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Ю.В.КУХАРЧУК

ПРО КУЛЬТУРНУ НАЛЕЖНІСТЬ МУСТ'ЄРСЬКОГО 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЧУЛАТОВЕ III У ПОДЕСЕННІ
The m ou sterian  s i t e  C h u la tovo  H I  was d is c o v e r e d  b y  V.Gromov and V .H ohlovkina in  1938 and i t  was th e  f i r s t  

e v id e n c e  o f  h a b it a t io n  o f  th e  N orth  o f  U kraine d u r in g  th e  M id d le  P a le o l i t h i c  tim e . M a te r ia ls  d is c o v e r e d  b y  M. 
V oyevod sk y  s  e x p e d it io n  was d a te d  on  th e  b a s is  o f  g e o lo g y .

In  t h is  a r t i c a l  th e r e  was an a tte m p t t o  v a lu e  th e  s i t e  from  th e  p o in t  o f  w ie v  o f  s to n e  in d u stry . Coming from  
t e c h n o - t y p o lo g ic a l  a n a ly s is  we c o n s id e r  th e  C h u la tovo  ПЕ as non L e v a l lo is  and non lam ian r u n fa c e tte d  in d u s tr y  
w ere d e n t ic u la te d  p ie c e s  and s id e -s c r a p e r s  a re  p r e v a ile d  and Upper P a le o l i t h ic  t o o l s  a re  rep resen ted  co n s id e ra b ly .

New d a ta  a llo w  us t o  o f f e r  c e r t a in  in t e r p r e t a t io n s  o f  c u lt u r u r a l  b e lo n g in g  o f  th e  s i t e .  In  r e s p e c t  o f  s e a r c in g  
f o r  a n a lo g ie s  o f  t h i s  in d u s t r y  th e  g r e a t  in t e r e s  i s  r e p re se n te d  b y  th e  M ou sterian  l o c a l i t y  o f  B e to v o  in  Bryansk 
re g io n . C om parative  t e c h n o - t y p o lo g ic a l  a n a ly s is  o f  th e se  assem blages p r o v id e s  e v id e n c e  o f  th e  h igh  r a t e  o f  s im i
l a r i t y .  M ore v id e  a n a lo g ie s  can  b e  seen  in  th e  assem blage o f  th e  lo w e r  la y e r v  o f  S tin k a  I  in  D n iester  a rea , w hich  i s  
com p arab le  w ith  B e to v o  assem blage, t o o .  I t  can n o t  b e  e x c lu d e d  t h a t  r e c e n t ly  d is c o v e r e d  l o c a l i t y  M ukhovets in  
Sumy r e g io n  as a ls o  r e la t e d  t o  t h i s  g rou p  o f  s i t e s .

Hence,we have e v id e n ce s  o f  e x is te n c e  o f  T y p ica l Tayac tech n ocom p lex  in  N orth L e f t  Bank o f  r i v e r  Dni p e r  a b r u p t ly  
d i f f e r i n g  from  th e  d a ta  known in  N orth  R ig h t  Bank o f  r i v e r  D nieper and h av in g  p a r a l le l s  in  D n iste r  a rea .

У 1938 році В.І.Громовим та В.А.Хохловкіною 
в урочищі Зарівська Круча, поблизу с.Чулатове 
Н о вгор од -С івер ськ ого  району Ч ернігівської 
області, було відкрите перше для Подесення і для 
всієї півночі України ранньопалеолітичне 
місцезнаходження. Кремені зі слідами штучної 
обробки і фрагменти кісток плейстоценової фауни 
були виявлені в гирлі невеликої балки, біля підошви 
перш ої надзаплавної тераси п равого  берега
р. Десенки, притоки Десни [Громов, 1948]. Пам’ят
ка відома в археологічній літературі під двома 
назвами —  Зарівська Круча й Чулатове III. 1

Збори з поверхні та невеликі розкопки 
М.В.Воєводського (1939-1940 гг.) дали колекцію з 
180 кременів, а також кістки викопних тварин. І 
хоча знахідки виявилися перевідкладеними \ їх 
ранньопалеолітична типологія та більш чітке 
стратиграфічне положення подібних крем’яних 
виробів, виявлених комплексною Деснянською 
експедицією ще в кількох пунктах [Громов, 1947; 
В оєводський , 1947, 1948], стали першим
достовірним свідченням заселеності північних 
територій України щонайменше в муст’єрську добу.

На заваді продовж енню  археологічних 
досліджень у Подесенні стала війна, і пошуки 
ранньопалеолітичних пам’яток поновилися тут 
лише через двадцять років. У  1961 р. Ю .Г.Колосов, 
ведучи розвідувальні роботи в кращих традиціях 
своїх попередників —  разом зі співробітниками 
Інституту геології— знайшов у балці Комарня, між 
селами Чулатове й Комань, три крем’яних 
відщепи та пластину. Закладений у цьому місці 
шурф дав ще кілька кременів муст’єрського вигляду, 
що супроводж увалися уламками к істок  
шерстистого носорога та мамонта. Типологічними 
особливостями й жовтуватою патиною кремені 
нагадували артефакти стоянки Ч улатове III, 
розташованої за кілометр від Комарні [Колосов, 
1965, с.324].

Робилися спроби віднайти палеоліт і в сусідній 
Сумській області. У 1948 р. П.Й.Борисковський і 
І .Г .П ідоп л ічко провели розвідку в околицях
с. Кулишівки Недригайлівського району, де ще в * 1 2

середині X IX  ст. було розкопане скупчення кісток 
мамонта, ди к ого  коня та п івн ічного оленя 
[Калениченко, 1940]. Але пошуки знарядь праці 
первісної людини, що полювала на цю 
плейстоценову фауну, виявилися безрезультатними 
[П ідоплічко, 1952]. Лише в кінці 80-х років 
розвідками Н.О.Милованової у північних районах 
області було виявлено кілька пунктів крем’яних 
знахідок палеолітичного вигляду [Милованова,
1990] .

У  1995 р. автор цієї статті започаткував 
розвідки палеоліту у Роменському районі Сумської 
області. Серед кількох відкритих тут пунктів зі 
знахідками палеолітичного вигляду [Кухарчук,
1997] цікавим є місцезнаходження М уховець І. 
Морфологічними особливостями деякі вироби, 
д обу т і проведеними тут невеликими 
рекогносцирувальними розкопками [Кухарчук,
1998] , нагадують чулатівські знахідки.

У цьому зв’язку доцільно ще раз проаналізувати 
крем’яну колекцію місцезнаходження Чулатове III 
(в новій її інтерпретації [Кухарчук, 1996]), —  тепер 
уже під кутом зору культурної належності цього 
комплексу.

Нагадаємо, що згідно з даними М .В.Воєвод
ського, на які зазвичай посилаються дослідники 
[Борисковский, 1953; Береговая, 1960,1984;Тарасов,
1991] , склад крем’яної колекції Чулатового III є 
таким: 4 знаряддя праці, 29 нуклеусів та нукле- 
видних уламків, 36 відщепів і скалок, 4 платівки і 
«кілька десятків уламків» [Воеводский, 1948].

А втору після ознайомлення з чулатівською 
колекцією, що зберігається в Музеї антропології 
М ГУ, кількісний і типологічний склад знарядь 
видається дещо іншим: 2 рубила, 2 ножі, 7 скребел, 
6 зубчастих виробів, 2 знаряддя з виямкою, 7 різни
ків, 2 різці, 2 скребки і 1 стамеска. Рубила зроблено 
з уламків жовен, вони мають невеликі розміри і не 
зовсім завершений вигляд (таб. 1, 1). Ножі теж не 
дуже виразні. Один з них виготовлено на 
реберчастом у відщ епі, товщ ий край якого 
виконував роль обуш ка (таб.1, 2). Для скребел 
використані масивні відщепи, на більш масивний

Кухарчук Ю. В. к. іст. н. наук, співроб. Інституту археології НАН України

1 Більш прийнятною з цих назв видається остання, оскільки, по-перше, вона пов’язує місцезнаходження з конкретним населеним пунктом, 
по-друге, назва Зарівська Круча не є географічною чи місцевою.
2 За свідченням М. В. Воєводського, кремені Чулатівского місцезнаходження були знесені по балці з місця їх початкового залягання 
[Воеводский, 1948].
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край яких з дор сал ьн ої сторон и  нанесено 
притуплюючу ретуш (таб. 1,5). В одному випадку в 
скребло перетворено спрацьований нуклеус, 
тильний бік якого має злегка увігнуту площину 
п риродного розлом у, зручну для накладання 
великого пальця руки при утримуванні скребла під 
час работа (таб.1, З).3 Зубчасто-виямчасті знаряддя 
представлені звичайними формами (таб.1, 6-7). У 
різчиків ріжучий виступ виготовлявся на куті, а 
суміжний з робочою  ділянкою термінальний край 
часто має характерне притуплення (таб.1, 8, 9), 
типове для аналогічних знарядь з муст’єрських 
комплексів Житомирської стоянки [Кухарчук, 1995, 
с.56,67]. У  обох різців фасетки різцевих сколів зняті 
з боку відбивної площадки відщепа-заготовки. На 
робочій ділянці одного з них можна помітити сліди 
викришеності —  свідчення утилізації (таб.1, 4-10). 
Один із скребків - терм інально-опуклий, 
ретушований з дорсальної сторони (таб.1, 11)\ у 
другого робочою  ділянкою є природний виступ на 
поздовж ньом у краї скола-заготовки, а ретуш 
нанесено з вентралу (таб. 1 ,12). Знаряддя, визначене

4 __________________________________
як стамеска, має трохи опуклий робочий край, 
пригострений пологою альтернативною ретушшю.

За характером висхідних заготовок  
співвідношення знарядь таке:

-на примітивних відщепах - 45,2 %
-на протопризматичних відщепах - 25,8 %
-на жовнах та уламках - 25,8 %
-на платівках - 3,2 %.

Для вторинної обробки застосовувалася майже 
виключно східчаста й лускова ретуш.

Відходи виробництва представлені З 
нуклеусами, 12 пренуклеусами, 89 відщепами, 15 
платівками, 10 скалками і 18 уламками. Усі три 
нуклеуси разщеплені в протопризматичній 
(паралельній) техніці, двоє з них мають поперечну 
орієнтацію (таб.1, 13). Негативи паралельних 
сколів відзначено й на 6 пренуклеусах, решта 
характеризується радіальним і безсистемним 
принципами розколю вання. У групі відщепів 
примітивні трохи переваж ають над 
протопризматичними, причому серед останніх 
практично відсутні сколи з біпоздовж нім  
ограненням. За ф орм ою  відщепи в більш ості 

випадків аморфні.
Левалуазьких форм не 
зустрінуто. Серед площадок 
переважають природні, гладкі 
й точк ов і. Платівки 
відзначаються невеликими 
розмірами, мають неправильну 
форму і виразні відбивні 
горбики , щ о, як наголосив 
М .В .В оєводський , «р ізко  
відрізняє їх від
пізньопалеолітичних платівок» 
[Воеводский, 1948, с.151]. 
П латівок з паралельним 
ограненням менше половини, 
причому це огранення, як і у 
протопризматичних відщепів, 
виключно поздовжнє. Частина 
платівок представлена 
фрагментами.

За сум ою  отриманих 
т е х н і к о - т и п о л о г і ч н и х  
показників Чулатове III може 
бути охарактеризоване як 
одностороння нелевалуазька 
неплатівчаста нефасетована 
мікроіндустрія. Середні розміри 
знарядь коливаються в межах 
5 см, а відщепи не досягають 
цієї позначки, причому у 
б ільш ості з них ширина 
перевищ ує довж ину.
Заготовками для знарядь 
слугували відщепи (переважно 
примітивні) або ж уламки 
кременю чи природно 
розщ еплені жовна. Лише в 
одн ом у випадку у якості 
заготовки  використано 
платівку. Нема знарядь на 
левалуазьких сколах, ця техніка 
(у вузькому її розумінні 
[Кухарчук, 1989]), схоже, зовсім 
не використовувалася 
мешканцями Ч улатівської 
стоянки.

3 Міркування щодо деяких принципів визначення скребел та критеріїв їх відмежування від ножів викладені автором у окремій статті [Кухарчук, 
1994].
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Результати класифікаційної обробки кам’яної 

колекції місцезнаходження Ч улатове III 
відображують такі техніко-типологічні індекси: 

-індекс примітивної техніки - 55,9 %
-індекс протопризматичної техніки - 44,1 % 
-індекс левалуазької техніки - 0,0 %
-індекс підправки відбивних площ адок 

(широкий) - 29,8 %
-індекс підправки відбивних площ адок 

(вузький) - 3,6 %
-індекс платівок -11,8 %
-індекс знарядь на платівках - 3,2 %
-коефіцієнт масивності: відщепів - ЗО 
-коефіцієнт масивності: платівок - 19 
-коефіцієнт видовженості: відщепів -110 
-коефіцієнт видовженості: платівок - 235 
-індекс д воб іч н о ї обр обк и  знарядь 

(широкий) - 2,9 %
-індекс рубил - 6,5 %
-індекс гостроконечників і наконечників - 0,0 % 
-індекс ножів - 6,5 %
-індекс скребел - 22,6 %
-індекс зубчасто-виямчастих знарядь - 25,9 % 
-індекс різчиків - 22,6 %
-індекс знарядь пізньопалеолітичних типів - 16,2 % 

Своєрідність типологічного набору знарядь 
полягає у переважанні зубчасто-виямчастих виробів 
і скребел, що дає підстави віднести Чулатове III до 
зубчастих мікроіндустрій. Ріжучі 
інструменти представлені переважно 
різчиками та примітивними різцями.
Зовсім відсутні гостроконечники й 
наконечники. Слід відзначити 
нетиповість прийому потоншення 
акомодаційної частини знарядь, і 
навпаки, присутність на багатьох з 
них природних чи ш тучно 
підправлених обушків.

Відомо, що В.І.Громов датував 
Чулатове III часом «не молодше 
раннього муст’є» [Громов, 1947, с.64].
М .В .В оєводський , теж спочатку 
відносив цю пам’ятку до пізнього 
ашелю —  ран нього м уст ’ є 
[Воеводский, 1940, с. 179; 1947, с.46], 
але пізніше став схилятися до більш 
пізньої дати —  розвинутого етапу 
м уст’ є [Воеводский, 1948, с . 154]. 
П ісляриським (дн іпровсько- 
валдайським) часом датував 
Ч улатівське місцезнаходження 
А.А.Величко [Величко, 1961, с.240].

Узагальнені тут техн іко- 
типологічні показники н ібито 
свідчать на користь більш пізньої з 
цих дат —  розвинутого етапу муст’є.
Але не можна виключати й 
мож ливість наявності тут двох 
різночасових комплексів —  у вже 
згадуваній статті, де крем ’яну 
колекцію  Ч улатівського
місцезнаходження розглянуто більш 
детально [Кухарчук, 1996], автор 
звертав увагу на різний рівень 
збереж еності поверхні знахідок.
Вказувалося, зокрема, що обидва 
рубила та ще ряд знарядь 
“ а р ха їч н ого” вигляду мають 
інтенсивно люстровані поверхні, тоді 
як різці та інші вироби 
“ прогресивних” типів відзначаються 
значно кращ ою  збереж еністю . З 
інш ого боку  (враховую чи

перевідкладеність матеріалу), інтенсивну окатаність 
частини знарядь могла спричинити дія води та 
інших атмосферних чинників. Отже, обидві точки 
зору можуть мати під собою  основу.

Вказані обставини ств ор ю ю ть  додаткові 
труднощ і у питанні визначення культурної 
належності пам’ятки. Та все ж спробуємо зробити 
деякі співставлення в плані пошуку аналогів 
індустрії Чулатівського місцезнаходження.

Найбільш ий інтерес у цьому віднош енні 
викликає муст’єрське місцезнаходження Бетово на 
Брянщині, яке дало значно повноціннішу колекцію 
крем'яних артефактів, до того ж, неперевідкладених. 
У  культурному відношенні цей комплекс, за даними 
Л .М .Т арасова , належить до нелевалуазьких 
нефасетованих неплатівчастих мікроінду стрій —  без 
біфасів і з високим вмістом зубчасто-выямчастих 
форм. Л .М .Т арасов  датує й ого  початком 
середнього вюрму, співставляючи з комплексами 
розвинутого муст’є [Тарасов, 1977, с.27; 1991, с.306]. 
Зазначимо, що Чулатівське місцезнаходження він 
схильний співвідносити з довюрмським часом або 
раннім муст’є [Тарасов, 1991, с.335].

Між тим, порівняльний аналіз техн іко- 
типологічних показників Бетовської й Чулатівської 
індустрій виявив дуже високий коеф іцієнт 
п од ібн ості. О бидві характеризую ться
мікролітичними розмірами знарядь і вкороченими
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пропорціями сколів (у більшості відщепів ширина 
перевищує довжину), ідентичними коефіцієнтами 
видовж еності й масивності сколів, незначним 
переважанням протопризматичних ядрищ над 
радіальними й безсистемними, використанням у 
багатьох випадках в якості заготовок для знарядь 
природно розщеплених жовен і плиток кременю, 
низькими індексами левалуа, підправки площадок 
і двобічної обробки знарядь, високими індексами 
зубчасто-виямчастих форм і скребел, низькими 
індексами ножів, рубил, тотожним індексом знарядь 
пізньопалеолітичних типів і їх однаковим набором 
(скребки, різці, стамески).

Серед найбільш суттєвих відмін можна згадати 
хіба що розбіжності в індексі платівок: 11,8 %  в 
індустрії Чулатівського місцезнаходження проти 
5,4 % - в Бетово (хоча індекс знарядь на платівках в 
обох випадках низький: відповідно 2,3 % і 1,4%) та 
ще наявність в інструментарії Б етово кількох 
гостроконечників і наконечников, яких зовсім нема 
в чулатівській колекції.

Л .М .Тарасов порівнює Бетовську стоянку з 
тейякськими комплексами і найближчі аналоги їй 
знаходить серед пам’яток «стінківського» типу, 
перш за все —  у нижньому шарі місцезнаходження 
Стінка І на Середньому Дністрі, який датується 50 
тис. років [Тарасов, 1977, с. 29]. Згідно з даними 
М.К.Анісюткіна [Анисюткин, 1992, с.14-15], цьому 
комплексові притаманні мікролітичні розміри 
знарядь і сколів, відносно невисока питома вага 
протопризм атичної техніки, майже повна

6 __________________________________
відсутність елементів левалуа, низькі індекси 
платівок (5,2 %), підправки відбивних площадок 
(менш як 20 %) та двобічної техники (5,2 %). В 
інструментарії провідне місце належить зубчасто- 
виямчастим і т. зв. клювовидним знаряддям 
(різчики? Ю .К.) —  37,4 %; за ними йдуть скребла 
(8,6 % ) й ножі (4,1 % ). Н евеликою  серією  
представлені листоподібні вістря —  у вигляді 
фрагментів. Як поодинокі форми згадуються 
«ч оп п ер оп од ібн і” знаряддя та тейякські 
гостроконечн ики . Індекс знарядь
пізньопалеолітичних типів (скребки, проколки, 
різцеподібні вироби) - 7,2 %.

Виходячи з наведених статистичних даних, 
можна погодитися з думкою Л .М .Тарасова про 
значний ступінь подібності між нижнім комплексом 
Стінки І та індустрією  Б етовської стоянки. 
Органічно вписується у пам’ятки цього кола і 
Чулатове III. Схоже, сюди ж відноситься недавно 
відкрите автором на території м.Ромни Сумської 
обл . ранньопалеолітичне місцезнаходження 
Муховець І. Досліджена ця пам’ятка поки-що лише 
кількома зачистками, і матеріалу ще надто мало для 
статистичних порівнянь з індустріями 
вищезгаданих комплексів. До того ж, йдеться тут, 
швидше в сь о го , про два р ізночасові 
ранньопалеолітичні комплекси - в усякому разі в 
зачистках, поставлених на схилах урочищ а, 
простежується щонайменше два рівні залягання 
археологічного матеріалу. Матеріал цей поки-що 
надто незначний, щ об говорити  про якісь 

статистичні підрахунки й 
співставлення. Але мікролітизм 
переваж ної більш ості знарядь, їх 
схожий з чулатівським типологічний 
набір (таб.2, 3), дозволяє висловити 
припущення про належність цих 
пам ’яток до од н ого  й то го  ж 
культурного явища.

Отже, виходячи з наведених тут 
даних, вже сьогодні можна говорити 
про наявність у північній частині 
лівобережжя Дніпра своєр ід н ого  
тейякського технокомплексу, який має 
певні паралелі з тейяком Подністров’я і 
цілковито відрізняється від того, що ми 
маємо у Північному Правобережжі 
[Кухарчук, 1993]. Є підстави 
сподіватися, що, за умови продовження 
досліджень у Подесенні й Посуллі, цей 
технокомплекс вдасться простежити 
тут на різних хронологічних етапах 
розвитку.
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в.к. пясоиькии

ПАЛЕОЛІТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ 
ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

The m ost a n c ie n t  M ou sterian  lo c a t io n  i s  K orshev. I t  i s  c o n d i t io n a l ly  d a te d  t o  pre-B u g  tim e . The te r m in a l 
L e v a llo is -M o u s te r ia n  o f  Zhornov i s  r e fe r e e d  t o  th e  e a r ly  s ta g e  o f  S t i l l f r i e d  В and g e n e t ic a l ly  r e la t e d  t o  th e  m ore 
a n c ie n t  s i t e s  o f  M id d le  D n iester  area .

E a rly  A u rig n acu ia n  i s  r e p re se n te d  b y  th e  in v e n t o r y  o f  th e  s i t e  o f  Iv a n ic h i , w h ile  th e  d e v e lo p e d  s ta g e  i s  
re co g n iz e d  in  th e  in d u s try  o f  Chervony Kamen . G ra v e tt ia n  o f  Zhornov, as w e ll  as a b ove  m entioned  s it e s ,  i s  lo c a l iz e d  
in  d e p o s it s  aged  t o  S t i l l f  r i e d  B. The l a t t e r  in d u s tr y  p ossess  c e r t a in  s im i l a r i t y  t o  th e  assem blage o f  L ip  .

The in d u s tr y  o f  th e  u pper c u l t u r a l  la y e r  o f  Zhornov, w hich  in c lu d e s  S z e le to id e  t r a i t s ,  i s  d a te d  t o  f in a l  s ta g e  o f  
S t i l l f r i e d  B.

Iv a n ic h i ,  C hervony Kamen , G ra v e tt ia n  assem blage o f  Zhornov a re  r e la t e d  g e n e t i c a l ly  t o  th e  West (Southern  
Poland south , S lovak ia , Chekh, A ustria).

The A u rig n a c ia n  o f  C hervony Kamen d e v e lo p s  r a th e r  t o  th e  in d u s t r y  o f  M irogoshcha I  (where f o l i a t e d  p o in ts  
appeared) th an  t o  th e  G ra v e tt ia n  o f  Zhornov. S im ila r  f o l i a t e d  p o in ts  a re  known a ls o  a t  th e  s i t e  o f  G ryadki. 
M irogoshcha I  and G ryad k i a re  d a te d  t o  e a r ly  O stashkovo tim e

The s e tt le m e n t  o f  R ovno (Barmaki) in  r e s p e c t  o f  c u l t u r e  i s  s im ila r  t o  th e  s i t e  o f  Mezin in  Desna b a s in  and was 
in h a b ite d  b y  p e o p le  com ing from  th e  East. L i t h i c  in v e n t o r y  o f  t h is  s e tt le m e n t  i s  e s s e n t ia l ly  d i f f e r i n g  from  th e  
in v e n t o r y  o f  c u l t u r a l  la y e r s  o f  L i  pa V I,re fe re e d  t o  M agdalenian tim e.

The l a t e s t  P a la e o l i t h ic  l o c a l i t i e s  a re  a s so c ia te d , p r o b a b ly , w ith  D rias in . These a re , m ost l ik e ly ,  S w id erian  
w ork shops on  p r im a ry  p r o c e ss in g  o f  C re ta ceou s  f l i n t s .  True S w id eria n  s i t e s  a re  n o t  known y e t  on th e  t e r r i t o r y  o f  
V o l sha uplands.

The s i t e s  o f  Iv a n ich i,C h erv on y  Kamen ,M irogoshcha I , and c u l t u r a l  sequen ce  o f  L i pa IV b e lo n g  t o  s u c c e ss iv e  
s ta g e s  o f  L i  pa P a la e o l i t h ic  cu ltu r e .

Волинська лесова височина витягнута в суб- 
широтному напрямку, починаючись на сході на 
правобережжі ріки Горинь. Західніше вона охоп
лює південь Рівненської області, а ще далі на захід - 
південь Волинської області і північну частину 
Львівської. У Польщі вона переходить в Люблінсь
ку височину. Протяжність Волинської височини в 
межах Рівненської області з півночі на південь скла
дає близько 55 км. З півночі височина межує з Во
линським Поліссям, а з півдня вона відокремлена 
від Подільської височини низовиною Малого 
Полісся [рис. 1]. Абсолютні висотні позначки рель
єфу в межах Рівненської області досягають 320- 
340 метрів, а відносні - 40-100 м і більше.

На Рівненщині під лесовим покривом заляга
ють вапняки сарматського ярусу міоцену, що при 
розчленуванні рельєфу ерозією призвело до виник
нення окремих плато. Річки тут врізані у товщу 
крейди, а Горинь - у протерозойські породи. Ш и
роко розвинені яри і давні балки, які часто захо
дять далеко в глибину плато. Своєрідний рельєф, 
крем’яна сировина гарної якості у відслоненнях 
крейди, стик височини з Волинським і Малим 
Поліссям створили сприятливі умови для заселення 
району палеолітичною людиною. Те ж саме можна 
сказати і про північну частину Подільської височи
ни - про так звані Кременецькі гори.

Пошуки палеоліту на Рівненщині полегшені 
наявністю кар’єрів і природних відслонень. Західні
ше, у межах Волинської і Львівської областей, 
рельєф має більш м’які обриси, абсолютні познач
ки і відносні висоти тут значно менші, менше і 
відслонень. Цим, очевидно, й пояснюється той 
факт, що палеолітичні стоянки там досі не виявлені, 
як не виявлені вони й на правобережжі р.Горинь. 
Тому нижче мова буде йти, фактично, про палеоліт 
височини у межах Рівненської області [таб.1].

Перші пізньопалеолітичні стоянки на Рівнен
щині відкриті відомим меценатом - бароном  
Ф.Штенгелем ще в 1909 році. Це Городок І і II. У 
1911, 1922, 1924 і 1926 роках ці стоянки розкопував 
Л.Савицький [Sawicki, 1927а]. У довоєнні і після
воєнні роки ряд стоянок відкрив у Дубенському

районі М.І.Островський - біля сіл Липа, Мирого- 
ща, Майдан. Стоянка Липа VI розкопувалась 
В.П.Савичемв 1960-63 роках [Савич, 1975,с.51-102]. 
Аналіз крем’яного інвентаря цих стоянок дозволив 
Г .П .Григор ’єву виділити липську палеолітичну 
культуру [Островский, Григорьев, 1966, с.3-13; Гри
горьев, 1970, с.45]. В.П.Савич, крім того, відкрив у 
1960 році, а в 1963 і 1967 рр. частково розкопав сто
янку Липа І [Савич, 1975, с.36-51]. У 1980 р. разом 
з геологами А.Б.Богуцьким та І.М.Свинком він 
зібрав трохи розщепленого кременю і кілька зна
рядь з нього в кар’єрі біля с.Жорнів Лубенського 
району [Савич, 1980, с.308]. Але цим і обмежились 
тоді їх пошукові роботи в кар’єрі. А  між тим, авто
ром у 1984 р. і пізніше тут були виявлені і досліджу
вались дуже цікаві палеолітичні стоянки. У 1985 р. 
автор відкрив і розкопав стоянку Іваничі в Рівненсь
кому районі (ту її частину, що збереглася після роз
робки кар’єру). На відкритих М.І.Островським сто
янках Червоний Камінь і Мирогоща-І неодноразо
во збирались крем’яні артефакти, що дозволило в 
значній мірі по-новому охарактеризувати типо
логічні риси інвентаря липської культури, виділи
ти ранній і середній ступені її розвитку. Ще раніше, 
у 1981 р., автором було відкрите цікаве пізньопале- 
олітичне поселення Рівне (Бармаки). Пам'ятка роз
копувалась в 1982 і 1990 роках. У 1987 р. автором і 
Г.В.Охріменком була відкрита в Дубенському рай
оні, а пізніше значною мірою розкопана стоянка 
Грядки (як виявилось, деякі відомості про цю пам’
ятку були відомі й раніше [Черниш, 1954]).

В археологічній літературі є згадки й про ряд 
інших палеолітичних місцезнаходжень, виявлених 
у даному районі, але наукова вартість отриманих з 
них матеріалів незначна.

Відкриття й розкопки нових стоянок і додат
кові дослідження відкритих раніше пам’яток виве
ли в число першочергових завдання їх періодизації 
та встановлення можливих генетичних зв’язків, зок
рема висвітлення питання про ранній і середній ета
пи липської палеолітичної культури. Але перше 
доцільно коротко зупинитись на деяких принципах 
лесової стратиграфії.

Пясецький В.К. - співробітник Рівненського краєзнавчого музею
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Таб.1. Карта розміщення палеолітичних місцезнаходжень, стоянок і поселень у східній частині Волинської височини і прилеглій 
частині Подільської височини.
1 - адміністративні кордони областей; 2 - районні центри Рівненської області; 3 - межа Волинської, Подільської височин, 
низовини Малого Полісся; 4 - Волинська височина; 5 - Низовина Малого полісся; 6 - Подільська височина; 7 - Мустьєрські 
місцезнаходження і стоянки (4 - Жорнів, 10 - Гэра Пустельна, 11 - Коршів)-, 8 - Стоянки ранньої пори пізнього палеоліту 
(горизонт штільфрид В) (3 - Іваничі, 4 - Жорнів, 7 - Липа, 9 - Червоний камінь) -, 9 - стоянки середньої пори пізнього палеоліту 
(початок причорноморського /осташівського/ часу) (5 - Мирогоща 1,8-Гоядки); 10 - Поселення раннього етапу пізньої пори 
пізнього палеоліту (середня частина причорноморського часу) (1 - Гэродок II, 2 - Рівне/Бармаки/, 6 -Липа VI, культурний шар V).

Автор для розчленування верхнього плейсто
цену дотримується стратиграфічних схем М.Ф.Век- 
лича і О.І.Москвитіна. Особливо важливим момен
том є визначення абсолю тного віку горизонту 
штильфрід В. Дати, що пропонувалися раніше для 
цього горизонту, були занадто омоложені, або ж 
вони стосувалися лише окремих частин розрізу. 
Вважалося, що цей похований грунт (чи навіть “ го
ризонт оглеєння” ) відклався протягом досить ко
роткого відрізку часу. Ми приймаємо для його 
верхів дату близько 25000 років. Це підтверджують, 
зокрема, дані, отримані у Гронінгенівській лабо
раторії по стоянці Сунгир: для кінця молого-шекс- 
нинського часу (а значить і для штильфріду В) тут 
визначено дату 25500±200 років [Бадер, 1978, с.65]. 
Для культурн ого шару Х оти л ьов о  II (низи 
осташківського горизонту) відома дата 24960±40 
років (Інститут геології АН СРСР) [Заверняев, 1978, 
с .іб і] . Для низів штильфріду В О.І.Москвітіним 
пропонувалася дата близько 40000 років [Москви-

тин, 1979, с.252]. І з цим можна погодитись, тому 
що тепер у Костьонках для нижнього гумусового 
горизонту отримано дату 36400+1700/-І400 років 
(Gr-l2596) [Иванова, Любин, Праслов, 1989, с.56). 
Дата, запропована М.Ф.Векличем для низів дофі- 
н овського горизонту, з яким синхронізується 
штильфрід В, - 50000 років [Веклич та ін., 1993] - явно 
неприйнятна.

В літературі інтерстадіал арсі нерідко вжива
ють як синонім штильфріду В, хоч іноді його роз
міщують нижче від останнього [Kozlowski J.K., 
Kozlowski S.K., 1977, s.2l, tabl.]. На нашу думку, 
арсі відповідає нижній частині штільфріду В, для 
якої, як свідчать палінологічні дані в Жорнові, ха
рактерний найбільш теплий клімат [Пясецький, 
1992, с.ІІЗ].

На досить складному питанні кореляції прохо
лодних інтерстадіалів брьоруп і амерсфорт деталь
но зупинятися не будемо. Нагадаємо тільки, що зви
чайно ці два інтерстадіали співставляються з одним
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верхньоволзьким інтерстадіалом у Росії і з вита- 
чівським грунтом в Україні. Додамо ще, що тепер 
для підошви бузького (калінінського, головний 
стадіал) горизонту, а значить і для покрівлі вита- 
чівського похованого грунту, прийнята дата 75000 
років, а для підошви витачівського грунту - 90000 
років [Веклич, 1993], що набагато більше дат, відо
мих для брьорупа і амерсфорта. Мусимо, проте, 
зазначити, що такі дати були отримані М.Ф.Век- 
личем з допомогою ТЛ-методу. А  цей метод, як ав
тор пересвідчився при датуванні верхнього культур
ного шару Жорнова, може подавнити вік (принамні 
для верхньоплейстоценових осадів), порівняно з 
радіокарбонним методом, більше як в 1,5 рази.

І, нарешті, коротко про вік брянського похова
ного грунту. Він корелюється А.А.Величком зі 
штильфрідом В [Величко А.А., Морозова Т.Д., Со
коловский И.Л., Халчева Т .А , 1969, с.516]. Але 
М.Ф.Веклич вже давно переконливо довів [Веклич, 
1968, с.58], що в дійсності брянський грунт страто- 
типу і парастратотипу (в Мізині) відповідає не 
штильфріду В, а верхньоволзькому інтерстадіалу й 
витачівському похованому грунту і є частиною пе- 
докомплексу штильфрід А  австрійського статигра- 
фа Ю.Фінка. Втім, багато археологів і навіть гео- 
логів-четвертинників і досі вживають назву “ похо
ваний брянський грунт” як синонім штильфріду В.

За Ф.Бордом, перехід від мустьє до верхнього 
палеоліту в Європі здійснюється в інтерстадіалі W 
ІІ-ІИ, або в арсі, за А.Леруа-Гуран [Колчин, Шер, 
1972, с.21]. І дійсно, кінцеві стадії мустьє в Західній 
Європі мають дати 37-34 тис. років тому, що вкла
дається в хронологічні рамки штильфріду В, в ро
зумінні О.І.Москвитіна. Про існування мустьє в 
штильфріді В у нас є свідчення на місцезнаход
женні Точильниця в Житомирському Поліссі [Пя- 
сецкий, 1990, с.102-1 Ю] і в Жорнові на Волинській 
височині (див. нижче).

Найбільш ранні місцезнаходження району, про 
який іде мова, належать до мустьє. Так, біля сЛипа 
В.П.Савич знаходив розрізнені гостроконечники та 
скребла, щоправда без чіткої стратиграфічної по
зиції [Богуцкий, Савич, Татаринов, 1974, с. 143]. За 
повідомленням цих же авторів, у кар’єрі цегельно
го заводу в м.Дубно в мізинському (прилуцькому, 
микулинському) викопному грунті знайдено при
мітивний відщеп, з чого чомусь робиться висновок, 
що цей відщеп пізньомустьєрський. На думку ж 
автора (якщо відщеп взагалі не ашельський) він 
може належати, щонайпізніше, до ранньомустьєрсь- 
кої епохи. Тут слід пояснити, що автор, слідом за 
1.1.Коробковим, вважає, що мустьє починається в 
післямикулінський час, тобто після рис-вюрму, ос
кільки на Близькому Сході в рис-вюрмі залягають 
ще ашельські індустрії [Коробков, 1978, с. 166.]. По
трібно зважати й на те, що палеоліт Східного Се
редземномор’я, судячи з усього, розвивався дещо 
швидшими темпами, ніж палеоліт Європи, яка в той 
час являла собою  “ периферію” ойкумени. Втім, існу
ють і інші точки зору.

У 1985 р. у великому кар ’ єрі південніше 
с.Коршів Здолбунівського району автор виявив 
кілька крем’яних дисковидних нуклеусів і нуклеусів 
безсистемного сколювання, а також примітивні 
грубі відщепи. Вироби мали значний люстр, їх по
верхні вкривала глибока патина, часом з ямками 
вилугування. У  кар’єрі над сарматським міоцено
вим піском лежить бузький лес, відокремлений від 
залягаючого вище причорноморського (осташків- 
ського) лесу горизонтом розмиву часу штильфрід В. 
Прив’язати мустьєрські знахідки до якогось із вка
заних горизонтів тоді не вдалося, а кар’єр незаба
ром засипали. Але архаїзм знахідок, їх звітрілість,
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дають підстави гадати (з урахуванням того , що 
вони знайдені не на сучасній поверхні), що вони 
давніші за бузький лес і, отже, можуть належати до 
ранньої пори мустьєрської епохи. До сказаного 
можна лише додати, що це мустьє нелевалуазького 
шляху розвитку.

Щ о ж до культурного шару фінал ьномустьєрсь- 
кої стоянки Жорнів, то він залягає у чіткій стратиг
рафічній позиції - в низах штільфріду В, тобто у 
відрізку часу, який ми співставляємо з арсі. О с
танній, як вже зазначалося, являє собою  кліматич
ний оптимум штильфріду В. Наведемо палінологі- 
чну характеристику частини похованого грунту, в 
якій залягає мустьєрський матеріал. За даними 
палінологів Г.О.Пашкевич (Інститут археології 
НАН України) і Л.Г.Безусько (Інститут ботаніки 
НАН України) пилок дерев і кущів тут становить 
20,2%, пилок трав - 56,3%. Серед пилку дерев і кущів 
найбільше пилку Finns silvestris - 50%, B etula  
pubescens + В. verrucosa - 12,8%, дуба черещатого 
(Quercus robur) - 12,5% Ulmus - 12,5%, липи серце
видної (Tilia c or data) - 3,0% Corylus - 3,0% Carpinus 
betulus -3,0%. Серед пилку трав переважають осо
кові (Суретсеае) - 14,6%, злаки (Роасеае) -7,8% , 
лебедові (Chenopodi-aceae) - 4,6%. Багатий склад 
різнотрав’я: лілейні, капустні, льнові, губоцвітні та 
ін. Викликають зацікавлення кропива (1,0%) і по
дорожник (8,9%) - рослини, яких особливо багато 
поблизу місць проживання людей. Виявлені спори 
зеленого моху, плавуна, гроздовника.

Як бачимо, в спектрах переважає пилок сосни 
і берези деревовидної. Сума Quercetum mixtrum (пи
лок дуба, в’яза і липи) складає 31,2%, а в піску, 
що підстеляє мустьєрський культурний шар, навіть 
сягає 53%. За висновком Г.О.Пашкевич та Л.Г.Бе
зусько, утворення спорово-пилкових спектрів відбу
валося в умовах лісостепових ландшафтів, де на тлі 
відкритих просторів, зайнятих травами, поширю
валися широколистяні ліси з участю сосни й бе
рези та з підліском з ліщини. Клімат, таким чином, 
був досить теплим. Теплим він залишався, як вста
новлено, і якийсь час після відкладення мустьєрсь- 
кого культурного шару.

Кремінні мустьєрські вироби в значній мірі 
фрагментовані. Характерні протопризматичні і ле- 
валуазькі нуклеуси, хоч є і радіальні. Індустрія му- 
стьєрського комплексу належить до левалуа-мусть- 
єрського шляху розвитку. Індекс фасетування 
відбивних площадок загальний складає 62%, індекс 
тонкого фасетування 39,2%. Багато сколів з відбив
ною площадкою у вигляді “ шапки жандарма” . 
Отже, індустрія є фасетованою. Відокремлення за
готовок було направлене на отримання видов
жених відщепів, тому індекс пластинчастості низь
кий —  9,6%. Індекс левалуа не визначався з причи
ни значної фрагментованості сколів і знарядь.

У Жорнові автором виділені левалуазькі нук
леуси для ножів з природним обушком (рис. 2,11, 1). 
Таких ножів без ретуші по лезу (рис. 2, II, 2) тут 
досить багато, але є й ретушовані зразки (рис. 2, II, 
3). Характерними є ножі з крайовою пологою 
ретушшю (рис. 2, II, 4), левалуазькі вістря (рис. 2, 
II, 5), поперечні скребла. їх доповнюють два ку
тові різці на зламі відщепів, боковий білатеральний 
увігнуторетушний різець, підокруглий скребок 
(“ грошак” чеських авторів), біфас (рис. 2, 11, 6). 
За технічними показниками індустрія наближається 
до індустрії стоянки Пронятин на Середньому Се
реті, дослідженої О.С.Ситником [Ситник, 1985,с.36- 
43]. Близькі ці комплекси і в топологічному відно
шенні, хоча в Жорнові більше ножів з природним 
обушком. Пронятин, судячи з розрізу, який наво
дить О .С .Ситник, слід також датувати часом
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Рис.2 Фінальне мустьє і стоянки ранньої пори пізнього палеоліту (стратиграфічна схема).
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штильфрід В, хоч сам автор схильний співвідноси
ти цю пам’ятку з брьорупом (усне повідомлення). З 
високим ступенем вірогідності можна допустити, що 
Жорнівське мустьє через Пронятин генетично по
в ’язане з більш ранніми стоянками Середнього 
Дністра.

Левалуа-муст’єрський (чи левалуазький) шлях 
розвитку в західній частині України - явище досить 
застійне, на що автор вже звертав увагу [Пясець
кий, 1992, С.П4-124] і що підтверджують наведені 
вище дані. Без зовнішнього впливу це мустьє не 
могло трансформуватись у пізньопалеолітичну 
індустрію. Цей вплив вже починає відчуватись у 
типології деяких знарядь. Левалуа-мустьє все ж пе
рейшло в верхньопалеолітичний комплекс на сто
янці Куличівка (нижній культурний шар) [Савич, 
1987, с.48-51]. Але, на жаль, публікація В.П.Савича 
має тільки попередній характер, це, скоріше, по
відомлення.

Крім Жорнова, левалуазькі сколи на даній те
риторії виявлені М.І.Островським на горі Пустель
на в північній частині Подільської височини [Ост
ровский, Григорьев, 1966, с.8]. Цей пункт вже зруй
новано кар’єром.

