподібних гостродонних горщиків так
і посудин із заокругленими пласкими денцями.
Поверхня посудин у більшості випадків вкрита
різнонаправленими розчісами (рис.2, 9 - 11),
Верхні частини горщиків, що мають коротку, ледь
відхилену назовні шийку та підтрикутне вінце,
прикрашені композиціями з відбитків гребінця і
мотузки (рис. 2,4, 7, 8). Деякі фрагменти посудин
мають риси притаманні кераміці пивихинського
типу. Зустрічаються уламки посуду із значною
домішкою товченої мушлі в керамічній масі, або
із заглибленим орнаментом зробленим стулкою
мушлі (рис,2,4 - б). З огляду на топографію па-
м'ятки та кількість і характер матеріалів ямного
типу, там очевидно, було поселення. Відсутність
стратиграфічно прив'язаних комплексів, або
знахідок кераміки трипільського та ямного типів,
а тим більше випадків прямої стратиграфії на
Білому Озері 1, не дозволяє робити однозначні
висновки стосовно їх відносної хронології. Хоча
випадок прямої стратиграфії пізньотрипільського
та ямного комплексів має місце на іншій пам'ятці
лівого берега, розташованій за 15 км північніше.
На поселенні Крутуха-Жолоб, яке відносять до
лукашівської групи, поховання з посудиною
пізньоямного типу "впущене" в площадку
трипільського житла пізнього етапу існування
поселення (Бузян, Роздобудько, Тетеря, Товкайло
2000, 75).

Що стосується кераміки середньодніпровсь-
кої культури, до пам'яток якої хронологічно
близькі кулясті амфори, то юна на Білому Озері 1 в у
рівному кількісному відношенні.

В подальшому буде досліджуватися, який саме
культурно-хронологічний комплекс пам'ятки
пов'язаний з фрагментами кулястих амфор.
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Вже досить давно в літературі відомо горо-
дище, що знаходиться поблизу с. Кочеток Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Йому було при-
ділено деяку увагу ще вченими царської Росії.
Зокрема, цією пам'яткою цікавився О.С. Фе-
доровський (Федоровский 1916, 5), який вка-
зував на середньовічну її приналежність. По-
трапляє дана фортифікаційна споруда і в архео-
логічну карту Харківської губернії, яка була
складена видатним дослідником Слобожанщи-
ни Д.І. Багалієм (Багалей 1905). В радянські ча-
си городище поблизу Кочетка було занесене в
довідник археологічних пам'яток Харківської
області, де стосовно його культурної належно-
сті немає ніяких свідчень (Шрамко, Михеев,
Грубник-Буйнова 1977,133 -134). З метою по-
точнення відомостей про городище та пере-
вірки його стану на сьогодні були здійснені ар-
хеологічні розвідки в вищезазначеному районі.

Городище біля селища Кочеток (рис. 1) зна-
ходиться на високому (25 - 30 м) корінному ми-
сі правого берега Сіверського Дінця на відстані
приблизно 1 км нижче за течією від місця впа-
діння притоки - Великої Бабки. На теперішній
час даний мис дещо змінив свої контури в силу
прокладеної тут асфальтованої дороги. Для її
спорудження схили мису були підрізані. Зі сто-
рони Сіверського Дінця зберігся ескарп, який
на сьогодні густо заріс деревами зі значним під-
ліском. Його висота сягає близько 2 м за при-
близно такої ж ширини.

На відстані близько 100 м від сучасних країв
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