Стоянки ранньої пори пізнього палеоліту
Найбільш ранніми пізньопалеолітичними сто

янками є оріньякські. Зауважимо, що під оріньяком 
автор розуміє не археологічну культуру (за винят
ком території Франції), а загалом схожі в типологіч
ному відношенні індустрії, які в Європі з’являються 
більш-менш одночасно, - тобто під оріньяком маєть
ся на увазі певний етап у розвитку палеоліту Захід
ної, Центральної Європи і Правобережної Украї
ни. Це, звісно, не означає, що на цьому тлі немож
ливе виділення окремих археологічних культур.

Найбільш ранньою стоянкою в досліджувано
му регіоні є ранньооріньякська стоянка Іваничі в 
Рівненському районі [Пясецький, 1995, с. 123-129]. 
Вона датується часом штильфрід В, - точніша ло
калізація в межах цього періоду тут неможлива. В 
зв’язку з тим, що вище йшла мова про верхньопа- 
леолітичні впливи на індустрію мустьє Жорнова, не 
виключено, що оріньяк Іванич більш-менш синхрон
ний цьому мустьє. Можливо він навіть давніший. 
Але через відсутність прямих доказів цей оріньяк 
розміщений стратиграфічне вище жорнівського 
мустьє (рис.2, III). Можна допустити, що культур
ний шар Іванич відноситься ще до кліматичного 
оптимуму штильфріду В - до часу арсі.

Для інвентарю Іванич характерні крупні нук- 
леуси-скребки, оброблені ще технікою  зняття 
дрібних відщепів (рис. 2, III, І), в тому числі такі ж 
скребки з носиком (рис. 2, III, 3), скребки на 
відщепах з виямчасто-зубчастим робочим краєм 
(рис.2, III, 2), скребки на широких грубих пласти
нах з плічками (рис. 2, III, 4). Є вістря (рис. 2, III, 7). 
Різців надто мало, щоб робити висновки про їх 
керівні типи (рис.2, III, 5,6). Є в колекції і два скреб
ла. Скребками на крупних відщепах з виямчасто- 
зубчастим робочим краєм цей комплекс нагадує 
інвентар стоянки Краків - вулиця Спадзіста, С2, 
культурний рівень V [Kozlowski S., Sobczyk К , 1987, 
р.51-58]. Втім, індустрії обох пам’яток ще мало ди
ференційовані типологічно.

Присутністю нуклеусів-скребків, оброблених 
відщеповою технікою і скребків з носиком, індус
трія Іванич схожа з інвентарем стоянки Червоний 
Камінь, і можна припускати наявність між цими 
стоянками генетичного зв’язку. В Іваничах немає, 
та й не могло бути, нуклеусів липського типу, тому 
що тут ще невідома техніка зняття вузьких пла
стинок. Очевидно, індустрія Іванич належить до 
найбільш раннього етапу липської культури.

1 2 __________________________________
Наступний етап розвитку оріньяка фіксується 

у крем’яному комплексі стоянки Червоний Камінь 
в Дубенському p-ні [Пясецкий, 1995, с. 123-129]. Роз
щеплений кремінь зібрано тут на поверхні високо
го вапнякового плато і тому він не має геологічно
го датування. Але у зв’язку з тим, що він належить 
до розвинутого оріньяку, а в Жорнові індустрія з 
граветськими рисами залягає у відкладах штильф
ріду В (і невідомі випадки, щоб типовий оріньяк 
перекривав гравет), то стоянку Червоний Камінь 
потрібно датувати часом штильфрід В. Зібрана 
М.І.Островським крем’яна колекція була недостат
ньою для більш повної типологічної характеристи
ки знарядь стоянки. Тепер цю індустрію можна оха
рактеризувати докладніше.

Переважають нуклеуси зі скошеною ударною 
площадкою, невеликою кількістю представлені 
дрібні дисковидні нуклеуси і нуклеуси безсистемно
го сколювання, а також підклиновидні, зокрема 
зустрінутий один нуклеус липського типу (рис. 2, 
IV, 1). Є ще нуклеуси-скребки, оброблені, як в Іва
ничах, відщеповою технікою (рис. 2, IV, 2), але 
більше всього скребків високої форми, виготовлених 
прийомом сколювання дрібних пластинок (лямеляр- 
на ретуш), в тому числі й човнуватих (рис. 2, IV, З, 
4). Скребки на пластинах з боків часто оброблені 
оріньякською ретушшю (рис. 2, IV, 5). Різців мен
ше, ніж скребків. Переважають бокові, частіше 
білатеральні увігнуторетушні, часто з плоскими 
різцевими сколами (рис. 2, IV, 6-8), значно менше 
грубих серединних різців (рис.2, IV, 9). Є вістря (це, 
швидше всього наконечники дротиків - рис.2, 
IV, 12), долотовидні знаряддя (рис.2, IV, 10-11). 
Скребел небагато і вони атипові.

Як бачимо, оріньяк Червоного Каменю має 
розвинутий характер. Він відноситься до другого 
етапу липської палеолітичної культури. Г.П.Гри- 
гор ’єв, який її виділив, не розрізняв у ній хроноло
гічних етапів, розглядаючи разом комплекси Чер
воного Каменю, Мирогощі-І і Липи-Гострої [Ост
ровский, Григорьев, 1966, с.7].

Особливо характерні для Червоного Каменю 
різці, скребки і специфічні нуклеуси липського типу, 
представлені ще поодинокими зразками. Як зазна
чалося вище, стоянка генетично пов’язана з Івани- 
чами. Разом з тим, інвентар Червоного Каменю 
має схожість і з індустріями деяких стоянок в рай
оні Кракова, на що автор вже звертав увагу [Пя
сецький, 1995, с.132], але в польських комплексах 
нема липських нуклеусів. У пам’ятках оріньякської 
стадії розвитку липської культури помітні західні 
впливи - півдня Польщі і таких ранньооріньяксь- 
ких стоянок Словаччини, як Барца, Кехнец та ін. 
За повідомленням польських дослідників, мешканці 
стоянок в районі Кракова використовували сиро
вину (радіолярит) зі Словаччини, а на стоянках 
Словаччини зустрінуто свецєхівський кремінь із 
Польщі.

Після теплого відрізку часу (початок  
штільфріда В), з яким пов’язаний мустьєрський 
культурний шар Жорнова і, можливо, оріньяк Іва
нич, наступає похолодання. До цього часу відно
ситься середній культурний шар Жорнова, що має 
граветські риси. Пилок дерев і кущів, як і раніше, 
складає досить високий відсоток - 26,5%. Пилку 
трав - 58,5%, спор - 15%. У лісових спектрах пере
важає пилок Pirns silvestris - 38,3%, далі йде Betula 
pubesnens + В. verrucosa - 34,2%, сосна кедрова (Pirms 
cembra) - 11,8%. Є пилок Alnus, Juniperus, рідко 
зустрічається пилок Рісеа, але присутній пилок 
Betula папа + B.humilis - 6,8%. В групі пилку трав 
переважає пилок щавлю (Rumex) - 22%, жовтеце
вих (Ranunculaceae) - 10%, лебедевих
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(Chenopodiaceae) - 9%. Зустрічається пилок подорож
ника (Plantago) - 12% і кропиви (Urtica) - 4%. Є 
пилок інших трав, спори зеленого моху, плавунів, 
гроздовника, багатоніжкових папоротей.

Таким чином, зберігаються лісостепові ланд
шафти, але відсутні широколистяні породи дерев, 
з’являється карликова береза. Лісові спільноти 
проте, ростуть і на плато, про що свідчать сліди лісо
вої пожежі на рівні, з яким пов’язаний граветський 
культурний шар. З цього шару В.П.Савич добув 
зачисткою три нуклеуси, 2 скребки, кутовий різець 
та три фрагменти пластин з дрібною краевою ре
тушшю. Місце зачистки В.П.Савича автор після 
дослідження верхнього і нижнього (мустьєрського) 
культурних шарів Ж орнова дослідив розколом. 
Виявилось, що тут була кременеобробна майстер
ня [Пясецкий, 19916, с. 181-190]. З деревного вугілля 
для вказаного шару отримано дату 28100±500 років 
(ГИН-4143). Він дав 21 нуклеус, 102 пластини, 68 
пластинок (шириною до 1,2 см), 14 знарядь з вто
ринною обробкою . Переважають одноплощинні 
нуклеуси, переважна більшість яких має скошені 
ударні площадки. Типовими є нуклеуси на крем’я
них плитках, з негативами сколів-пластин на вузь
кому боці. Клиновидні нуклеуси, як і специфічні 
нуклеуси липського типу, відсутні. Пластини й пла
стинки мають правильну форму і досить тонкі в 
перетині. Серед знарядь виділяється серединний 
різець (рис.2, VA, 4), боковий косоретушний різець 
(рис.2, VA, 3), три кутових різці (рис.2, VA, 2), каре- 
ноїдний різець (рис.2, VA, 1). Скребків не виявлено. 
Дуже характерні пластини з дрібною краевою ре
тушшю (рис.2, V A , 5), виявлені тут, до речі, й 
В.П.Савичем. Але найцікавішою знахідкою є ула
мок граветського вістря (рис.2, VA, 6).

За техніко-типологічними показниками індус
трія середнього культурного шару Жорнова, що має 
виразно граветські риси, чітко відрізняється від 
індустрії Ч ервоного Каменя. Вона молодша за 
“ нижній гравет” Вілендорфу II (з датою 3200013000 
років - Н-246/231) і за стоянку Дольне Вестоніце 
(рання фаза п авловської культури, з датою  
290001200 років - GrH - 2598) [Долуханов, 1971, с.22].

Іноді в літературі можна зустріти думку, що 
гравет Центральної Європи виник в результаті про
сування туди якихось груп населення зі Східної 
Європи. Але це припущення не знаходить підтвер
дження в даних по абсолютному датуванню: для 
Східної Європи дати виявляються більш молодими 
(Жорнів, Хотильово II та інші).

Гравет виводиться з типового оріньяка (а в 
Франції з перигора), він є, власне, фінальним орі
ньяком. Але генетичного зв’язку з оріньяком Черво
ного Каменя гравет Жорнова не має, тому що орі
ньяк цей, як побачимо далі, розвивається в бік 
індустрії Мирогощі-І. На це вказує, крім всього іншо
го, відсутність у граветському шарі Жорнова нук
леусів липського типу. Не виключено, що цей шар 
має зв’язок з пам’ятками Центральної Європи.

В.П.Савич вбачає зв’язок індустрії, про яку 
йде мова, з індустрією стоянки Липа-І (рис. 2, V) 
[Савич, 1975, с.36-50]. На характеристиці інвентаря 
останньої зупинятися не будемо: її дав В.П.Савич. 
Можна лише підкреслити, що тут відсутні липські 
нуклеуси, наявні невеликі підокруглі скребки висо
кої форми, немає граветських вістер, але є пласти
ни з притупленим краєм. Судячи по не зовсім чітко
му розрізу, який наводить В.П.Савич на стор.37 
вказаної праці, можна допустити, що культурний 
шар тут теж датується часом штильфрід В.

Верхній культурний шар Жорнова відносить
ся до заключного етапу ранньої пори пізнього па
леоліту. Крем’яна індустрія залягає у покрівлі педо-

комплексу штильфрід В. Для цього часу, за даними 
Л.Г.Безусько і Г.О.Пашкевич, характерні лісостепові 
ландшафти. Клімат трохи покращав, у порівнянні з 
тим, за якого відкладався граветський культурний 
шар. Серед пилку дерев і кущів, як і раніше, перева
жає пилок Pinus silvestris - 67,9%, але мало пилку де
ревовидних беріз - 3,6%. Помітне місце займає пи
лок Abies - 9%, присутній пилок Juniperus - 5,3%, Рісеа 
-3,6%, сосни кедрової (Pinus cembra) 5,3%, Alnus - 
5,3%. Серед трав переважає пилок лебедових 
(Chenopodiaceae) - 29,6%, полину (Artemisia) - 
18,2%, осоки (Сурегасеае) - 11,5%. Менше злакових 
(Роасеае) - 5,8%, цикорієвих (Cychoriaceae) - 6,7% 
та інших трав. Зустрінуто пилок кропиви й подорож
ника. Багато виявлено спор зеленого моху, плавунів, 
гроздовника, є спори плавунка плавуновидного, 
папоротей. Відсутній пилок широколистяних порід 
дерев. Клімат був прохолодний і досить вологий (вра
ховуючи наявність пилку ялиці).

З верхнього культурного шару Жорнова отри
мано всього два спрацьованих нуклеуси. Пластин і 
пластинок 65 екземплярів. Пластини широкі і до
сить масивні в перетині. Знарядь з кременю 93 ек
земпляри. Цікавими є оригінальні рубальні й ру- 
бально-різальні знаряддя дуже великих розмірів 
(рис. 2, VI, 1, 2) і такі ж великі ножі (рис. 2, VI, 3, 4), 
в тому числі ножі з ретушованим обушком (рис.2, 
VI, 7). Є серповидний ніж (рис.2, VI, 8), два ножі з 
косим лезом, скребла, лімас (рис.2, VI, 5). Знайдено 
вістря, схоже на мустьєрський гостроконечник - він 
не має формуючої розповсюдженої ретуші (рис.2, 
VI, 6). Осцбливо помітні вістря до списів і дротиків, 
що мають вигляд листка тополі (рис.2,11, 12); є й 
менш виразні дрібні вістря (рис.2, VI, 17,18). Скреб
ки виготовлялися з великих оріньякських пластин 
(рис.2, VI, 9, 10). Різці тільки кутові і бокові (рис.2, 
VI, 13-16). Характерною рисою є те, що багато зна
рядь виготовлено на природних, лінзовидних в пе
ретині уламках кременю (рис.2, VI, 1-3, 5, 11, 12). 
Такі вироби, як правило, мають ретуш лише на 
одній із сторін. Винятком є фрагмент великого, тон
кого в перетині наконечника, виготовленого з улам
ка плитчастого кременю: він ретушований з обох 
сторін плоскою ретушшю.

Індустрія верхнього культурного шару має се- 
летські риси, якщо за селет приймати деякі комп
лекси Чехії, Словаччини, Польщі. Але з іншого боку, 
вона досить своєрідна. Наконечники у вигляді лис
тка тополі відомі зі стоянки Моравани-Длга в Сло
ваччині [Григорьев, 1963, с.7, рис.1, 23]. Схожі 
наконечники знайдені і в Моравії. В селетській куль
турі, як і в Жорнові, є ножі з обушком, скребки на 
оріньякських пластинах. Різці там теж кутові і бо 
кові, є різні скребла. Певною мірою нагадує індуст
рія Жорнова і деякі селетські комплекси Польщі 
[Kozlowski J., Kozlowski S., 1977, s.112-115]. Нако
нечники там, щоправда, мають іншу форму, зате є 
ножі схожі з деякими жорнівськими типами, в тому 
числі ножі з косим лезом [Пясецкий, 1991а, с. 131- 
146]. Селетські індустрії Центральної Європи 
відрізняються одна від одної приблизно в тій же мірі, 
в якій індустрія верхнього культурного шару Ж ор
нова відрізняється від них. Можливо, правомірніше 
було б говорити не про селетську культуру, а про 
селетську культурну область. Очевидно, в кінці часу 
штильфрід В з заходу в Жорнів мігрувала якась 
група первісних людей. Тут їх традиція виготовлен
ня знарядь праці зазнала певних змін, що було по
в ’язане з використанням св оєр ід н ої м ісцевої 
крем’яної сировини - «морозних відломів».

У  останній час дещо прояснилось питання із 
стратиграфією самої печери Селета в Угорщині, 
завдяки дослідженням К.Шіман [Shiman, 1995, р.37-
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42]. Згідно Л.Вертешу, над мустьєрськими шарами 
лежить давній селет з радіовуглецевою датою 
> 4 1700 років (GXO-147). Але це, безсумнівно, ще 
мустьерська дата. Вважалось, що верхній культур
ний шар Селети (тобто, власне селетські верхньо- 
палеолітичні знахідки з листоподібними наконеч
никами) містить і граветські вістря. Дата цього 
шару 32620±400 років (GrN-6020). Але в 1982 році 
(як вказано у вищезгаданій статті К.Шіман), М.Га- 
борі повідомив, що граветські вістря знайдено стра
тиграфічно нижче селетських наконечників. Це 
підтвердила в 1993 році і В.Габорі-Чанк.

Якщо це дійсно так, то стратиграфія верхньо
го палеоліту Селети нічим не відрізняється від стра
тиграфії Жорнова. Але якщо Селета потребує, на 
думку К.Шіман, додаткових розкопок по уточнен
ню стратиграфічної ситуації, то в Жорнові стратиг
рафія гранично чітка й зрозуміла.

До речі, автор вже висував припущення, що за
селення основної частини Східної Європи (крім 
крайнього півдня) відбулось повторно в ранню ста
дію штильфріда В [Пясецкий, 1991 б, с. 124-125]. Суть 
гіпотези полягала в тому, що прибулі групи людей, 
які вже володіли верхньопалеолітичною технікою 
обробки кременю, справили певний вплив на місцеві 
мустьєрські технології, теж в свій час занесені сюди 
з півдня, вірогідно із-за Карпат. Левалуазці просу

14 __________________________________
нулись сюди, швидше всього, з Середнього Дністра. 
Можливо носії мустьерських індустрій в деяких ви
падках були вже людьми сучасного фізичного типу. 
Доречно згадати тут чудову знахідку О.С.Ситника 
- гравійоване зображення тварини на кістці в мус- 
тьерському культурному шарі Пронятина [Ситник, 
1883, с.44, рис.4], яке міг лишити тільки Н омо 
sapiens. Зображення виконано в ранньооріньякській 
манері [Столяр, 1985, с. 106-122]. Це теж свідчить на 
користь датування стоянки часом штильфрід В.

З усього сказаного можна зробити висновок, 
що у ранню пору пізнього палеоліту, а саме у 
відрізок часу штильфрід В, якась частина первісно
го населення Центральної Європи мігрувала через 
південні території Польщі на Волинську височину.

Середній етап пізнього палеоліту.
Стоянки ранньопричорноморського (ранньоос- 

ташківського) часу
До цього часу, як встановлено автором, відно

ситься стоянка Мирогоща-І в Дубенському районі. 
Як і в Червоному Камені, перші збори з поверхні 
давали багато в чому інше уявлення про типологіч
ний склад крем’яних знарядь, ніж те, що ми маємо 
сьогодні.

Нуклеуси представлені 35 екземплярами. Пере
важають одноплощинні, зі скошеними ударними 
площинами. Далі йдуть підклиновидні, в тому числі
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•  нуклеусів липського типу (рис.З, VII, 1). Серед 
сколів переважають пластини (ширина > 1,2 см); 
дрібних пластинок, які могли бути сколоті з 
липських нуклеусів, всього декілька. В групі 
скребків переважають кінцеві на пластинах (рис.З, 
VII, 2., 3), з яких більшість оброблено оріньякською 
ретушшю (рис.З, VII, 2). Наявні скребки на круп
них відщепах з хвилястим робочим краєм, чого 
не було в Червоному Камені. Є 4 великі каре- 
ноїдні скребки з лямелярною ретушшю, у тому числі 
човнуваті (рис.З, VII, 4, 5). Зустрінуті скребковидні 
знаряддя з ріжучим робочим краєм (рис.З. VII. 6). 
Різців менше, ніж скребків. Переважають бокові 
різці, серед яких є (як і в Червоному Камені) зна
ряддя з плоскими різцевими сколами (рис.З, VII, 8, 
9). Серединні різці відсутні. Виявлені також сокир
ки, схожі на свідерські (рис.З, VII. 12). але це не що 
інше, як типовий приклад конвергенції. Є невеликі 
вістря (рис.З, VII, 10, 11), та особливо цікаві впер
ше знайдені тут різнотипні листоподібні наконеч
ники. Вони оброблені лише з однієї сторони і ма
ють видовжену форму, але один наконечник, виго
товлений з “ морозного відлома” , нагадує листок 
тополі (рис.З, VII, 13-16).

Г.П.Григор’єв відніс стоянку до липської палео
літичної культури [Григорьев. 1966, с.З-13]. На дум
ку автора, вона набагато молодша від від Черво
ного Каменя, але генетично пов’язана з ним. зокре
ма човнуватими скребками з пластинчатою оброб
кою, скребками на оріньякських пластинах, боко
вими різцями з плоскою ретушшю. Однак типолог
ічний набір різців тут дещо інший, ніж у Червоно
му Камені.

Схоже, що індустрія Червоного Каменю розви
валася не в бік гравету Жорнова, а шляхом певної 
редукції оріньякських ознак і закономірної (див. 
нижче) появи листоподібних наконечників, що не 
перешкоджає відносити Мирогощу-І до липської 
пізньопалеолітичної культури. Деякі відмінності між 
цими індустріями поясню ю ться  значним 
хронологічним розривом.

До ранньопричорноморського часу відносить
ся й крем’яний інвентар стоянки Грядки в Дубенсь
кому районі. Нуклеусів тут небагато, характерни
ми є широкі, часто грубі пластини. Серед різців 
переважають серединні. Майже всі вони багатофа- 
сеткові, з широким ріжучим робочим краєм. Керів
ними типами для цієї індустрії є різці з крутою ре
тушшю одного дещо дугоподібного бокового краю 
(рис.З, VIIA, 4, 5). Є поодинокі двокінцеві різці 
(рис.З, VIIA, 6). Деякі різці виконані на реберчас- 
тих крайових сколах з нуклеусів, як і частина 
скребків, - що в ще однією особливістю інвентаря. 
Скребків набагато менше, ніж різців. Переважають 
кінцеві скребки на пластинах (рис.З. VIIA, 1, 2). 
Бокова ретуш, тим більше оріньякська, - не харак
терна. Зрідка зустрічаються комбіновані знаряддя 
- різці-скребки (рис.З, VIIA, 9). Листоподібні нако
нечники, як і в Мирогощі-І. різнотипні, але всі вони 
оброблені ретушшю з обох сторін. Цілком очевид
но, що індустрія Грядок, в якій відсутні оріньякські 
типи знарядь, зовсім відмінна від індустрії Миро- 
гощі-І. Генезис цього комплексу неясний.

На наш погляд, листоподібні наконечники у 
верхньому шарі Жорнова, в Мирогощі-І і в Гряд
ках з’являються не випадково. Стоянки, судячи з їх 
розмірів і насиченості знаряддями, населялися 
відносно невеликими колективами людей. Вже у 
верхах горизонту штильфрід В помітне похолодан
ня клімату, яке р ізко посилилось в 
ранньопричорноморський час. Це не могло не вик
ликати певної переорієнтації господарської діяль
ності первісної людини в процесі її адаптації до но

вої екологічної обстановки. Мабуть зросло зна
чення полювання на великих тварин, перш за все 
мамонта, який на цей раз пережив потепління по
чаткової стадії часу арсі. Як підтвердження сказа
ному слід відзначити знахідку його зубів в мустьєр- 
ському шарі Жорнова. Але порівняно невеликі ко
лективи мисливців ранньопричорноморського часу 
навряд чи могли полювати загонним способом. В 
цих умовах на стоянках з зовсім різним набором 
крем’яного інвентаря з'являються листоподібні на
конечники дротиків і списів, які давали можливість 
навіть невеликим групам мисливців полювати на 
великих тварин. Д о речі, у ранньопричорно- 
морських відкладах такі наконечники знайдено в 
Україні вперше. Вони є в Костьонках на Тель- 
манівській стоянці (К остьонки  V III), яка да
тується ранньоосташ ківським часом, але там 
вони знаходяться в комплексі з іншими архаїч
ними знаряддями [Рогачев. А ни кови ч. 1985, 
с.213. 258. рис. 2. 4. 6. 10. 14]

Початок пізнього етану пізнього палеоліту.
Друга половина причорноморського часу
Найбільш цікавим, значним за площею стаціо

нарним поселенням цього часу є стоянка Рівне (Бар- 
маки) [Пясецкий. 1997, с. 151-161].

Як показали спостереження в процесі розко
пок, поселення існувало досить тривалий час. З роз
колу площею 104 кв.м отримано дуже велику 
кількість розщепленого кременю, у тому числі 804 
вироби з вторинною обробкою. Різці значно пере
важають над скребками (536 різців проти 58 
скребків). В цій групі знарядь найбільшим числом 
представлені бокові косоретушні різці на пласти
нах. але є й увігнуторетушні (рис.З, VIIIA, 3-5). 
Значно менше серединних різців, ще менше куто
вих (рис.З, VIIIA. 6, 7). Багато двокінцевих різців, у 
різних комбінаціях. Дуже характерні для цього ком
плексу косо- і увігнуторетушні вістря на пластинах, 
які виконували функцію різців (рис.З, VIIIA, 8-10). 
Скребки виготовлені на вкорочених, відносно ши
роких пластинах (рис.З, VIIIA, 1, 2). З інших зна
рядь праці слід назвати 39 мікропластинок з при
тупленим краєм. Є проколки серединного типу і 
вістря, які. скоріше всього, використовувались як 
наконечники дротиків. Зустрінуті й рубальні зна
ряддя (рис.З. VIIIA, 12, 13).

В розколі знайдено багато кісток різних тва
рин, особливо мамонта, виявлено шматки бурш
тину, напівфабрикати з бивнів мамонта. Розчище
но частину заглибленого, округлого в плані жит- 
ла-майстерні діаметром близько 5 м. Знайдено та
кож багато місцевих сарматських черепашок з от
ворами.

Особливості крем’яної індустрії Рівненської сто
янки дозволяють зробити висновок, що вона різко 
відрізняється від інвентаря всіх культурних шарів 
Липи VI, в тому числі і від шару V, віднесеного 
В.П.Савичем до ранньомадленського часу (рис.З, 
VIII) [Савич. 1987, с.53-68]. Але цей інвентар знахо
дить аналогії в індустрії Мізина на Десні, яку її дос
лідник І.Г.Шовкопляс відніс до середньодніпров- 
ської культурної області ранньої пори мадленсь- 
кого часу [ІІІовкопляс, 1965]. За деякими даними 
Рівне дещо молодше за Мізин. Отже, слід говорити 
про переміщення якоїсь групи пізньопалеолітичного 
населення зі сходу на захід - з Середнього Дніпра 
на Волинську височину. Співставляючи крем’яний 
інвентар та інші матеріали Мізина й Липи IV, мож
на зробити висновок, що контакти між цим прий
шлим і місцевим населенням були незначними.

Не менш цікавим є й поселення Городок II в 
Рівненському районі, але, на жаль, крем’яна колек
ція та інші матеріали з нього втрачені. Зберігся лише
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фрагмент лопатки мамонта, яку С.М.Бібіков ото
тожнював з деякими типами “ ударних музичних 
інструментів” з Мізина, вважаючи, що поселення 
Мізин і Городок II практично одночасові [Бибиков, 
1980, с,18]. Більш-менш одночасовее з Городком-ІІ, 
очевидно, й поселення Рівне (Бармаки).

Липська палеолітична культура проіснувала до 
кінця мадленського часу. Г.П.Григор’єв, за матері
алами В.П.Савича з культурних шарів Липи IV, 
виділив три етапи [Григорьев. 1970, с.45]. Таких 
етапів, на думку автора, може бути шість: Іваничі, 
Червоний Камінь, М ирогощ а-І, культурні шари 
Липи VI. Всі ці пам’ятки дали повноцінні крем’яні 
комплекси, в яких чітко вирізняються типологічні 
ряди однакових знарядь. Винятком є хіба що гра
ветський шар Ж орнова, але там характерних 
типів знарядь небагато.

Фінальний етап пізнього палеоліту Волинської 
височини

Фінальна фаза п ізнього палеоліту на В о
линській височині практично не вивчена. Крем’я
ний матеріал деяких місцезнаходжень Рівненсько
го району (таких як Зозів, Городок, Шпанів) за
лягає в самій верхній частині причорноморського 
лесу. Ці та більшість інших пам'яток розташовані 
біля виходів крейди, на схилі плато. Місцезнаход
ження невеликі за площею. Характерною рисою 
їхніх індустрій є значна кількість нуклеусів і відходів 
виробництва, натомість знарядь праці небагато.

Тут можливі два припущення. Перше з них: 
місцезнаходження відносяться до алерьодського по
тепління, коли ліси з широколистяними породами 
дерев на півночі сягали Прибалтики [Артюшенко, 
1970, с.ІбЗ]. З цим потеплінням пов’язана міграція 
північного оленя далеко на північ. На цей час первіс
ними мисливцями вже був підірваний природний
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віковий склад стад мамонтів - як це показали роз
копки в Бармаках, о б ’єктом полювання були пере
важно молоді тварини, навіть малята. За цих умов 
мамонти вже не змогли мігрувати на північ і, ма
буть, саме в алереді вимерли. Мисливські колекти
ви змушені були розпастися на невеликі рухливі 
групи, свідченням чого є перелічені вище місцезна
ходження.

Але впадає у вічі особливість розташування 
місцезнаходжень (біля виходів ж овнового крей
дяного кременю), велика кількість нуклеусів, в т.ч. 
і човнуватих. Тому більш вірогідним видається 
інше припущення: місцезнаходження відносяться 
до дріасу III, являють собою  майстерні по пер
винній обробці кременю і залишені свідерським 
населенням, яке в цей час мешкало у Волинсько
му й М алому П оліссі (дві стоянки в М алому 
Поліссі виявлені автором). Не задовольняючись 
іноді менш якісним кременем з моренних 
відкладів, групи свідерців час від часу з ’являлися 
на височині, де добували крейдяний кремінь і тут 
же його частково обробляли. Але незрозуміло, 
чом у тод і на В олинській  височині  немає 
справжніх свідерських стоянок.

Ці та інші питання ще чекають свого вирішення.
З наявних даних, можна зробити висновок, що 

в кінці плейстоцену височина починає безлюдніти. 
І тільки в атлантичний оптимум голоцену, вже на 
ранній його стадії, як це показали розкопки автора 
і Г.В.Охріменка біля м.Рівне, сюди безперешкодно 
проникають з заходу носії культури лінійно-стрічко
вої кераміки. Подібний перебіг подій був зафіксо
ваний А.Кульчицькою-Лецеєвічовою і для голоце
ну лесової зони південної Польщі [Kulczyska- 
Lieciejewiczowa, 1979, s.76]. Але це питання потре
бує окремого розгляду.
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Я.В. СТУПАК

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗЩЕПЛЕННЯ КРЕМЕНЮ 
СВІДЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

ЗА АНАЛІЗОМ НУКЛЕУСІВ
T his a r t i c l e  a n a ly s is  knapping s to n e  te c h n o lo g ie s  th a t  w ere p re se n t in  S w id erian  c u ltu r e  in  U krainian  P o liss ja . 

The f i r s t  te c h n o lo g y  was based  on  th e  tw o  o p p o s i t e  p la t fo r m  c o r e s , secon d  was based on  th e  con e -sh ap ed  c o r e s . For 
th e  f i r s t  te c h n o lo g y  i t  was t y p i c a l  t o  p re p a re  c o r e s  th o ro u g h ly . Two ty p e s  o f  p r e -c o r e s  a re  d is t in g u is h e d  t r i p l e -  
edged  and len s-sh ap ed . The tw o  o p p o s ite  p la t fo r m s  te c h n o lo g y  a llo w e d  t o  make h a l f - f in is h e d  p r o d u c t  th a t  r e q u ire d  
minimum p r o c e s s in g  t o  b e  tu rn e d  o n to  th e  p o in ts  t y p i c a l  f o r  th e  S w id eria n  c u ltu r e . H owever, much raw m a te r ia l 
sh ou ld  b e  used t o  make p o in ts , a c c o r d in g  t o  t h i s  te c h n o lo g y . F or knapping p r o ce ss  w ere used s o f t  ham m erstone o r  
b i l l e t s .  The secon d  te c h n o lo g y  was based  on p ressu re  te c h n iq u e  w hich  en a b led  t o  p ro d u ce  m icro b la d e s  f o r  m acing 
in s e r t s  in  n a r r o w -s lo t s  p o in ts . T h is te c h n o lo g y  was m ore e co n o m ica l th en  th e  f i r s t  one. The secon d  te c h n o lo g y  as 
w e ll  as th e  f i r s t  one was meant t o  p rod u ce  h a lf - f in is h e d  p r o d u c t  th a t  r e q u ire d  minimum p ro ce ss in g  t o  be  tran sform ed  
t o  c e r t a in  t o o l s .  Thus,the secon d  te c h n o lo g y  was based  on  th e  same p r i n c i p l e  as th e  f i r s t  one,and t h a t  i s  why i t  was 
a d o p te d  b y  th e  Sw iders.

In  t h is  a r t i c l e  we a n a ly se  th e  p o s s i b i l i t y  o f  sw id e rs  b o rro w in g  o f  th e  p ressu re  te c h n iq u e  and m icro b la d e s  
te c h n o lo g ie s  from  K ukrekian  t r a d i t i o n  o f  knapped s ton e .

Перші знахідки речей, що відносяться до 
свідерської культури в Українському Поліссі при
падають на кінець минулого століття. З тих пір на
копичена значна кількість матеріалів. Шляхом роз
копок досліджено більше десяти стоянок та наба
гато більше зібрано на поверхні [Залізняк, 1989, 
176с.; Zaliznyak, 1995, 202р.].

У  даній роботі в першу чергу використані ма
теріали розкопаних стоянок: Тутовичі III, IV, Бе- 
резно 6, 14, 15, ПрибірІЗА, 13Б, 1ЗГ, 13Є та 13Ж, а 
також залучені матеріали комплексів зібраних на 
поверхні.

Повний технологічний аналіз продуктів роз
щеплення свідерської індустрії є справою майбут
нього. Аналіз нуклеусів та їх преформ цілком доз
воляє визначити основні риси технологій розщеп
лення, як то: форми предметів розщеплення, по
слідовність розщеплення і техніку сколу та на по
стачання якого типу або типів заготовок була спря
мована та чи інша технологія [Гиря, 1997].

Свідерці Українського Полісся використовува
ли переважно місцеву сировину. На Західній Волині 
використовувався місцевий високоякісний крейдя
ний волинський кремінь, виходи якого є на Верхній 
П рип’яті. Він переважно сірих тонів з тонкою  
кіркою частіш за все рудого кольору. Для багатьох 
місцезнаходжень Західної Волині, таких як Дани
лове, Нобіль є характерним використання конк- 
рецій крупних розмірів. На таких пам’ятках часто 
нуклеуси виготовлялись на крупних відщепах. Для 
стоянок басейну Случі та Горині характерним є 
кремінь дрібніших розмірів, переважно неправиль
них обрисів з багатьма кавернами. Такий кремінь 
типовий для місцезнаходжень: К орост, Березно, 
Тутовичі та Кричельськ. Нуклеуси, виготовлені на 
плитчастій сировині зустрічаються дуже рідко.

Для східноволинських пам’яток характерним є 
використання житомирського кременю рожевого 
або сірого кольорів. Він більш зернистий, ніж зах- 
ідноволинський. Цим пояснюється присутність 
імпортного кременю на східноволинських пам’ят
ках. Основною імпортною сировиною був західно- 
волинський кремінь. Частка імпортного кременю у 
місцезнаходжені Прибір 13 коливається від 6% в 
комплексах Г і Ж до 28% в комплексі Б. Особливо 
його відсоток високий серед знарядь - від 32% в 
комплексі Е до 76% в комплексі Ж. Також високий

відсоток імпортного кременю серед платівок від 10% 
в комплексі Г до 40% в комплексі Б. Серед відщепів 
його частка мінімальна і становить від 2% в комп
лексі Г до 4,7% в комплексі Е. Тільки в комплексі Б 
його доля сягає 11% [Зализняк, 1989, Табл 3]. Нук
леуси з імпортного кременю є рідкістю, до того ж 
усі вони максимально спрацьовані. Це дало мож
ливість припустити, що імпортна сировина потрап
ляла на стоянки у вигляді знарядь та платівок, а 
також у вигляді нуклеусів [Залізняк, 1989, с.42]. 
М ожливість цього підтверджують і матеріали 
свідерської стоянки Польщі Ридно IV 57, де мето
дом ремонтажу встановлено, що окрім того, що 
кремінь потрапляв на стоянку у вигляді конкрецій 
сировини, він також потрапляв у вигляді старанно 
підготовлених пренуклеусів та в одному випадку на 
стоянку був принесений частково використаний 
нуклеус [Fiedorczuk, 1992, s.47].

Потреби в якісній сировині були обумовлені ви
користанням в першу чергу сировиноємного прийо
му двоплощинного зустрічного сколювання. Засто
сування цього прийому дозволяло з двоплощинних 
нуклеусів зустрічного сколювання, отримувати пла
тівки з мінімальною кривизною в профілі, які по
требували незначної вторинної обробки для перетво
рення у свідерський наконечник [Ginter, 1974, р78; 
Зализняк, 1989, с.78].

Процес підготовки нуклеусів до роботи почи
нався з вибору придатних для їх виготовлення ча
стин сировини і формування на них пренуклеусів.

На деяких свідерських стоянках Українського 
Полісся трапляються частини сировини, вибраку- 
вані вже на початку обробки. їх поверхня частково 
звільнена від кірки. На деяких прослідковується 
певна послідовність в отриманні сколів, що направ
лені на формування пренуклеусу. Найбільше їх на 
майстерні-стоянці Тутовичі III.

На придатних для обробки частинах сировини 
готувались пренуклеуси. Про їх форму та прийоми 
підготовки можна судити як за самими пренуклеу- 
сами, так у певній мірі і за оформленням нуклеусів. 
Більшість свідерських пренуклеусів Українського 
Полісся видовжених пропорцій, переважають ре
тельно оброблені (Таб. 2.1). Розмірами вони або 
трохи більші, ніж переважна кількість нуклеусів, або 
таких же розмірів. Найбільший свідерський пренук- 
леус в Українському Поліссі відомий зі стоянки
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Пренук
леуси

Двоплощинні
нуклеуси
зустрічного
сколювання

Двоплощинні 
нуклеуси 3 

зміщеними 
площинами 
та робочими 
поверхнями

S-
подіб-
ні

Одноп
лощин-
ні

Однопл
ощинні
відтиск
ні

Разом

Березно 6 ЗО 20 20 зо 100

Тутовичі III 2,5 80 7,5 5 5 100

ТутовичіIV 1,5 83,6 4,5 1,5 8,9 100

ТутовичіІ 4,3 88,1 1,1 6,5 100

Данилове 1,9 83,3 1,9 5,5 7,4 100

Корост 94,7 5,3 100

Прибір 13А 6,7 73,9 3,3 6,7 з,з 6,7 100

Прибір 13Г 25 50 8,3 16,7 100

Прибір 13Є 9,2 59,1 4,5 4,5 22,7 100

Прибір 13Ж 57,2 42,8 100

Таб. 1. Співвідношення пренуклеусів і типів нуклеусів в свідерських комплексах Українського Полісся (%).

Данилове. Його розміри: 116X37X57 мм. Наймен
ший походить з П рибору 13Г і має розміри: 
54X28X35 мм.

Ретельність формування поверхонь пренуклеу- 
су залежала від форми обраної сировини. Якщо її 
форма була максимально наближена до потрібної, 
то обробка носила мінімальний характер. Підго
товка корпусу пренуклеусу могла полягати лише в 
оформленні майбутньої фронтальної поверхні, або 
ж бути більш ретельною і охоплювати також бічні 
поверхні та тил. Як правило формування пренук
леусу велось спочатку крупними сколами, а потім 
дрібнішими. Переважна більшість нуклеусів до са
мого кінця використання зберігають сліди оформ
лення корпусу пренуклеусу.

Серед свідерських пренуклеусів Українського 
Полісся можна виділити два типи.

Пренуклеуси лінзоподібні в перетині. У таких 
пренуклеусів по периметру оформлялося ребро на 
один або два боки. Оскільки формування двобіч
ного, або однобічного ребра залежало від конкрет
ної ситуації, то на деяких пренуклеусах воно може 
бути частково сформованим на два боки, а частко
во на один. Сколи, якими формувались ребра, од
ночасно могли повністю або частково формувати 
бічні поверхні. Пренуклеуси такого типу відомі з 
Тутовичів I, IV, Прибору 13Є та Данилового.

Пренуклеуси, підтригранні в перетині, мають 
фронтальну поверхню у вигляді ребра, оформлено
го на один або два боки та широкий тил. Бічні по
верхні у таких пренуклеусів формувались сколами 
оформлення фронтального ребра, або ж сколами зі 
сторони тилу. В свою чергу тил оформлявся скола
ми з однієї з бічних сторін, рідше з обох. Такі пре
нуклеуси відомі з Прибору 13Г та Тутовичів I, III.

Наведені вище типи пренуклеусів відомі і в 
свідерській культурі на території Польщі [Ginter, 
1974, s. 14].

Кінцевою підготовкою пренуклеусу до викори
стання було оформлення площин сколювання та 
робочої поверхні. Площини оформлялись як пра
вило одним сколом, який знімався зі сторони фрон
тальної поверхні нуклеусу. Серед пренуклеусів які 
мають оформлені площини, переважна кількість має 
одну оформлену площину (Таб. 2.2). Усі вони за
лишені в результаті виникнення залому при знятті 
реберчастого сколу.

Основним типом нуклеусу свідерської культу
ри Українського Полісся є двоплощинний зустріч
ного сколювання. Особливо його відсоток високий 
на західноволинських пам’ятках, на східноволинсь
ких він зменшується (Таб. 1). Більшість двоплощин- 
них нуклеусів зустрічного сколювання видовжених 
пропорцій, до 100 мм по довжині, зі скошеними пло
щинами. Безперечно, на початку використання 
вони мали більші розміри, існували нуклеуси і знач
но більших розмірів. Так, з місцезнаходження Бітьон 
відома платівка розмірами 182,5X42,5X17 мм. Ро
бочі кути у більшості двоплощинних нуклеусів 
зустрічного сколювання коливаються в межах від 
60 до 80 градусів.

Бічні та тильні поверхні нуклеусів як правило 
несуть на собі негативи оформлення тіла пренук
леусу, рідше вони покриті кіркою. Негативи офор
млення бічних поверхонь частіш за все розташо
вані перпендикулярно до осі нуклеусу. Якщо нук
леус виготовлений на крупному відщепі, то один 
його бік може являти собою  черевце відщепу, а 
другий бути покритий кіркою, або нести негати
ви сколів оформлення, або ж негатив одного круп
ного сколу чи зламу.

Більшість нуклеусів мають широкий тил. У пе
реважної кількості таких нуклеусів він оформле
ний, повністю або частково, сколами від ребра між 
тилом і бічною поверхнею. Рідше зустрічається 
оформлення тилу з обох бічних поверхонь. У неве-
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ликої частини нуклеусів він необроблений. Трохи 
менша кількість нуклеусів має тил у вигляді ребра, 
оформленого на один або два боки. Рідше зустрі
чаються неоформлені ребра. Іноді зустрічається 
ситуація, коли при оформленні площин чи їх 
підправки в процесі експлуатації нуклеусу, тильні 
поверхні зрізались цими сколами.

Для переважної більшості двоплощинних нук
леусів характерна не дуже широка робоча поверх
ня. У частини її можна назвати торцевою. Переваж
но свідерські двоплощинні нуклеуси мають вже 
спрацьовану, сплощену робочу поверхню, хоча у 
деяких вона збереглася вигнута як по довжині, так 
і по ширині нуклеусу.

Обробка велась з обох площин (Таб. 2.3). В про
цесі отримання заготовок, перед зняттям сколів кар
низ, як правило, перебирався дрібними сколами та 
пришліфовувався. Переважна більшість негативів 
платівчатих сколів сягає половини, або 2/3 довжи
ни нуклеусу. Вигнута робоча поверхня та викорис
тання двох площин забезпечували отримання пла
стин з пероподібним закінченням. Якщо в процесі 
обробки не змінити своєчасно площину, то це мог
ло призвести до зміщення максимального вигину 
робочої поверхні в бік другої, що не використову
валась. Платівки, зняті з цієї площини, були б ко
ротші, тому площини треба було періодично зміню

вати. Під час отримання 
сколів одна площина стра
хувала другу. В разі виник
нення залому і неможли
вості його прибрати з пер
шої, його можна було при
брати з другої.

У процесі обр обк и  
нуклеусу робоча поверхня 
сплощувалася, і отримання 
заготовок ставало немож
ливим. Таку поверхню  
відновлювали зняттям 
крайових платівчатих 
сколів (Таб. 2.4). Рідше ро
бочу поверхню відновлю
вали перпендикулярними 
бічними сколами (Таб. 2.5). 
За рахунок їх зняття між 
робочою  та бічною повер
хнями формувалось ребро 
з зняття якого обр обк а  
нуклеусу продовжувалась. 
Такий спосіб відновлення 
робочої поверхні на нукле
усах фіксується в поодино
ких випадках.

Для збереження кута 
розщеплення в процесі от
римання заготовок площи
ни сколювання могли 
підживлювати. Як прави
ло, підживлення площин 
відбувалось, як і оформлен
ня, зняттям одного сколу, 
рідше кількома. За даними 
ремонтажу на Ридно IV 57, 
одна площина могла фун
кціонувати без підправок 
від початку обробки  до 
кінця в той час, як друга 
могла кілька разів підправ
лятись [Fiedorczuk, 1992, 
s.48].

Спрацьовування нук
леусів йшло за рахунок от

римання сколів-заготовок, відновлення робочої по
верхні та підправок площин. Для спрацьованих 
свідерських двоплощинних нуклеусів зустрічного 
сколювання характерна сплощена робоча поверх
ня, на більшості є заломи. Незначна частина кину
та через природні вади сировини - внутрішні ка
верни або ж тріщини.

Іноді в процесі обробки двоплощинних нукле
усів зустрічного сколювання одна з площин підправ
лялась не як звичайно з фронту нуклеусу, а з боку. 
В результаті такої підправки виникали нуклеуси зі 
зміщеними площинами сколювання та робочими 
поверхнями. У них протилежні площини сколюван
ня та робочі поверхні розташовані під кутом 90 гра
дусів, або ж близьким до нього (Таб. 2.6).

Нуклеуси зі зміщеними площинами та робочи
ми поверхнями, як правило, досить малочисельні се
ред свідерських нуклеусів (Таб. 1). Частина з них силь
но спрацьовані. Оформлення бічних поверхонь, пло
щин, зони розщеплення та окреси негативів даних 
нуклеусів не відрізняється від таких у двоплощин
них нуклеусів зустрічного сколювання. Часто на їх 
основній робочій поверхні помітні негативи сколів 
знятих з переоформленої в подальшому площини.

Під час отримання сколів-заготовок з двопло
щинних нуклеусів зустрічного сколювання пірна
ючий скол міг частково або ж повністю зняти про-
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тилежну площину. Якщо площи
на, що залишилась, дозволяла, 
то з неї ще певний час продов
жували отримувати сколи. Типо
логічно нуклеус ставав однопло- 
щинним. Одноплощинні нуклеу
си часто трапляються в свідерсь
ких комплексах, але завжди ста
новлять незначний в ідсоток  
(Таб. І). Як правило, робоча по
верхня таких нуклеусів в плані 
має форму прямокутника, іноді 
такого, що звужується донизу і 
має вигляд витягнутої трапеції.
Про те, що дані нуклеуси є по
хідними від двоплощинних зус
трічного сколювання, в першу 
чергу свідчать залишки нега
тивів сколів, які знімались з пло
щини, що була сколота в подаль
шому та/або залишок знятої пло
щини. На частині нуклеусів доб
ре помітний негатив пірнаючо
го сколу. Він, як правило, шир
ший і довший за інші (Таб. 2.7).
Не виключено, що деякі одно
площинні нуклеуси були одно- 
площинними від самого почат
ку використання і до кінця. Але, 
враховуючи загальну малочи
сельність одноплощинних нукле
усів, такі нуклеуси якщо і трап
лялись, то були випадковими.

Іноді пірнаючий скол знімав 
протилежну площину або ж роз
колював двоплощинний нуклеус 
зустрічного сколювання таким 
чином, що виникала площина яка 
утворювала гострий кут з тилом.
Після підправки таку площину 
могли використовувати для отри
мання сколів. Іноді пірнаючий 
скол загинався таким чином, що 
новоутворена площина могла ви
користовуватись і без підправки.
Такі ж нуклеуси виникали і в ре
зультаті переоформлення однієї з 
площин. Типологічно за ними затвердилась назва 
S-подібні (Таб. 2.8). їх кількість у комплексах, як пра
вило, незначна (Таб. І). Ці нуклеуси не мали само
стійного технологічного значення. Друга площина 
спеціально створювалась, або ж задіювалась утво
рена пірнаючим сколом, при неможливості отрима
ти потрібні сколи з основної площини та робочої 
поверхні, та/або мала на меті повніше використан
ня сировини. Більшість S-подібних нуклеусів сильно 
спрацьована і має невеликі розміри. У  окремих нук
леусів збереглись негативи з площини, яка в подаль
ш ому була сколота. Площини сколювання у 
більшості S-подібних оформлені одним сколом. Зона 
розщеплення, негативи сколів та оформлення бічних 
поверхонь не відрізняються від таких у двоплощин
них зустрічного сколювання.

Обробка двоплощинних нуклеусів зустрічного 
сколювання та похідних від них типів велась уда
ром, на що вказує кут сколювання, обриси негативів 
та сколів з даних нуклеусів. У  літературі вислов
лювалася думка про використання свідерцями Ук
раїнського Полісся м’якого відбійника, але не на
водились свідоцтва, які б свідчили про його засто
сування [Залізняк, 1995а, с.9]. На нашу думку, про 
використання м’якого відбійника свідчить те, що 
значна кількість платівок має неконічний початок

сколювання та мають так звані губки, невеликий 
розмір відбивних горбків, а також майже цілкови
та відсутність сколів з розбитими площинами. Та
кож про використання м'якого відбійника може 
свідчити наявність на частині сколів двох відбив
них горбків. Такий ефект виникав під час експери
ментів автора при розколюванні кременю за допо
могою пісковикової гальки або ж рогу північного 
оленя.

Отже, для основної свідерської технології харак
терні такі риси. Використання якісної сировини, 
причому достатньо крупних конкрецій, що обумов
лено потребою в довгих платівках та застосування 
для їх отримання сировиноємного прийому двоп- 
лощ инного зустрічного сколювання [Зализняк, 
1989, с.78].‘Підготовка нуклеусів до роботи носила 
переважно ретельний характер. Серед пренуклеусів 
виділяються лінзоподібні та підтригранні.

Весь хід розколювання був орієнтований на 
отримання заготовки, яка б потребувала мінімаль
ної доробки для перетворення в наконечник [Ginter, 
1974, р.78; Зализняк, 1989, с.78]. Прийом двоплощин- 
ного зустрічного сколювання робив процес розко
лювання більш контрольованим. У процесі оброб
ки перед зняттям заготовок край площини переби
рався і пришліфовувався. Відновлення робочої по-
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верхні відбувалось переважно зняттям крайових 
платівчатих сколів.

П ро застосування м’якого відбійника в пер
шу чергу свідчить конфігурація проксимальних 
частин сколів.

Інша технологія представлена конічними нук
леусами, що оброблялись відтиском [Залізняк, 
1989, с. 71, 78, 83; 19956, с. 13]. Вони орієнтовані 
на постачання мікроплатівок для оснащення па
зових вкладеневих наконечників з органічних 
матеріалів [Нужний, 1992, с . 154-155; Nuzhnyi, 
1999, р. 199-200]. Окрім Українського Полісся в 
свідері конічні відтискні нуклеуси відомі лише з 
нижнього шару кримської стоянки Сюрень II [Ве- 
килова, 1961, с. 143-149].

Дані нуклеуси мають такі визначальні озна
ки відтиску, як регулярна огранка негативів та 
притаманні більшості з них фасетовані площини 
сколювання, як правило, розташовані до р об о 
чої поверхні під кутом 90 градусів або близьким 
до нього.

Типовою формою свідерських відтискних нук
леусів Українського Полісся є конічна. З Березно 6 
походить один нуклеус олівцеподібної форми, що є 
максимально спрацьованим конічним. З тієї ж сто
янки відомі два відтискні нуклеуси, виготовлені на

торці плитки. Один нуклеус з 
П рибору 13Є має чотириг
ранну в перетині форму.

Переважна більш ість 
відтискних нуклеусів знайде
на на східноволинськом у 
місцезнаходженні Прибір в 
пам ’ятках П рибір  13А, 
13Г.13Є, 13Ж (Таб. 1). У 
Західній Волині вони відомі 
лише на Березно 6 і усі виго
товлені з місцевого кременю. 
На східноволинських пам’ят
ках для виготовлення відтис
кних нуклеусів теж застосову
вався в першу чергу місцевий 
рожевий, або сірий кремінь. 
Один нуклеус з Прибору 13Є 
виготовлений з сірозеленого 
гал ьк ового  кременю, що 
трапляється на півночі Киї
вської та Житомирської обла
стей. Нуклеуси з імпортної си
ровини відомі лише з Прибо
ру 1ЗГ та Прибору 1ЗЕ і обид
ва спрацьовані. Сировиною 
для їх виготовлення слугував 
західноволинський кремінь.

Пренуклеуси, спеціально 
виготовлені для відтискних 
нуклеусів, не відом і на 
свідерських пам’ятках Украї
нського Полісся. Але на бага
тьох нуклеусах збереглись 
сліди їх підготовки до робо
ти, що могла бути ретельною 
(Таб. 3.1), або ж полягати 
лише у наданні кількома ско
лами пренуклеусу підконічної 
форми та сформуванні фрон
тальної поверхні (Таб.4.1).

Більшість нуклеусів прой
шла через ретельну підготов
ку до роботи. Так, на деяких 
нуклеусах видно, що на них 
сколами, перпендикулярними 
до їх довжини, формували ре- 

берчасту поверхню і одночасно задавали підконічні 
обриси, формуючи і бічні поверхні. Негативи сколів 
підготовки можна бачити навіть на деяких найбільш 
спрацьованих нуклеусах. Спрощена підготовка до 
роботи характерна в першу чергу для кількох нукле
усів, виготовлених на плитці.

Площини у більшості нуклеусів розташовані під 
прямим кутом, або ж наближеним до нього. Вони 
переважно фасетовані. Нефасетовані, оформлені 
одним сколом, мають лише деякі сильно спрацьо
вані та окремі кинуті на початку використання. 
Завдяки ремонтажу вдається відтворити певну по
слідовність оформлення площин. Спочатку знімав
ся один крупний скол, після цього з площини відтис
кався ряд сколів, переважно зі сторони негативу 
відбивного горбка попереднього крупного зняття. 
Від цієї фасетованої поверхні починався відтиск 
сколів (Таб. 3.2; 4.2).

У  більшості конічних нуклеусів негативи плат
івчатих сколів охоплюють 3/4 поверхні. Інша по
верхня покрита негативами сколів оформлення пре
нуклеусу, або ж необроблена. Ширина негативів 
платівок на таких нуклеусах рідко досягає 10 мм, 
іноді вони становлять 3-4 мм. У кинутих на ранніх 
етапах використання вона, або наближена до 
10 мм, або перевищує цей показник.

/
Таб.4.Схема варіанту технології розщеплення 
яка базувалась на конічних відтискних нуклеусах.
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У процесі обробки конічних нуклеусів сколи 

отримували не по всій поверхні одночасно. Після 
отримання серії сколів і в наслідок цього сплощен
ня ділянки поверхні нуклеусу, робоча поверхня пе
реносилась на нову ділянку поверхні нуклеусу (Таб. 
3.3,4 ). Перед отриманням сколів карниз знімався 
дрібними сколами та пришліфовувався. В процесі 
обробки площини сколювання периодично піджив
лювались, і в наслідок цього видно, що частина 
негативів на конічних нуклеусах не має негативу 
відбивного горбка. Це дає змогу визначити які ско
ли знімались раніше, а які останніми. При сплощенні 
робочої поверхні для відновлення процесу розщеп
лення на нуклеусі бічними сколами могли сформу
вати ребро і з нього продовжити обробку (Таб. 3.5; 
4.5). Сколами з кінця нуклеусу робочій поверхні 
могли надавати більшої рельєфності, а також при
бирати заломи (Таб. 3.6; 4.6). На одному нуклеусі з 
Прибору 13Ж такий скол сам дав залом.

Під час експлуатації конічні нуклеуси зменшу
вались в діаметрі і по довжині. Вони не давали мож
ливості весь час отримувати сколи стандартних 
розмірів. Якраз на постачання сколів стандартизо
ваних розмірів був орієнтований чотиригранний 
нуклеус. Його слабко опуклі поверхні давали мож
ливість отримувати сколи приблизно однакової 
ширини. Несильна опуклість робочої поверхні за
безпечувала більш гострий кут між спинкою та че
ревцем сколу і більшу прямизну в профілі.

Нуклеуси, виготовлені на плитчастих заготов
ках, починали оброблятись з одного торця, потім 
оброблялись з другого (Таб. 4.2,3). На двох нуклеу
сах з Прибору 13Г та 13Е видно, що робочу повер
хню намагались перенести на одну з бічних пло
щин. Тобто згодом такі нуклеуси мали набути виг
ляду конічних (Таб. 4.4). Дані нуклеуси представля
ють собою  інший варіант проходження процесу об 
робки конічних нуклеусів.

На початкових етапах обробки конічних відтис
кних нуклеусів з них можна було отримувати плат
івки, що по своїм розмірам підходили для виготов
лення свідерських наконечників. Але розміри нега
тивів на спрацьованих нуклеусах та наявність нук
леусів безпосередньо підготовлених для отримання 
мікроплатівок свідчить, що саме мікроплатівки є ос
новною заготовкою, яку мали постачати відтискні 
нуклеуси зі свідерських комплексів Українського 
Полісся.

На жаль, з території Полісся мікроплатівки з 
притупленим краєм, а також вироби з органічних 
матеріалів, зокрема вістря, відсутні. Але мікропла
тівки могли використовуватись як вкладені і без 
вторинної обробки, про що свідчать матеріали по- 
стсвідерських культур, для яких мікроплатівчата 
технологія, що базується на обробці відтискних 
конічних нуклеусів стає провідною. Найперекон
ливіше про це свідчать вістря з кістки, що походять 
з Оленєострівського могильника [Гурина, 1956, 
432с.], стоянок Нижнє Вереття І [Ошибкина, 1983, 
293с.] і Звейніекі II [Мезолит СССР, 1984, с.230] у 
яких в пазах збереглись вкладені. Особливо пока
зові вістря з поховання №78 Оленєострівського мо
гильника та з Нижнього Вереття І в яких вкладені 
збереглися всі. Ці вістря мають відповідно два та 
один вирізані з кістки зубці та по одному, утворе
ному мікролітами. В обох випадках, у місці з’єднан
ня з вістрям вкладені не ретушувались, лише ос
танні з них мали ретушовану основу для утворення 
шипа. З пам’яток Бутівської культури [Сорокин 
1990, с.114], постсвідерських пам’яток Верхів’їв Вол
ги [Гурина 1977, с.78] та Північної Двіни [Вереща
гина 1977, с.89-93] мікроплатівки з відтятим удар
ним горбком та викришеністю від використання
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трактуються саме як вкладені. Не виключено, що 
деякі мікроплатівки з пам’яток Українського Пол
ісся використовувались як вкладені.

Технологія, що поєднує органічні матеріали з 
кам’яними елементами для виготовлення метально
го озброєння, є характерною для степових культур. 
На думку Д.Ю. Нужного, поява пазових наконеч
ників з кістки в постсвідерських культурах та на
явність “ підолівцеподібних’ нуклеусів в свідерських 
комплексах Українського Полісся пояснюється їх 
запозиченням з південних степових культур, зокре
ма у носіїв кукрекської культурної традиції [Nuzhnyi, 
1999, р. 199-200].

Саме на півдні України в пам’ятках кукрекської 
культурної традиції знаходимо конічні та олівце- 
подібні нуклеуси, що оброблялись у відтискній тех- 
ниці і були орієнтовані на постачання мікроплаті
вок для оснащення пазових наконечників. Як і в по
стсвідерських культурах, в кукрекських пам’ятках 
мікроплатівки для виготовлення вкладенів могли 
піддаватися вторинній обробці, а могли використо
вуватись і без неї [Нужный, Яневич, 1987, с.39].

Окрім того, що свідерські конічні нуклеуси 
схожі з кукрекськими зовнішньо, технологія їх об 
робки має багато спільних рис. В обох випадках 
мінімальна ширина негативів сколів становить 3 - 
4мм. Відновлення робочої поверхні відбувалось 
зняттям крайових платівчатих сколів, а підняття 
рельєфу робочої поверхні могло відбуватись знят
тям сколів з основи нуклеусу. Для свідерських і кук
рекських конічних нуклеусів характерними є фасе
товані площини, розташовані під 90 градусів. Як 
на свідерських конічних, так і на ранніх кукрексь
ких фіксується пришліфовка края площини.

Свідерська культура датується Дріасом III - 
початком пребореалу [Shild, 1975, s. 190-205], нижній 
свідерський шар Сюрені II фінальним плейстоце
ном [Зализняк, Яневич 1987, с.14]. Найраніша кук- 
рекська стоянка Вишенне І датується рубежем плей
стоцену - початком голоцену [Яневич, 1987, с.7-18]. 
На сьогодні нема археологічних свідоцтв співпадан- 
ня існування свідерської та кукрекськоїкультур. Але 
треба зауважити, що матеріали Вишенного І ма
ють досить розвинутий вигляд. Отже, можливим є 
варіант, що носії свідерської культури сприйняли 
нову технологію від носіїв культурної традиції на 
базі якої постав кукрек, або ж від найраніших носіїв 
кукрекської культури.

З новими для себе технологіями свідерці могли 
познайомитись під час переслідування північних 
оленів. Саме цим пояснюється поява свідерців в 
Криму та Карпатах, а також знахідки свідерських 
наконечників в басейнах Середнього Дніпра та 
Дністра [Залізняк, Яневич, 1987, с. 14]. У  пізніший 
час зв’язок між постсвідером і кукреком фіксується 
знахідками постсвідерських наконечників на пам’
ятках Нижнього Дніпра [Nuzhnyi, 1999, р.200].

Але нема археологічних доказів, що свідерці з 
Криму повертались у Полісся. Окрім нуклеусів, що 
нагадують кукрекські, в свідерських пам’ятках Ук
раїнського Полісся нема інших виробів, характер
них для кукрекських пам’яток. Чіткі кукрекські 
впливи прослідковуються в лісовій зоні лише з кінця 
мезоліту [Залізняк, 1991, с.42-44].

Тож ідея, що свідерці сприйняли відтискну тех
нологію розщеплення кременю та пазову метальну 
зброю від носіїв культурної традиції, на базі якої 
постав кукрек, або ж від найраніших носіїв кукрексь
кої культури має як свої “ за” , так і свої “ проти” .

Але цікаво відзначити, що в кінці мезоліту впли
вам кукреку, судячи з розповсюдження речей, було 
піддане в першу чергу Києво-Житомирське Полісся 
[Залізняк, 1991, с.42-44], тобто регіон, в якому роз-
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ташоване місцезнаходження Прибір 13, на якому 
знайдена найбільша кількість відтискних конічних 
нуклеусів.

Описана вище технологія була більш ефектив
ною, ніж свідерська класична. В першу чергу завдя
ки застосуванню відтиску, який давав можливість 
більшого контролю над процесом розколювання, 
що, відповідно, збільшувало продуктивність поста
чання сколів з стандартизованими параметрами та 
підвищувало економічність використання сирови
ни. Вона доси ть  ш видко витіснила класичну 
свідерську технологію. Це добре видно за крем’я
ним інвентарем найранішої постсвідерської стоян
ки Пуллі, який характеризується типовими пост- 
свідерськими рисами: відтискними конічними нук
леусами, різцями та скребачками, що виготовлені 
переважно на платівках, вкладенями з вторинною 
обробкою  так і без неї та типовими постсвідерсь- 
кими вістрями на платівках з ретушованими осно
вою  та пером [Янитс, 1970, с .338-339; Мезолит 
СССР, 1989, с.46-49].

Більш ефективна технологія, ніж типова свідерсь
ка, не дозволяла отримувати з конічних нуклеусів 
серії рівних платівок, придатних для виготовлення 
типових свідерських наконечників. Виготовлення 
черешкових наконечників з непристосованих для 
того напівфабрикатів відбувалось застосуванням 
пласкої ретуші, що іноді займає до двох третин його 
поверхні. Це підтверджує те, що постсвідерська тех
нологія була орієнтована в першу чергу на виготов
лення вкладенів [Нужний, 1992, с.155].

Відомі з постсвідерських пам’яток вістря з кістя
ними зубцями та крем’яними вкладенями являють 
собою  поєднання типової свідерської технології 
виготовлення гарпунів та запозиченої технології 
виготовлення пазових вістер.

Отже, у свідері Українського Полісся виділя
ються дві технології. Перша - класична свідерська 
технологія, яка базувалась на використанні двоп- 
лощинного нуклеусу зустрічного сколювання і яка 
є характерною для всіх регіонів свідерської куль
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тури. Д руга базувалася на о бр обц і конічних 
відтикних нуклеусів. Вона відома лише за матері
алами Українського Полісся і кримської стоянки 
Сюрень II. Для першої характерною є переважно 
ретельна підготовка нуклеусів до роботи. Процес 
розколювання контролювався завдяки прийому 
двоплощинного зустрічного сколювання. Про ви
користання м’якого відбійника можуть свідчити 
проксимальні частини сколів. Основним продук
том, що мала постачати данна технологія були 
платівки, які потребували мінімальної обробки для 
перетворення їх у свідерський наконечник [Ginter, 
1974, р.74; Зализняк, 1989, с.78]. Для другої техно
логії, як і для першої, характерна ретельна підго
товка нуклеусів до роботи. Контролювання про
цесу розщеплення зобезпечувалось в першу чергу 
застосуванням відтискної техніки сколу. Ця тех
нологія, як і основна свідерська, мала поставляти 
максимально стандартизовані заготовки для ос
нащення метальної зб р о ї, які потребували 
мінімальної вторинної обробки [Зализняк, 1989, с. 
83; Нужний, 1992, с. 154-155; Nuzhnyi, 1999, р. 199- 
200]. Тобто дана технологія, висувала до заготов
ки ті ж вимоги, що і класична свідерська техноло
гія, тільки на більш високому рівні. Підвищення 
ефективності свідерської індустрії відбулося в пер
шу чергу за рахунок підвищення якості розщеплен
ня кременю, тобто тієї частини кременеобробки, 
яка була провідною для класичної свідерської тех
нології [Зализняк, 1989, с.83]. Застосування більш 
сировинозберігаючої технології робило свідерців 
менш залежними від покладів якісноїсировини. Ви
користання постсвідерцями економічної технології, 
що базувалась на застосуванні відтиску можливо 
було одним з факторів, які дозволили їм пошири
тись на території від Балтії до Уралу. Не виключе
но також, що нетипова для свідеру технологія була 
сприйнята ними від носіїв культурної традиції, на 
базі якої постав кукрек, або ж від найраніших носіїв 
кукрекської культури.
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В.В. КОРІ1ІЄНКО

КЛАСИФІКАЦІЯ АНТРОПОМОРФНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
ПІЗНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ

Le b e so in  d e  c la s s i f i c a t i o n  d es  im ages an tropom orph es s  im pose d ep u is  longtem ps. Les c la s s i f i c a t i o n s  q u i 
e x is t e n t  ne s o n t  pas c o r r e c t e s ,  p a rce  qu e l l e s  ne rep on d en t pas aux e x ig e n ce s  s e lo n  le s q u e l le s  on  e la b o r e  le s  
c la s s i f i c a t i o n s  s c ie n t i f iq u e s .  L a u te u r  p ro p o se  un system e o u v e r t  d e  c la s s i f i c a t i o n  a neuf taxonom es p r in c ip a l :  
c a te g o r ie ,  rang, s e c t io n , c la ss , grou p e , ty p e  e tc . Un t e l  system e de c la s s i f i c a t i o n  s a t i s f a i t  aux c o n d it io n s  de 
1 e la b o r a t io n  des c la s s i f i c a t i o n s  s c ie n t i f iq u e s .  On p e u t u t i l i s e r  ce  system e pou r e la b o r e r  des c la s s i f i c a t io n s  
d es  im ages antropom orph es de la  p e r io d e  p r e h is to r iq u e .

Понад сто п'ятдесят років досліджень у галузі 
палеоліту принесли багато цікавих знахідок мис
тецтва. хоч і не одразу їх вік було визнано палео
літичним (так. зображення двох ланей на кістці, 
виявлене у 1843 році в печері Шаффо у Франції, було 
визначене кельтським). Досить багато накопичено 
за цей час і антропоморфних зображень. їх велика 
кількість потребує певної системи класифікації. За 
розв'язання цієї проблеми одразу після появи пер
ших знахідок, взявся Е. П’єт в кінці XIX століття. 
Він розділив дев'ять відомих на той час зображень 
(сім зі стоянки Брассемпуі, дві з Мас д’Азіль та Ло- 
жері Бас ) на дві групи за анатомічною будовою 
тіла: жінок огрядних з великими грудями та живо
том і жінок худорлявих [Piette. 1895. р. 142-150].

Подальше накопичення матеріалу вимагало 
вдосконалення вже існуючої системи класифікації, 
запропонованої Е. П'єтом. Її вдосконалив Ж. Люке. 
який за тим же анатомічним критерієм виділив вже 
чотири типи зображень [Luquet. 1934]:

1 Звичайний або академічний, з вірними про
порціями тіла;

2 Стеатопігічний, з виступаючими сідницями;
3 Стеатометричний, з гладкими стегнами;
4 Огрядний, у якого всі частини тіла збільшено.
Пізніше К. Абсолон виділив десять типів зоб

ражень: Вестоніце, Віллендорф, Мальта. Грімальді. 
Пшедмость, Леспюг, Пекарни. Мізин. Долні Вес
тоніце та, окремо, три голівки з рисами обличчя. 
[Абрамова, 1966, с. 8-9]

Всі зображення людини класифікував Е.Сакка- 
зан делла Санта, який виділив чотири групи [Аб
рамова. 1966, с. 10]:

1 Гібридні істоти (з головою тварин, які мож
на визначити, та з головою невідомої тварини);

2 Гротескні істоти (з “витягнутим" або спло
щеним обличчям);

3 Реалістичні істоти (окремі реалістичні облич
чя та обриси);

4 Часткові зображення, зроблені навмисно чи 
випадково.

З радянських дослідників найбільш повну сис
тему класифікації запропонувала З.Абрамова, по
клавши в її основу три критерії:

1 Сюжет зображення, за яким виділяються гру
пи жіночих, чоловічих, незрозумілої статі, людино
подібних з зооморфними рисами.

2 Техніка виконання (мистецтво малих форм 
та монументальне).

3 Манера виконання (реалістична та схематична).
При цьому реалістичну скульптуру (жіночі)

було розділено на дві групи -  європейську та сибі
рську, кожна з яких поділялась типи: класичний 
(вірні пропорції тіла), худорлявий (стрункі про

порції). огрядний (розширені та вкорочені про
порції). Фрагменти розглядались за групами: голі
вки, торси, нижні частини тіла. Зображення невідо
мої статі поділялись на фігурки, що сидять, стерж- 
невидні та антропоморфні. Було також зазначено, 
що деякі зразки посідають проміжне положення. 
[Абрамова. 1966. с. 10-30].

Пізніше дослідники, які торкались питання ан
тропоморфних зображень, пропонували власну 
класифікацію матеріалу. Так. О. Філіпов розділив 
зображення на типи: художній (дві групи: умовно- 
декоративні та "жизнеподобные конкретно-чув
ственные образы") та нехудожній (примітивно-схе
матичний) [Филипов. 1972, с. 220.222]. Ф.Завєрняєв 
за формою розділив скульптуру на реалістичну, сти
лізовану та примітивно-схематичну; за способом 
зображення - на художню та нехудожню [Заверня- 
ев. 1978. с. 145]. А.Столяр розділяє зображення на 
сюжетні, схематизовані та знакові [Столяр, 1985, с. 
249]. Деякії описи та інтерпретації зображень па
леолітичного часу здійснювались без класифікац
ійних розробок, хоч у деяких з них було подано кла
сифікаційний ряд [Яковлева, 1989, с. 44].

Більш детальну класифікацію розроблено на 
матеріалах Костьонковської культури (24 статует
ки). Розглядались матеріали стоянок Костьонки І, 
Авдсєво. Хотильово II. Гагаріно. В основу цієї кла
сифікації було покладено критерії, що характери
зують положення рук, ніг. форму грудей, живота, 
сідниць. місця найбільшої ширини і довжини. Для 
визначення окремих груп зображень статуетки 
орієнтувались у просторі за двома вертикальними 
осями: вісь доторкання (ВД), що проходить через 
найбільш виступаючі точки задньої поверхні; вісь 
центру (ВЦ), що проходить через середину 
найбільшої товщини фігурки паралельно ВД. За
лежно від положення ніг статуетки поділялись на 
три групи:

1 Вісь ніг співпадає з ВЦ;
2 Ноги попереду від ВЦ, кут стегна до ВД по

над 35°. вісь ніг згинається в колінах;
3 Гомілка позаду від ВЦ. кут стегна по відно

шенню до ВД 15-20°. вісь ніг згинається у колінах.
Положення рук визначалось як симетричне та 

асиметричне (по кілька різновидів в кожній групі). 
На основі вищевказаних ознак було виділено такі 
типи: костьонківський (основний тип та підтип), 
авдєєвський. гагарінсько-хотильовський (кілька 
типів), узагальнений [Гвоздовер. 1985, с. 27-50].

Головною вадою вищевказаних класифікацій 
було недотримання вимог до побудови останніх, 
якими є:

1 Об'єм виділених категорій в сумі повинен 
дорівнювати об'єму поняття, що ділиться;
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2 Рух необхідно вести від більш високих та за

гальних категорій до менш загальних та більш кон
кретних;

3 Поділ на кожному таксономічному рівні не
обхідно проводити за єдиним критерієм;

4 Члени поділу повинні знаходитись у відно
синах взаємовиключення.

Лише при дотриманні всіх вищевказаних вимог 
можна правильно скласти наукову систему класифі
кації. Якщо ж порушити хоч один принцип, класифі
кація втратить сенс, оскільки вже не буде науковою.

В основу ж виділення типологічних рівнів ви
щевказаних класифікацій було покладено різні оз
наки або різна кількість ознак, що враховувались 
при поділі. Поділ на одному таксономічному рівні 
проводився не за єдиним критерієм. Крім того, роз
робки, що базуються на матеріалах окремих груп 
місцезнаходжень, призводять до фрагментарності 
подібних класифікацій, які не “ спрацьовують” на 
матеріалах інших регіонів, оскільки тоді випадає ряд 
форм, присутніх у даному регіоні, але відсутніх у 
даній класифікації. Тому необхідно створити відкри
ту ступінчасту класифікацію всього наявного ма
теріалу, базуючись на загальних принципах класи
фікацій та типологічних розробках попередніх дос
лідників, розділивши матеріал на максимальну 
кількість найнижчих таксономічних рівнів. Тобто, 
на основі існуючого матеріалу спочатку теоретич
но розробити систему, а вже потім використати її 
для класифікації цього матеріалу.

Приклад такої класифікації бачимо у біології, 
де за якоюсь однією або сукупністю суворо визна
чених ознак і проводиться поділ. Основним най
нижчім таксономічним рівнем є вид -  сукупність 
особин, подібних за зовнішньою і внутрішньою 
будовою та способом життя, які дають репродук
тивне потомство, мають спільне походження і роз
селені на певній території. Подібні види о б ’єднують
ся у вищу систематичну одиницю -  рід, подібні роди 
-  у родини, родини -  в ряди, ряди -  в класи, класи -  
в типи, типи -  у царство. Крім основних часто ви
користовуються проміжні систематичні одиниці: 
підцарство, підтип, підклас, надряд тощо.

В археології такі принципи класифікації мате
ріалу вперше використав В. Городцов, який виді
лив чотири таксономи: категорія, група, відділ, тип 
[Городцов, 1926]. На основі власних розробок він 
класифікував палеолітичні вироби з кременю [Го
родцов, 1930]. На жаль, у той час подібні розробки 
розглядались як прояв формалізму в науці, тому 
певний час ця проблема не розроблялась. Але по
ступово потреба наукової класифікації зростала. М. 
Гладких запропонував проводити поділ за п’ятьма 
таксономічними рівнями:

1. Клас (знаряддя, відходи виробництва, неви
користана сировина);

2. Група (окремо для знарядь та відходів вироб
ництва), у якості підгруп враховувались комбіно
вані або недостатньо виразні форми;

3. Тип -  виділяється в кожній групі виробів за 
кількістю робочих ділянок та їх положення, або 
формою;

4. Підтип, що виділявся з урахуванням форми 
робочої ділянки або за її місцерозташуванням;

5. Варіації, що виділялись з урахуванням країв 
виробів.

Окремі групи (наприклад уламки) на типи не 
розчленовувались [Гладких, 1973, с. 5-6]

В. Гладилін запропонував дев’ять класифікац
ійних рівнів: категорія, разряд, секція, клас, відділ, 
група, тип, підтип, варіація. Він виділив дві кате
горії; напівфабрикати і відходи виробництва та 
знаряддя праці. Разряди виділялись за матеріалом.
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Далі йде поділ на секції, класи, відділи, групи, типи, 
підтипи, варіації. Наприклад, відколки поділялись 
на класи за пропорціями (відщепи, пластини), на 
відділи -  за принципом сколювання, на групи -за 
характером оформлення спинок, на типи -  за фор
мою, на підтипи -  за особливостями оформлення 
відбивних площадок [Гладилин, 1975, с. 13-16]. 
Обидва дослідники використали власні розробки 
при класифікації матеріалів стоянок [Гладилин, 
1976, с. 34-91; Гладких, 1971; 1972; 1975].

Для класифікації антропоморфних зображень 
пропонується використати дев’ять таксономічних 
рівнів: категорія, розряд, секція, клас, відділ, група, 
тип, вид, варіація. Крім того, використовуватимуть
ся проміжні таксономічні одиниці (підразряд, 
підгрупа, підтип, надваріація, підваріація).

Виділяються дві категорії:
1. Монументальних (непересувних, великих 

форм), до якої зараховуються зображення, зроблені 
на стінах печер, скелях тощо;

2. Мобільних (пересувних, малих форм), до якої 
зараховуються зображення невеликих розмірів, які 
знаходять на стоянках (статуетки, зображення на 
предметах).

Ці категорії поділяються на разряди за матері
алом, з якого вони виготовлені. У випадку нане
сення зображення фарбою необхідно вказати мате
ріал, на якому його зроблено (за ним і проводити
меться поділ), та фарба, якою воно нанесене. Виді
ляються два розряди: кістяних та кам’яних. Кожен 
розряд поділяється на підрозряди (кістяних: бивень 
мамонта, ріг оленя тощо; кам’яних: бурштин, мер
гель, пісковик тощо). У категорії монументальних 
розряд кістяних відсутній.

Далі йде поділ на секції: завершених та неза
вершених. При віднесенні зображення до якоїсь 
секції, пропонується скористатись схемою стадій 
виготовлення статуеток, яку розробив О. Філіпов:

1 Грубе обтесування -  підготовка матеріалу;
2 Створення грубої форми виробу;
3 Моделювання форми;
4 Остаточна обробка -  вирівнювання поверхні 

скоблінням, нанесення орнаменту [Филипов, 1983, 
с. 33-34].

Згідно цієї схеми до секції завершених належать 
зображення, виготовлені під час останньої стадії 
(таб. 6:1 -44), до секції незавершених -  перших трьох 
стадій (таб. 6: 45-46). При виділенні стадій виготов
лення зображень, виконаних в іншій техніці вини
кають певні проблеми. В ідомо, що художники 
Тассілін-Аджера, перш ніж створювати зображен
ня у фарбі, наносили його на поверхню в техніці 
гравіювання. Риски були частково заповнені фар
бою  та й на завершених зображеннях простежува
лись сліди подібних операцій, що дозволило виді
лити стадії виготовлення зображень [Лот, 1973, с. 
40]. Можливо, подібне робили і палеолітичні худож
ники (хоч поки що підтверджень цьому немає). Тому 
гравюра може виявитись незавершеним малюнком 
і з секції завершених перейти до секції незаверше
них. Пропонується такі зображення відносити до 
секції завершених, якщо у заглибинах не виявлено 
залишків фарби.

Кожна секція поділяється на класи: вільних та 
зв’язаних (відсутній у категорії монументальних). 
До зв’язаних належать зображення, нанесені на 
предмети побуту або культу, виступаючи як при
крашення останніх, хоч і не виключається їх сак
ральний характер. Стосовно скульптури, то у класі 
зв’язаних вона відсутня.

Далі виділяються відділи, виділені за манерою 
виконання зображення: реалістичних (таб. 6: 1-27, 
45-46) та схематичних (таб. 6: 28-44). До першого
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№ о б л и ч ч я з а ч іс к а п ал ьц і в е р х .

о д я г
н иж .
о д я г

о р н а м е н т т а б . 6

1 4- + + 4- - 4-

2 4> + + 4- - .

3 4- + + . 4- 4-

4 4- + + - + - 13
5 + + + - - +

6 4- + + - - .

7 - + + 4- - 4-

8 - -і- + - 4- -

9 - + + - 4- 4-

10 - + + + - -

11 - + + - . 4-

12 - + 4- - - - 12

13 + - 4- + - +

14 4- - 4- 4- - .

15 + - 4- - + 4-

16 4- . 4- - 4- .

17 4- - 4- - - 4-

18 4- - 4- - - -

19 4- + - 4- - 4-

2 0 + + - 4- - -

21 4- + - - 4- +

2 2 4- + - - 4- -

23 4- + - . - 4*

2 4 + 4* - - - -

2 5 - - 4- + . +

2 6 - - 4- 4- - -

2 7 - - 4- - 4- 4-

2 8 - - 4- - + -

2 9 - - 4- - - 4-

з о - . 4- - - -

31 4- - - 4- - +

3 2 + - - 4- - -

33 + - - - 4- 4-

3 4 + - - - 4- -

35 4- - - - - 4*

3 6 + - - - - - 3 0 ,3 1

3 7 - + - 4- - +

3 8 - + - 4* - -

3 9 - + - - 4- 4-

4 0 - 4- - - + - 8
41 - + - - - +

4 2 - - - - - 3
4 3 - - - 4- - 4-

4 4 - - - 4- - - 2 , 9 -1 1
4 5 - - - - 4- 4-

4 6 - - - - 4- -

4 7

' ' '

+ 6 , 2 9 , 
3 2 , 3 3 , 
3 5 -3 9

4 8 1 ,4 - 5 ,  

7 , 2 8 , 
3 4 , 4 0 , 
4 2 -4 4

Таб. 1. Підваріацн типу цілих.

належать зображ ення, у 
яких виділяються такі час
тини тіла: голова, тулуб, 
ноги (інколи тулуб і ноги 
можуть бути нерозділени- 
ми). До цього ж відділу на
лежать фрагменти таких 
зображ ень. Д о д р угого  
відділу належать зображен
ня, у яких вищезгадані час
тини зливаються. їхня ант- 
ропоморфність визначаєть
ся за наявністю деяких еле
ментів оформлення п о 
верхні (знак статі, обличчя), 
або , у випадку їх відсут
ності, - за подібністю до тих 
зображень, які мають ці оз
наки.

Кожен відділ поділяєть
ся на дві групи, виділені за 
критерієм орієнтування в 
просторі: тривимирні (ок
руглі,об’ємні) та двовимірні 
(пласкі). У якості підгруп 
визначаються різновиди 
цього мистецтва. Для пер
шої групи ними є скульпту
ра (круглі зображення, які 
можна оглянути з усіх 
боків) та рельєф (о б ’ємне 
зображення, яке розташ о
ване на площині фона). Для 
другої групи -  малюнок 
(зображення, нанесене фар
бою  на поверхню площини) 
та різцева гравюра (зобра
ження, яке прорізається 
спеціальним знаряддям на 
поверхні площини). Підгру
па скульптури не виявлена 
в категорії монументаль
них, як і малюнок у кате
горії мобільних.

Підгрупи поділяються 
на типи: цілих та часткових.
До типу цілих (таб. 6: І-13,
28-40,42-44) належать ті зоб
раження, поверхня тіла яких 
збереглася на 60-70% і 
більше. Також сюди відно
сяться зображення, які збе
реглися на 45-50%, але злам 
проходить по вертикальній 
осі. Даний тип на підтипи не 
розчленовується. У типі ча
сткових виділяються два 
підтипи: уламки або фраг
менти (таб. 6: 14-27, 41) та 
частини тіла, навмисно 
зроблені.

Типи та підтипи поділя
ються на види. В основу 
поділу на види покладено 
стадії виготовлення, роз
роблені О.Філіповим (див. 
вище). У секції незавершених виділяються три види: 
попередня заготовка, зображення грубої форми 
(таб. 6: 45-46), зображення добре визначеної фор
ми, але без остаточної обробки поверхні. Секція 
завершених має лише один вид -  зображення з ос
таточно обробленою поверхнею. Стосовно виду 
попередніх заготовок, то ми фактично не маємо

достатньо о б ’єктивних критеріїв для його визначен
ня, оскільки визначити, для чого призначалася за
готівка (для зображення або чогось іншого, для ан
тропоморфного чи зооморфного тощо) важко.

Далі виділяються надваріації, критерієм виді
лення яких є сюжет зображення (дві надваріації: 
людина та людинотварина -  істота, яка поєднує в
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№ обличчя. зачіска. верх.

одяг
орнамент таб. 6

1 + + - +
2 + + - -

3 + - + +
4 + - + - 14
5 + - - +
6 + - - -

7 - + - +
8 - + - - 16-17
9 - - + +
10 - - + -

11 - - - + 15
12 - - - - 18

Таб. 2. Підваріації типу часткових (голова).

34, 37-41), чоловіків (таб. 6: 7, 33-34), 
істот не визначеної статі (таб. 6: 26-27, 
29-30, 42-44).

Варіації виду завершених зображень 
поділяються на підваріації, виділені за 
характером додаткових елементів офор
млення поверхні. При цьому виділяють
ся кілька груп ознак, які необхідно вра
ховувати:

1. Анатомічні уточнення (обличчя, 
кисть з пальцями) та елементи зачіски;

2. Одяг (верхній та нижній). До ниж
нього одягу належать перев’язі, пояси, 
пов’язки на стегнах. Етнографічні дані 
підтверджують це: у чукчів єдиним жіно
чим вбранням у хаті є “ маккі” -  вузький 
шкіряний пояс; чукотські жінки носили 
шнурки у верхній частині грудей [Абра
мова, 1960, с. 142]. Ці елементи одягу 
нерідко прикрашались і, крім утилітар-

собі риси людини та тварини). Виділя
ються вони для виду завершених та ос
таннього виду незавершених. Але зоб
раження твариноподібних людських 
істот може виявитись зображеннями 
людей у ритуальному вбранні. Якщо 
виходити з таких міркувань, то виділя
ти такі зображення в окрему надваріа- 
цію не варто. Однак дослідники палео
літичного мистецтва зазначають, що 
сполучення антропо- та зооморфізму -  
елемент, який п обутує у мистецтві 
Євразії, оскільки людина ще не виділя
ла себе з природи, сприймаючи твари
ну, як собі подібну, через відношення 
“людина-тварина” [Абрамова, 1962, с. 
69-70]. Тому автор, який дотримується 
тієї ж думки, і виділяє надваріації.

Далі надваріації поділяються на 
нижчий таксономічний рівень -  варіації, 
виділені за статтю зображення. За цим 
критерієм виділяються три варіації: зоб
раження жінок (таб. 6: 1-6, 8-25, 28, 31-

№ пальці верх.
одяг

ниж.
одяг

орнамент таб.6

1 + + - +
2 + + - -

3 + - + +
4 + - + -

5 + - - +
6 + - - -

7 - + - +
8 - + - -

9 - - + +
10 - - + - 24
11 - - - +
12 20-21,

22-25,
14

Таб. 3. Підваріації типу часткових (тулуб).

№ обличчя зачіска верх.
одяг

ниж.
одяг

орнамент таб.6

1 + + - + +
2 + + - + .

3 + - + _ +
4 + - + - -

5 - + - + +
6 - + - + -

7 - - + - +
8 - . + - -

9 - - - + +
10 - - - + -

11 - - - . +
12 - - - - - 19

Таб. 4. Підваріації типу часткових (бюст).

№ взуття орнамент таб. 6
1 + +
2 + - 27
3 - +
4 - - 25-26

Таб. 5. Підваріації типу часткових (ноги).

ного призначення, слугували амуле
том або прикрасою, що не дозволяє 
провести чітку межу між прикрасами 
та одягом. Тому прикраси теж зара
ховуються до нижнього одягу (але 
такі елементи, як браслети, намиста 
тощ о вказуються додатково в дуж
ках). До верхнього одягу належать ті 
елементи, які “ прикривають” тіло 
(куртки, шапки, взуття тощо);

3. Орнамент (наявний або 
відсутній).

На основі варіантів поєднань ви
щевказаних груп (таб. 1) і визначаєть
ся підваріація (для цілих). Досить про
блематичним є виділення додаткових 
елементів у зображень, виконаних у 
стилізованій манері, оскільки інколи 
досить важко визначити, що саме яв
ляють собою  орнаментальні мотиви. 
Також треба зауважити, що додат

кові елементи могли наноситись фарбою [Праслов, 
1992], але археологічних підтверджень цьому поки 
немає. Для часткових зображень таблиці підварі- 
ацій подано з урахуванням частини тіла, яку вони 
зображують: голова (таб. 2), бю ст (таб. 4), тулуб 
(таб. 3) -  нижня частина з ногами або без ніг, верх
ня частина; ноги (таб. 5), невиразні уламки та зоб
раження статевих органів.



Для прикладу візьме
мо антропоморфне зобра
ження з таблиці 6 і спро
буєм о визначити й ого  
місце у системі класифі
кації. Отже, тринадцяте 
зображення з таблиці 6:

Категорія: мобільних;
Розряд: кістяних,

підрозряд: бивень мамонта;
Секція: завершених;
Клас: вільних;
Відділ: реалістичних;
Група: тривимірних, 

підгрупа: скульптура;
Тип: цілих;
Вид: остаточно завер

шених;
Надваріація: людина; 

варіація: жінка, підваріація:
4 (з обличчям, зачіскою, 
кистю та нижнім одягом).

Отже, запропонова
на відкрита ступінчаста 
си стем а  класиф ікац ії 
в ідп ов ідає вим огам  до 
побудови наукових кла
сифікацій і може викори
стовуватись для система
тизації антропоморфних 
зобр а ж ен ь  подальш их 
еп ох  п ер в існ о ї іст о р ії.
Варто також зазначити, 
що віднесення зображен
ня до певного рівня не є 
остаточним, оскільки за
лежить від бачення авто
ра (особливо це стосуєть
ся схематичних з о б р а 
жень). Оскільки система 
кл асиф ікац ії є в ід к р и 
тою , то виділення певної 
ознаки і віднесення її до 
необхідних при розподілі 
(наприклад виділення в 
окрему групу додаткових 
ознак браслетів як при
крас), автом атично п о 
винно  з б ільшити
кількі сть підваріацій 
удвічі.
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Е.В. СМЫНТЫНА

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ:

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 
(по материалам мезолитических поселений Украины)
M ig ra t io n s  c o u ld  b e  re g a rd e d  as p o p u la t io n  m ovem ents on d is t a n t  t e r r i t o r i e s .  One can  t r a c e  lo n g  la s t in g  

m ig ra tio n s  (or c o lo n iz a t io n s )  and c o m p a r a t iv e ly  r a p id  m ovem ents (or p r o p e r ly  m igra tion s). In fram ew orks o f  t h is  
l a s t  g rou p  o f  p o p u la t io n  m ovem ents we can d is t in g u is h  2 d i f f e r e n t  v a r ia n ts : a) m ig ra tio n s  w hich  g iv e  r i s e  t o  
s ig n i f i c a n t  en largem en t o r  t o t a l  change o f  c e r t a in  c u ltu r e  tr a n s m it te r s  h a b ita t ; b) movements in s id e  one fo r a g in g  
t e r r i t o r y  w hich  a re  o f t e n  c a l le d  sea son a l m ig ra tio n s .

C o lo n iz a tio n s  a t  M e s o lith ic  tim es  shou ld  b e  in te r p r e te d  as phenomena n o t  o n ly  h is t o r i c a l  b u t a ls o  geg ra p h ic  
ones because  th e y  le a d  t o  la n d sca p e  r e s t r u c t u r iz a t io n  and g iv e  chance f o r  p r in c ip a l ly  new system s o f  c u l t u r a l  
a d a p ta tio n s  e la b o r a t io n .

Main h i s t o r i c a l  fu n c t io n  o f  p r o p e r ly  m ig ra tio n s  i s  t o  ensure c e r t a in  p o p u la t io n  g rou p  s u r v iv a l . In th e  case  
o f  h a b it a t  ch angin g  p o p u la t io n  m ovem ents m ostly  c o u ld  be reg a rd ed  as a s p e c i f i c  way o f  t r a d i t i o n a l  s u b s is te n ce  
system  p r e s e r v a t io n  in  an a log ou s e c o lo g i c a l  c o n d it io n s  b u t in  a n oth er t e r r i t o r y .  I f  p o p u la t io n  ten d s  t o  m ig ra te  
w ith in  i t s  fo r a g in g  t e r r i t o t y  i t  c o u ld  be in t e r p r e t e d  as one o f  th e  m ost im p o rta n t com ponents o f  i t s  econ om ic 
a d a p ta tio n  system .

A n a ly s is  o f  p r o p e r ly  m ig ra tio n s  to o k  p la ce  on  th e  t e r r i t o r y  o f  m odem  U kraine a t  th e  M e s o lith ic  tim es  doesn  t  
co n fir m  th e s is  a b o u t im m ediate  and t o t a l  m igran t c u lt u r e  tr a n s fo r m a tio n  in  new h a b ita t . As a r o o l  i t  happens 
l a t e r  and, thus, i s  a r e s u l t  o f  a co m p lic a te  m u lt is ta g e  a b o r ig e n e  and r e c e n t ly  a r r iv e d  p o p u la t io n  in t e r a c t io n .  In 
t h is  ca se  p r o p e r ly  m ig ra tio n s  co u ld  be reg a rd ed  a ls o  as a s p e c i f i c  form  o f  e th n ic  co n ta c ts .
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Термин “ миграция” давно и прочно вошел в 
профессиональную лексику современных археоло
гов. Его область использования и семантика кажут
ся иногда настолько очевидными, что некоторые 
издания словарно-энциклопедического толка ин
терпретацию этого понятия, являющегося одним из 
опорных, считают излишней [см., напр., Брей, 
Трамп, 1990; Словник-довідник з археології, 1996]. 
Однако при более тщательном рассмотрении сфе
ры употребления термина “ миграция” оказывает
ся, что он зачастую используется без каких-либо 
оговорок для описания процессов, принципиально 
отличающихся не только по территориально-хро
нологическому охвату, но и по своим культурно
историческим, хозяйственным, экологическим и 
социальным последствиям.

В частности, в культурологической, этнологи
ческой и археологической литературе последнего 
времени термин миграция применяется с равным 
успехом для описания перемещений двух субъектов: 
групп населения, с одной стороны, и создаваемой 
ими культуры - с другой. Второй аспект, предпола
гающий распространение культурных систем без 
переселения групп их носителей, археологически 
проследить и доказать крайне сложно. Поскольку 
каждый артефакт является результатом целенаправ
ленной деятельности конкретного человека или 
группы людей, изменение ареала распространения 
комплексов находок в археологии традиционно 
связывается с изменением области расселения их 
создателей. С другой стороны, с высокой степенью 
достоверности говорить о перемещении конкретно
го населения можно лишь на основании антропо
логических материалов, которые, к сожалению, для 
эпохи мезолита на территории современной Укра
ины крайне редки.

Одна из первых научных оценок миграции на
селения или её русского аналога -  перемещения - в 
первобытной археологии второй половины X X  в. 
была сделана Л.С. Клейном, определившим ее (на
ряду с обитанием, хранением и созиданием) как 
один из четырех основных видов человеческой дея
тельности [Клейн, 1978, с. ПО]

В одном из новейших археологических слова
рей миграции определяются как перемещения групп 
населения на большие расстояния. Его автор Г.Н. 
Матюшин предлагает различать миграции дли
тельные, постепенные, и перемещения относитель
но быстрые, которые он называет собственно миг
рациями [Матюшин, 1996, с. 140].

I. Заселение, или длительные миграции.
Традиционными примерами миграций перво

го типа считаются процессы заселения Американс
кого и Австралийского континентов. Для эпохи 
мезолита по своим результатам сопоставимо с ними 
освоение северных районов современной Европы: 
Прибалтики, Скандинавии, Гренландии и других 
сопредельных территорий. Учитывая общ ую на
правленность и темпы данных процессов, а также 
присущий им определенный волнообразный, по
этапный и многослойный характер, рискнем пред
положить, что, возможно, более точно их суть от
ражают термины “ заселение” или “ освоение” ; в 
англоязычной литературе для их обозначения при
нят термин “ колонизация" [Britannica, 1959, р. 464]. 
Ряд зарубежных исследователей оценивает эти яв
ления как одну из главных характерных черт об 
щей эволюции человека [Kottak, 1991]. По мнению 
Л.Н. Гумилева, заселения выступают как явления 
не только исторические, но и географические, по
скольку они связаны с некоторой перестройкой лан
дшафта [Гумилев, 1989, с. 168].

В плане изучения соотношения миграции и спо
соба культурно-исторической адаптации особое 
значение приобретает то обстоятельство, что в ре
зультате подобных заселений эпохи позднего па
леолита и мезолита ландшафт осваиваемых регио
нов приобретает принципиально новое свойство - 
быть антропогенным. Это означает, что он начи
нает испытывать воздействие со стороны челове
ческих коллективов и, со своей стороны, оказывает 
определенное влияние на образ жизни, материаль
ную культуру и миропонимание связанного с ним 
населения. В современной науке наиболее четкую и 
всестороннюю оценку такого рода системе взаимо
связей “ коллектив - окружающая среда” дает кон-
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цепция адаптации. Адаптация в данном контек
сте рассматривается как процесс приспособления 
человека к условиям существования и как сте
пень соответствия между организмом и средой 
[Mithen, 1989; O ’Brien, Holland, 1992]. В резуль
тате заселение предстает как необходимое усло
вие реализации процесса приспособления и фор
мирования специфических систем культурно-ис
торической адаптации.

В случае, если ландшафтно-климатические ус
ловия нового района обитания в значительной мере 
близки традиционным для конкретной группы на
селения в зоне их первоначального обитания, явле
ния адаптации будут касаться преимущественно 
палеогеографической составляющей системы кон
тактов “ человеческий коллектив-природная среда” . 
В итоге такой процесс приспособления можно оп
ределить как исключительно биолого-географичес
кий, степень и масштабы которого зависят глав
ным образом от интенсивности деятельности от
дельных групп населения по преобразованию сво
ей экологической ниши.

II. “Собственно миграции”
Гораздо более сложным явлением оказывают

ся “ собственно миграции” по определению Г.Н. 
Матюшина, то есть сравнительно быстрые переме
щения населения. При ближайшем рассмотрении 
среди них, в свою очередь, можно выделить пересе
ления, ведущие к существенному расширению или 
полному изменению области расселения носителей 
отдельной культурной традиции, и перемещения в 
рамках одной кормовой территории, за которыми

в археологической литературе закрепился термин 
“ сезонные миграции” .

1. Изменение ареала обитания
Первый тип миграций археологически фикси

руется в первую очередь по изменениям ареалов от
дельных археологических культур, а также по появ
лению инокультурных поселений в традиционной 
области обитания носителей той или иной культур
ной традиции. Как свидетельствует даже простое 
сравнение карт археологических памятников совре
менной территории Украины конца позднеледнико- 
вья - раннего голоцена, для мезолитического време
ни это явление вряд ли можно считать редким (Рис. 
1 - 4). Представители разных дисциплин неоднок
ратно обращались к проблеме такого рода переме
щений населения, пытаясь выяснить их возможные 
причины и вероятную роль в жизни конкретного 
общества. В последние годы все больше сторонни
ков приобретает эколого-демографическое объясне
ние миграционных процессов данного типа.

По их мнению, главным фактором, обусловли
вающим необходимость переселения или, как ми
нимум, существенного расширения зоны обитания, 
на протяжении позднего палеолита - мезолита было 
нарушение баланса между масштабами охоты, реп
родуктивной способностью среды и количеством 
обитающего в ней населения [Березанская, 1990, с. 
113; Ганжа, 1991, с. 142; Козлов, 1991, с. 38; Мер- 
перт, 1978, с. 9 и др.]. В отечественной археологии 
это явление получило название кризиса охотничь
его хозяйства, механизм и ход сложения которого 
на отдельных территориях был показан С.Н. Би-
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Рис. 2. Распространение археологических культур во второй половине дриаса III - в начале пребореала
/ - государственная граница Украины; II - реки; III - памятники царинско-рогаликской культурной общности; IV  - памятники 
моподовской культуры; V  - памятники культуры Сюрень 2 (нижний слой); VI - памятники свидерской культуры; 
VII - памятники белолесской культуры; VIII - памятники красносельской культуры; IX  - памятники позднепалеолитической 
анетовской культуры; X  - памятники раннемезолитической анетовской культуры; X I - памятники культуры Вишенное; 
XII - памятники шанкобинской культуры; XIII - памятники зимовниковской культуры.

биковым и В.Н. Станко [Бибиков, 1969; Станко, 
1982]. Это положение подтверждается результата
ми анализа кремневого инвентаря ряда памятни
ков конца позднеледниковья - раннего голоцена.

Так, в аллереде в степном регионе существен
ным образом изменяется палеогеографическая си
туация, что связано в первую очередь с хищничес
ким уничтожением местным населением в предше
ствующий период бизонов - основного промысло
вого вида этой природно-ландшафтной зоны. Важ
ную роль в перестройке палеоландшафта в данное 
время сыграло также отступление ледника, вызвав
шее значительное увлажнение климата и возраста
ние обводнения степей. В результате традиционные 
для местного населения способы охотничьего про
мысла в новой ландшафтной обстановке переста
ли гарантировать необходимый для выживания 
объем продуктов питания. Поэтому в поисках бо 
лее благоприятных условий часть анетовского по
зднепалеолитического населения из степного реги
она уходит на север, что археологически подтвер
ждается материалами поселений Журавка, Загай 1 
и др. (Рис. 1,11, 12) [Станко, 1991]. На новой терри
тории они успешно адаптируются, первоначально 
практически полностью сохраняя свой традицион
ный кремневый инвентарь и, возможно, образ жиз
ни. (Табл. I). В неблагоприятных условиях дриаса 
III и пребореала их культура трансформируется, 
причем не без влияния боршевских, свидерских и 
аренсбургских традиций. В результате на этой 
сложной основе в середине пребореала формируют

ся памятники типа Криница кудлаевской культу
ры [Зализняк, 1991, с. 15]. Данное направление эт
нических процессов в среде анетовских переселен
цев можно определить как этномиграционную се
парацию [Бромлей, 1983, с. 236].

П о-другому сложилась историческая судьба 
носителей культурных традиций среднедунайско
го круга, пришедших в нижнее течение Дуная и став
ших создателями белолесской культуры (Рис. 2 ,17- 
20). По своему масштабу это переселение можно 
оценить как инфильтрацию, т.е. проникновение 
количественно небольшой группы, которая не ока
зала существенного влияния на общее направление 
этнокультурного развития местного населения. На 
всем протяжении своего недолгого существования 
в Нижнем Подунавье (вторая половина дриаса III) 
белолесцы полностью сохраняют свою традицион
ную материальную культуру и, в первую очередь, 
комплекс кремневого инвентаря, наиболее близкие 
аналогии которому прослеживаются среди поселе
ний типа Куина-Туркулуй, Сексард-Паланк, Бей- 
ле-Геркулане и др. (Табл. II) [Станко, 1980, с. 97]. 
Судя по системе расселения, прежним остается и их 
образ жизни. Фаунистические остатки, обнаружен
ные на опорном поселении данной культуры, сви
детельствуют о том, что промысел тура, осуществ
лявшийся небольшими коллективами охотников 
сохраняет свое значение основного вида жизнедея
тельности населения. Вероятно, именно возмож
ность не изменять свой традиционный способ хо
зяйственно-культурной адаптации была одним из



Рис. 3. Распространение археологических культур в пребореапьное время
I  - государственная граница Украины; II реки; III - памятники типа Криница кудлаевской культуры; IV  - памятники 
шанкобинской культуры с большим содержанием гео метрических микролитов; V  - памятники кливской культуры; 
VI - памятники горнокрымской культуры; VII - памятники шанкобинской культуры с небольшим содержанием 
геометрических микролитов; VIII - памятники шанкобинской культуры отдельных типов; IX  - памятники шпанской 
культуры; X  - памятники песочноровской культуры; XI - Васильевский и Волошский могильники; XII - памятники 
зимовниковской культуры; XIII - памятники моподовской культуры; X IV - памятники типа Броды кудлаевской культуры; 
X V  - памятники кукрекской культуры; XVI - памятники типа Миньевский Яр; XVII - памятники царинско-рогаликской 
культурной общности; XV III - памятники позднесвидерской культуры; X IX  - памятники типа Врублевцы.

факторов, открывшим потенциальную перспекти
ву для такого рода миграции.

Не исключено, что именно это обстоятельство, 
обусловленное похожестью фаунистического ком
плекса и состава растительности, сделало район 
Волынского, Житомирского и отчасти Киевского 
Полесья привлекательным для носителей свидерс- 
кой и аренсбургской культурной традиций, кото
рые проникают сюда несколькими волнами, начи
ная с дриаса II. (Рис. 1, 19-24', Рис. 2, 42-54; Рис. 3, 
50-60, 72). Однако, в отличие от белолесцев, в дан
ном случае пришлое население вплоть до второй 
половины пребореального периода голоцена сохра
няет практически неизменным лишь образ жизни, 
базирующийся на коллективном промысле северно
го оленя. Кремневые же комплексы большинства 
поселений позднеледникового времени почти в рав
ной мере содержат черты как свидерской, так и 
аренсбургской культурных традиций [Зализняк, 
1989, Рис. 1,5].

Не исключено, что именно кризис традицион
ного охотничьего хозяйства и, как его результат, 
поиски новых кормовых территорий, были причи
нами переселения в дриасе II части молодовского 
населения в предгорья Крыма, создавшего культу
ру Вишенное (Рис. 1, 5-9; Табл. III), миграции на 
протяжении второй половины пребореала и в бо- 
реале на территорию Украинского Полесья носи

телей коморницких и яниславицких культурных 
традиций, принявших участие в создании кудлаев
ской и рудоостровской археологических культур и, 
отчасти, пелагеевской группы донецкой культурной 
общности (Рис. 3, 66, 67; Рис. 4, 117-123, 136, 128- 
134, 71-78; Табл. IV-VI) [Станко, 1997; Зализняк, 
1991; Горелик, 1997]. Некоторые исследователи 
подчеркивают особую  роль в процессе вызревания 
необходимости таких миграции демографических 
факторов, среди которых, по их мнению, главную 
роль играет избыточное давление населения на кор
мовую территорию [Долуханов, 1979, с. 16; Jolly, 
Plog, 1987]. С другой стороны, увеличение плотнос
ти населения на единицу площади само по себе яв
ляется одной из активных составляющих процесса 
вызревания кризиса охотничьего хозяйства.

Наряду с рассмотренными миграциями, ведущи
ми к изменению ареала распространения носителей 
отдельных культурных традиций, по материалам 
позднемезолитических поселений прослеживаются 
передвижения населения, которые условно можно 
назвать встречными. К их числу в степной зоне от
носится распространение гребениковского населения 
вплоть до Нижнего Поднепровья и, не исключено, в 
горные районы Крыма, сопровождавшееся расселе
нием анетовцев в нижнем течении Днестра, с одной 
стороны, и проникновением горнокрымского насе
ления в нижнее течение Днепра, с другой (Рис. 4 ,53-
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Рис. 4. Распространение археологических культур в бореальное время
I - государственная граница Украины; II - реки; III - памятники группы Вороцев II культуры Вороцев - Старуня; 
IV  - памятники группы Старуня I культуры Вороцев - Старуня; V - памятники песочноровской культуры; VI - памятники 
типа Завалье; VII - памятники горнокрымской культуры; VIII - памятники моподовской культуры; IX  - памятники типа 
Райгородок-Рубцы; X  - памятники кудлаевской культуры; XI - памятники гребениковской культуры; X II - памятники 
днестровской культуры кукрекской культурно-исторической общности; XIII - памятники анетовской культуры кукрекской 
культурно-исторической общности; X IV  - памятники пост свидерской культурно-исторической общности; 
X V  - памятники днепровской культуры кукрекской культурно-исторической общности; XVI - памятники крымско- 
приазовской культуры кукрекской культурно-исторической общности; XVII - памятники финальномезолитического- 
ранненеолитического этапа донецкой культуры; XVIII - памятники позднемезолитического этапа донецкой культуры; 
X IX  - памятники рудоостровской культуры; X X - III Васильевский могильник; XXI - памятники группы Камяница I культуры 
Камяница - Баранье; XXII - памятники группы Баранье I культуры Камяница - Баранье.

55, 57, 33-35, 52). На территории Крымского полуос
трова археологически прослеживается движение но
сителей горнокрымской культурной традиции из 
горного массива в степи и предгорья, а также пере
мещение создателей крымско-азовского варианта 
кукрекской культурно-исторической общности в 
области первой и второй гряд Крымских гор (Рис. 4, 
10, 11, 13, 42, 14-17, 45). Крайне сложные, взаимно 
перекрывающиеся ареалы распространения боль
шинства археологических культур лесной и лесостеп
ной природно-ландшафтных зон бореального вре
мени не исключают возможности подобных встреч
ных миграций в этих регионах.

Для того, чтобы такая модель переселения мог
ла быть реализована на практике, простое стрем
ление к расширению кормовой территории, пред
ставляется недостаточным. Не исключено, что на
селение, участвовавшее во встречном движении, 
было взаимно заинтересовано и в установлении 
межэтнических контактов, рассматривая таким 
образом миграцию как один из способов их реали
зации. Судя по этнографическим данным, главная 
цель таких связей состояла в повышении степени 
своей защищенности, увеличении потенциала сво
его общества с помощью знаний и умений соседей. 
В перспективе контакты данного типа могли вести 
к формированию этнических общностей более вы

сокого порядка, в частности, племени [Гиренко, 
1991]. В этом контексте интересно отметить, что на 
большей части территории современной Украины 
(за исключением днепровских могильников) какие- 
либо археологические свидетельства возможного 
противостояния такому встречному переселению 
пока что не обнаружены. Кроме того, какие-либо 
следы ассимиляции или иных форм взаимодействия 
различных этнических культур археологически не 
фиксируются: на протяжении позднего мезолита 
они практически полностью сохраняют свою спе
цифику кремневого инвентаря.

С другой стороны, нельзя полностью исклю
чить и вероятность того, что в данном случае мы 
встречаемся со сложным археологическим проявле
нием сезонных перемещений населения, которые 
будут рассмотрены ниже.

Возможно также, что в миграциях данного типа 
наряду с типичным для изучаемого времени стрем
лением группы к расширению ареала своего оби
тания, укреплению ресурсной базы, поиску новых 
мест охоты, предотвращению личного соперниче
ства и напряженности в коллективе и другими ас
пектами, напрямую связанными с выживанием 
группы и ее поведенческой и культурной адапта
цией, определенную роль играла также свойствен
ная человеку тяга к странствиям, простое любопыт-
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c tb o  и желание найти “ лучшую жизнь” в отдален
ных землях [Крупник, 1989, с. 220; Jolly, Plog, 1987, 
р. 5]. Кроме того, в данном случае особо  важным 
становится также отсутствие серьезных естествен
но-географических барьеров, наличие в обеих зо
нах многочисленных экониш с разнообразными 
природными условиями, а также преадаптация, то 
есть потенциальная возможность к выживанию и 
приспособлению к новой среде обитания [Larousse 
de X X е siecle, р. 872; Stein, Rowe, 1989, p. 132, 134].

Особое место среди переселений данной груп
пы занимает продвижение носителей культурных 
традиций кукрекского круга в Украинское Поле
сье, сопровождавшееся существенным расширени
ем ареала распространения яниславицких культур
ных элементов в степной и лесостепной зонах. Эти 
миграции интересны еще и тем, что, в отличие от 
большинства рассмотренных случаев, субъектами 
данного процесса являются культурно-историчес
кие общности, состоящие из ряда близкородствен
ных культур и охватывающие огромные террито
рии с разными типами ландшафта. Учитывая, что 
большинство интересующих нас памятников не 
имеет даже приблизительной датировки, хотя бы 
относительно климатических периодов голоцена, а 
также крайнюю неоднозначность технологической 
и типологической интерпретации отдельных нахо
док, воздержимся пока что от каких-либо оконча
тельных выводов относительно основы взаимодей
ствия этих крупнейших этнокультурных массивов 
Европы конца мезолита.

Ожидает своего решения и проблема социаль
ной единицы, непосредственно осуществлявшей 
переселение. На современном уровне развития ар
хеологической науки мы пока что можем опери
ровать лишь данными о переселениях на уровне 
носителей определенной культурной традиции. С 
другой стороны, учитывая специфику хозяйства 
и экономики мезолитического населения, логич
ным было бы допустить, что основным мигран
том была община.

В итоге рассмотрения миграций, ведущих к из
менению ареала обитания носителей отдельных 
культурных традиций, можно предположить, что 
главной их функцией в обществе было обеспечение 
выживания конкретной группы населения. Анализ 
переселений, археологически прослеживающихся по 
материалам мезолитических поселений территории 
современной Украины не подтверждает бытующую 
в литературе гипотезу о быстрой и практически 
полной трансформации культуры мигрантов в но
вой среде обитания. Наоборот, в большинстве рас
смотренных случаев миграция оказывается един
ственным возможным способом сохранить, но уже 
на новом месте, традиционный способ хозяйствен
но-культурной адаптации (как, например, в случае 
с белолесской, свидерской, аренсбургской, анетов
ской и другими культурами). Зачастую остается 
некоторое время неизменным и комплекс кремне
вого инвентаря (белолесская, анетовская культуры, 
а также культура Вишенное). Возможно, это было 
обусловлено тем, что главным критерием выбора 
новой среды обитания было именно подобие ее ра
стительного и животного комплекса, а также ланд
шафтных условий прежним, уже привычными, но в 
силу разных причин изменившимся. Как было по
казано выше, именно этот фактор похожести и спо
собствовал так называемой преадаптации, то есть 
потенциальной возможности к выживанию и при
способлению в новой эконише. В результате, миг
рация с целью изменения ареала обитания может 
рассматриваться как один из способов продолже
ния сохранения традиционного способа культурно
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исторической адаптации, что означает продолже
ние эволюционного развития культуры.

Лишь с течением времени в результате много
ступенчатого взаимодействия с новым этническим 
окружением и с учетом локальных особенностей 
новой среды обитания культура пришельцев пре
терпевает изменения. Они ведут, как правило, к 
изменению как аллохтонных, так и автохтонных 
культур и образованию новых этнических общнос
тей (например, поздне- и постсвидерская, кудлаев- 
ская, песочноровская и другие культуры). В этом 
контексте миграции с целью изменения ареала оби
тания могут рассматриваться и как форма этно
культурных контактов, а в перспективе - также как 
один из многих факторов культурогенеза.

2. “Сезонные ” миграции
Данный вид миграций можно определить как 

перемещение населения в рамках знакомой эколо
гической ниши [Гиренко, 1991, с. 99-100]. Свое тео
ретическое обоснование под именем “ резидентив- 
ная мобильность” в современной археологической 
литературе они получили благодаря представите
лям “ новой археологии” [Freeman, 1971, р. 16]. Боль
шинство ее сторонников полагает, что определяю
щими в периодических перемещениях хозяйствен
ных групп населения по кормовой территории были 
экономические факторы, главным образом, сезон
ность в обеспечении мясной, рыбной и раститель
ной пищей [Bahn, 1977; Kelly, 1983]. В последние 
годы “ новые археологи” все более серьезное вни
мание уделяют проблемам социальных факторов 
сезонных миграций [Anthony, 1990]. В отечествен
ной науке, к сожалению, эта разновидность пере
мещений населения еще ожидает своего теоретичес
кого обоснования. Одним из первых шагов в этом 
направлении можно считать предположение С.Н. 
Бибикова о том, что Горный Крым был районом 
зимнего обитания групп населения, летом откоче
вывавших в предгорья и на территорию Керченс
кого полуострова [Бибиков, 1971]. Следует, одна
ко, отметить, что новейшие исследования не под
тверждают полностью эту гипотезу. Крайне дис
куссионным является также и объяснение направ
ления сезонных перемещений населения Украинс
кого Полесья посредством соотнесения их с годо
выми циклами миграций северного оленя [Залізняк, 
1990]. Пожалуй, одной из немногих последователь
но доказанных археологически моделей передвиже
ний групп в рамках своей кормовой территории 
является гипотеза т.н. “ кустовой” системы расселе
ния. Она разработана В.Н. Станко для позднего 
мезолита степной зоны и предполагает, что в отно
сительно благоприятных экологических условиях 
бореального времени основная часть населения 
концентрировалась на базовых лагерях, вокруг ко
торых располагались небольшие кратковременные 
местонахождения, являвшиеся результатом жизне
деятельности целевых хозяйственных экспедиций 
[Станко, 1996].

Более детальный анализ археологических сви
детельств такого рода миграций позволяет усом
ниться в правильности их определения как строго 
сезонных. В большинстве случаев определение са
мого сезона обитания на поселении на современ
ном уровне развития методики археологического 
исследования оказывается невозможным в силу от
сутствия там органических остатков [Кольцов, 
1985]. Кроме того, анализ образа жизни мезолити
ческого населения свидетельствует о связи данной 
разновидности перемещений населения с конкрет
ными условиями существования отдельного коллек
тива и со спецификой его хозяйственной деятель
ности, а не с абстрактным временем года. Так, круп
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ные долговременные поселения эпохи мезолита на 
территории Украины связаны с группами, делав
шими первые попытки приручения животных (Мир
ное, Алимовский навес, Таш-Аир), интенсифициро
вавшими рыболовство (Игрень 8) или максималь
но расширявшими спектр промысловых охотничь
их видов с последующим запасанием мясной и рас
тительной пищи (Вороцев V). Кратковременные 
стоянки связаны главным образом с промыслом 
мелких нестадных животных, осуществлявшимся 
индивидуально или небольшими группами охотни
ков и требовавшим периодического перемещения в 
рамках кормовой территории. Именно этот вид пе
реселения определяет общий уровень подвижности 
населения. В результате миграции данного типа 
можно рассматривать как один из важнейших ак
тивных компонентов способа хозяйственно-куль
турной адаптации конкретного коллектива. Конк
ретно-исторические проявления функции таких пе
ремещений населения крайне разнообразны и зас
луживают отдельного детального анализа.

Таким образом, анализ основных видов пере
мещения населения, археологически фиксирующих
ся по материалам мезолитических памятников, под
тверждает гипотезу о том, что термин “ миграция”
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используется для обозначения культурных явлений 
разных уровней: расселение или колонизация, из
менение ареала обитания, перемещения в рамках 
знакомой экологической ниши. Несмотря на свою 
разноплановость, любой из описанных видов миг
раций является одним из важных звеньев в системе 
реализации культурно-исторической адаптации 
населения. И именно это разнообразие конкретных 
форм переселений обусловливает различие функ
ций, которые они выполняют в разных обществах: 
выступают как условие формирования новой сис
темы культурно-исторической адаптации (в случае 
освоения новых пространств), являются средством 
сохранения традиционной системы жизнеобеспече
ния в схожих экологических условиях, но на новой 
территории (при изменении ареала обитания) или 
составляют неотъемлемый компонент системы хо
зяйственно-культурной адаптации (если население 
перемещается в рамках своей кормовой террито
рии). Проблема факторов, определяющих необхо
димость, направление и темпы миграционных про
цессов, ожидает своего теоретического обоснова
ния и, как показывает беглый анализ переселений, 
универсального решения даже в рамках одной ар
хеологической эпохи не имеет.
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Н.Р. МИХАЙЛОВА

МІФИ ПРО ОЛЕНЯ У НАРОДІВ ЄВРАЗІЇ

M ythes a b o u t th e  d e e r  a re  sp read  on  a l l  th e  t e r r i t o r i e s  o f  d e e r  p op u lations-M ythes a re  th e  p a r t  o f  th e  p r is t in e  
c u l t  o f  th e  d e e r  as a m ain h u n tin g  game.

C u lt o f  th e  d e e r  was form ed  in  th e  t im e  o f  f in a l  p a la e o l i t h -m e s o l i t h .  I t  was w o r s h ip o f  a d e e r  -  t o t e m is t i c  
a n ce sto r , m ed ia tor  betw een  p e o p le s  and anim als w orld s, gu a ra n tor  o f  f e r t i l i t y  and w e llb e in g . A f t e r  th e  t r a n s it io n  
t o  p r o d u c t iv e  econom y th e  d e e r  becam e a b e a r e r  o f  v i t a l  pow er, f e r t i l i t y  and im m o rta lity . P r im it iv e  c u l t  o f  th e  
d e e r  had huge id e o l o g i c a l  s ig n i f i c a n c e  and was k e p t in  th e  e c l e c t i c  r e l i g i o u s  o u t lo o k , a c c o r d in g  t o  changes o f  
fo rm a tio n s  t i l l  m odern tim es.

У багатьох віддалених одне від одного народів 
Євразії існують численні свідоцтва шанування 
священного оленя. Це - міфи, головним персонажем 
яких є олень, тотемістичні містерії, фольклорні та 
документальні матеріали. Всі вони дуже подібні між 
со б о ю , нерідко на віддалених територіях 
зустрічаються майже повні аналогії. Тому ми маємо 
підстави говорити  про декілька незалежних 
дискретних культів оленя, що сформувались при 
певних ум овах і еволю ціонували відповідно 
загальним законам розвитку ідеології суспільства.

Ми вважаємо доцільним об ’єднати їх під однією 
назвою - «Культ оленя», зумовивши, що видовий 
термін «ол ен ь» включає в себе п івн ічного і 
благородного оленів, лося та інших представників 
рода цервідів.

Культ оленя привертав увагу багатьох 
дослідників. Етнографи А .Д .А н ісім ов , 
Г.М .Василевич, Л.П.Потапов та інші під час своїх 
досліджень в Сибіру і на Далекому Сході грунтовно 
зафіксували та проаналізували тотемістичні обряди 
та шаманські камлання, які були пов’язані з культом 
оленя [Анисимов, 1958, с.29-33; Василевич, 1957, 
с . 151-185; П отапов, 1935, с. 134; П опов, 1984; 
П етров , 1934, с . 140-170]. А рхеол оги  А .П . 
Окладніков, Б.А. Рибаков та інші також нерідко 
звертались до цієї теми [Окладников, 1950, с.285- 
301; Рыбаков, 1981, с.31-212]. Міфи про оленя 
згадую ть в своїх  р об ота х  по фольклору 
Т.А.Бернштам, Г.Г.Шаповалова, Є.Б. Вірсаладзе, 
В.В. Ч арнолуський [Ч арнолусский, 1965;
Ш аповалова, 1973, с .217; Вирсаладзе, 1976; 
Бернштам, 1990, с. 17-37]. Проте, незважаючи на всі 
перелічені дослідження культ оленя потребує 
додаткового вивчення.

У  даній роботі ми намагаємось проаналізувати 
відомі міфи, головним героєм яких є олень чи 
людина-олень, виділити основні міфологеми, і, 
порівнявш и їх, накреслити ймовірну схему 
первинного тотем істи ч н ого  міфу про оленя 
(паралельно співставивши міфи з тотемістичними 
ритуалами). П отім , визначивши елементи 
основного тотемістичного міфу, простежити шляхи 
його розвитку в різних суспільствах.

Перш за все, слід сказати про складність 
зап роп онован ої тематики. Ми усвідом лю єм о 
неможливість повної реконструкції світогляду 
первісної людини, враховуючи еклектичність і 
амбівалентність архаїчного світогляду. Сучасному 
досліднику важко повторити течію думок носіїв 
традиційного мислення, якому були притаманні 
відсутність стрункої картини світоустрою, бінарне 
світосприйняття, взаємозв’язок і взаємоперекриття 
семантичних рядів та малозрозуміла для модерної

людини логіка міфопоетичних побудов. Можлива 
лише реконструкція найбільш суттєвих елементів 
архаїчних ідеологічних уяв, які через свою  
універсальність і позачасовість зафіксувались в 
колективній свідомості і збереглись, незважаючи на 
зміну суспільно-економічних формацій.

На нашу думку, структура первісного культу 
оленя складалась з двох взаєм оп ов ’язаних та 
невід’ємних частин - тотемістичного ритуалу та 
тотемістичного міфу. Ритуали були спрямовані на 
забезпечення щ асливого полювання та 
розмноження поголів’я оленів і на відродження 
вбитих тварин. Численні елементи таких обрядів 
збереглися в народів С ибіру, П івнічної Росії, 
осетинів, болгарів, британців [Попов, 1984, с.47; 
Анисимов, 1958, с.ЗЗ; Окладников, 1950, с.286; 
Герасимова, 1989, с.202; Ч арнолусский, 1966, 
с.311,312; Харузин, 1890, с.340; Itkonen, 1951, р.62; 
Мужухоев, 1976, с.40].

За етнографічними даними, основними 
елементами обряду були «переслідування оленів», 
імітації спарювання оленів, забиття і колективне 
поїдання тотемної тварини, поховання кісток та 
рогів на почесних місцях - на деревах, жердинах, чи 
помостах для наступного відродження. Ці ритуали 
докладно були розглянуті в нашій статті 
«Т отем істичний культ оленя обр я д » 
[М и хай л ова ,1994, с. 19-29]. Грунтую чись на 
етнографічних матеріалах, ми накреслили модель 
тотемістичного обряду, визначили його матеріальні 
прояви і, спираю чись на археологічні дані, 
екстраполювали його в давнину.

В икористовую чи аналогічний метод 
реконструкції, сп р обуєм о  створити схему 
найдавнішого міфу про оленя і простежити його 
подальший розвиток. Сучасні міфи про оленів 
правомірно умовно поділити на такі групи: 1. 
Міфи про походження людей від оленя, легенди про 
оленя-чарівного шлюбного партнера; 2. Міфи про 
оленя -культурного героя чи господаря тварин; 3. 
Міфи про добровільне жертвоприношення оленя; 
4. Міфи про оленя-провідника та покровителя 
плодючості.

Найдавнішою з перелічених груп міфів є 
міфи про людину-оленя - пращура людей та оленів. 
Вони були створені ще в суспільствах первісних 
мисливців п ізнього палеоліту та мезоліту та 
п ов ’язані з великим значенням цієї тварини в 
господарстві означених суспільств.

У киргизів існує цикл міфів про «Рогату 
М атір» - прародительку північнокиргизькбго 
племені Бугу (Бугу - це спільна для багатьох 
алтайських і сибірських народів назва оленя чи 
бика). Згідно міфу, мисливці знайшли в стаді
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маралів хлопчика і дівчинку з оленячими ріжками. 
Хлопчика вбили, а дівчинку виростили і видали 
заміж. Молода жінка попрохала свого чоловіка, 
щоби він не заходив до юрти без попередження. 
П роте, од н ого  дня чоловік  поруш ив табу, і, 
заглянувши в юрту, побачив там олениху. Вона 
зникла, але через деякий час хтось приніс мисливцю 
люльку з дитиною. Від цієї дитини пішло плем'я 
Бугу.

Жінка-олень, що мала ім’я Мюйюздюю-Ене 
чи М уюз-Байбіче (Рогата матір) була славетна 
своєю мудрістю. Вона вважалась покровителькою 
озера Іссик-Куль [Абрамзон, 1971, с.281-283].

О браз жінки-оленя відомий також  в 
монгольському епосі. «Прекрасна маралуха» - Олун 
Гоа - поклала початок не тільки правлячому 
«З ол отом у » роду пращурів Чингиса 
борлджичинам, а й всьому монгольському народу 
[Окладников, 1962, с.72].

Дуже популярний сюжет про людей-оленів у 
міфології російських лопарів. Лопарська «Рогата 
Матір» називалась Мяндаш-Діва (назва Мяндаш 
походить від назви молодих оленячих рогів). Але 
головним персонажем міфу став її син - Мяндаш- 
Парнь. Народився він оленем, але, коли виріс, 
збудував собі житло з оленячих шкір, і, увійшовши 
до нього, прийняв людську подобу. Він одружився 
з людською дівчиною. На полювання Мяндаш 
вдягав для маскування оленячу шкіру. Він наказав 
дружині, щоб шкіра завжди була чистою. Але якось 
діти замочили шкіру і вона стала непридатною для 
маскування, тому що олені дуже чутливі до запахів. 
Діти порушили заборону, Мяндаш покинув сім’ю і 
знову перетворився на оленя [Чарнолусский, 1966, 
с.29, 43, 55, 87].

Вражають численні збіги в міфах про 
Мяндашів і Мюйюздюю-Ене. Перехід людини із 
світу тварин у світ людей співпадає з моментом 
шлюбу. Людина стає оленем, чи навпаки, коли 
заходить в житло. У міфологічній системі мислення 
двері чи ворота  є універсальним символом 
розмежування світів [Петрухин, с. 1986, с. 10]. Після 
порушення партнером табу герой повертається в 
світ оленів.

За цією ж схемою створені кавказькі міфи 
про - господарку тварин, яка з’являється у вигляді 
оленя. Зокрема, в грузинському міфі мисливець на 
ім ’я Беткен зустрів на полюванні господарку 
тварин, олениху Далі, і вступив з нею у шлюбні 
відносини. Після цього чоловік порушив табу - 
розповів дружині про свою зустріч з Далі. За це його 
було вбито [Вирсаладзе, 1976, с.34]. В карачаєво- 
черкеському епосі у вигляді оленихи виступає 
Фатіма - дочка покровителя диких тварин Афсаті. 
Вона також заманює мисливців і вбиває їх [Корзун, 
1966, с.36]. Ця ж мифологема пош ирена в 
нартському епосі. Герой епосу Сахуг побачив у 
печері величезну олениху, яку ссали 12 оленят. 
Олениха перетворилась на красуню та поділила 
ложе із Сахугом , але на другий день померла 
[Вирсаладзе, 1966, с.36].

Усі ці міфи знову побудовані за схемою: шлюб 
- порушення табу - перехід у світ мертвих або 
тварин. Асоціація шлюбу зі смертю чи переходом у 
інший світ характерна для мисливської міфології. 
Однією з причин виникнення такої ідеї міг бути 
перехід жінки з однієї людської спільноти в іншу. 
Інший мотив, мабуть, пов ’язаний з переходом 
людини з одного життєвого циклу в інший. Всі 
моменти переходу: народження - ініціація - шлюб - 
смерть - народження були пов’язані із стражданнями 
і могли асоціюватись зі смертю. Можливо, гострі 
почуття що супроводж ують статеві відносини,
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співвідносились давніми людьми з тимчасовим 
переходом  в інший світ. М ом ент оргазму 
симетричний до смерті, оскільки їх о б ’єднує стан 
не-свідомості [Пятигорский, 1996, с. 14].

Порушення табу також могло бути одним з 
таких циклів. У цьому контексті згадаємо 
античний міф про Актеона - мисливця, який 
побачив оголену Артеміду під час купання. Він 
похизувався своєю вдачею перед друзями. За це 
розгнівана Артеміда перетворила Актеона на оленя 
і його розірвали власні собаки (таб.2, 3) [Грейвс, 
1992, с.60]. Цей міф складається з тих самих 
міфологем, що й попередні. Зустріч Актеона з 
оголеною Артемідою може бути ремінісценцією 
еротичного зв’язку. Розповідь про це - порушення 
табу. Закономірний фінал: перетворення на оленя і 
смерть. Артеміда - володарка звірів, напевно 
відігравала в давньогрецькому пантеоні ту ж саму 
роль, що й Далі чи Фатіма в кавказьких. її зв'язок з 
оленями не вичерпується цією легендою. Нагадаємо, 
що Артеміда мала колісницю із запряженими 
чотирма ланями [Там же, с.149]. За теор ією  
В.Я.Проппа, герой і його помічник є функціонально 
одна особистість. Герой-тварина перетворюється на 
героя плюс тварину [Пропп, 1986, с. 185]. До образу 
Артеміди та її лані ми звернемось ще раз.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
первинним персонажем мисливської міфології була 
лю дина-олень - представник світу лю дей, і, 
водночас, світу тварин, живих та мертвих. На думку 
В.Я.Петрухіна, ця істота, яка має властивості обох 
світів, приходить для т о г о , щ об налагодити 
взаємозв’язок між ними. Та відбувається неминучий 
конфлікт з людьми, після чого всі повертаються на 
свої попередні місця [Петрухин, 1986, с. 10]. Але мета 
приходу посередника до людей досягнута - він стає 
прародичем певної людської спільноти.

З плином часу образ людини-оленя, який 
виникає в системі тотем істи ч н ого  мислення 
первісних мисливців на оленя і має функції 
тотемного предка зберігається, видозмінюється і 
збагачується новими якостями. Це відбувається у 
різних народів у відповідності до особливостей їх 
економічного й природного середовища.

З розвитком суспільних відносин людина- 
олень крім ролі тотемістичного предка набуває 
додаткових рис культурного героя, покровителя 
мисливства, господаря і захисника диких тварин. 
В одному з міфів про Мяндашів олень виступає як 
культурний герой, що передав людям правила 
полювання на оленів - навчив їх вдягати оленячі 
роги, ховатись в кущах, заборонив восени вбивати 
самців-запліднювачів [Чарнолусский, 1965, с.97].

У палеоазійських народів також існували 
образи покровителів тварин, в першу чергу диких 
оленів. Культурний герой нганасанів - Дяйбанго, 
предок і покровитель свого народу, який навчив 
полювати на оленів, будувати житла та видобувати 
вогонь, виступає в образі Дикого Оленя чи людини 
з оленячими рогами (таб. 1,6). Такий же вигляд має 
і селькупський Кандальдук, який дарував людям 
життя, і кетський Каскет, який добув вогонь 
[Хлобыстина, 1987, с.56,64,67].

Тепер, коли ми маємо уявлення про первинний 
міф про оленя, з’ясуємо, за яких історичних умов 
він був сформований. На нашу думку, виникнення 
культу оленя відноситься до фіналу плейстоцену - 
початку голоцену. Саме цим часом датуються 
археологічні матеріали, які можуть свідчити про 
існування культу оленя. Це - маски, виготовлені з 
черепів оленів з рогами і отворами для кріплення з 
мезолітичних стоянок /Стар Кар, Хохен-Віхельн, 
Плау, Берлін-Бірсдорф/, поховання з оленячими
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рогами /Т ев ’ єк, Х ’ йодік, Ведбек, Скейтхолм/, 
наскельні зображення оленів чи людей з рисами 
оленів (таб. 1,1) [Clark, 1954, р. 169-172; Schuld, 1969; 
Gramsch, 1982, B .l, s.33; Keiling, 1985, s.45; Pequart, 
1937; Pequart, 1954; Alberthsen, 1947, p.28; Larson, 
1989, p.373; Fox, 1923, p.32; Fox, p.26; Даниленко, 
1969, c. 112; Добровольський, 1929].

Всі перелічені археологічні матеріали 
відносяться до суспільств, в яких олень стає 
осн овн ою  п ром и сл овою  твари ною . Важко 
переоцінити його значення в житті первісних 
мисливців - адже в господарстві використовувались 
не тільки м ’ясо, а й шкіра, роги  і кістки для 
виготовлення знарядь, жили для кріплення тощо. 
Життя общ ин повністю залежало від кількості 
п огол ів ’я оленів. Отже, в первісних людей 
складається надзвичайно шанобливе ставлення до 
цієї тварини, залежність п ородж ує відчуття 
спорідненості.

Первісні мисливці використовували декілька 
способів полювання на оленів. Під час гону, коли 
олень стає необереж ним і до  н ього  можна 
наблизитись, мисливці вдягали на плечі оленячі 
шкури, а на голови маски, зроблені з черепів оленів 
з рогами, які кріпились ремінцями. Існують численні 
етнографічні докази використання таких масок 
[Кребер, 1970, с.206].

Перед початком полювання чоловіки вдягали 
на себе мисливське вбрання та імітували рухи оленя 
для прилучення мисливського талану і збільшення 
приплоду. Сакралізація оленя як промислової 
тварини та перевтілення мисливців в оленів 
призводили до ілюзії злиття з священною твариною. 
П оступово сформувались уявлення про людину- 
оленя. Можна сказати, це було початком існування 
культу оленя.

При переході до землеробства культ оленя 
зберігається, при чому, він набуває рис покровителя 
плодючості і подружніх стосунків. На багатьох 
віддалених територіях існують майже однакові 
легенди, за якими олень добровільно приносить себе 
в жертву шої церкви два оленя і було сказано, що 
взяти для убою  тільки одного, а другого відпускати 
на волю. От в один рік задумали заколотй обох 
оленів. Як це зробили, олені перестали приходити». 
Такі жертвоприношення відбувались на Іллі- 
пророка та Різдва Богородиці. Аналогічні легенди 
були у комі-пермів, вепсів, удмуртів, естонців, 
верхньоволзьких карел, росіян [Шаповалова, 1973, 
с.217; Басилов, Кобычев, 1976, с.62]. Як видно з 
легенди, заборона вбивати двох оленів мала за мету, 
мабуть, збереження поголів’я оленів.

У  Грузії існує легенда подібного змісту. У  
церкві святого Георгія вся огорожа прикрашена з 
внутрішньої сторони оленячими рогами. У ніч з 22 
на 23 квітня на церковну паперть по волі св. Георгія 
з ’являвся олень. Після служби його забивали і 
влаштовували учту, а роги прикріплювались до 
огорож і. О дного разу олень запізнився і його 
вдарили. З тих пір він не з’являвся. Святий Георгій 
у грузин є владикою  звірів і покровителем 
мисливства [Грузинские ..., 1973, с.230]. Цей сюжет 
згадується і в інших кавказьких легендах.

В Болгаріїтакож існують подібні міфи, причому 
оленячі жертовники дали назву селищам і церквам, 
які були збудовані на їх місці [Калоянов, с.81].

В Індії полювання на оленя прирівнювалось до 
жертвоприношення всім Богам, відповідно до 
Закону і правил ж ертвопринош ень 
[Пятигорский, 1996, с.154].

Нерідко олень стає уособленням аграрних 
святих. В чечено-інгуш ськом у фольклорі 
покровитель диких тварин і «Господар нив» Єлта,

4 0 __________________________________
чиє ім’я означає «Зерно», має вигляд дикого оленя 
[Мужухоев, 1976, с.40]. В Сербії святий Петро - 
покровитель засіяних полів, пролітає на 
золоторогому олені по небесних полях і спостерігає 
за зеленими нивами [Шаповалова, 1973, с.217].

У  кельтській міфології дуже поширений образ 
«Цернуноса» - Рогатого бога. Перше зображення 
цього бога відноситься до доби бронзи /печера 
Велкамоніка в Італії/ (таб. 1, 4). Тут Цернунос має 
оленячі роги на голові, змію в одній руці і гривну в 
другій. Супроводжує бога невелика чоловіча фігура 
з підкресленою ознакою статі. Отже, основні 
атрибути Цернуноса: гривна - символ влади і життя, 
фалос - символ життєдайної сили, та змія. В 
наступних зображ еннях кельтського бога  
обов ’язково присутні оленячі роги, гривна і змія. На 
гундеструпському казані Цернунос виступає як 
господар тварин, зображених навколо нього, на 
чолі з оленем (таб. 1, 3). На деяких зображеннях 
Цернуноса, що з’явилися пізніше, він має торбу з 
монетами. Отже, функції цього бога розвиваються 
від господаря тварин, покровителя плодючості і 
достатку до патрона комерції. В той же час він 
зберігає тотемістичне значення і виступає як 
Великий предок Галлів [Ross, 1964, р. 176-197].

Не можна не згадати про фольклорні матеріали, 
в яких олень виступає покровителем молодих 
подружь. Олень - Золоті Роги зустрічається в 
російських весільних піснях, де обіцяє знадобитись 
на весіллі. В закарпатській пісні співається «Елен 
плават по море, Златие му се рогови, На рогови 
тронови, На тронови постели». В болгарській пісні 
молодята ріжуть золоте яблуко, яке лежить на 
золотих рогах оленя [Бернштам, 1990, с.32-33]. З 
молодим оленем порівнюється коханий в біблійній 
Пісні пісень[Біблія, с.681]. Нам це здається алюзією 
на стимулюючі властивості молодих оленіх рогів - 
пантів.

Отже, мисливський культ оленя-предка 
трансф орм ується  в аграрний культ патрона 
плодючості та достатку. С пробуємо визначити 
причини такої популярності образу оленя в часи, 
коли економічне значення його втратилось.

Згадаємо час походження тотемістичних міфів 
та обрядів. Під час шлюбних ігор оленів, восени, 
коли тварини ставали необережними, мисливці 
переодягались оленями і імітували їх голос. Інколи 
для заманювання оленів-самців використовували 
приручених самок. Д овірливі тварини самі 
приходили до мисливців і ставали їх жертвами. 
Отже, сексуальна активність оленів під час гону 
відігравала важливу роль в успішному полюванні.

При проведенні обрядів, які були спрямовані на 
забезпечення щасливого полювання і розмноження 
оленів, мисливці переодягались тваринами і 
імітували шлюбні танці самців та самок. Часом вони 
використовували для імітації парування хмизові 
моделі тварин. Ці містерії, які відбувались під час 
гону, закінчувались жертвоприношеннями оленів. 
М ож ливо, саме тоді і з ’явились уявлення про 
добровільний прихід оленів на заклання. Але 
головне те, що надзвичайна сексуальна активність 
оленів під час гону зафіксувалась в міфоритуальній 
свідомості людей. Можливо, в ті часи вже були 
відомі стимулюючі властивості пантів. Олень постав 
перед людьми носієм  сексуальної енергії, 
життєдайної сили, величної краси і безсмертя, 
оскільки його грандіозні роги відновлюються 
кожної весни, як древо життя. Золотаво-червоний 
колір шкури благородного олен порівнювався з 
сонцем.

Всі ці асоціації зафіксувались в пам’яті 
поколінь і з переходом до відтворюючих форм
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Таб. 1. Чаклун. Печера Труа Фрер. Франція. Пізній палеоліт. 2. Тотемістичний сюжет. 
Кам’яна могила. Україна. Мезоліт. 3. Кельтський бог Цернунос. Гундеструп. Доба 
заліза. 4. Цернунос. Печера Велкамоніка. Італія. Доба бронзи. 5. Древо життя. Доба 
раннього заліза. 6. Нганасанський герой Дяйбанго. Сибір.

господарства, набули актуального змісту.
Інший, не менш популярний сюжет міфів про 

оленя - це переслідування. Він п ов ’ язаний, 
очевидно, з одним із способів полювання на оленів 
- гоном. Цей спосіб відігравав настільки важливу 
роль в житті мисливців, що знайшов відображення 
в численних міфах і культових діях. В симських 
евенків є спеціальний восьмиденний ритуал 
«Оживлення природи», в якому учасники імітували 
погоню за оленем, що уособлював собою  сонце 
[Василевич, 1957, с.151-185].

У  мисливців Півночі сюжет переслідування 
оленів набуває космічного характеру. Олень або 
лось асоціюється з сонцем чи з сузір’ям Великого 
Воза. У евенків зміна дня і ночі ілюструється міфом 
про Сохатого Хеглена, який вкрав сонце. У лопарів 
Бог громовик з райдугою і стрілами женеться за 
золоторогим оленем Мяндаш-Пирре, і якщо дожене 
і вб’є його, то згорить Земля і Сонце. Сюжет про 
переслідування «демонського» лося Хийсі входить 
до карело-фінського епосу. «Небесне полювання на 
оленя чи лося знайш ло своє відображ ення в 
численних писаницях півночі Євразії епохи бронзи 
і заліза [Окладников, 1950, с.285-300; Равдоникас,
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1937, с.5; Чарнолусский, 1965, 
с.80].

Деякі варіанти міфу про 
переслідування оленів 
зливаються з тотемістичними 
міфами про шлюб людини з 
оленем. Ш и роко
розповсюдженим є наступний 
сюжет: самиця, яка має на тілі 
небесні знаки привертає увагу 
двох  братів-мисливців, 
переводить їх за собою  через 
ріку чи морську протоку і 
вказує на майбутніх дружин, 
чи сама обертається на жінку. 
Цей міф пош ирений в 
багатьох  народів Євразії 
[Янкулов, 1980, с.348]. Дуже 
часто ця тема згадується в 
південнослов’янських піснях: 
«Ю нак гнав оленя і спіймав 
дівчину», або «  Юнак піймав 
оленя, який приніс дівчину» 
[Смирнов, 1974, С.121].

В епоху заліза, особливо 
під час «В еликого 
переселення народів», міф про 
переслідування оленів 
набирає н ового  зм істу. В 
легендах цього часу чудесний 
олень /чи лань/, предок і 
покровитель племені, веде 
вождя, вказуючи шлях на нову 
вітчизну. В давньоугорських 
легендах існує повість про 
чарівного оленя при 
полюванні на якого два брати 
М агор  та Х ун ор  відкрили 
місце, де потім оселились 
угорці.

Дуже подібна оповідь 
Іордана про гуннів: 
«Мисливці з цього племені, 
шукаючи ...дичину на березі 
внутріш ньої М еотіди , 
помітили, що перед ними 
з’явився олень, який увійшов 
в озеро і представився 
провідником. Переслідуючи 

його, мисливці пішки перейшли Меотійське озеро, 
яке вважалось непрохідним. Тільки, коли перед 
ними з’явилась Скіфська земля, олень зник. Вони 
вирішили, що шлях їм був показаний божественною 
волею. Всіх скіфів, яких полонили при вступі, вони 
принесли в жертву перемозі, а інших підкорили 
собі.» [Боргоянов, 1976, с.55].

В античній традиції відомий міф про третій 
подвиг Геракла під назвою «Керинейська лань». 
Історія цієї лані з золотими оленячими рогами така: 
Артеміда, коли була ще дитиною, побачила п’ятьох 
величезних ланей, спіймала чотирьох з них і впрягла 
в свою  колісницю . П ’ята лань втекла на 
Керинейський пагорб. Геракл переслідував лань на 
протязі року і полювання привело його в далеку 
Істрію, в країну гипербореїв. Він впіймав її і приніс 
в жертву Артеміді (таб. 2, 5) [Грейвс, 1992, с.354]. 
Знову бачимо алюзію на функцію оленя провідника.

В індоєвропейській міфології поширений сюжет 
про погоню за чарівним нездоланним оленем, який 
приводить до  царської чи св ітов о ї влади. 
Переслідування оленя в даному контексті може 
трактуватись випробуванням для майбутнього 
царя (одного з трьох царевичей). Потім виявляється,
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Таб. 2 ,1. Святий Губерт. Франція. Середньовіччя. 2. Великодня писанка. Карпати. 
Україна. 3. Актеон. Давня Греція. 4. Древо життя. Китай. Середні віки. 5. Подвиги 
Геракла. Керинейська лань. Давня Греція.

що в образі оленя виступає 
святий - покровитель 
випробуваного. Цей сюжет 
зустрічається у кельтській 
м іф ології, М ахабхараті,
Рамаяні [Васильков, 1988, 
с.ІОО]. Олень має особливе 
віднош ення до царської 
влади. Відомий королівський 
жезл із зображенням оленя на 
верхівці з Англії [Ambrosiani, 
р.27]. Олень став емблемою 
королівських династій 
Франції, починаючи з Карла 
VII [Холл, 1966, с.403]. Сюжет 
переслідування мав настільки 
велике значення, що зберігся 
навіть після появи світових 
релігій. Монгольський герой 
Цаган, переслідуючи оленя, 
потрапляє в печеру, господар 
якої відкриває йому 
лам аїстське вчення
[Монгольская ..., 1985, с.235].

В південнослов’янських 
піснях переслідувані олені 
обертаю ться  на святих. В 
болгарській пісні два брати- 
близнюки спіймали двох 
оленів, які виявились двома 
архангелами [Калоянов, с.81].
Дуже показовим є сю ж ет 
а п о к р и ф і ч н о г о  
візантійського роману 
«Ж итіє Євстахія Плакіди»:
Плакіда був воєначальником- 
поганином . Я к ось ,
переслідуючи красеня-оленя 
Плакіда віддалився від своїх 
слуг. Олень зупинився і 
заговорив людським голосом, 
призиваю чи Плакіду 
хреститись [Жития ..., 1995,
С.419]. Ш и р ок о  пош ирена 
середньовічна легенда 
аналогічного зм істу про 
святого Губерта (таб. 2, І)
[Холл, 1966, с .175,403]. Отже, 
олень - тотемний предок, 
покровитель і захисник племені, стає провідником 
до нових земель, і кінець-кінцем, посередником між 
світом людей і Богом.

Ми розглянули основні етапи розвитку міфу 
про оленя. Він складається в системі тотемістичного 
мислення мисливців на п івн ічного оленя та 
мисливців ш ироколистих лісів. Н адзвичайно 
важлива роль оленя в економіці визначила його 
провідне місце і в ідеології. Люди, які усвідомлювали 
себе частиною світу тварин, перевдягаючись в 
оленів для полювання та імітативно-магічних 
обрядів, відчувають свою  спорідненість з цією 
твариною. Надзвичайна сексуальна активність 
оленів під час гону фіксується в міфоритуальній 
свідомості людей і, можливо, визначає подальше 
відношення до нього як до носія запліднюючої сили.

М исливці ств ор ю ю ть  ритуали, за 
д о п о м о го ю  яких намагаю ться вплинути на 
збільшення поголів’я. Повторюючи рухи тварин, 
які спарюються, вони ніби передають їм свою  
запліднюючу силу та водночас і самі переймаються 
їхньою сексуальною енергією. Вбиваючи і поїдаючи 
жертовну тварину, люди споріднюються з нею. 
Кістки і роги вони ховають в почесному місці для
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того , щ об тварина відродилась. Отже, під час 
обряду олень проходить крізь основні життєві 
етапи: спарювання - смерть - відродження.

Одночасно з обрядом, як дійовим проявом 
культу оленя, формується його вербальний прояв - 
міф. Створюються уявлення про перевертнів, про 
перехід з світу тварин в світ людей, про вмираючого 
та воскресаючого звіра.

В тотемістичному міфі присутні ті самі події, 
що й в обряді. Головний персонаж міфів - людина- 
олень, спільний предок людей та оленів. 
Спарювання оленів, чи статеві стосунки у людей 
асоціюються з переходом в стан людини, а смерть і 
наступне відродження - з переходом до світу тварин.

Отже, головна схема тотемістичного міфу така: 
олень вступає в шлюбні відносини з людиною і при 
цьому сам обертається на людину. Але, мешкаючи 
в світі людей, він конфліктує з ними /порушення 
табу людиною/ і вмирає /тобто повертається в світ 
оленів/. Цей олень стає предком людей даного 
племені та оленів.

Первинним образом  тотем н ого  предка є 
прародителька людей та тварин, «Мати-Звір». З 
переходом до батьківського роду, заснованого на
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прародительки стає спільним для всіх родів образом 
володарки звірів. Поруч з жіночим божеством 
з’являється чоловічий образ у вигляді сина, брата, 
чоловіка чи батька [Вирсаладзе, 1976, с.278]. 
Тотемний предок набирає рис культурного героя, 
який навчив людей навичкам полювання і 
здобування матеріальних благ.

Головною  функцією оленя залишається 
покровительство плодючості. При переході до 
репродуктивних форм госп одарства , тема 
плодючості стає домінуючою в міфології - отже, 
роль оленя залишається в ідеології важливою, хоча 
його економічне значення втрачається. Одного разу 
сф ормульовані ідеї і образи  задовольняю ть 
суспільство протягом всього доступного для огляду 
періоду [Сагалаев, 1991, с. 19].

Тепер олень відповідає за родючість домашніх 
тварин та рослин. Межи й ого  впливу 
розш ирюються, він споріднюється з аграрними 
богами, пізніше - з святими, покровителями врожаю, 
стає патроном комерції.

Одночасно з цим він має забезпечувати сімейне 
щастя молодим подружжям, що нагадує про його 
первинну роль - забезпечення плодючості людей та 
оленів.

Отже, схема розвитку образу оленів така: 
“ Рогата Матір” материнської родової общини- 

прародителька людей та оленів 
господарка звірів та рослин 
культурний герой 
помічник аграрних святих 
покровитель подружнього життя 
провідник на нові землі 
посередник між людьми і Богом.
Якщ о олень стає символом плодю чості, і, 

одночасно, посередником між людьми і Небом, стає 
зрозумілим його зв’язок з Древом життя, який 
відображається в численних витворах мистецтва. 
Це зображення двох оленів біля древа життя, або 
оленя з рогами, які переходять в дерево (таб. 1,5; 2, 
2,4). Під час жертвоприношення оленячі роги 
вішали на дерева. Оскільки олень був посередником 
між світом людей і світом тварин /або мертвих/, а
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дерево являло вертикальну вісь між землею та 
небом, олень прирівнювався до Древа життя.

М ісце оленя в світовій  міф ології можна 
визначити, як медіатора в бінарних опозиціях: люди 
- тварини /живі-мертві/ в мисливських суспільствах 
і люди - небесні сили в аграрних.

Без сумнівів, тільки надзвичайно важливе 
значення оленя в первісній ідеології могло призвести 
до такого широкого розповсюдження цього культу 
в пізніші часи.
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ХАССАМ ХАСАН

ДРЕВНИЙ ГОРОД МАРИ 
(проблемы историко-археологического изучения)

The pa p er an a ly zes  p e r s p e c t iv e s  o f  th e  com p lex  s tu d y  o f  th e  u n iqu e  h i s t o r i c a l  and c u l t u r a l  c e n te r  o f  th e  
Near E ast c i v i l i z a t i o n  -  th e  Mary c i t y  a t  th e  M id d le  Euphrates.

До середины 1930-х гг. название древневосточ
ного государства Мари было известно лишь в са
мом узком кругу специалистов по истории Древне
го Востока. Да и они знали (на основании спора
дических, случайных упоминаний названия Мари 
в отдельных шумерских, аккадских, хеттских и ас
сирийских надписях) лишь то, что некогда суще
ствовало государство Мари, что находилось оно в 
стране Хама, расположенной к северо-западу от 
Вавилонии, по среднему течению Евфрата, у устья 
одного из его притоков - реки Хабур.

Действительно, имя этого города не единожды 
встречалось в давних документах. Судя по ним, 
Мари возник где-то в начале IV тыс. до н.э. Но уже 
в первой трети III тыс. до н.э., после двух или трех 
столетий расцвета, успехи его были приостановле
ны, и весьма резко, соперниками, обосновавшими
ся на юге - то ли царем Лагаша Эаннаду (около 
2850 г. до н.э.), то ли царем Сарганом Аккадским 
(около 2750 г. до н.э.). Более или менее достоверно 
одно: вначале Мари вынужден был покориться 
Эаннаду, потом Саргону и, наконец, Нарамсину.

На три или четыре столетия - так свидетель
ствуют источники - воцаряется тишина.

Вновь о Мари начинают говорить во времена 
третьей династии города Ура, около 2300 г. до н.э. 
некий Ишта-Ира становится царем города Исин, 
соперника Ура. В конце концов, Исину удается 
одержать верх над Уром. К этому времени отно
сится и новый взлет Мари [см.: Парро, 1979].

Занимая ключевые позиции на Среднем Евф
рате, опираясь на родственную династию в Исине, 
находящемся в 700 км к югу, правители Мари про
должительное время осуществляют контроль едва 
ли не над всей Южной Месопотамией и над торго
выми путями, которые ведут из Анатолии к Пер
сидскому заливу.

Пожалуй, этим почти исчерпывались знания 
даже крупнейших востоковедов о государстве Мари 
до археологического обнаружения его столицы - 
города Мари

Это археологическое «воскрешение» Мари, зна
менитого ныне городища на Евфрате под холмом 
Тель-Харири, руками, искусством и многолетним 
кропотливым трудом его первого и основного ис
следователя Андре Парро в 1933 году произвело 
огромное впечатление на древневосточный архео
логический мир, подействовало на него в свое вре
мя, как писал об этом ровно полвека спустя его 
нынешний исследователь, ученик А .П арро Жан 
Маргерон, «как удар грома» [Маргерон, 1985, с.96]. 
Это был «звездный час археологической науки» - 
так оценивается находка Мари в наши дни [Май- 
баум, 1982, с.24].

Еород Мари долгое время оставался вне поля 
зрения археологов. Раскопки шумерских и аккадс
ких городов вызывали широкий интерес со времен 
их начала в 40-х гг. X IX  в. В обнаруженных в них

материалах многократно упоминалось царство 
Мари и его великолепная столица. Во время раско
пок в Вавилоне была найдена даже статуя Пузур- 
Иштар, царя Мари, голова которой хранится ныне 
в Переднеазиатском музее Берлина. Обнаруженные 
в Ниппуре глиняные таблички характеризовали 
Мари как важный экономический и политический 
центр [см. : Barton, 1929]. Сведения, относившиеся 
к более позднему времени, указывали, что в конце 
III тыс. до н.э. Мари достигло небывалого расцве
та. Среди этих сведений содержались и восторжен
ные сообщения путешественников, посетивших 
Мари и поражавшихся красоте города, жизнерадо
стности его жителей, образцовому порядку в стра
не. Так, царь Угарита послал своего сына в Мари, 
который подтверждал, что даже самые красочные 
описания бледнеют перед действительностью [Май- 
баум, 1982, с.22].

Действительно, к началу 1930-х гг. известные 
многолетние раскопки Ура уже позволяли доста
точно уверенно судить о политической и культур
ной истории древнейшего Шумера, а археологи
ческие исследования Киша, Эшнунны и Описа про
ливали яркий свет на историю древнего Аккада 
[см. : Авдиев, 1936, с. 138]. Однако находка Мари 
открыла целый, неведомый доселе мир. Под хол
мом Тель-Харири находилась столица некогда мо
гущественного государства. И веские доказатель
ства тому, что уже в III тыс. до н.э. сирийская куль
тура, отличавшаяся, как выяснилось, поразитель
ной самобытностью, достигла больших высот и в 
области урбанизации, и в архитектуре, и в искус
стве, в художественном видении мира. Обращая на 
это внимание, известный советский историк и ар
хеолог Н.Я.Мерперт. имел все основания напи
сать: «О ткрыт новый большой город  новой, не 
известной доселе державы древнего мира, новая 
цивилизация и, наконец, новый язык. В таких слу
чаях обычно говорят о новой странице в истории 
человечества» [цит. по: Варшавский, 1982, с. 52]. 
Ученый писал об Эбле, но сказанное не в меньшей 
мере может относиться к Мари [Мерперт, 1978].

Внезапное разрушение и катастрофическая ги
бель Мари оказались большой удачей для архео
логов - город погиб в момент своего расцвета. Уси
ление Хаммурапи в Вавилоне приводит к тому, что 
им захвачены сначала Урук, а затем Исин. И, на 
35-ом году своего 43-летнего правления (ок.1792- 
1750 гг. до н.э.) Хаммурапи, «по велению Ану и 
Энлила... разрушил стены Мари». Город был унич
тожен, и найден Андре Парро лишь в 1933 году. С 
этого времени началась его новая, научная жизнь 
[см.: Пехлер, 1940; Парро, 1979; Варшавский, 1982].

Надо заметить, что и сегодня, спустя более по
лувека и более 20-ти полевых сезонов («campagnes») 
изучения Мари, его материалы производят огром
ное эмоциональное впечатление на археологов 
[Margueron, 1984, р. 281]. Но, увы, теперь уже толь-
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ко на них. Руины Мари ныне пребывают в совер
шенном пренебрежении и почти никак не использу
ются как историко-культурный объект. Его не по
сещают туристы, потому что здесь «скучный, одно
образный ландшафт». Состояние памятника сразу 
же разочаровывает даже случайных посетителей. 
«Всякий раз испытываешь волнение, - пишет Ханс 
Майбаум, - когда приближаешься к месту, в кото
ром люди тысячи лет назад жили, работали, созда
вая культурные ценности... Экскурсовод сообщает 
мне, что я стою на зиккурате. Я не вижу даже следа 
ступенек. Песчаный холм - и ничего больше. Толь
ко зал с его внушительной двадцатишестиметровой 
длиной да множеством проходов, дворов, стена, до
стигающая в некоторых местах 5 метров высоты... 
Вся территория усеяна черепками... остальное раз
рушено эрозией. То, что пережило под защитой масс 
земли четыре тысячи лет, не выдержало и тридцати 
лет после окончания раскопок. Все столбы, опорные 
балки, колонны, статуи давно вывезены. А  что ос
талось, развеет ветер» [Майбаум, 1982. с.29].

К сожалению, такова судьба многих ярких и 
значимых археологических памятников. Однако, 
очень не хотелось бы, чтобы Мари эту судьбу раз
делил, чтобы его древняя и удивительная культура 
была «развеяна ветром» современности. А  такая 
опасность есть. Археологические сведения ныне еще 
достаточно «свежие» - однако они разобщены, раз
бросаны по разным и мало доступным публикаци
ям. Для достаточно широкого круга археологов 
они давно утратили прелесть новизны. С ними мо
гут ознакомиться лишь соответствующие специа
листы. То же касается и экспозиционных материа
лов - они разрознены и хранятся в разных музеях. 
Это препятствует цельному и органичному воспри
ятию истории и культуры Мари как чрезвычайно 
своеобразного памятника месопотамской цивили
зации. Свести воедино и обобщ ить эти сведения 
поэтому представляется совершенно необходимым. 
Именно в этом нам видятся основные цели и смысл 
настоящей статьи - показать основные проблемы 
изучения истории и культуры Мари на фоне всей 
древней месопотамской цивилизации.

Дело в том, что в настоящее время Мари извес
тен, прежде всего, своим обширным клинописным 
архивом - более 25000 табличек, которые «являют
ся значительным источником по истории внешней 
политики, а также административной и экономи
ческой структуры царства» [Брей, Трамп, 1990, 
с. 151]. Историко-культурному значению этого па
мятника в литературе уделяется куда меньшее вни
мание. И такое внимание постепенно, и все более, 
обретает тенденцию к затуханию, особенно по мере 
новых открытий других ярких археологических 
памятников, прежде всего, Эблы [см.: Маттиэ, 1980, 
с.34-51, и др.]. Между тем, как мы стремимся пока
зать, именно открытие и археологическое изучение 
Эблы может послужить целям установления исклю
чительного культурного своеобразия и подчеркнуть 
самобытность Мари. «Если по отношению к Мари, 
- полагает Ж.Маргерон, - результатом открытия 
было резкое увеличение знаний о начале II тысяче
летия до н.э. и уточнение сведений по некоторым 
нерешенным вопросам, например, в области хро
нологии, то применительно к Эбле это открытие 
ознаменовалось пересмотром некоторых уже ранее 
выдвигавшихся проблем: вновь был поднят воп
рос о связях между городами Ближнего Востока 
второй половины III тысячелетия до н.э., а также 
самой роли этих городов» [Маргерон, 1985, с.96]. В 
этом отношении, как нам представляется, откры
тие Эблы лишь оттеняет значение Мари как само
бытного культурного явления.

4 6 __________________________________
Сказанное, надо полагать, во многом опреде

ляет особую тематическую актуальность археоло
гического исследования Мари и всей связанной с 
ним историко-культурной проблематики, касаю
щейся комплексного изучения всей древней месо
потамской цивилизации. Видимо, нет нужды здесь 
пространно повторяться, что такое пристальное 
изучение имеет уже более чем полуторавековую ис
торию, а фонд источников и литературы, их трак
тующей, столь велико, что вряд ли поддается обо 
зрению. Кратко лишь оговорим эти обстоятельства 
применительно к характеру проблематики изуче
ния Мари. Они, в совокупности, представляются 
нам в следующем виде.

Руины и нерасшифрованные клинописные над
писи древней Месопотамии, довольно внезапно 
попавшие в поле зрения европейских ученых во вто
рой четверти X IX  в. и вызывавшие ранее лишь 
мимолетный интерес, резко возвысились в обще
ственном мнении и стали рассматриваться как по
слания погибших культур. Дилетанты стали отта
чивать на них эрудицию, ученые считали их объек
тами, достойными исследования [Керам, 1966, кн.З, 
Крамер, 1991, и др.]. Поиски древностей преврати
лись в арену деятельности, где европейцы соревно
вались в борьбе за интеллектуальный престиж и 
добычу для своих растущих музеев.

Эти руины и надписи вскоре довольно обстоя
тельно рассказали о породившей их более четырех 
тысяч лет назад цивилизации. Дешифровщики на
звали язык найденных надписей ассирийским. Че
рез некоторое время стало ясным, что существова
ли ассирийский и вавилонский диалекты того язы
ка, который теперь принято называть аккадским. 
Однако наука, которая изучает язык Месопотамии 
с его многочисленными диалектами, зафиксирован
ными клинописью на глине, камне или металле, и 
сегодня сохраняет название «ассириология».

До последней четверти X IX  в. длился так наз. 
«героический» период этой науки: расшифровыва
лись различные системы клинописного письма, в 
научный оборот входила основная масса царских 
надписей и целые армии археологов атаковали мно
гие важнейшие поселения Месопотамии. Их усилия 
не пропали даром - на свет извлекались бесчислен
ные серебряные, золотые и медные предметы, под 
землей обнаружили великое множество статуй, ре
льефов., развалин монументальных зданий и т.п. 
Расшифровка клинописи привела к появлению ряда 
новых научных дисциплин, чьим предметом стала 
история цивилизаций, пользовавшихся одной или 
несколькими из новооткрытых систем письменнос
ти. Это шумерология, хеттология, история Элама, 
Урарту и др. Новые дисциплины во многом спо
собствовали пониманию происхождения и окруже
ния микенской (эгейской), палестинской и египетс
кой цивилизаций. Однако, если говорить об «асси
риологии» в целом, то, помимо текстов на глиня
ных табличках, объектом ее изучения являлись и 
вещественные памятники - прежде всего, рельефы 
на стенах дворцов, рисунки на керамике, бесчис
ленные произведения глиптики, существенно до
полняющие ту обильную информацию, которая 
содержится на табличках, стелах и вотивных изде
лиях. Особенно существенен вклад археологов в 
изучение далекого прошлого Месопотамии, преж
де всего, того важного периода - более тысячелетия 
- который предшествовал появлению первых пись
менных документов (т.е. до 2800 г. до н.э.). П оэто
му им могут заниматься только специалисты в об
ласти полевой и сравнительной археологии. Но 
компетенция археологии не уменьшается и для бо
лее позднего времени, поскольку клинописные тек



сты дают искаженную и весьма выборочно освещен
ную картину более чем двухтысячелетней месопо
тамской культуры. Эта картина складывается на 
основе обильной, но весьма неравномерно распре
деленной информации и весьма неполно очерчен
ных линий политического и культурного развития. 
Более того, от теоретических построений, порой, 
не остается камня на камне вследствие огромных 
«белых пятен» во времени и пространстве. Одним 
из таких «пятен» оказалось археологическое обна
ружение Мари.

Описанная научная ситуация, в общих чертах, 
характерна для историко-археологических исследо
ваний в целом. Применительно к нашему сюжету, 
она имеет свои особенности. Можно видеть, что кли
нописные тексты сами по себе имеют, в совокупнос
ти, широкие географические рамки распространения 
и охватывают весьма длительный период времени. 
Поэтому, если исследователь захочет сосредоточить 
на каком-либо конкретном периоде или на опреде
ленной проблеме, в его распоряжении окажется со
всем немного клинописных документов. Их может 
не оказаться вообще - они крайне неравномерно рас
пределены во времени и пространстве. Большие пе
риоды и территории по многим причинам выпада
ют целиком. Крайне редко появляется возможность 
охватить процесс развития в течение большого про
межутка времени или же уяснить себе местные отли
чия в один и тот же период. «Картина, которая воз
никает перед исследователем, пользующимся таким 
материалом, - метафорически пишет А.Оппенхейм, 
- состоит из отдельных «высвеченных мест». Впе
чатление такое, будто узкий луч света бродит по 
стране на протяжении двух тысячелетий и изредка, 
без всякой системы, выхватывает из темноты и ос
вещает то один, то другой город, лежащий между 
Персидским заливом и Средиземным морем, остав
ляя все вокруг в сплошном мраке. Правда, в тех ме
стах, куда падает луч света, перед нами предстает 
разнообразнейший фон, на котором создавалась 
история. Мы можем увидеть всю сложность обще
ственных институтов и политических связей... воз
никают отдельные образы... и тут все снова окуты
вает мрак. Только там, где раскопки были продол
жительными и плодотворными или нам особенно 
повезло, мы имеем сплошную освещенную полосу 
истории - это относится к таким городам, как Нип- 
пур, Ашшур, Ур и в какой-то степени Сиппар» [Оп- 
пенхейм, 1990, с.20-21]. К этим городам мы хотели 
бы причислить и Мари.

Начало монографического изучения истории и 
археологии Мари, назревшая научная потребность 
«выхватить из темноты» его богатейшую и уникаль
ную культуру и рассмотреть ее на фоне всей истори
ко-культурной обстановки в древней Месопотамии, 
определяет здесь нашу задачу. Сказанным мы стре
мимся лишь кратко оговорить и состояние изучен
ности вопроса применительно ко всей Месопотамии 
устами одного из самых выдающихся ее исследова
телей - «ассириолога» А.Оппенхейма.

Нетрудно заметить, что очерченный характер 
нашей проблематики, которую мы здесь пытаемся 
оконтурить, определяет соответствующие цели и 
задачи изучения. Самой постановкой вопроса о 
создании «историко-культурного портрета Мари», 
сформулированной в общих чертах А.Оппенхей- 
мом, мы стремимся обосновать основные принци
пы исследования. Они направлены на создание на
учного представления о «культурном феномене 
Мари». Это оправдано, поскольку большинство 
материалов из раскопок Мари опубликованы до
вольно обстоятельно их авторами в связи с разны
ми исследовательскими задачами. Между тем, ни
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бесконечное дробление материала на мельчайшие 
проблемы, ни пространные описи и инвентари ка
тегорий находок, ни использование какой-либо из 
принятых всеобъемлющих схем не смогут предста
вить археологию, историю и культуру Мари так, 
чтобы целое и отдельные части вырисовывались бы 
одинаково ясно. Это может быть достигнуто лишь 
путем достаточно широкого охвата имеющихся 
фактических данных о Мари, сведения их воедино 
и последующего проблемного изложения наиболее 
поддающихся обобщению научных сюжетов и на
блюдений. выбранных из массы разнообразного 
материала. На таком пути наиболее целесообра
зен метод «портретирования» - выборочного изоб
ражения самого главного. «Портрет, - пишет А.Оп
пенхейм, - опуская подробности, передает индиви
дуальное, стремится уловить в человеке главное. Он 
позволяет не просто уловить мгновение, но и запе
чатлеть облик человека в какой-то важный, узло
вой момент его жизни, когда черты отражают пе
режитое и позволяют предвидеть будущее» [Оппен- 
хейм. 1990, с.З]. Разумеется, чтобы нарисовать пор
трет многогранной культуры Мари, требуется столь 
глубокое и всеобъемлющее знакомство с ней, на 
какое мы едва ли можем претендовать. И все же, 
сознавая всю серьезность стоящих перед нами пре
пятствий, мы избираем этот путь воссоздания ис
торико-культурного портрета Мари - не столько 
как самоцель, сколько ради использования тех воз
можностей, которые он предоставляет. Эти возмож
ности нам видятся в пристальном изучении основ
ных областей культуры Мари, отраженных в архе
ологических материалах и поддающихся исследо
ванию - уже названные нами области архитектуры 
и искусства, художественного видения мира. Рас
смотрение именно этих областей может положить 
начало дальнейшему изучению основных особен
ностей и внутренней сущности культуры Мари, 
неповторимости и уникальности на фоне всей ме
сопотамской цивилизации.

Такие соображения мы рассматриваем лишь 
как общую «программу» дальнейшего исследова
ния Мари. Ясно, что она никак не может быть реа
лизована или, тем более, исчерпана настоящей ста
тьей. Здесь лишь намечаются его основные направ
ления. Нетрудно видеть, что они, в целом и по су
ществу, соответствует проблематике культурной 
антропологии, которая подобные вопросы решает 
методом того же «портретирования» или же, в иной 
терминологии, методом «метонимии» - выпуклого 
освещения деталей [см.: Иванов, 1990, с.3-7]. Надо 
заметить, что такой метод - один из наиболее про
дуктивных в археологических исследованиях вооб
ще. Ведь не существует полностью раскопанных 
археологических памятников, которые позволили 
бы даже в перспективе создавать исчерпывающие 
историко-культурные реконструкции. Наши све
дения о прошлом всегда спорадичны и фрагментар
ны. Культура Мари здесь не является исключени
ем. Поэтому реконструкция прошлого происходит 
обычно на основании более или менее изученных 
научных сюжетом или подробностей, которые слу
жат для построения и проверки гипотез. Метод 
«метонимии» позволяет в этом смысле выделять и 
подчеркивать значимость того или иного сюжета 
или связанных с ними деталей, превращать част
ные подробности в существенную часть историко
археологического фона и научной проблематики. 
Детали как бы подаются крупным планом, они. в 
определенном смысле, замещают целое. И этом 
смысле нам кажется оправданным уделение одина
кового внимания любым исследовательским жан
рам и сюжетам - историко-географическому, архе
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ологическому, историографическому или же деталь
ному искусствоведческому - все они, по-своему, 
одинаково и бесконечно информативны.

Настоящая статья нами задумана как первая 
работа, открывающая серию исследовательских сю
жетов, которые вырисовываются на фоне археоло
гической проблематики, связанной с изучением 
Мари. Прежде всего, мы избираем два научных пла
на, или аспекта, исследования культуры этого древ
него города, которые допускают более или менее 
комплексное и системное его рассмотрение: это ар
хитектура и искусство. Важность этих аспектов в 
воссоздании культуры Мари и ее места в культуре 
всей древней Месопотамии трудно переоценить. 
Очевидно, здесь излишне и аргументировать эту важ
ность - ведь изучение всей месопотамской цивилиза
ции основано именно на них. Поэтому наша рабо
та в научном отношении вполне традиционна, она 
базируется на основе всей научной традиции, выра
ботанной современной «ассириологией» (по опреде
лению А.Оппенгейма). Изучение архитектуры и ис
кусства Мари на фоне месопотамской культуры дает 
надежную основу для реконструкции всей системы 
культурно-идеологических представлений населения 
Древней Сирии и возможности изучения ее связей с 
сопредельными культурно-историческими областя
ми. Именно эти вопросы были поставлены в про
граммной, можно сказать, статье Ж.Маргерона о 
самобытности Мари [Маргерон, 1985].

Для таких задач, надо полагать, не так уже 
важна история исследований Мари - она уже мно
гократно и обстоятельно написана за более чем 
полвека, прошедших со времени его археологичес
кого обнаружения. Стало очевидно, что спектр 
историко-культурных проблем, открывающихся 
перед исследователем древностей Мари, поистине 
неисчерпаем, поскольку неисчерпаема ныне источ
никоведческая база его исследования. Материалы 
Мари тщательно и обстоятельно опубликованы и 
систематизированы его открывателем, а также пер
вым и основным исследователем Андре Парро в 
общей серии изданий «Mission Archeologique de 
Mari», Paris, 1946-1968, и др. (см. библиографию). 
Количество и разнохарактерность источников по
чти необозримы и постоянно пополняются самы
ми разными категориями материалов. Они могут 
рассматриваться в зависимости от областей интер
претации - будь то эколого-географические, урба
нистические, или чисто археологические сообра
жения и наблюдения в архитектуре, или же, напри
мер, глиптика, скульптура, монументальная живо
пись и рельефы в искусстве и т.п.

Таким образом, совокупность сведений, извес
тных сегодня о Мари, позволяет представить их на 
фоне месопотамской цивилизации и выборочно, 
«портретно», оттенить те из них, которые являют
ся наиболее показательными для его культуры. 
Кажется очевидным, с одной стороны, органичное 
вхождение этого крупнейшего культурного центра 
в круг этой цивилизации, а с другой - его самобыт
ность и уникальность. Именно причинам, пока еще 
совершенно не изученным, указанной самобытно
сти Мари хотелось бы посвятить ряд общих сооб
ражений.

Как мы уже отметили, научная ситуация в пе
риод археологического открытия Мари была та
ковой, что результатами раскопок и дальнейших 
исследований А.Парро было резкое увеличение зна
ний о начале II тыс. до н.э. и уточнение сведений по 
многим нерешенным вопросам, например, в облас
ти архитектуры, хронологии, и самых разных жан
ров искусства Месопотамии. Между тем, последу
ющие археологические открытия в Сирии, прежде
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всего, в Эбле, ознаменовали новую постановку и 
пересмотр совершенно других, впрочем, уже ран
нее выдвигавшихся проблем: вновь был поднят воп
рос о связях между городами Ближнего Востока в 
изучаемую эпоху, а также о самой роли этих горо
дов. Эти связи прослеживаются на самых различ
ных материалах [см. напр.: Missione archeologica 
italiana in S iria ,1966-1980; La civita di Ebla: 
archeologia e filologia, 1980; Иванов, 1989; Ламберг- 
Карловски, Саблов, 1992, и др.]. Все это по-новому 
оконтуривает общенаучные перспективы дальней
шего изучения Мари.

Речь, разумеется, идет об историко-культурном 
месте, которое занимало Мари на протяжении Ill- 
го и в начале II тыс. до н.э. в круге цивилизаций 
Передней Азии и Ближнего Востока. В связи с этим 
необходимо сформулировать несколько проблем с 
целью определить и точнее оконтурить пути и свя
занные с ними задачи возможных исследований в 
этом направлении.

Поэтому нам представляется, что всю совокуп
ность историко-археологических сведений о Мари 
по многим причинам следует увязывать с особен
ностями историко-географического положения го
родища Телль-Харири.

Кроме того, археологические и эпиграфичес
кие сведения чрезвычайно неравномерно освещают 
историю Мари, они касаются лишь, в основном, 
двух периодов - додинастического и ранневавилон
ского. Однако мы, вслед за Ж.Маргероном, не столь 
уж уверены в справедливости этой схемы - она мог
ла сложиться в силу «археологической случайнос
ти», когда обстоятельно раскопанными оказыва
ются лучше сохранившиеся объекты. Тем более, что 
возобновление раскопок в 1970-80-х гг. уже позво
ляет считать, что период шакканаков был едва ли 
не более важным, чем период Зимри-Лима, кото
рый обязан своей известностью обширной письмен
ной документации, сохранившейся в том виде, в 
каком ее застало разрушение города Хаммурапи. 
Именно количество источников оказалось той при
чиной, которая вызвала искажение исторической 
реальности [Маргерон, 1985, с.97].

Таким образом, получается, что речь идет о 
городе, который просуществовал примерно тыся
чу лет. Раскопки показывают, что даже если после 
его разрушения царем Хаммурапи здесь снова было 
какое-то поселение, то оно уже ничем не напоми
нало некогда могущественный и богатый город, а 
представляло собой лишь небольшой посад или сто
рожевой пост. Остается только гадать о причинах 
такой относительно короткой истории, в особен
ности по сравнению со значительным числом месо
потамских городов, сумевших пережить не менее 
страшные разрушения, чем то, которое причинил 
вавилонский правитель столице Среднего Евфра
та. И возникает естественный вопрос - не было ли 
Мари лишь случайной, эпизодической обществен
ной единицей, для окончательного исчезновения 
которой оказалось достаточно лишь одного воен
ного похода? Или, быть может, относительная крат
кость существования Мари вызвана специфической 
ситуацией, в которой исторические и географичес
кие обстоятельства так переплелись между собой, 
что породили могущественный город, который был 
необходим в определенное время и в определенном 
историческом контексте, а затем исчез, когда един
ство условий, предопределявших его существование, 
было нарушено?

Ныне для исследователей очевидно, что распо
ложенный в долине Среднего Евфрата город Мари 
находился на границе двух миров. Действительно, 
географы считают, что собственно месопотамское
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течение Евфрата начинает на уровне Дейр-эз-Зора 
или Майадина, т.е. на сотню километров выше 
Телль-Харири. То обстоятельство, что это наблю
дение опирается преимущественно на грануломет
рическую характеристику почв и само по себе, по 
крайней мере на первый взгляд, может иметь лишь 
слабое влияние на условия судоходства по Евфра
ту и эксплуатации долины этой  реки [см.: 
Margueron, 1984, р.281-284] не умаляет, по нашему 
мнению, роли местоположения М ари, которое 
обычно считают окраинным и по отношению к 
Сирии, и по отношению к Месопотамии.

Ныне река протекает в 2-3 км от городища 
Телль-Харири, расположенного на правом ее бере
гу. Но многочисленные покинутые ею рукава, рав
но как и частые перемены течения, которые еще не 
стерлись из памяти местных жителей, свидетель
ствуют о таком непостоянстве последнего, которое 
не позволяет уверенно судить, где в точности про
текал Евфрат в пору существования Мари. Очер
тания северного края холма Телль-Харири не со
впадают с древними границами города и представ
ляют собой  результат эрозии, вызванной сосед
ством одного или же двух меандров. Надо наде
яться, что дальнейшие почвенно-морфологические 
изыскания позволят уточнить положение города по 
отношению к реке в древний период - достаточно 
важно знать, был ли город Мари правобережным 
или левобережным. Но сегодня это не столь уж су
щественно для решения вопроса о жизни города в 
его естественных границах.

Эти границы определялись отрогами плато 
Дура-Эвропос на севере и Багуза на юге; с востока 
и запада отроги плато находятся уже вне орошае
мого района, но именно они образуют собой гра
ницы долины в собственном смысле слова. Эта до
лина, имеющая примерно 40 км в длину и около 15 
км в ширину, вполне могла служить аграрной ба
зой, достаточной, чтобы обеспечить существование 
города [см.: Грибов, 1970, с.31-40, и др.]. К тому же 
местоположение Терки в 25 км к северу от плато 
Дура-Эвропос вполне вписывается в рамки пред
полагаемого раздела региональных сфер влияния. 
Однако единая территория, способная обеспечить 
выживание города, сама по себе не может дать ему 
могущество. Следовательно, причины величия 
Мари надо искать в чем-то другом.

Мари не был городом, выросшим на пересече
нии дорог. Хотя река и представляла собой ось, 
направленную с северо-запада на юго-восток, од
нако не было никаких важных путей, которые вели 
бы сюда из Сирийской степи или из Эль-Джезире, 
т.е. с севера и с северо-востока или с северо-запада. 
При этом письменные источники старовавилонс
кого (аморейского) периода показывают, что во
енная экспансия осуществлялась вдоль реки и ее 
притоков [История Древнего Востока, ч.1, 1983, 
с.316, сл.]. Даже если отдельным завоевателям и 
удавалось продвинуться за пределы речной доли
ны, то, видимо, все же именно река определяла чес
толюбивые устремления правителей, а с ними и ос
новные интересы города. В дни своего могущества 
Мари не имел оснований опасаться других горо
дов, расположенных по берегам реки. Так, Терка и 
в раннединастическое, и в старовавилонское время 
находилась в зависимости от  Мари. Напротив, 
тучи, таящие угрозу для Мари, начинают собирать
ся вдалеке от реки. Они надвигаются из Северной 
Сирии, Хабура и Вавилонии. Евфрат же и в этом 
случае играет роль главного пути, как и при осу
ществлении экономических связей.

Поэтому фактом, в первостепенном значении 
которого уже мало кто сомневается, было располо-
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жение Мари между такими полюсами экономичес
ких связей, как Северная Сирия. Хабур и Вавило
ния [см.: Parrot, 1958, v.2, part 3]. Очевидно, что это 
позволило Мари принимать участие в торговле на 
правах партнера и обеспечивало ему важнейшую 
роль посредника. Осуществляя строгий контроль 
над транзитом, Мари получало возможность взи
мать крупные пошлины с проезжающих. Изучение 
текстов, обнаруженных во дворце, показывает, что 
именно такого рода пошлины были источником 
богатства, а значит, и могущества Мари [Parrot, 
1958, v.2, part 3, с.99-103]. Естественно, политичес
кой задачей его правителей было удержать под сво
им контролем как сам Евфрат, так и устья его при
токов, чтобы не позволить другим властителям зак
репиться здесь. Достаточно взглянуть на карту, 
чтобы увидеть уязвимость такого положения - ведь 
приходилось удерживать территории шириной око
ло 15 км и длиной в несколько сотен километров. 
Поэтому единственной возможностью обеспечить 
господство над столь неизмеримо растянувшейся 
территорией была слабость соседних государств. 
Иными словами, Мари не могло бы существовать, 
взыскивая пошлины с проходящих судов, иначе как 
находясь в окружении царств, равных или почти 
равных ему по силе, но неспособных навязать свое 
господство на реке. Однако стоило одному из этих 
царств возвыситься над другими, в особенности 
если при этом в его власти оказывался какой-либо 
из концов упомянутой речной экономической оси, 
как существованию Мари должен был наступить 
конец - исчезала необходимость платить пошлину 
посреднику, существование которого переставало 
быть необходимым. Велик становился соблазн либо, 
заняв место Мари, самому брать пошлину с кораб
лей других стран (если границы владений в этой 
области не выходили за пределы тех, которыми 
обладала свергнутая династия - как и произошло в 
случае Шамши-Адада), либо просто стереть с лица 
земли завоеванный город, чтобы создать на его 
месте контрольный пост у входа на вновь захва
ченную территорию. Последнее соображение удов
летворительно объясняет полное разрушение Мари 
воинами Хаммурапи.

Таким образом, в ранневавилонское время, в 
период аморейских династий, город Мари мог про
цветать лишь в мире, разделенном на «номовые» 
царства, обладающие приблизительно равным мо
гуществом. Но такое царство было обречено на 
исчезновение, стоило какой-либо из соседних из 
соседних с ним территориальных единиц превра
титься в империю [см. подробнее: Дьяконов, Якоб
сон. 1982, с.3-10; Дьяконов, 1990, с.7-32]. Нет нуж
ды здесь доказывать, вслед за этими авторами, что 
сходные исторические причины вызывают едва ли 
не идентичные последствия. Видимо, царство Мари 
знавало аналогичные перемены уже в III тыс. до н.э., 
когда вслед за периодом расцвета и необычайного 
могущества, фоном для которого служили царства 
раннединастического времени, последовали пери
оды более или менее глубокого упадка, связанного 
с успехами аккадских или позднешумерских прави
телей Месопотамии или Сирии. Последним удава
лось на некоторое время распространить свое гос
подство и на противоположный полюс торгового 
оборота. В связи с этим нельзя не отметить, что 
могущество Мари в III тыс. до н.э. при экономи
ческих условиях того времени нельзя объяснить 
иначе, как связав с существованием на противопо
ложном конце реки развитой Сирии, а также со 
значительным и плодотворным обменом, осуществ
лявшимся по Евфрату.
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Если это так, то царство Мари, по сути, пред

ставляло собой анклав, расположенный между дву
мя различными экономическими полюсами, допол
нявшими друг друга, причем такое существование 
могло продолжаться лишь при соблюдении извест
ного равновесия между примерно равновеликими 
царствами. А  поскольку Мари находилось на пе
рекрестке важнейших торговых артерий между 
Сирией (здесь встречались дороги, ведшие в Палес
тину, Средиземноморье и Анатолию), Хабуром и 
Месопотамией (здесь соединялись пути из Ирана, 
Элама и с Персидского залива), то именно этим и 
определяются особенности «историко-культурного 
феномена Мари» - по сути, цивилизации, которая 
здесь складывалась. В таком случае, характер даль
нейшего изучения Мари определяется достаточно 
четко - выяснить, какое преобладающее влияние 
одного из этих двух полюсов испытывало Мари, и 
в какой мере пересечение этих влияний порождало 
самобытность его культуры. Какой была культу
ра Мари - месопотамской, сирийской или же осо
бой, «среднеевфратской»?

Х од  истории археологических открытий и 
слишком традиционный взгляд на связи между 
разными культурными центрами Ближнего Восто
ка совершенно естественно привели к тому, что 
культура Мари в основном увязывалась с месопо
тамской и рассматривалась как своего рода аван
пост последней. Данью этой традиции и явилось 
написание настоящей работы - очевидно, что при 
характеристике архитектуры и искусства Мари мы 
использовали «общ емесопотамскую» периодиза
цию. Иначе и быть не может. Но сравнительно не
давние археологические открытия в Эбле под ру
ководством П.Маттиэ (начиная с 1964 г.), претен
дующие на обнаружение новой цивилизации, рав
ной месопотамской, дают серьезные основания для 
коренного пересмотра и самой «месопотамской» 
научной традиции. Именно так поставил вопрос 
открыватель Эблы Паоло Маттие в своей книге 
«ЕЫа: un impero ritrovato» [1977]. И действительно, 
ныне активное изучение Эблы в сознании многих 
ассириологов даже отодвинуло изучение «феноме
на Мари» на второй план [см.: Лоон, 1984; Иванов, 
1989, с. 187-190 и др.].

Мы должны признать, что Мари было связа
но с сирийским миром не менее тесными узами, чем 
с миром месопотамским. Но при этом оно облада
ло достаточно выраженной самобытностью, кото
рую мы и именуем «культурным феноменом Мари». 
Примеры сравнительных исследований храма Да- 
гана, зиккурата, «Священной ограды» в Мари с 
подобными сооружениями в Сирии позволяют пе
ресмотреть тезис об однозначной принадлежности 
Мари к месопотамскому миру. Такая работа сей
час проводится [Маргерон, 1985, библиография]. 
Разделяя в целом позицию о необходимости тако
го пересмотра, мы пока считаем его преждевремен
ным из-за недостаточности и пока малой изучен
ности сирийского материала. И все же, справедли
вости ради, нам хотелось бы привести пример в 
пользу упомянутого пересмотра из области своей 
компетенции - области искусства. И снова прибег
нуть к методу «портретирования». Но, как выяс
нится, этот пример подчеркивает скорее самобыт
ность и уникальность Мари, нежели преобладание 
сирийского или месопотамского влияний.

Такой пример особенно уместен и показателен, 
поскольку, в отличие от архитектуры, всегда «при
вязанной» к месту своего внедрения, распростране
ний предметов искусства не может подчиняться во 
всех случаях одним и тем же закономерностям. В 
поисках влияний следует учитывать специфические
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особенности каждой категории предметов. Это 
касается, например, произведений скульптуры.

Искусство ваяния в Мари по праву пользуется 
широкой славой, которую стяжало ему и количе
ство, и качество произведений. Как это обычно 
бывало на древнем Востоке, большая часть скуль
птур происходит из храмов. Так, в храме Иштар во 
время раскопок, проводившихся в ходе первого и 
четвертого сезонов, было зарегистрировано не ме
нее 111 инвентарных номеров, которым соответ
ствуют либо целые статуи, либо их фрагменты 
[Parrot, 1956, с.67-112, табл.ХХУ-XLV]. В храмах 
Нинни-Заза и Иштарат было собрано не менее 350 
инвентарных единиц статуй и фрагментов [Parrot, 
1967, с.37-178, табл.ХІІ-LIX]. Многие фрагменты 
могут принадлежать одной статуе, и потому нельзя 
достаточно точно определить, сколько всего ста
туй было в одном святилище (более сотни?). Во вся
ком случае, следует подчеркнуть исключительное 
обилие, если не численную уникальность подобных 
находок [Parrot, 1968, р .15-20]. Другие храмы на 
территории Мари не обнаружили такого богатства 
скульптур, поставленных по обету (ex voto). Разу
меется, было бы естественно задаться вопросом о 
социальных, религиозных и культурных причинах 
такого несовпадения, но это представляет собой 
отдельный и весьма объемный исследовательский 
сюжет. Весьма возможно, что не все статуи, най
денные в святилищах священного квартала к югу и 
к северо-востоку от храма Дагана, были поставле
ны ex voto - некоторые из них просто могли пред
ставлять собой  стационарные изображения б о 
жеств. К тому же, если развалины дворца Зимри- 
Лима и содержали образцы исключительной важ
ности, то слои этого же здания, соответствующие 
III тысячелетию, гораздо беднее статуэтками. Та
ким образом, места находок более или менее соот
ветствуют тому, что можно видеть в Месопотамии, 
а также в Сирии, где больше всего статуй обычно 
бывает в храмах, но от случая к случаю их находят 
также и в культовых помещениях дворцов. Следо
вательно, мы не видим здесь ничего такого, что не 
соответствовало бы обычному положению дел на 
Древнем Востоке. И нет никаких оснований искать 
причины особого богатства Мари произведениями 
скульптуры в каких-то местных особенностях.

Благодаря своему географическому положению 
на стыке областей, более или менее богатыми про
изведениями скульптуры (прибрежной и внутрен
ней Сирии, долин Хабура и Диялы, Ассирии и 
Шумера), Мари могло быть местом, где встреча
лись разнообразные влияния. Однако сравнение 
различных произведений ничего подобного не по
казывает - напротив, создается впечатление значи
тельной индивидуальности местной скульптуры. 
Изделия из Мари поражают рядом моментов:

- значительным разнообразием поз. В то время 
как обычно наиболее распространенным является 
положение стоя, причем либо обе руки сложены 
перед грудью в позе адорации, либо одна рука дер
жит какой-то предмет (кубок, ветвь...), в Мари мы 
видим, кроме того, играющих на арфе сидящих 
музыкантов, персонажей, восседающих на троне, 
пары, сплетенные в объятия, жертвователей, несу
щих козленка, и т.п.;

- трактовкой одежды, которая сама по себе не 
отличается от той, что засвидетельствована на Ди- 
яле или в Телль-Чуэре, но иногда с удивительной 
точностью воспроизводит материал. Это особенно 
характерно для выделки древними художниками 
юбки-каунаке (статуэтки жрицы из храма Иштар 
или мужской статуи царя Ику-Шамагана из хра



ма Нини-Заза, и многие др.). К этому можно доба
вить и пряди на каунаке Эбих-Иля;

- лепкой лица, в отдельных случаях поражаю
щей успешными поисками объема и непривычным 
в древневосточных изображениях реализмом. Это 
даже позволяет ставить вопрос о развитии искус
ства портрета в Мари.

Во всех этих произведениях, достигших высокой 
степени совершенства, не ощущается сколько-нибудь 
заметного внешнего влияния. Действительно, сирий
скую скульптуру III тыс. до н.э. еще только предсто
ит открыть, а статуэтки из бронзы не позволяют 
полностью привязать Мари к сирийскому миру. 
Впрочем, это не касается других категорий матери
ала. Наши же наблюдения показывают, что произ
ведения из столицы Среднего Евфрата относятся к 
группе, которую принято считать месопотамской. И 
при детальном рассмотрении эти произведения не 
поддаются отождествлению ни с одним определен
ным центром. Так, изделия из Телль-Чуэры ближе к 
предметам с Диялы, чем к предметам из Мари.

Единственным объяснением столь глубокой 
культурной самобытности, свойственной столице 
Среднего Евфрата, как нам кажется, может быть 
существование там особой  школы (или мастерс
кой), которая сумела создать на технической и 
культурной основе, несомненно, общей для всех 
стран Ближнего Востока, произведения более ори
гинальные, чем рядовая продукция, и в их числе 
отдельные шедевры, поражающие своей тонко
стью. И, как можно видеть, наш очерк об искус
стве и культуре Мари построен на преимуществен
ном рассмотрении именно таких шедевров на о б 

ХАССАН ХАСАН ДРЕВНИЙ ГОРД МАРИ (проблемы
щем фоне месопотамской культуры. Эти шедевры 
и порождают в нашем сегодняшнем сознании и 
восприятии «культурный феномен М ари», кото
рый подлежит отдельному изучению.

Таким о б р а зом , м ож но утверж дать, что 
Мари составляет часть как сирийского, так и 
месопотамского мира, сохраняя, однако, пора
зительную сп особность  трансформировать о б 
щие для всего Ближнего Востока культурные и 
религиозные основы  и технические приемы и 
предлагать совершенно оригинальные решения. 
Лишь при учете такой способности , или «энте
лехии» культуры М ари, ее о соб ой  «духовной  
энергии» [см. : Кнабе, 1994, с .200-205] можно бу
дет прийти к окончательному заключению и ре
шить, играет ли лишь Мари роль реципиента, 
копирующ его свое окружение, или, н аоборот, 
оно была способно на подлинную самобытность 
и преодоление воспринятых влияний. Для это 
го, разумеется, придется в перспективе давать 
оценку относительной важности различных со 
ставляющих цивилизации Мари.

Разумеется, в рамках этой краткой и обзорной 
статьи не может быть и речи об окончательном ре
шении такой глобальной научной проблемы. Но 
она является ориентирующей при исследовании 
«культурного феномена» марийской цивилизации. 
Свою задачу мы здесь лишь усматриваем в том, 
чтобы такую проблему поставить, наметить пути 
для ее разрешения, причем так, чтобы при даль
нейшем изучении можно было выйти за пределы 
частного случая, каким является Мари, решить 
важнейший вопрос о взаимных связях историчес
ких центров Ближнего Востока с одной стороны, и 
об их самобытности - с другой.
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Л.А. МАМЛЕЕВА СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Л.А. МАМЛЕЕВА

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
В СИСТЕМЕ ТРАНСЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

The a r t i c l e  s tu d ie s  th e  fo rm a t io n  o f  th e  G reat S ilk  Road, th e  main s ta g e s  o f  i t s  g e n e s is  and i t s  r o l e  in  th e  
econ om ic and c u lt u r a l  in t e r a c t io n  o f  E urasian  n a t io n s . The G reat S ilk  Road was one o f  th e  w o r ld  s o ld e s t  and m ost 
h i s t o r i c a l l y  im p o rta n t t r a d e  r o u te s  and i t  has th e  g r e a t  in f lu e n c e  on  th e  c u lt u r e  o f  China, C en tra l A s ia  and th e  
West.

S in ce  th e  3rd m illenn ium  B.C., t r a d e  c o n ta c ts  w ere e s ta b lis h e d  betw een  M esopotam ia and M iddle  and C en tra l A sia . 
The c o n ta c t s  d e v e lo p e d  th rou gh  th e  «Lazurute and «N ephrite  roads.

From th e  2nd m illenn ium  B.C. th e r e  w ere ca ravan  r o u te s  from  th e  w estern  re g io n s  o f  th e  A chaem enids s t a t e  t o  
B a c tr ia  and In d ia .

By th e  1st m illenn ium  B.C., th e  C hinese Em pire e s ta b lis h e d  d i r e c t  p o l i t i c a l  r e la t io n s  w ith  th e  s ta t e s  o f  C en tra l 
A sia . The Far East and Near East tr a d e  ro u te s  merged and u n ite d  th e  Old W orld c iv i l i s a t i o n s  in t o  a  s in g le  M acrosystem.

In th e  M iddle Ages, th e  G reat S ilk  Road tu rn ed  in t o  r e g u la r ly  fu n c tio n in g  Trans -  Eurasian tr a d e  rou te , c o n tr o lle d  
on a s t a t e  l e v e l .

D if fe r e n t  s o c i e t i e s  o f  t h is  system  fu n c t io n e d  u nder d i f f e r e n t  c o n d it io n s , d e term in ed  by  s o c ia l - c u l t u r a l  and 
econ om ic fe a t u r e s  o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  developm ent.

Система торговых трасс древности и средневе
ковья, связывавшая страны Запада со странами 
Востока, известна под названием Великого шелко
вого пути. Проблеме его сложения и функциониро
вания, характера перевозимых по нему в разные 
эпохи товаров посвящена обширная литература. 
Накопленный исторической наукой материал по
зволил дифференцированно подойти к освещению 
роли отдельных региональных центров в осуществ
лении торговых контактов, выявить ассортимент 
товаров, пользовавшихся спросом, а так же конк
ретизировать некоторые проблемы, связанные с 
направлениями торговых коммуникаций. Менее 
изучен, на наш взгляд, вопрос о роли Великого шел
кового пути в культурном взаимодействии народов 
Евразии. И практически неосвещенной является 
проблема его значения в установлении и функцио
нировании структуры глобального взаимодействия 
в эпоху поздней древности и на протяжении всего 
средневековья. Структуры, охватывавшей цивили
зации, кочевые народы и племена от Европы до 
Китая, от Индостана до Урала и Сибири.

Формирование этой трансевразийской комму
никационной системы началось задолго до рубежа 
эр. Уже в III тыс. до н.э. известны пути из Месопо
тамии и Элама в долину Инда и предгорья Пами
ра, откуда в страны Ближнего Востока перевозил
ся бадахшанский лазурит. Путь от месторождений 
Бадахшана на Запад проходил через северные пред
горья Иранского плато к городам Двуречья - Уру , 
Уруку, Кишу, Лагашу. Южным был караванный 
путь из Двуречья в долину Инда к центрам циви
лизаций Хараппы и Мохенджо-Даро. Как показал 
Дж. Р.Алден, державшие в своих руках торговлю 
между Двуречьем и культурными центрами доли
ны Инда эламиты в IV - III тыс. до н.э. создали на 
Среднем Востоке разветвленную сеть коммуника
ций с системой узловых протогородских и ранне
городских центров [ Alden J.R.. 1982]. В северном 
направлении один из маршрутов достигал Приара- 
лья (в пределах будущего Хорезма). Предполагает
ся, что через этот район осуществлялись поставки 
лазурита во внутренние области Центрального 
Казахстана, а так же в Ферганский и Ташкентский 
оазисы [Ширинов, 1990, с.4-9]. Возможно, роль по
средников в этих контактах выполняли пастушес
кие племена бронзового века, которые с появлени

ем кочевого скотоводства во второй половине II 
тыс.до н.э. начинают втягиваться систему товаро
обмена между областями Средней Азии, Южной 
Сибири и Приуралья. Их участие увеличивало воз
можности осуществлять обмены полезными иско
паемыми, драгоценными и полудрагоценными кам
нями на большие расстояния. Племена, заинтере
сованные в получении сырья становились, в конеч
ном счете, звеньями «лазуритовой цепи». В сер. I 
тыс.до н.э. объем перевозок становится весьма зна
чительным. если учесть данные письменных источ
ников. Н.Б.Янковская, анализируя экономическое 
состояние Ассирийской державы, приводит весьма 
любопытный факт: в VIII ст. до н.э. Тиглатпаласар 
III вводит налог с подвластных Ассирии областей, 
размер которого соответствовал девяти тоннам 
лазурита [Янковская, 1956, с.33]. Подобные цифры, 
на наш взгляд, могут свидетельствовать, как об 
имевшей место потребности в камне, так и о нала
женной практике добычи и транспортировки его 
на большие расстояния.

Параллельно с «лазуритовым» в древности фун
кционировал и «нефритовый» путь. В литературе 
упоминается несколько месторождений нефрита, 
откуда этот камень поступал в Китай. Первое - в 
Прибайкалье и Восточных Саянах и в этом случае 
путь должен был пролегать через Монгольские сте
пи, второе -  хотанское месторождение в верхнем те
чении р.Яркенд, упоминаемое китайскими источ
никами доханьского времени. Чжан Цянь, посетив
ший Центральную Азию в 140-130 г.г. до н.э. отме
тил, что добыча и отправка этого камня в Китай 
началась задолго до его поездки . Китайский ис
точник «Гуань-цзы» отмечает, что посредниками в 
торговле нефритом выступают юэчжи, вплоть до 
III ст. до н.э.. контролировавшие территории Вос
точного Туркестана [Лубо-Лесниченко,1994, с.213].

По мнению Шефера Э., хотанский нефрит уже 
с неолитического времени играл важную роль в 
культуре Китая и употреблялся главным образом 
для изготовления ритуальных и магических пред
метов. Вплоть до ханьского времени существовала 
вера в царя - шамана, который с помощью скипет
ра из зеленого нефрита вызывал появление драко- 
на-дождя [Шефер, 1981. с. 296-297]. Исследователи 
отмечают, что во второй половине II тыс. до н.э. 
хотанский нефрит уже ввозился в Китай. В захоро-
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нении Фу Хао в Аньяне было обнаружено около 
семисот изделий, изготовленных из хотанского не
фрита, которые датируются Х Ш -Х П  ст. до н.э. 
Интересным представляется тот факт, что большин
ство китайских находок из нефрита относится к 
чжоусскому и раннеханьскому времени . Е.И. Лубо- 
Лесниченко в этой связи указывает на западное 
происхождение чжоусцев, которые, по-видимому, не 
прерывали связей с населением Восточного Турке
стана [Лубо-Лесниченко, 1994, с.212]. В этой плос
кости, очевидно необходимо рассматривать пробле
му взаимоотношений Китайской цивилизации с 
кочевыми племенами Центральной Азии и север
ных по отнош ению к Китаю степных областей 
Монголии. Достаточно вспомнить гипотезу Л.С. 
Васильева об участии в формировании Шань-Инь- 
ского государства скотоводческих племен, вероят
но индоевропейского происхождения, которые пе
ренесли по степному поясу Евразии с запада на бе
рега Хуанхэ бронзолитейное производство, коне
вод ство  и боевую  колесницу [В асильев,1998, 
с. 179,181]. В Диенской культуре верхнего течения 
р.Янцзы (IV ст. до н.э.) проявились черты всадни
ческой культуры Центральной Азии. Примером 
может служить множество бронзовых скульптур, 
выполненных аналогично звериному евразийскому 
стилю [Деопик,1979, с.62-67]. Вероятно, по тради
ционным путям миграций кочевых племен осуще
ствлялся перенос технических изобретений, культур
ных воззрений и естественно - товаров для обмена 
и торговли. Вполне очевидно, что средневековая 
система Ш елкового пути, на всем его протяжении с 
запада на восток, явилась результатом столетиями 
нарабатывавшегося опыта обменно-торговых кон
тактов представителей оседлых и скотоводческих 
народов. И народы степных пространств Евразии, 
бесспорно, принимали в этом участие.

Не позже II тыс. до н.э. один из торговых путей 
из Ферганы вел к Уралу и Поволжью через Казах
станские степи. Находки Пазырыкских курганов на 
Алтае и в Минусинской котловине дали основания 
Руденко С.И. предположить, что середина I тыс. до 
н.э. была временем интенсивных обменов племен 
Южной Сибири по пути, названному в средневеко
вое время Кыргызским [Руденко, 1962, с.39].Установ
лено, что шелк из Пазырыка - китайского проис
хождения. По предположению Лубо-Лесниченко, 
южнокитайское царство Чу (совр. провинция Ань
хой ) в VI-III ст. до н.э. было поставщиком в Юж
ную Сибирь таких предметов роскоши, как: шелк, 
вышивки, бронзовые зеркала.

С древности нити товарообмена протягивают
ся от Восточной Азии к центральноазиатскому, 
среднеазиатскому и юго- восточноазиатскому ре
гионам. Уже в середине II тыс. до н.э. шелк через 
Восточный Туркестан проникает на территорию 
Средней Азии. На городище Сапаллитеп (юг Узбе
кистана), датированном 1700-1350 г.г. до н.э., были 
обнаружены фрагменты шелковых тканей [Аска
ров, 1973, с. 173-174]. Материальные свидетельства 
о наличии шелковых тканей в Северной Индии вос
ходят к концу II тыс. до н.э [Gulati, 1961, р.55-57]. 
Помимо изделий из шелка, необходимо так же об 
ратить внимание на важный археологический ис
точник, свидетельствующий о развитии опосредо
ванных торговых связей между Востоком и Запа
дом во второй половине I тыс. до н.э. Речь идет об 
изделиях из стекла, центр производства которых, 
начиная со II тыс. до н.э., находился в Восточном 
Средиземноморье. Ближневосточные бусы, изготов
ленные из прозрачного стекла и фрагменты стек
лянных браслетов были обнаружены в могильни
ках сакского времени (середине I тыс.до н.э.) на
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Южном Памире [Абзураков, Безбородов, Заднепр- 
вский, 1963, с.78-79]. На территории Китая наход
ки западных привозных бус датируются VI-III ст. 
до н.э [Лубо-Лесниченко, 1994, с.21]. Наличие в ука
занных алтайских памятниках ахеменидского им
порта (ковров, изделий из шерсти и др.) демонст
рирует развивающиеся к середине I тыс.до н.э. кон
такты с ближневосточным миром. Ахеменидские 
правители много внимания уделяли развитию тор
говых связей. Несколько караванных дорог, связы
вали отдаленные центры персидской империи: одна 
начиналась в Лидии, через Малую Азию вела к 
Вавилону. Вторая - из Вавилона к Сузам и далее к 
Персеполю. Третья соединяла Вавилон с Экбата- 
нами и продолжалась до Бактрии и северо-индийс
ких территорий. Не прерывались обмены Ближне
го Востока с народами, населявшими всю полосу 
восточного и южного Средиземноморья: из Египта 
и Сирии вывозились квасцы для отбелки шерсти и 
производства стекла. Египет поставлял золото и 
слоновую кость, Ливан - кедровое дерево. В Малой 
Азии вавилонских купцов интересовала медь, оло
во, строительный лес и полудрагоценные камни. 
Индия славилась золотом и слоновой костью, Со- 
гдиана - лазуритом, а Хорезм - бирюзой [История 
Востока,1997, с.301]. Стремелние увеличить при
быль вело к расширению товарообмена , но это 
было бы нереально без функционирования инфра
структурных связей, поддерживаемых, в конечном 
счете, государством. Политические институты вы
ступают своеобразными гарантами мира и отно
сительной безопасности торговых мероприятий. 
Итак, первое соприкосновение Востока и Запада, 
предполагающее обмен техническими знаниями, 
идеями, а также языковое и литературное взаимо- 
обогащение произошло во времена процветания 
Ахеменидского государства. Ближний Восток еще 
не вышел на прямые контакты с Дальневосточно- 
Тихоокеанским регионом, однако уже весьма отда
ленные районы Центральной и Средней Азии вклю
чились в систему опосредованных торгово-культур
ных отношений.

К V ст. до н.э. усиливает свой экономический и 
политический потенциал Античная греческая циви
лизация. Желание греков утвердить свое влияние в 
малоазийском регионе могло быть одной из причин 
греко-персидских войн. Победа греков в войне, тем 
более отступление отряда греческих наемников во 
главе с Ксенофонтом из Вавилонии к берегам Чер
ного моря в 401 г. до н.э., не встретившего на своем 
пути никакого серьезного сопротивления, стали сти
мулирующим фактором в последующей внешней по
литике европейцев на Востоке. Ибо с крушением 
мифа о непобедимости персов, продолжал господ
ствовать небезосновательный миф о несметных со
кровищах, которые таит в себе Восток. К IV ст. до 
н.э. греки, вероятно, уже имели представление об из
готовлении шелковых тканей. У Аристотеля в «Жиз
ни животных» имеется такое описание: «Из большо
го червя, который имеет большие рога, чем он отли
чается от остальных, в первом превращении полу
чается куколка, затем гусеница и в конце концов, 
кокон... От этого животного женщины разматыва
ют коконы и затем прядут их» [Лубо-Лесничен
ко,1994, с.213-214]. Возможно, ученик Аристотеля - 
Александр Македонский во время восточных похо
дов узнал много нового о шелке, тем более , что он 
не мог не видеть изделий из него. Однако, по мне
нию ряда ученых, Ближневосточный и Античный 
мир задолго до походов Александра Македонского 
был знаком с китайским шелком.

К. Леман-Хаупт исследовал ткань, найденную 
при раскопках урартской крепости Топрак-кола,
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разрушенной в 585 г.до н.э., и сделал вывод о ее 
китайском происхождении . В окрестностях Афин 
немецкие археологи обнаружили сосуд с пеплом, 
завернутым в ткани. Г.Хундт считает, что они были 
изготовлены из нитей китайского шелкопряда. 
Могила, где покоился сосуд, датируется последней 
третью V ст. до н.э. [Лубо-Лесниченко, 1994, с.216]. 
Франкфор А.-П. приводит в качестве примера, де
монстрирующего осведомленность Запада в отно
шении шелка, описанные Геродотом и Ксенофон
том одеяния Медеи. Автор полагает, что они были 
изготовлены из шелка диких шелкопрядов, различ
ные сорта которого в период VI-IV ст. до н.э. были 
известны в Индии [Франкфор, 1989. с.213].

Как видим, на сегодняшний день проблема про
исхождения античного шелка и пути его проникно
вения на Запад в предэллинистическое время пока 
не решена. Торговые операции греков на азиатских 
территориях если и имели место, то вряд ли носили 
регулярный характер. Хотя, нельзя не обратить вни
мания на высокую активность греческих торговцев 
в северопричерноморских колониях, что явилось ре
зультатом широкомасштабной торговой экспансии 
греков не только в средиземноморском, но и черно
морском ареалах. Опираясь на ряд отрывочных сви
детельств, некоторые исследователи предполагают, 
что уже в греческое время были известны пути из 
причерноморских колоний через Предкавказье к 
Каспийскому и Аральскому морям и далее - к про
ходами Гиндукуша в Китай [Mahaffi,1896, р.205]. 
Считается также, что перечень народов, который 
приводит Геродот, на пути от Северного Причерно
морья к “ Рифейским горам” опирается на сведения, 
полученные от торговцев, ведших через посредни
ков товарообмен с племенами Урала. Греческие ко
лонии в Крыму и Малой Азии, вплоть до Закавка
зья стали своеобразными форпостами в европейско- 
ближневосточной торговле.

Походы Александра Македонского на Восток, 
по мысли его наставника Аристотеля, должны были 
привести к утверждению господства свободного 
дуХа греков над рабской психологией азиатов. 
Сложно сказать, к каким историческим коллизиям 
могла бы привести реализация такого шовинисти
ческого проекта. В деятельности Александра Ма
кедонского проявилась политика, альтернативная 
той программе, на которую его ориентировал учи
тель. Создание огромного государства, объединяв
шего в своих границах народы как западного, так 
восточного социокультурных типов, стало едва ли 
не единственной в истории попыткой примирить 
Запад и Восток, как два различных образа жизни и 
мировоззрения.

Непродолжительный опыт соседства разных 
народов в рамках единой политической системы, 
от Балкан и Египта до Средней Азии и Северной 
Индии, не мог, на наш взгляд, не сказаться на гене
зисе торговых-связей между отдаленными областя
ми империи. Во времена Александра и при его пре
емниках, торговля в эллинистических государствах 
получает мощный толчок. Завоевание Востока про
стимулировало приток товаров из Африки. Индии 
и Аравии в Средиземноморье. Как отмечал Пьер 
Левек: «И мпорт предметов роскош и (слоновая 
кость, пряности, благовония, жемчуг, драгоценные 
камни...) повлек за собой дефицит балланса, что 
вызвало катастрофический отток из Средиземно
морья золота и серебра» [Левек, 1989. с.64]. С дру
гой стороны,торговая конкуренция вынуждала со
вершенствовать технические приспособления, рав
но как и улучшение техники навигации позволило 
купцам совершать отдаленные морские путеше
ствия. Важно, отметить тот факт, что строитель-
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ство портов, беспокойство о состоянии дорог и тор
говых площадей в городах являлось заботой элли
нистических правителей и в целом продолжало по
литику ахеменидских царей и Александра Македон
ского, направленную на создание эффективной ин
фраструктуры международной торговли.

Без сомнения, уже к раннеэллинистическому 
времени были установлены прямые контакты меж
ду странами Восточного Средиземноморья, Сред
ней Азии и Северо-Западной Индии. Далее они 
только интенсифицировались. Птолемеевский Еги
пет через Красное и Аравийское моря налаживает 
морскую торговлю с Малабарским побережьем 
Индии. В начале I тыс.н.э. в римской Александрии 
появляются сведения об индийских, бактрийских, 
скифских купцах; от Восточной и Центральной 
Европы до Средней Азии, Афганистана и Индии 
фиксируются находки денариев и ремесленных из
делий римских мастеров. В сокровищнице кушанс- 
кого царя в Беграме (Каписе) были найдены стек
лянные изделия из римского Египта или Сирии, 
гипсовые слепки с изображениями античных б о 
жеств, индийская резная кость и китайские лаки 
[Ставиский,1990, с.20].

Очевидно, что к рубежу эр был наработан зна
чительный опыт культурно-экономического сотруд
ничества представителей западного античного об
щества. через посредство ближневосточно-передне
азиатских торговцев с народами Центральной, 
Средней и Ю го-Восточной Азии. Однако анализ 
генезиса Великого шелкового пути невозможен без 
учета формирования коммуникационной сети от 
Дальнего Востока (Китайского цивилизационно
го центра опережающего развития) в северном, за
падном и юго-западном направлениях. Этот про
цесс осуществлялся, при установлении контактов 
древних китайцев с номадами Монголии и Восточ
ного Туркестана, а так же связей кочевников друг с 
другом (юэчжей, усуней и подчинивших их позднее 
- сюнну-хуннов). К началу правления династии 
Хань (202 г.до н.э.) фактически складывается еди
ная в пределах Восточной и Центральной Азии си
стема путей сообщения, которая охватывает обшир
ный ареал: от Северного Китая до Амура, Байка
ла, Минусинской котловины, Алтая, Тянь-Шаня, 
Памира и Тибета. Истории понадобилось совсем 
немного времени и к II ст. до н.э произошла «со 
стыковка» разделявшихся горными массивами за
падно-среднеазиатской и восточно-центральноази
атской коммуникационных систем. Это стало ре
альностью, вследствие установления китайской 
империей прямых политических, торговых и куль
турных связей с государствами Средней Азии, че
рез Фергану и Таласскую долину.

В 138 г. до н.э. китайский дипломат Чжан Цянь 
отправился на запад к племени юэчжей. дабы скло
нить их к войне с племенами сюнну. Во внешней 
политике император У-Ди руководствовался испы
танным методом древнекитайской дипломатии: 
руками варваров покорять варваров. Поездка Чжан 
Цяня, свидетельствовала о заинтересованности 
Китайской империи в поиске союзников и партне
ров в Средней Азии. Но миссия растянулась во вре
мени, ибо дипломат попал в плен к сюнну и лишь 
через десять лет сумел бежать и продолжить свое 
дело. К тому времени юэчжи находились в Средней 
Азии, покорив Бактрию. И хотя эта дипломатичес
кая поездка окончилась безрезультатно, для миро
восприятия китайцев сведения, собранные Чжан 
Цянем стали бесспорно полезными.

Во время своего путешествия Чжан Цянь по
бывал в Фергане (Давань), Бактрии. О последней 
стране китайский дипломат писал: «Войска их ела-
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бы, робки в сражениях. Жители искусны в торгов
ле... столица называется Ланьши. В сем городе есть 
рынок с различными товарами... купцы ходят 
торговать в Индию» [История Востока,1997, с.551]. 
Общаясь с торговцами, Чжан Цянь собрал сведе
ния об Индии (Шэньду), о Парфии (Аньси); узнал, 
что Китай многим народам известен как страна 
шелка. Возвращался дипломат после первой своей 
миссии по пути, который в эпоху Ранняя Хань (202 
г. до н.э. - 8 г. н.э.) был известен как «дорога ця- 
нов». Новые знания значительно расширили гео
графический кругозор китайских правителей, что 
отразилось на их внешнеполитических планах. С 
этого времени западные торговые пути стали же
ланным объектом китайских захватов. Интересы 
торговли выступают мощным катализатором внеш
неполитических процессов в регионе.

Ко II ст. до н.э сюнну господствовали в Ганьсу 
-  стратегически важном коммуникационном райо
не. Против них в 121 году до н.э. Китаем был пред
принят успешный поход, вследствие которого сюн
ну оказались вытеснены из Ганьсу и к тому же от
резаны от своих союзников - цянов (племен Тибет
ского нагорья). Для Ханьской империи была рас
чищена дорога в Восточный Туркестан. До Дунь- 
хуана началось строительство мощной линии обо
ронительных укреплений и поселений. Отправляе
мые в Восточный Туркестан торговые караваны 
кладут начало интенсивному освоению Китайским 
государством «  Западного края «. Фактически, с 
конца II ст. до н.э. корректно говорить о появле
нии Великого шелкового пути, как регулярно дей
ствующей системы трансевразийских коммуника
ций. Выход Ханьского государства на центрально- 
азиатские трассы создавал потенциально иные ус
ловия для получения дохода, а также благотворно 
сказался на оживлении деятельности торгово-ремес
ленных центров, расположенных вдоль меридио
нальных магистралей.

К 1-му ст. н.э. устанавливаются систематичес
кие торговые отношения между цивилизациями 
Евразии. Они образуют некую многополюсную 
макрообщность с развивающимися инфраструктур
ными связями. Последние нередко нарушались 
вследствие военных экспансий, но всегда оставались 
весьма продуктивными, влияя не только на эконо
мическую, но и идеологическую сферы жизни на
родов, принимавших участие в трансматериковой 
торговле. Ее функционирование существенно ска
залось на жизни кочевых племен. Взаимоотноше
ния между оседло-земледельческими и скотоводчес
кими обществами вышли на иной уровень, ввиду 
открывшихся возможностей получения дополни
тельных доходов от торговли. Номады Евразийс
ких степей были активными участниками торгово
обменных операций, испокон веков нуждаясь в то
варах земледельческого производства. Занимая цен
тральные области Евразии, они выходили на кон
такты с цивилизационными центрами от Китая до 
Центральной Европы. Легко объяснимо желание 
китайских политиков выйти на среднеазиатские 
рынки, имея союзников в борьбе с кочевниками. К 
тому же китайские походы в Восточный Туркестан 
и Среднюю Азию стимулировались желанием за
получить знаменитые ферганские аргамаки - высо
ко ценившуюся породу лошадей.

Активная завоевательная политика императо
ра У-Ди (перевод его храмового имени означал «во
инственный император»), приведшая к захвату про
тогосударства Намвьет - на юго- западе, а на вос
токе- к присоединению части Кореи, проводилась 
в русле расширения сфер влияния Китайского го
сударства во всех направлениях. Весьма резко оце
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ниваемые современниками, военные кампании им
ператора У-ди, истощившие казну и вызвавшие 
социальные потрясения, тем не менее, имели след
ствием органическое включение Китая в культур
но-экономическую структуру Евразии. С ханьско
го времени китайские источники серьезное внима
ние уделяют вопросу о дорогах, пересекающих Цен
тральную Азию в западном направлении.

«Хань шу» описывает две основные трассы на 
Запад: Южную - от Чанъани, вдоль северного скло
на гор Куньлунь, к юэчжам, в Бактрию и Парфию и 
Северную, которая начиналась в Турфанском оази
се и следуя вдоль Тянь -Шаня, через Памир достига
ла районы Нижней Волги и Приуралья [Лубо-Лес
ниченко. 1994, с.232]. В «Кратком описании Вэй», 
составленном Юй Хуанем в III ст. н.э. уже фигури
рует три дороги: Южная. Средняя и Новая.

По мнению Е.И. Лубо-Лесниченко, во времена 
Западной Хань Средняя дорога была главной ком
муникацией, связывавшей Китай с Ферганской до
линой и Согдом. Новая дорога начинает осваивать
ся при императоре Сюань-ди (74-49 г.г. до н.э.)- вре
мя, когда гуннский правитель в Чэши был разбит 
китайскими полководцами Чжэном и Цзи. Новая 
дорога становится главной дипломатической и тор
говой артерией в период Восточной Хань. Иссле
дователь отождествляет Новую дорогу «Вэй люэ» 
с Северной дорогой «Хань шу». Описание южной 
трассы в обоих источниках совпадает: от Яркенда 
путь вел к Ташкургану, оттуда в Вахан. Из Вахана 
одна дорога шла на запад в Балх и Мерв, затем в 
Экбатану, Ктесифон и далее по старой ахеменидс- 
кой дороге в Сирию через торговые фактории Се
верной Месопотамии. Вторая - на юг к Кашмиру, 
достигая устья Инда и выводя на морские комму
никации И ндийского океана [Лубо-Л есничен
к о ,1994, с.234].

Эти данные легли в основу распространенной 
оценки Великого шелкового пути, как единой сис
темы экономических связей Востока и Запада осу
ществлявшихся по трем основным магистралям. 
А .А. Иерусалимская делает важное уточнение, ха
рактеризуя Среднюю дорогу, по крайней мере до 
Самарканда, как «исключительно трассу ирано
китайских, а так же ирано-среднеазиатских контак
тов». По Птоломею, его западный пункт находил
ся у Зевгмы на Евфрате, где организовывается центр 
сделок по перепродаже шелка. Дальнейший путь на 
запад для восточных купцов был закрыт [Иеруса
лимская, 1990. с.56]. Северная и Южная трасса впол
не могут рассматриваться, как трассы средиземно
морско-среднеазиатской и средиземноморско-вос- 
точнотуркестанско-китайской торговли. Они были 
более протяженными и включали не только сухо
путные, но морские коммуникации. Причина такой 
дифференциации легко объясняется анализом по
литической ситуации Евразийского континента.

В I-II ст. н.э.,по словам Б.Н.Ставиского, впер
вые в истории возникла макрополитическая сис
тема, которая охватила всю цивилизованную по
лосу Старого Света. Образовывается «квартет че
тырех империй древности»: Римской, Парфянс
кой, Кушанской (большая часть Средней Азии, 
Афганистана и Индостана) и Китайской. Они 
вступили в сложные политические, экономичес
кие и культурные контакты друг с другом, что 
сказалось на состоянии трансконтинентальных 
коммуникаций [Ставиский,1990, с .19]. Римско- 
парфянское военное противостояние препятство
вало установлению прямых отнош ений стран 
Средиземноморья с Дальним Востоком и Сред
ней Азией, что вынуждало их к эксплуатации пу
тей, не контролировавшихся Ираном.



Л .А. МАМЛЕЕВА СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Черноморско-северокаспийская магистраль 

была одной из возможных альтернатив, в обход 
«иранского барьера». Есть основания полагать, что 
римская политика утверждения господства в А р
мении, Иберии и Албании ставила целью сохранять 
контроль над северным транзитным путем через 
Каспийское море. Владея акваторией Черного моря, 
римское государство делало все возможное, дабы 
закрепится в Закавказье. Это давало бы не только 
политические, но и прямые экономические выгоды, 
избавляя западных купцов от финансово обреме
нительной опеки парфянских посредников при вы
ходе на среднеазиатские рынки. В римско - парфян
ское время Армения чаще выступала на стороне 
запада, а после сасанидского переворота 20-х г.г. 
III ст. н.э. в Иране, армянская династия Аршаки- 
дов полностью опиралась на Рим.

Борьба двух мощных государств за обладание 
Кавказом значительно повысила стратегическую 
роль кавказских проходов. В то время существова
ло два основных пути: через Дарьяльское ущелье 
(по современной Военно-Грузинской дороге) и 
очень удобный проход через Дербент. Ряд легенд 
связывает основание города с именем Александра 
Македонского. Эта версия не находит пока исто
рического подтверждения.

Античная литература свидетельствует об имев
шейся в руках древних авторов информации о Кас
пийском море. Описание Геродота касается как за
падных- гористых, так и восточных - равнинных его 
берегов, при этом упоминаются каспийские морские 
маршруты [Заход5р,1996, с.287]. Во время похода 
римского полководца Помпея в 66 г.до н.э.стало из
вестно, о существовании Албанского царства в со
став которого входил Дербент [История В осто
ка, 1997, с.538]. Римляне прилагали все усилия, что
бы установить контроль над кавказскими прохода
ми. Император Нерон готовил грандиозный поход 
в Закавказье. Подчеркивалась цель этого мероприя
тия: утвердить римское господство на Западном по
бережье Каспийского моря и осуществить мечту 
Александра Великого о новых торговых путях через 
Прикаспий на Восток [Дербенту-5000 лет, 1989, с. 18].

В 80-х г.г. IV ст. н.э. Закавказье было поделено 
между Ираном и Римом на сферы влияния. Саса- 
нидская династия установила контроль над запад
ным Прикаспием. Уже с V ст. н.э. Иранское госу
дарство, защищаясь от набегов кочевников из Пред
кавказья, начинает строительство мощных оборо
нительных сооружений в Дербенте. Аналогичная 
причина защиты от варварских германских племен 
не только своих границ, но и интересов в регионе, 
заставляла Римское государство напрягать силы в 
Северо - Западном и Северном Причерноморье.

Согласно выводам В.М.Зубаря. во второй по
ловине II ст. н.э. —  первой половине III ст. н.э. рим
ские войска удерживали Юго-западный Крым от 
Херсонеса до р. Альмы. Так же под контролем ле
гионеров находилась территория южного побере
жья Крыма, в ареале между современными города
ми Алуштой и Севастополем [Зубарь.1994, с.77]. 
Однако, присутствие в Северном Причерноморье 
римских войск является недостаточным аргументом 
в пользу торгового влияния римлян на транскас
пийском участке Великого шелкового пути, с уче
том традиционно прочных посреднических позиций 
в торговле с варварами северопричерноморских 
колоний. Вероятно, активными агентами торговых 
операций в регионе были ираноязычные сарматс
кие племена, занимавшие ведущее положение в сте
пях от Приаралья до Дона.

Исследователи обращают внимание на тот факт, 
что переселение сарматов в причерноморские степи
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совпадает с экономическим оживлением античных 
центров. Это было выгодно номадам, ибо обеспечи
вало стабильный приток к ним товаров оседло-зем
ледельческого производства [Симоненко,Л о- 
бай, 1991, с.81]. Анализируя известное сообщение 
Страбона о торговле аорсов. авторы делают вывод 
об участии сарматских племен в торговых операци
ях с индийскими и армянскими купцами, которые, 
выходя в районы Нижнего Поволжья и Северного 
Прикаспия «вынуждены были продавать свои това
ры хозяевам этих мест - аорсам. Перекупая товары у 
мидян и армян, они затем поставляли их в античные 
центры Причерноморья и обширные степи, населен
ные кочевниками» [Симоненко, Лобай,1991, с.80].

Античная литература имеет отрывочные упо
минания, касающиеся северной трассы Великого 
шелкового пути в этот период. В «Географическом 
руководстве» Птоломея (сер. II ст. н.э.) сообщается 
о направлении Волги и впадении в нее Камы. Часть 
сведений была заимствована Птоломеем у геогра
фа І-ІІ ст. н.э. Марина Тирского, который, в свою 
очередь, пользовался информацией македонского 
купца Маеса Тициана, отправлявшего торговые 
караваны к Восточному Туркестану. Л.А. Ельниц- 
кий предполагает существование в римско-иранс
кое время дорожников для торговцев, содержащих 
сведения о пути, идущем от Азовского моря, через 
степи Нижней Волги, южнее Аральского моря, че
рез Амударью, Хорезм и далее на юго-восток [Ель- 
ницкий, 1961, с.200-203].

Весьма любопытен в этом ключе эпизод, свя
занный с экспедицией Патрокла с целью исследо
вания побережья Каспийского моря, по поручению 
Селевка I Никатора. Разрабатывавшийся проект 
прорытия канала между Каспийским и Черным 
морями, видимо, в первую очередь должен был слу
жить интересам мировой торговли. Плиний Стар
ший (I ст. н.э.), ссылаясь на римского писателя Вар- 
рона, дает указания о Черноморско-Каспийской 
дороге: «Индийские товары, перевозят, через Кас
пийское море вверх по реке Куре и по суше... они 
могут прибыть к реке Фазису, которая впадает в 
Черное море» [Манандян,1954, с.54].

Наличие связей по транскаспийскому пути в 
античное время подтверждается археологическим 
материалом. Китайские зеркала, датированные 
концом П-I ст. до н.э. обнаружены у хутора Виног
радное (Нижний Дон) и с.Старая Полтавка в Ниж
нем Поволжье [Синицын, 1946, с.92].. О собо следу
ет выделить материалы Лебедевского могильника 
- позднесарматского памятника II—IV ст. н.э., рас
положенного на окраинах Западного Казахстана. 
Его своеобразие состоит в том, что в захоронениях 
были обнаружены предметы импорта, как запад
ного происхождения: римские шарнирные эмале
вые фибулы, малоазийские амфоры, бусы и пр., так 
и восточного- среднеазиатского, переднеазиатско
го и китайского производства: ханьские зеркала, 
хорезмийская гончарная керамика и т.д. По мне
нию М .Г.М ош ковой, обилие в одном памятнике 
столь разнообразных предметов может свидетель
ствовать о том, что кочевой народ, оставивший эти 
вещи, контролировал, или в какой-то форме уча
ствовал в караванной торговле между Западом и 
Востоком, по трассе, проложенной от городов Со- 
гдианы по бассейну Сырдарьи к Северному При
черноморью с переправой на Волге, а затем выхо
дом к Танаису [Мошкова, 1990, с.37]. При этом не
обходимо учитывать, что не все комплексы, содер
жащие импортные изделия демонстрируют чисто 
торговые связи, иногда причину их наличия в па
мятниках стоит искать в дипломатических интере
сах, а потому неоценимую помощь в исследовании
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дает анализ политических взаимоотношений в ре
гионе, которые в свою очередь влияли на расста
новку торговых приоритетов.

К первым столетия н.э. экономические связи меж
ду представителями западных и восточных цивили
заций перестают быть спонтанными, более подчи
няясь логике политических и торговых расчетов. В 
самом глобальном смысле, международная торгов
ля становится делом государства и его администра
тивных институтов. В Китае во время правления 
династии Вэй (220-265 гг. н.э.) наплыв иностранных 
купцов в столицу, вынудил администрацию принять 
ряд мер. Каждый купец обязан был получить пас
порт-разрешение, в котором помимо его имени, ука
зывалась страна из которой он прибыл, пункт на
значения, перевозимые товары, а также перечень 
сопровождающих лиц [Лубо-Лесниченко, 1994, 251].

Действия китайских властей вызывают справед
ливое восхищение, с учетом политической обстанов
ки в китайском государстве. Падение дома Хань на 
рубеже И-Ш ст. н.э. стало большим, нежели смена 
одной династии другой. Современники восприни
мали это, как наступление хаоса, «смутного века», 
начало «всеобщей ненависти и вражды» [История 
Востока, 1997, с.67]. Распри и перевороты продол
жались до начала IV ст., когда политическая жизнь 
Китая развивается в условиях разделения страны 
на южную и северную части. Признававшие ранее 
власть дома Хань южные сюнну, совместно с дру
гими племенами постепенно занимают и опустоша
ют Северный Китай. «Кочевой «  фактор становит
ся особенно актуальным в международной полити
ке с момента попыток создания кочевниками мак- 
рогосударственных образований, сперва в пределах 
Великой степи, а затем и в общеевразийском масш
табе, начиная с гунно-тюркской экспансии на за
пад, положившей конец многовековой гегемонии 
иранских этносов в Восточно - Европейских степях.

Гунны явились первой волной тюркоязычных 
этносов в Европе, занимая первоначально про
странства Монгольских степей (естественно при 
условии признания их исторической преемственно
сти с племенами хунну). Уже в период формирова
ния Великого шелкового пути Ханьская империя 
была вынуждена считаться с гуннским объедине
нием, которое сложилось при шаньюе Тумэне (ум. 
в 209 г. до н.э.) и распространило свое влияние от 
Байкала до Великой Китайской стены - при шаньюе 
М одэ (208- 175 г.г. до н.э). Вероятно при шаньюе 
Чжичжи (55-34 г.г. до н.э.) была предпринята по
пытка установить политическое влияние гуннов на 
Нижней Волге и Приуралье.

Находки, сделанные в гуннских погребениях 
Ноин-Улы позволяют говорить о развитых связях 
гуннов с Китаем и Западными регионами. Среди 
китайских «  подарков» - завуалированной формы 
дани, к гуннам поступали шелковые ткани, вышив
ки, ювелирные изделия. По мнению Бернштама, 
Ноин-Улинские ткани - часть этих дипломатичес
ких посылок [Бернштам, 1937]. Японский исследо
ватель Сато Гакэтоси предположил, что гунны в 
ханьское время вплоть до рубежа эр держали в сво
их руках посредническую торговлю  шелком по 
пути, который с древности связывал Восточный 
Туркестан с Северной Монголией, получив в Тайс
кое время название Уйгурского [Лубо-Лесниченко, 
1994, с.231,262].

По мнению Л.Н.Гумилева, к сер. II ст. н.э. хун- 
нское объединение распадается на четыре ветви: 
первая подчинилась сяньбийским племенам, вторая 
(южная) - китайцам; третья - «неукротимые» хунну 
отступили в Европу, а четвертая «слабосильные»- 
укрепились в Тарбагатае, а потом- в Семиречье и
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Джунгарии [Гумилев, 1993, с.200-201].В результате 
этих событий, Семиречье входит в зону влияния 
западных гуннов во главе которых стоял князь 
Хоянь. Примерно в это же время мы имеем первые 
свидетельства о гуннах в европейской историогра
фии. Дионисий Периегет около 160г. упоминает 
гуннов на северном востоке за Каспием. Первые 
достоверные сведения о гуннах в Европе мы нахо
дим у римского писателя конца IV ст. Аммиана 
Марцеллина, который сообщая о войнах гуннов с 
аланами и готами, не жалел эпитетов для описания 
их ужасного облик [Марцеллин, 1908, с.236-243]. 
Одержав победы над аланами к концу IV ст., гун
ны распространяют свою власть на Северное При
черноморье, а к сер V ст. н.э. угрожают обоим Рим
ским империям, приведя свои войска в Галлию и 
Италию. После смерти Аттилы в 453г. гунны отхо
дят из Центральной Европы в Приазовье, уступив 
ведущие позиции в Восточноевропейских степях 
племенам авар и булгар.

Достаточно долгое время в исторической лите
ратуре господствовала точка зрения, согласно ко
торой приход в Восточную Европу гуннских пле
мен стал причиной упадка ряда античных центров 
Северного Причерноморья. Однако результаты ар
хеологических исследований в значительной мере 
опровергли это утверждение. Разгром Ольвии и 
Тиры правильно было бы относить к середине III 
ст. н.э., вследствие вторжения готов в Причерномо
рье, а разрушение боспорских городов было связа
но с событиями 527/528 либо 534 г.г., когда был убит 
гуннский царевич Горд [Сазанов, Иващенко, 1989, 
с.84-102]. Это время, когда вернувшиеся из Цент
ральной Европы гуннские племена смешались с ос
новной массой населения Северного Причерномо
рья, уже не являясь лидирующим этно-политичес- 
ким объединением.

Сложно говорить, в какой форме гунны участво
вали в торговых взаимоотношениях в регионе. Во 
время своего продвижения на запад их силы были 
заняты войной и весьма вероятно, на наш взгляд, 
что признание их власти городами Севернрго При
черноморья вполне устраивало гуннских вождей. А  
наличие в тылу относительно стабильных с эконо
мической точки зрения районов облегчало доставку 
продовольствия и предметов быта. Вероятно, конт
роль над международными торговыми коммуника
циями являлся одним из источников политической 
власти и влияния в Степи. С позиции силы кочевни
кам было легче обеспечивать себя регулярными до
ходами, получаемыми с оседло - земледельческих 
народов. Война, как средство демонстрации своих 
военных возможностей, при условии дальнейших 
мирных взаимоотношений между кочевыми и осед
лыми цивилизациями. Тюрки в полной мере реали
зовали этот принцип на практике.

В сер. VI ст. н.э. на просторах Великой Степи 
утверждается власть тюркоязычного народа тюр- 
кютов во главе с правящим родом Ашина. После 
успешных войн с уйгурами и жужанами, тюркский 
вождь Бумын в 551 г. провозгласил себя каганом. 
Последующие победы расширили владения тюркю- 
тов на всю Центральную Азию от Маньчжурии до 
Керченского пролива, от верховьев Енисея до вер
ховьев Амударьи. Это вызвало массовые переселе
ния угорских и тюркских племен на запад за Волгу 
[Кляшторный, Савинов, 1994, с. 10]. К концу 60-х 
г.г. VI ст. Тюркский каганат ведет борьбу за конт
роль над торговыми путями, связывавшими Даль
ний Восток со Средиземноморьем, и тем самым 
включается в систему политических и экономичес
ких отношений ведущих государств того времени - 
Византии, Китая и Сасанидского Ирана.
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В начале 80-х г.г. VI ст. Первый Тюркский ка

ганат впервые в истории объединяет в рамках од
ного государственного образования практически 
весь ареал Евразийских степей, а так же области 
древних оседлых цивилизаций - Согд и Бухару, ко
торые являлись ключевыми точками на трассе Ве
ликого шелкового пути. Международный полити
ческий пасьянс лег таким образом, что конкурируя 
с Сасанидами, тюрки не без влияния согдийских 
купцов становятся партнерами Византии по нала
живанию прямой бесперебойной трансевразийской 
торговли от Китая к Средиземноморью. Ради это
го в 569 г. согдийский купец Маннах прибывает в 
качестве посла от тюркского кагана в Константи
нополь, обговаривая в качестве возможного вари
анта путь через Предкавказье, Северный Прикас- 
пий и Приаралье. Ответное византийское посоль
ство Земарха двигалось по этому маршруту и сви
детельствовало о заинтересованности Византии в 
торговом и политическом союзе с тюрками.

Следует однако отметить, что ко времени прав
ления императора Юстиниана (527-565г.г.) Китай 
теряет монополию на производство шелка. Весьма 
распространенной является точка зрения, что ки
тайцы охраняли секрет его производства. Либо их 
перехитрили, либо тайна не была за семью печатя
ми. Известно, что в V ст. н.э. культура шелковод
ства достигает Мерва [Массон, 1946, с.47-51]. К это
му же времени складывается согдийская школа шел
коткачества.

Это вероятно послужило сильным стимулом 
поиска согдийцами рынков сбыта своей продукции. 
Тюрки, с их военно-политической машиной, при
ходились как нельзя кстати. Геополитическое по
ложение евразийской степной тюркской империи 
способствовало передвижению через ее территорию 
самых разнообразных товаров, при этом ведущую 
роль в посреднической торговле с Китаем выпол
няли согдийцы, которые в ходе активной колони
зационной деятельности через Семиречье достига
ют Монголии и Ордоса.

К началу VII ст. при деятельном участии Ки
тая, объединенного в 80-е г.г. VI ст. под властью 
династии Суй, Тюркский каганат распадается на 
Восточно-Тюркский и Западно-Тюркский, при этом 
племена, ранее подчинявшиеся тюркам (булгары, 
хазары, а позднее уйгуры и др.) создают свои более 
или менее устойчивые государственные образова
ния, не прерывая торговых и культурных связей с 
ведущими цивилизационными центрами.

Если на заре средневековья ведущая роль в меж
дународной торговле принадлежала Восточнохри
стианскому и Ирано-зороастрийскому мирам, то к 
середине VII ст. динамика контактов определяется 
потенциями утверждающейся Мусульманской ци
вилизации. Распространив свою власть на огром
ной территории от Пиренеев до Средней Азии вклю
чительно, с 30-г.г. VIII ст. мусульмане с суши и моря 
атакуют христианские государства, перехватывая 
у них торговую инициативу. В раннесредневековом 
Западнохристианском мире мусульманские и иудей
ские купцы монополизировали торговлю предме
тами роскоши. Испанские Омейяды покровитель
ствовали еврейской торговле, аналогичным обра
зом относились к ним Каролинги, которые при нуж
де в деньгах обращались именно к еврейским рос
товщикам [Дживелегов, 1904, с.20].

Справившись со смутами эпохи иконоборчества, 
Византия с сер IX ст. н.э. возвращается на орбиту 
активных трансевразийских контактов. Внешнепо
литические сношения Византии с государством фран
ков, с Римом, с балканскими странами, с Русью и 
Кавказом становятся регулярными. Возрастает роль

Константинополя, как торгового посредника меж
ду Центральной и Восточной Европой с одной сто
роны и мусульманским Ближним Востоком с другой. 
Стабилизация политической и экономической жиз
ни Багдадского Халифата способствовала восста
новлению традиционных торговых связей по трас
сам Великого Шелкового пути. С этого времени сред
неазиатские территории оказались прочно интегри
рованы в Мусульманскую цивилизацию, имея через 
нее выход на весьма отдаленные рынки средиземно- 
морской и европейской торговли.

По сравнению с доисламским временем несколь
ко меняется ассортимент товаров. Помимо тради
ционного шелка, фарфора, чая, лаковых изделий, 
рабов и мехов, большую роль начинают играть 
такие товары, как хлопок, металлы, ковры, в том 
числе среднеазиатского производства. В это время 
развивается торговля Мавераннахра и Хорасана с 
Волжской Булгарией. К ней торговый путь вел по 
Амударье через Хорезм, разветвляясь на Нижнюю 
Волгу - к Хазарии, а на Среднюю - к Булгару, вы
ходя на Русь и далее через Новгород к странам Бал
тийского региона. Китайские, арабские и маверан- 
нахрские купцы проявляли должный интерес к се
верными маршрутами, ибо Восточноевропейский 
регион был одним из поставщиков ценной пушни
ны. В связи с этим неслучайно название, бытовав
шее в Ханьском Китае -»меховой путь», по которо
му из страны Янь, расположенной на Южном Ура
ле и в бассейне Камы, поступала пушнина. На ази
атских, как и на европейских рынках наибольшим 
спросом пользовался соболь, особенно черного цве
та. Промысел на него велся в таежной зоне между 
Северным Уралом и Обью. Из Двинских земель и 
Печоры поставлялся горностай [Ерманов, 1995, 
с.22]. Куница с белой грудкой добывалась повсеме
стно на Урале, в Крыму и на Кавказе, однако луч
шей купцами признавалась туркестанская. В сред
невековом обществе франков аристократия пред
почитала мех бобров. Это животное в европейском 
фольклоре того времени олицетворяло собой готов
ность к самопожертвованию. Имела хождение ле
генда о бобре, который сам себя оскопил, когда его 
настигли охотники. Семенные железы бобров об
ладали чудодейственным врачевательным сред
ством. Потому спросом пользовался не только мех 
животного, но и его шулятные яйца. Из волос хво
ста бобра и выдры изготавливались рисовальные 
кисти [Муратова, 1984, с.85]. Меховой экспорт из 
Восточной Европы так же включал лисицу, белку, 
рысь и песец.

Все эти данные подтверждают гипотезу, что 
роль Северной трассы в процессе функционирова
ния средневековой инфраструктуры Великого шел
кового пути была весьма значительна. В реконст
рукции направлений торговых контактов эти ма
териалы являются прекрасной дополнительной ин
формацией.

Уже говорилось о том, что взаимодействие Вос
точноевропейского и Средиземноморско-ближнево
сточного регионов с Китаем и Индией осуществля
лось при участии государств Средней Азии. Их уз
ловое положение на перекрестии межцивилизацион
ных связей первой половины-середины I тыс.н.э. 
вызывает особый интерес к этому району, сыграв
шему важную роль в системе торговых коммуника
ций поздней древности и средневековья. Специфи
кой указанного региона было то, что он оказался в 
зоне перекрещивающегося воздействия трех цивили
зационных систем: антично-христианского Среди
земноморья через Переднюю Азию, индуистско-буд
дийского и китайско-конфуцианского. При этом 
Средняя Азия выступала связующим звеном в кон
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тактах не только меридионального направления - с 
Запада на Восток и обратно, но и выполняла роль 
фокуса транскультурных контактов по линии север- 
юг. Последнее весьма характерно проявилось в зна
чимой позиции среднеазиатского региона по отно
шению к кочевому миру Евразийских степей. Есте
ственным следствием указанного положения Сред
ней Азии была высокая интенсивность межцивили
зационных контактов, проявлявшая себя в активном 
обмене товарами и информацией, насыщенностью 
культурных и экономических отношений. Однако 
подобная «распахнутость» миру таила в себе одну 
угрозу - уязвимость и открытость региона для втор
жений с разных сторон. Нападения греко-македон- 
цев, Ахеменидов, Сасанидов, арабов - с запада; юэч
жей, гуннов, тюркских народов - с севера; китайцев 
и отчасти монголов - с востока - это неполный пере
чень тех нашествий, которые довелось пережить на
родам Средней Азии в древности и средневековье. В 
конечном счете эти коллизии препятствовали сло
жению здесь долговечных государств наподобие рим
ского, ханьского или византийского.

Сегодня вполне очевидно, что каждый из б о 
лее-менее значительных торговых центров, распо
ложенных на трассах Великого Ш елкового пути, 
был не только посредником при передвижении то
варов с Востока на Запад или в обратном направ
лении, но и своеобразным медиатором в коммуни
кации многочисленных народов, живших по север
ную и южную, западную и восточную стороны этой 
трансевразийской магистрали.

В этом отношении характерным является вос
приятие изобразительных сюжетов центрально- и 
западноазиатского происхождения такой, в целом 
весьма самодостаточной и мало склонной к заим
ствованиям культурой, как китайская. В середине I 
тыс.н.э. в Китае происходят существенные сдвиги в 
мировосприятии, связанные с социальными потря
сениями и распространением буддизма. Перемены 
охватывают литературу, изобразительное искусст
во, архитектуру и музыку, обогащаясь буддийскими 
элементами. Но выразительно прослеживается и 
ближневосточное влияние. Так, в шелкоткачестве 
начинается использование сасанидских орнаментов 
и мотивов. Однако было бы упрощением считать 
этот процесс простым заимствованием. Преломля
ясь через многовековую китайскую культурную тра
дицию, сасанидский орнамент видоизменился. И в 
этом процессе нельзя не учитывать текстильного 
опыта согдийских шелкоткаческих центров. Стили
зованные изображения многих представителей жи
вотного мира - львов, павлинов, пегасов прижились 
на китайской почве. Но некоторые (например каба
нья голова) были отторгнуты. И хотя, по мнению 
Н.В. Дьяконовой, распространение иранских элемен
тов в китайском производстве шелка происходило в 
конце VI —  нач. VII ст., осуществилось оно за очень 
короткий срок-не более двух-трех десятилетий [Дья
конова, 1969]. Причину столь быстрого восприятия 
инородных традиций, возможно, следует искать в тот 
период китайской истории, когда отсутствие реаль
ной централизации и стабильности создавало усло
вия для проникновения в Китай культуры народов 
Центральной Азии и Ближнего Востока. В резуль
тате политической деструкции парадоксальным об
разом открылась возможность культурного синтеза 
китайского и иранского начал.

О собо следует отметить мощный поток религи
озных и философских воззрений, транслировавшихся 
дорогами Великого Шелкового пути. Проникнове
ние буддизма в Китай явилось прямым следствием 
развития торговых контактов. Первые буддийские 
общины в Китае появились в Лояне- главной коло
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нии западных купцов в Китае. Трансляция этого 
учения в пределы империи Хань осуществлялась, 
несомненно, из Центральной Азии, со стороны Ку- 
шанского царства, где последователи Еаутамы Буд
ды играли видную роль в духовной жизни с рубежа 
эр. В то же время торговыми трассами буддизм на
чинает проникать и в Западную Азию - в пределы 
Парфянского государства. В конце VI ст. н.э. буд
дизм вводится в Первом Тюркском каганате, отку
да он проникает к народам Южной Сибири, при
держивавшихся шаманистических культов, но вос
принявших культурные импульсы с Индостана. На 
поясных наборах енисейских кыргызов встречают
ся буддийские сюжеты [Савинов, 1989, с.309].

В свою очередь с Ближнего Востока в Централь
ную Азию и далее до Китая наблюдается распрост
ранение манихейства и христианства, преимуще
ственно в несторианской и, отчасти, монофизитской 
форме. Центром несторианства была Сирия. Его 
исповедовали и распространяли на востоке сирийс
кие купцы, доминировавшие в торговом отношении 
на западных трассах Шелкового пути, наряду с ар
мянами и иудеями. Не удивительно, что в раннем 
средневековье монофизитство и иудаизм проника
ю т в среднеазиатские города, а следы несториан про
слеживаются в Китае. Манихейство в 70-х гг. VIII 
ст. становится государственной религией централь
ноазиатского Уйгурского каганата, проникая туда 
из Согда. Далеко на восток распространяется и ис
лам: силой оружия до Памира и Тянь-Шаня, а далее 
- через торговлю и культурное взаимодействие. При 
этом, по справедливому замечанию М.Л.Швецова, 
зачастую очень трудно археологически засвидетель
ствовать расселение носителей этих религиозно-фи
лософских учений, однако реальное воплощение но
вых идей в произведениях искусства, в памятниках 
погребальной обрядности не вызывает сомнений. В 
качестве примера исследователь приводит образцы 
глиняных статуэток, изображающих всадника с выб
ритой головой и косой, идущей от макушки к носу, 
в материалах раннего средневековья европейских сте
пей, имеющие аналогии в памятниках Средней Азии 
[Швецов, 1990, с.78].

Тесные межкультурные контакты привели к 
созданию оригинальных произведений искусства, 
в которых проявился синкретизм иранской, китай
ской, согдийской и тюркской культурных традиций. 
Эти элементы переплелись так тесно, что исследо
ватели «одни и те же явления с равным основанием 
относят к западным или, напротив, восточным вли
яниям» [Маршак, 1971, с.50]. Также примечатель
но, что несмотря на конфессинальные различия, 
вдоль магистралей Великого шелкового пути, от 
Передней до Восточной Азии даже вырабатывают
ся общие планировочные черты храмовой архитек
туры: целла со святилищем и обходным коридором 
вокруг. Буддизм и зороастризм, основываясь на 
несколько иных формах организации ритуального 
пространства, тем не менее воплощают эту архи
тектурную схему в пределах Средней и Централь
ной Азии. [Рахамбабаева, 1990, с. 180-181]. Мусуль
манская цивилизация, устанавливая на первых эта
пах свое господство силой оружия, впоследствии 
заново открывает миру достижения греческой на
уки, распространяет знания индийских математи
ков - новую десятичную систему счисления, а так 
же знакомит с опытом медицины. Столетие за сто
летием, до начала политической деструкции, выз
ванной монгольскими завоеваниями, сохранялся 
дух диалога, способствовавший реализации мирно
го варианта развития человеческой цивилизации.

Таким образом, можно констатировать, что на
чало функционирования Великого Шелкового пути,
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приблизительно на рубеже эр и дальнейшее разви
тие этой системы коммуникаций стало мощным ин
струментом экономической и культурной интегра
ции народов Старого Света. С рубежа эр военное 
противостояние между восточной и западной циви
лизациями (в римско-иранском, византийско-саса- 
нидском, либо христиано-мусульманском вариантах 
), казалось бы, создавало не самые лучшие условия
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для торгового и культурного диалога. Однако, па
радоксальным образом торговля не только не пре
кращается, а наоборот интенсифицируются. Невзи
рая на сложные политические взаимоотношения ве
дущих средневековых государственных центров, вок
руг этой оси трансевразийских связей осуществля
лось многогранное торговое и культурное взаимо
действие цивилизаций Запада и Востока.

ЛИТЕРАТУРА

Абзураков А.А., Безбородов М.А., Заднепровс- 
кий Ю.А. 1963. Стеклоделие в Средней Азии в древ
ности и средневековье.Ташкент.

Аммиан Марцеллин. 1908. История. К.Вып.З.
Аскаров А. 1973. Сапаллитепа. Ташкент.
Бернштам А.Н.1937.Гуннский могильник Ноин 

-Ула и его историко-археологическое значение//Из- 
вест. АНСССР.Отделение общественных наук.№ 4.М.

Васильев Л.С. 1998. История Востока. М. Т. 1.
Горбунова Н.Г. 1990 .Роль традиционных путей 

передвижения скотоводческих племен и сезонных пе- 
рекочевок в сложении торговых путей древности // 
Формирование и развитие трасс Великого шелково
го пути в Центральной Азии в древности и средневе
ковье. Ташкент.

Гумилев Л.И. 1993. Хунну.Санкт-Петербург.
Деопик Д.В. 1979. Всадническая культура в верх

нем Янцзы и восточный вариант звериного стиля // 
Культура и искусство народов Среднй Азии в древ
ности и средневековье.М.

Дербенту - 5000 лет. 1989. М.
Дживелегов А.К. 1904. Торговля на Западе в сред

ние века. Санкт-Петербург.
Дьяконова Н.В.1969 Сасанидские ткани // ТГЭ. 

Л ,,вып.Ю.
Ельницкий Л.А. 1961.Знания древних о северных 

странах.М.
Еманов Е.Г. Север и Юг в истории коммерции. 

1995.Тюмень.
Заднепровский Ю.А. 1990. Фергана на Великом 

шелковом пути // Формирование и развитие трасс Ве
ликого Шелкового пути в Центральной Азии в древ
ности и средневековье.Ташкент.

Заходер Б.Н. 1996.Каспийский свод сведений о Во
сточной Европе//Гумилев Л.Н.Открытие хазарии. М.

Зубарь В.М.1994.Херсонес Таврический и Римс
кая империя.Очерки военно-политической истории.К.

Иерусалимская А.А.1990.К интерпретации глав
ных трасс Великого шелкового пути//Формирование 
и развитие трасс Великого шелкового пути в Цент
ральной Азии в древности и средневековье.Ташкент.

История Востока. 1995. М. Т. 2.
История Востока. 1997. М. Т. 1.
Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 1994. Степные 

империи Евразии.Санкт-Петербург.
Латышев В.В. 1893-1900. Известия древних писа

телей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. 
Санкт - Петербург. Т. 1.

Лубо-Лесниченко Е.И. 1994 Китай на Шелковом 
пути: шелк и внешние связи древнего и раннесредне
векового Китая. М.

Манандян Я.А. 1954. О торговле и городах Ар
мении в связи с мировой торговлей древних времен (5 
в.до н.э,-15 в.н.э.). Ереван.

Маршак Б.И. 1971. Согдийское серебро.Очерки 
по восточной торевтике.М.

Массон В.М. 1990. Великий Шелковый путь как 
инструмент экономической и интеллектуальной ин

теграции // Формирование и развитие трасс Велико
го Шелкового пути в Центральной Азии в древности 
и средневековье.Ташкент.

Массон М.Е. 1946. Фрагмент из истории распро
странения в древности шелкопряда Bombyx mori. Бе- 
лек-Фрунзе.

Мошкова М.Г. 1990. Лебедевский могильник и 
Великий шелковый путь // Формирование и развитие 
трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии 
в древности и средневековье. Ташкент.

Муратова К. 1984. Средневековый бестиарий.М.
Пьер Левек. 1989/Эллинистический мир.М.
Рахамбабаева Н.Х. 1990. Объемно-планировоч

ная композиция храмовых комплексов на торговых 
путях // Формирование и развитие трасс Великого 
Шелкового пути в Центральной Азии в древности и 
средневековье.Т ашкент.

Руденко С.И. 1962. Сибирская коллекция Петра 
І.М.-Л.

Савинов Д.Г. 1989. Взаимодействие кочевых об
ществ и оседлых цивилизаций в эпоху раннего сред
невековья // Взаимодейсвие кочевых культур и древ
них цивилизаций. Алма-Ата.

Сазанов А.В., Иващенко Ю.Ф.1989.К вопросу о 
датировках позднеантичных слоев городов Боспора 
// СА. №1

Симоненко А.В., Лобай Б.И. 1991. Сарматы Се- 
веро - Западного Причерноморья в I в.н.э.К.

Синицын И.В. 1946. Сарматская культура Ниж
него Поволжья //СА. № VIII.

Ставиский Б.Я. 1990. Великий Шелковый путь -  
первая в истории человечества трансконтиненталь
ная трасса обмена товарами и культурными дости
жениями // Формирование и развитие трасс Велико
го шелкового пути в Центральной Азии в древности 
и средневековье. Ташкент.

Франкфор А.П. 1989.Существовал ли Великий 
шелковый путь во II-I до н.э. // Взаимодействие коче
вых культур и древних цивилизаций. Алма -Ата.

Швецов М.Л. 1990. Трассы Великого шелкового 
пути во взаимосвязи Востока и Запада // Формирова
ние и развитие трасс Великого Шелкового пути в Цен
тральной Азии в древности и средневековье.Ташкент.

Шефер Э. 1981.Золотые персики Самарканда. М.
Ширинов Т.Ш. 1990. Древнейшие торговые пути 

Средней Азии (Ш-П тыс.до н.э.) // Формирование и 
развитие трасс Великого шелкового пути в Централь
ной Азии в древности и средневековье. Ташкент.

Янковская Н.Б. 1956. Некоторые вопросы эконо
мики ассирийской державы //ВДИ. №4.

Alden J.R. 1982.Trade and Politics in Proto Elamite 
Iran // Carrent Anthropologi.№2. Vol. 25.

Gulati A. 1961/ A  note on the early history o f silk in 
India//Technical reports on archeological remains. Poona,

Magie D. 1919. Roman Policy in Armenia and 
transcaucasia. Report o f American Historical Association

Mahaffi A. 1896. Greek life and thought from Alex to 
Roman conguest.Oxford.



В. ПІОРО

ПОХОВАННЯ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ 
З ВИРОБНИЧИМ ІНВЕНТАРЕМ НА ЛУГАНЩИНІ

The a rc h a e o lo g ic a l e x p e d i t io n  o f  th e  K iy v  U n iv e r s i t y  in v e s t ig a te d  th e  g ra v e s  w i t h  th e  p ro d u c t io n  t o o ls  i n  
th e  b a rro w s  i n  Luaganska  p ro v in c e  in  1985 and in  1987. A l l  t h i s  g ra v e s  w e re  d a te d  b y  m id d le  and la t e  s ta g e  o f  th e  
K a takom b c u l t u r e .  I t  i s  p o s s ib le  t o  make th e  c o n c lu s io n  a b o u t th e  p ro fe s s io n a l s p e c ia l is a t io n  o f  th e  b u r ie d  in  
b a rro w s  on th e  b a s is  o f  th e  s tu d y in g  o f  th e  a rc h a e o lo g ic a l m a te r ia l  w h ic h  was re c e iv e d  d u r in g  th e s e  e x c a v a tio n s .

Одним з найважливіших завдань, що стоять 
перед дослідниками історії первісного суспільства, 
є реконструкція його різноманітних соціальних 
структур. Зокрема, в зв'язку з необхідністю вста
новлення рівня розвитку ремесла та визначення 
місця прошарку людей, що займались виробни
чою діяльністю в стародавніх громадах, на о соб 
ливу увагу заслуговують археологічні матеріали 
з ознаками професійної спеціалізації небіжчиків.

Експедицією Київського університету імені 
Тараса Ш евченка, що проводила дослідження 
стародавніх курганів бронзового віку в зонах спо
рудження зрошувальних систем в Луганській о б 
ласті, в 1985 та 1987 рр. відкриті похо
вання так званих катакомбних культур 
з виробничим інвентарем [Антоненко,
П иоро, Самойленко, 1987; 1988; 1990; 
А нтоненко, Самойленко, 1987]. Отже 
розглянемо ці могили.

Курган 9 1985 р., що знаходився на 
відстані 850 м на північ від с. Паськово 
Станично-Луганського району, на поча
ток робіт мав напівсферичну, округлу в 
плані форму (діаметр близько ЗО м) й 
зберігся на висоту 1,3 м. В насипу та під 
ним було зафіксовано 4 поховання: 1 
ямне (основне), 2 катакомбного часу та 
1 - середньовічних кочовиків.

Поховання 2 (таб. 1, І), впущене в 
південно-західний сектор кургану (на 
відстані 2,5 м від “ 0” , кут 190°), було 
здійснене у катакомбі округлої в плані 
форми (2,05 х 1,7 м). Вхідна яма підпря- 
мокутної в плані форми (1,9 х 1,9 м) зна
ходилась з південно-західного боку мо
гильної камери. Дно вхідної ями (глиби
на від “ 0” - 1,68-1,75 м) поєднувалося з 
дном катакомби (глибина від “ 0” - 1,85- 
1,9 м) невеликою сходинкою. Вхід до ка
мери вдавнину був закритий дерев’яни
ми плахами. На дні катакомби був ви
явлений кістяк у скорченому на право
му боц і полож ен ні, г о л о в о ю  на 
північний захід, обличчям до входу, з 
зігнутим и ногам и та витягнутими 
вздовж тулуба руками. Перед небіжчи
ком, біля колін, відкрито залишки дере
в’яного блюда діаметром 25 см. Висота 
бортика сягала 4 см, товщина стінок - 1 
см. На південний схід від блюда, поруч 
з ним, зафіксоване скупчення астрагалів 
кози-вівці, два великих шматки вохри та 
увіткнутий поруч бронзовий ніж з плос
ким черенком для руків’я й паралельни

ми краями клинка (таб. 1 ,2 ). Верхня частина 
клинка дещо розширена і плавно звужується. За
гальна довжина ножа - 13 см. Довжина клинка 
10 см, максимальна його ширина - 3 см. Розміри 
черенка відповідно 3 см та 1 см. Максимальна тов
щина ножа - 0,3 см. На дні поховальної камери, 
поблизу входу знайдені кам’яна плитка (14 х 10,5 
х 6,5 см) з круглим заглибленням (діаметр - 5,5 
см) у центрі однієї з великих граней (таб. 1,2) та 
кам’яний товкач (довжина - 15 см, максимальний 
діаметр - 7,5 см)(таб. 1,4).

Курган 10 1985 р. знаходився на відстані 35 м 
на південний захід від кургану 9. Насип заввиш-
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ки 2,95 м й діаметром до 40 м мав на- 
півсферичну, округлу в плані форму. В 
кургані виявлено 11 поховань: 2 ямних, 
одне з яких було основним для першо
го насипу, 6 - катакомбного часу, 1 - 
культури багатопружкової кераміки, 1 
- зрубне та 1 кенотаф, здійснений у ямі 
прямокутної форми.

Поховання 1 (таб. 2, 7), впускне, 
знаходилося у південно-східному сек
торі кургану, на відстані 14 м від “ 0”
(кут 120°). Здійснене в орієнтованій по 
осі північ-південь катакомбі овальної 
в плані форми, розмірами 1,25 х 0,95 м, 
за обрядом трупоспалення на стороні.
Глибина її дна від “ 0” сягала 4,1 м. З 
північного боку катакомби знаходи
лась прямокутна в плані вхідна яма 
(1,36 х 0,78 м). Дно вхідної ями (глиби
на від “ 0” - 3,7 м) плавно знижувалось 
в бік катакомби й поєднувалось з її 
дном сходинкою заввишки 0,3 м. Вхід 
до катакомби був закритий плоским 
необробленим камінням. Осі могильної 
камери та вхідної ями - паралельні. На 
дні могильної камери, в північній її ча
стині, зафіксоване скупчення вугілля та 
кальцинованих к істок  лю дини. У 
центрі катакомби лежали дві грудки 
червоної вохри. Біля південної стінки, 
де дно було посилане крейдою, знай

дено ліпний плоскодонний горщик з ту
лубом, що плавно розширюється, округ
лими. добре вираженими плічками, пря
мою шийкою та дещо відігнутими потов
щеними вінцями (таб. 2. 2). Нижня час
тина посудини вкрита орнаментом у виг
ляді зигзагів, які виповнені відбитками 
зубчастого штампу. По шийці горщик 
прикрашено чотирма рядами вдавлень за 
допом огою  плоскої палички. Внутрішня 
поверхня вкрита розчосами. Розміри гор
щика: висота 12 см, діаметр вінець - 10 
см, висота шийки - 2,5 см, діаметр дна - 8 
см, максимальний діаметр тулуба - 14,5 
см. Поруч виявлено жаровню - фрагмент 
дна ліпного горщика (діаметр - 13,5 см), 
який в нижній частині був прикрашений 
відбитками зубчастого штампу (таб. 2 ,4), 
а також - плоске кам’яне пряслице з от
вором посередині (таб. 2, 3). Товщина 
пряслиця - 0,7 см. його діаметр - 3,8 см, 
діаметр отвору - 0,9 см.

Привертає увагу також поховання З 
(таб. З, 7), яке було впущене в південно- 
східний сектор кургану й зафіксоване на 
відстані 12,7 м від “ 0” (кут 153°). Ката
комба овальної в плані форми (2,22 х 1,6 
м). орієнтована по осі захід-схід з неве
ликим відхиленням. Глибина дна від “ 0" 
- 5.08 м. Вхідна яма прямокутної в плані 
форми (2 х 1,15 м) знаходилась з півден
ного боку могильної камери. Осі вхідної 
ями та катакомби - паралельні. На гли
бині 3,95 м від “ 0” , у вхідній ямі, вздовж 
східної, західної та південної стінок були 
зроблені уступи завширшки 0,42 м, 0,25 
м та 0,6 м, що і утворювали першу схо
динку. Друга, завширшки 0,47 м, була ви
різана на глибині 4,43 м від “ 0” й дещо 
понижувалась в бік камери. На неї було 
поставлено 4 товсті, масивні плахи (при
близно по 0,9 х 0,35 х 0,2 м кожна), які
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Таб. 2. Поховання 1, курган 10, с. Паськово, 1985 р.
1 - план та розріз поховання; 2 - глиняний горщик; 
З - кам’яне пряслице; 4 -жаровня (придонна частина глиняної посудини).
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перекривали нерівний аркоподібний 
вхід (1,38 х 0,6 м) до катакомби. Третя 
сходинка (ширина - 0,15 м, висота - 0,3 
м) простежена на глибині 4,73 м від “ 0” . 
В заповненні вхідної ями, на глибині 2,6 
м від “ 0” виявлено нижню щелепу кози- 
вівці. На уступі, біля східної стінки ями 
знайдений кам’яний товкач, овальний 
в розрізі (таб. 4, 2). Й ого максимальні 
розміри: 11,7 х 7,2 х 5,6 см. На дні ката
комби відкрито кістяк п охованого в 
скорченому на правому боці положенні, 
головою  на захід, обличчям до вхідної 
ями. Ліва рука витягнута вздовж тулу
ба, права зігнута у ліктьовому суглобі. 
Кисті рук - на кістках тазу. На фалан
гах рук зафіксовані залишки татуюван
ня - по чотири шнуроподібні стрічки, 
виконані чорною  фарбою , на кожній 
фаланзі (таб. З, 2). Перед кістяком, на 
рівні ступень ніг знаходилась ліпна ку
рильниця з круглою в плані чашею з 
внутрішнім відділенням, на хрестопод
ібному товстом у піддоні з двома ма
ленькими наскрізним и о т в о р а 
ми (та б .4, 3). Курильниця була орна
ментована відбитками шнура, зубчас
тим штампом та круглими вдавлення
ми. Діаметр чаші сягав 19,1 см, висота 
- 10 см. На дні курильниці збереглись 
вуглинки та сліди червоної вохри. На 
рівні гомілкових кісток, поблизу входу 
до могильної камери зафіксована пля
ма червоної вохри разом з сажею та 
крейдою . П оруч з плямою знайдено 
гальку-розтиральник розмірами 7,5 х 2
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Таб. 4. Поховання 3, курган 10, с. Паськово, 1985 р.
1 - галька-розтиральник; 2 - кам’яний товкач; 3 - глиняна курильниця.

х 1,5 см (таб. 4, 1). На зап’ястку правої 
руки відкрито сім бронзових бочкопо
дібних намистинок (діаметр - 0,4-0,5 см) 
(таб. 5 ,1) та сім дископодібних бронзо
вих підвісок (діаметр - 0,7-0,8 см) (таб. 
5, 2), що разом складали браслет. Під 
черепом простежений товстий шар зе
ленуватої тліні. Дно було вкрите вох
рою , темно-брунатною тлінню та крей
дою.

Курган 4 1987 р., який знаходився 
на відстані 3 км 600 м на південь, з не
значним відхиленням на схід, від с. Бі- 
рю ково С вердловського району, мав 
напівсферичну, округлу в плані форму 
діаметром до 25 м й заввишки 1,7 м. В 
давнину насип був обкладений невели
ким необробленим камінням. В кургані 
досліджено 13 поховань, що датовані 
від пізньоямного періоду по зрубний.

Поховання 8 (таб. 6, 1), яке знахо
д и л о сь  в південно-східному секторі кур
г а н у ,  на  відстані 4,15 м від “ 0” (кут 
112°), зд ій сн е не  у катакомбі квасолепо-
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дібної форми, розмірами 2 х 1,5 м, й ор 
ієнтованій по осі північ-південь. З її 
східного боку зафіксована нижня части
на округлої в плані вхідної ями розмі
рами 1,5 х 1,2 м. Довгі осі катакомби та 
вхідної ями - паралельні. Дно вхідної 
ями (максимальна глибина від “ 0” - 2,65 
м) дещо знижувалось до центру й по
єднувалось з дном катакомби (глибина 
від “ 0” - 2,78 м) невеликою сходинкою 
заввишки 0,13 м. Перед входом до мо
гильної камери простежений брунатна 
тлінь від дерев’яного перекриття. На дні 
катакомби відкрито кістяк похованого 
в скорченому на правому боці поло
женні, головою  на південь, обличчям до 
входу. Ноги зігнуті в колінах, руки ви
тягнуті уздовж тулуба. За черепом небіжчика, біля 
південної стінки зафіксована яскраво-жовта пля
ма пухкої маси. Під кістяком, на дні виявлена тем
но-брунатна та біляста тлінь від підстилки. На 
дні вхідної ями, в центрі знайдений плоский за
лощений камінь-“ коваделко” (25 х 7,2 х 5,6 см) зі 
слідами спрацьованості на робочій поверхні (таб. 
7, 1). Біля північної стінки ями простежене скуп
чення деревного вугілля.

П оховання 12 (таб. 8, 1) було впущене в 
південно-західний сектор кургану й зафіксоване 
на відстані 7,3 м від “ 0” (кут 224°). Квасолеподіб- 
на в плані катакомба розмірами 2,12 х 1,42 м була 
орієнтована по осі південний захід - північний 
схід. Глибина її дна від “ 0” сягала 3,45 м. З півден
но-східного боку могильної камери розташ ову
валась вхідна яма прямокутної в плані форми (2,1 
х 1,8 м). Вісі катакомби та вхідної ями - перпен
дикулярні. В бік катакомби вели три сходинки: 1 
- завширшки 0,45-0,55 м, заввишки 0,15; 2 - 0,6- 
0,65 та 0,15 м; 3 - 0,45-05 та 0,45 м. Дно вхідної 
ями (глибина від “ 0” - 2,5-3,4 м) поєднувалось з 
дном катакомби невеликою сходинкою заввиш
ки 0,05 м. Вхід до камери було завалено великим 
плоским камінням. На дні катакомби лежав кістяк 
похованого на правому боці, з розворотом  на 
груди. Н оги його зігнуті в колінах, вивернуті 
вліво. Права рука небіжчика витягнута, ліва зігну
та в лікті. Череп - на правій стороні, обличчям до 
входу. Перед обличчям померлого, поруч зі вхо
дом до катакомби стояла заповнена вугликами 
жаровня - придонна частина ліпної плоскодон
ної посудини (діаметр дна - 9,5 см) (таб. 8, 4). Під 
ліктьовим суглобом лівої руки знайдені точиль
ний камінь (таб. 8, 2) та заготівка шліфованої со 

кирки розмірами 7,6 х 4,5 х 3,8 см з наміченим 
круглим о т в о р о м  (д іам етр  1,2 см ) 
(таб. 8 ,3). Кістяк і дно катакомби були вкриті вох
рою. Під кістяком, на дні простежена темно-бру
натна та біла тлінь від підстилки. На першій схо
динці вхідної ями лежав череп бика.

Курган 6 1987 р. знаходився на відстані 3 км 
200 м на південь від с. Бірюково Свердловського 
району. Насип мав форму сегмента сфери й на по
чаток робіт зберігся на висоту 1 м. Діаметр його 
сягав 18 м. В центрі кургану, на глибині 0,3 м від 
“ 0” зафіксоване округле в плані (діаметр - до 8 
м) кам’яна вимостка з плоского необробленого 
каміння різного розміру. Основним в кургані було 
поховання 3 катакомбної культури. Пізніше в го
товий насип були впущені: одне катакомбне по
ховання, одне - культури багатопружкової кера
міки, два - зрубного часу.

Поховання 3 (таб. 9, 1) знаходилось в півден
но-західному секторі, на відстані 3,75 м від “ 0” 
(кут 257°). Катакомба овальної в плані форми роз
мірами 1,35 х 0,9 м, була орієнтована по осі 
північний схід - південний захід. Глибина дна від 
“ 0” - 2,65-2,77 м. Підпрямокутна в плані яма зна
ходилась з південно-східного боку катакомби. Осі 
їх - паралельні. Дно вхідної ями (глибина від “ 0” 
- 2,53-2,6 м) плавно знижувалось в бік могильної 
камери, вхід до якої було перекрито чотирма плос
кими необробленими каменями. На дні катаком
би відкрито кістяк похованого, що лежав на пра
вому боці з зігнутими в колінах ногами, черепом 
на південний захід, обличчям до входу. Ліва рука 
зігнута, права - витягнута уздовж тулуба. Перед 
кістяком, біля грудної клітини лежав ліпний плос
кодонний горщик з тулубом, що розширюється в
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верхній частині, опукли
ми д обр е  вираженими 
плічками, прямою, дещо 
відігнутою назовні ший
кою (таб. 9,5). Від вінець 
до плічок він орнаменто
ваний рядами три кут
них вдавлень. Розміри 
горщ ика: висота - 22,2 
см, діаметр вінець - 18 
см , максимальний діа
метр тулуба - 23,1 см, 
діаметр дна - 10 см. За 
спиною  п охова н ого , в 
плямі яскраво-червоної 
вохри та крейди відкри
то 8 точильних каменів 
різних форм і розмірів 
(таб. 10, 1-4, 6, 7, 9, 10), 
й к р ем ’ яний відщ еп 
(таб. 10, 11). П облизу 
п ’яток, за кістяком ле
жали заповнена вугли
ками жаровня - уламок 
стінки ліпної посудини, 
що прикрашена зубчас
тим штампом (таб. 9 ,2 ), 
два к а м ’ яні к о н у с о 
п од ібн і сопла д овж и 
ною 8,3 і 5,5 см (таб. 10,
5, 8) та грудка яскраво- 
червоної вохри. Під кістяком, який 
був вкритий яскраво-червоною вох
рою , простежені сліди темно-брунат
ної та білястої тліні.

Насип кургану 9 1987 р., що був 
розташований на відстані 2 км 600 м 
на південний захід від с. Б ірю ково 
Свердловського району, округлий в 
плані, мав форму сегмента сфери (ви
сота 3,36 м, діаметр - до 38 м). В кур
гані виявлено 11 поховань: 2 пізньо- 
ямних та 9 катакомбної культури.

Поховання 5 (таб. 11,7) розміщу
валось на осьов ій  захід - схід , на 
відстані 9,05 м на схід від “ 0” . Здійсне
не у катакомбі округлої в плані фор
ми (1,9 х 1,55 м), що була орієнтована 
по осі південний схід - північний захід.
Глибина дна від “ 0” - 4,73-4,88 м. У 
вхідній ямі, чіткі контури якої не про
стежувались, знайдені уламки жаровні 
(неорнаментований фрагмент стінки 
посудини з вінцями) з вугіллям та 
дрібні кістки кози-вівці упереміш з 
вугликами. Перед входом до могиль
ної камери збереглись залишки де
рев’яного перекриття. На дні катаком
би відкрито кістяк небіжчика, який 
лежав на правому боці, з підігнутими 
ногами та зігнутими в ліктьових суг
лобах руками, черепом на південний 
схід, обличчям до входу. Перед похо
ваним стояв ліпний горщик з тулубом, 
що розширюється в верхній частині, 
опуклими плічками, майже в ідсут
ньою шийкою, невеликими відігнути
ми вінцями, під якими - три наскрізні 
отвори (діаметр до 6 мм), орнаменто
ваний в верхній частині тулуба п’ять
ма групами вертикальних валиків (по 
З в групі) з короткими вертикальними насічками 
(таб. 11,2). Придонна частина прикрашена вер-
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Таб. 9. Поховання 3, курган 6, с. Бірюково, 1987 р.
1 - план та розріз поховання; 2 - жаровня (фрагмент стінки ліпної посудини); 
З-глинянии горщик.

Таб. 10. Поховання 3, курган 6, с. Бірюково, 1987 р.
1-4, 6,7,9, 10-  точильні камені; 5, 8-  кам’яні сопла; 11 - крем’яний відщеп.

тикальним зигзагом з використанням зубчасто
го штампу. Висота горщика - 22,5 см, діаметр
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Таб. 11. Поховання 5, курган 9, с. Бірюково, 1987 р.
1 - план та розріз поховання; 2 - глиняний горщик; 3 - кам’яна сокира; 
4, 5-  точильні камені; 6 - кістяне знаряддя.

вінець - біля 19 см, діаметр тулуба - 23 
см, діаметр дна - 11 см. Поруч з горщ и
ком виявлено кам’яну шліфовану соки
ру (14 х 6 х 5,5 см) з “ перехватом” (без 
отвору), плоским загостреним лезом й 
округлим обухом (таб. П , 3), а також 
два точильні камені (таб. II, 4, 5). Над 
черепом небіжчика знайдено виріб з 
кістки ( 4 x 2  см) з штучно виділеним 
вістрям (таб. 11, 6).

Отже, всі поховання, що розгляда
ю ться , були справлені в катакомбах 
овальної, квасолеподібної або ж близь
кої до кола в плані форми, з підпрямо- 
кутними вхідними ямами. Окрім осн ов
ного поховання 3 в кургані 6 поблизу 
с. Б ірюково, всі вони впущені у насипи 
ямного часу, переважно, в південну їх 
частину.

Померлі лежали на правому боці, 
обличчям до входу, який, до речі, у всіх 
випадках було перекрито камінням або 
дерев’яними плахами. Переважала зах
ідна, з відхиленнями, орієнтація не
біжчиків. Виключенням є поховання І в 
кургані Ю неподалік від с. Паськово з 
кремацією покійного. Дно більшості ка
такомб було вкрито тлінню від підсти
лок, крейдою. Простежені плями вохри.

За особливостями могильних конст
рукцій та типами посуду, поховання, що 
розглядаються, датуються середнім та 
пізнім етапами катаком бного часу й 
відносяться до пам’яток донецького та 
харківсько-воронезького типів [Брат
ченко, Ш апошникова, 1985, с. 405-412].

В усіх наведених м оги лах бул о 
відкрито речі, що, вірогідно, викорис
товувались у виробничом у процесі й 
виступали як знаряддя праці, а саме: ка
м’яна плитка з круглим заглибленням 
в центрі о д н іє ї з великих граней 
(та б .1 ,3) та кам’яний товкач (таб. 1 ,4) 
у похованні 2 кургану 9 1985 р.; кам’яне прясли
це (таб. 2, 5) у похованні 1 кургану 10 1985 р.; 
кам’яний товкач (таб. 4, 2) в похованні 3 курга
ну 10 1985 р.; камінь-“ коваделко” (таб. 7, 1) у 
похованні 8 кургану 4 1987 р.; точильний камінь 
(таб. 8, 2) у похованні 12 кургану 4 1987 р.; 2 ка
м’яні конусоподібні сопла (таб. 10, 5, 8), 8 абра
зивів різних форм і розмірів (таб. 10, 1-4, 6, 7, 9, 
10) й крем’яний відщеп (таб. 10, 11) в похованні 
З кургану 6 1987 р.; 2 точильних камені (таб. 11, 
4, 5) та знаряддя з кістки (таб. 11, 6) в похованні 
5 кургану 9 1987 р.

Окремі поховання, інвентар з яких, можливо, 
вказує на професійну прижиттєву спеціалізацію 
померлих, заслуговують на особливу увагу.

Так, у похованні 12 кургану 4 поблизу с. Бі
рю ково померлого супроводжували точильний 
камінь (таб. 8, 2) та незакінчена кам’яна сокирка 
з лише наміченим, непросвердленим отвором для 
держака (таб. 8, 3). Два абразиви (таб. 11 ,4, 5) та 
кам’яна сокира (таб. 11, 3) зафіксовані також в 
похованні 5 кургану 9 поблизу с. Бірюково. На 
думку дослідників, поєднання в одному комплексі 
готової продукції (чи заготовок) та відповідних 
знарядь праці для її виготовлення може розціню
ватись як ознака виробничої спеціалізації помер
лого [Ковалева, 1983, с. 41-42].

Конусоподібні кам’яні сопла (таб. 10,5, 8), по
ряд з набором точильних каменів (таб. 10, 1-4, 6,

7, 9, 10) та іншими знахідками з поховання 3 кур
гану 6 поблизу с. Бірюково, напевно, свідчать про 
заняття померлого металургією.

Приналежність до майстрів-металургів мож
на припустити і для небіжчика в похованні 2 кур
гану 9 поблизу с. Паськово. Зокрема, знайдена 
тут кам’яна плитка з круглим заглибленням в 
центрі однієї з великих граней (таб. 1, 3), що, між 
іншим, не використовувалась в парі з розтираль
ником (відсутні відповідні сліди спрацьованості 
на ній), особливо з тим, що супроводжував її у 
катакомбі (діаметр його робочого  краю більший 
зиа діаметр заглиблення на плитці) (таб. 1, 4). 
Ймовірно, плитка уявляла собою  ливарну фор
му. Д о речі, дерев’яні блюда, подібні до відкрито
го в цій же катакомбі, знаходились і в інших ком
плексах доби середньої бронзи, саме у поєднанні 
з ливарними знаряддями [Кулик, 1998, с. 48].

Поодинокі знаряддя праці з інших поховань, 
на наш погляд, не дають підстав наголошувати 
на вузькій, ремісничій спеціалізації покійних в 
тій чи іншій галузі, й могли використовуватись 
в побуті.

Разом з тим, існування в катакомбних куль
турах середнього та пізнього етапів поховальних 
комплексів з виробничим інвентарем, інколи, в по
єднанні з готовою  продукцією чи заготівками, 
дозволяють припустити існування вузької спец
іалізації окремих членів давніх громад.
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С.П. ЛИСЕНКО

КОЗАРОВИЦЬКИЙ МОГИЛЬНИК 
ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ.

C em etery i s  lo c a t e d  on  n o r th  from  v i l l a g e  K ozarovychy, d i s t r i c t  o f  V ysh gorod  o f  th e  K iev  area , on  an edge 
s la n t in g  te r r a c e s  o f  th e  r ig h t  sh ore  o f  r i v e r  Dnieper/on t e r r i t o r y  o f  w ell-know n  h a b ita t io n  s i t e  o f  T r i p o ly  cu ltu re . 
In  1968-1971 V.A.Kruth dug o u t  10 g ra v e s  o f  L ate  Bronze Age a lo n g s id e  w ith  g ra v e s  o f  o th e r  epoch.

The la r g e  p a r t  o f  s k e le to n s  in  h a r d ly  c u r le d  g ra v e s  i s  o r ie n t e d  b y  a head t o  e a s t  (graves ## 3, 32, 39, 45, 46) and 
w estern  s e c t o r s  (grave  # 42). Grave # 47 mean d eg rees  cu r le d  was o r ie n t e d  in  w estern  s e c to r .  The d eceased  has a t  knees 
th e  s k u ll  from  o th e r  sk e le to n . In  g ra v e  # 43 has th e  s k e le to n s  o f  th e  a d u lt  and c h i ld  w hich  l i e d  s l i g h t ly  c u r le d  by  
heads in  th e  o p p o s it e  d i r e c t io n s  (on w est and e a s t  a c co rd in g ly ). The s k u l l  o f  th e  te e n a g e r  was f ix e d  n ear th e  s k u ll  
o f  a s k e le to n  o f  th e  a d u lt . In g ra v e  # 48 was in v e s t ig a t e d  th e  c la y  f a c i l i t y  on  w ood, in  w hich  th e r e  w ere b u rn t 
rem nants o f  tw o  s k e le to n s . G rave # 49 re p re se n te d  a s k e le to n  o f  th e  c h i ld ,  l i e d  b y  th e  head in  w estern  s e c t o r ;  bones 
o f  f in i t e n e s s  w ere absent.

On ce m e te ry  a re  f i x e d  th e  fa c t s  o f  r i t u a l  o f  c u t  o f  a head (gra ves  3,43,47).
A l l  g ra v e s  have no in v e n ta r , e x c e p t  o f  e l im in a t io n  g ra v e  # 43, w here a t  t o p  o f  th e  s k e le to n  o f  th e  a d u lt , n ear t o  

a s k u ll  o f  th e  te e n a g e r , s to o d  ornam ented cu p  o f  T r z c in ie c  ty p e . The c h i ld  has on h is  hand th e  bron ze  b r a c e le t  in  
th r e e  tu rn o v e rs , and n ear t o  bones  o f  hands l i e d  g la ss  beads, p a in te d  b y  o x id e  o f  cop p er .

From a s u r fa c e  ce m e te ry  came w hole  a v e s s e l  o f  T r z c in ie c  ty p e . A lso  on  cem etery  tw o  bone b u ck le s  a re  found, 
resem b lin g  d i r e c t  a n a lo g ie s  among m a te r ia ls  o f  M n ogova lik ovaya  c u lt u r e  ceram ics .

Because o f  a v a i la b le  a n a lo g ie s  th e  cem etery  o f  K ozarovychy can  b e  sy n ch ron ised  w ith  th e  t h i r d  c h r o n o lo g ic a l  
h o r iz o n  o f  th e  ce m e te ry  M a lop o lov e tsk oy e , F a stov  d i s t r i c t ,  l a t e  g ra v e s  o f  KMK cem etery  o f  R osava n ear M ironovka, 
e a r l i e s t  ba rrow s ce m e te ry  o f  G ord iy ev k a  and V oytceh ov k a , g ra v e  # 2 o f  th e  la t e r .  Ivan ya  d i s t r i c t  o f  Rovno a ls o  i s  
d a te d  w ith in  th e  l im i t s  o f  15 in . Up t o  AD.

The m ixed c h a r a c te r  o f  a m a te r ia l  com plex  o f  th e  ce m e te ry  i s  r a th e r  t y p i c a l  f o r  fo r e s t - s t e p p e  M id d le  D nieper 
r e g io n  and i s  on e o f  th e  in d ic a t io n s  o f  K iev -C herk assy  F o r e s t -s te p p e  c u lt u r e  o f  l a t e  b ron ze  epoch .

Доба пізньої бронзи Середнього Подніпров’я 
досі залишається маловивченим питанням давньої 
історії України. Це, перш за все, пов’язане з незнач
ною кількістю повністю досліджених поселень та 
могильників зазначеного часу у регіоні. Тим більший 
інтерес викликають досліджені в попередні роки па
м’ятки, що з тієї чи іншої причини свого часу не були 
опубліковані і тому залишилися поза увагою узагаль
нюючих досліджень. Одною з таких пам’яток є Ко- 
заровицький могильник доби бронзи.

Могильник розташований на північ від села на 
території трипільського городища, на краю похи
лої борової тераси правого берега Дніпра, в ур.Бус- 
лавка. В 1968 - 1971 роках В.А.Круцом на могиль
нику досліджено 56 поховань [Круц. 1968; Круц, 
Максимов, 1969, Круц, Максимов. Петровская 1970; 
Круц, Максимов, 1971; Круц, 1977, с.113]; 10 з них 
відносяться до доби бронзи (N3, 32, 39, 42, 43, 45- 
49), 3 підгірцевсько-милоградських (N16, 35, 41), 1 
пізньозарубинецьке з кремацією (N 53), інші - 
давньоруські. Зупинимося докладніше на похован
нях доби бронзи.

П оховання 3 /1968 р ./. (Р озкоп  III, біля 
північної межі кв.24, гл.0,7 м від СДП). Поховання 
дорослої людини. Скелет лежав скорчено на пра
вому боці головою на південний схід; кисті рук на 
рівні черепа; праве коліно на рівні поперекових 
хребців, ліве - на рівні тазу. Череп стояв на основі, 
обличчям на південний схід. Поховання частково 
зруйноване ям ою  4 д а вн ьор уськ ого  часу, 
безінвентарне (Таб.2:1).

Поховання 32/1970 р ./. (Розкоп VIII, кв.45, гл.1 
м від СДП). Поховання дорослої людини. Скелет 
лежав скорчено на лівому боц і гол ов ою  на 
південний схід; ноги зігнуті в колінах під прямим 
кутом , кисті рук перед обличчям. П оховання 
безінвентарне (Таб.4: 3).

Поховання 39/1970 р./. (Розкоп ІХ,кв.48,гл.1,15 
від СДП). Поховання дорослої людини. Здійснене в 
ямі прямокутної форми з заокругленими кутами, 
розмірами 1,7x1,1 м, орієнтованій ПнЗх-ПдСх. Ске
лет лежав скорчено на лівому боці, головою  на

південний схід; коліна притягнуті до грудей, кисті 
рук перед обличчям. Поховання безінвентарне 
(Таб.4: 6).

Поховання 42 /1970 р ./. (Розкоп X , кв.57, гл.1.1 
м від СДП). Поховання дитини. Скелет лежав у 
сильно скорченій позі на лівому боці, головою на 
північний-захід - захід; плечові кістки вздовж тулу
ба (кисті перед обличчям?). П оховання 
безінвентарне (Таб.4; 2).

Поховання 43 /1970 р ./. (Розкоп XII, кв.34-34, 
гл.0,54 м від СДП). Групове поховання (Таб.1: 1). 
Скелет N1. Дорослий. Лежав скорчено на правому 
боці, головою на північний захід; ноги зігнуті в 
колінах під прямим кутом; кисті рук перед облич
чям. Перед обличчям скелета N1 стояв череп /»ске- 
лет N2"/. Кістки його дуже тонкі (підліток?). Інші 
кістки скелету відсутні. На захід від черепа стояла 
чаша тшинецько-комарівського типу з високою 
шийкою (Таб.1: 2). Чаша орнаментована прокрес
леними перевернутими трикутниками по шийці та 
нижче перегину тулова; верхній та нижній яруси 
відокремлювали дві горизонтальні лінії; між трикут- 
никами ниж нього ярусу - напівкола з 
краплеподібних наколів. Скелет N3. Дитина. Ске
лет лежав скорчено на лівому боці, головою  на 
південний схід; кисті рук перед обличчям. Таз заля
гав під бедреними кістками скелету N 1. На руці був 
бронзовий багатоспіральний браслет в 3 оберти, 
виготовлений з плоского дроту (Таб.1: 3). Поблизу 
кісток рук знайдено також пастову намистину, по
фарбовану окисом міді.

Поховання 45 /1970 р./. (Раскоп ЇХ, кв.82, гл.0,9 м 
від СДП). Поховання дорослої людини. Скелет лежав 
у сильно скорченій позі на лівому боці, головою на 
південний схід - схід; коліна біля грудей; кисті рук пе
ред обличчям. Поховання безінвентарне (Таб.4: 1).

Поховання 46 /1970 р ./. (Раскоп X , кв.79-80, 
гл.0,9 м від СДП). Поховання дитини. Здійснене в 
ямі овал ьн ої ф орм и, розм ірам и 1,4x1м, 
орієнтованій по осі схід-захід. Скелет лежав скор
чено на лівому боці головою на схід. Поховання 
безінвентарне (Таб.4: 4).

Лисенко С.Д. - аспірант Інституту археології НАН України
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Поховання 47 /1970 p ./. (Раскоп XII, кв. 12, 22, 
гл.0,4 м від СДП). Парне поховання. Скелет N1. 
Дорослий. Лежав скорчено на правому боці, голо
вою на захід. Бедрені кістки ніг перпендикулярні 
тулубу, берцеві кістки притиснуті до бедрених. Ліва 
рука зігнута в лікті, кисть перед груддю; права - 
вздовж тулуба, кисть біля тазу. Біля колінних 
суглобів лежав людський череп /“ Скелет 2’7. П охо
вання безінвентарне (Таб.2: 2).

Поховання 48 /1970 р ./. (Раскоп XII, кв.54, 55, 
64, 65). Поховання здійснене в підпрямокутній ямі 
розміром 2 ,1x1,3 м, глибиною 1 м, в якій знаходи
лась підпрямокутна глиняна споруда на каркасі з 
лози розмірами 1,5x0,9 м, орієнтована, як і яма, по 
лінії схід-захід. Дві стінки ящика, торцева та боко
ва, добре збереглися, а дві інші встановлюються за 
залишками колоди та товстої дошки, що згоріли 
на місці. Всередині споруди, ближче до східного 
краю, паралельно до коротких стінок, лежали 
обпалені кістки двох скелетів. Неподалік лежав че
реп, також обпалений. Уламки ще одного черепа 
були зафіксовані біля західного краю споруди. П о
ховання безінвентарне (Таб.З: 1).

Поховання 49/1971 р./. (Раскоп VIII, кв.69, гл.0,4 
м від СДП). Поховання дитини. Скелет лежав на 
спині головою на захід. Кістки рук та ніг відсутні; 
череп в уламках. Поховання супроводжувалось кре
м’яним відщепом (10 см на ПдЗх від правого плеча; 
гл.0,4 м) та крем ’яним ножем на пластині з

підправленим ретушшю 
черенком, довжиною 4,5 
см (70 см на ПдЗх від че
репа; гл.0,2 м) (Таб.5: 3).

З п ідйом ного 
матеріалу походить 
цілий горщик тюльпа- 
новидноїформи з макси
мальним розширенням 
тулова в нижній частині 
(Таб.4 : 5). Вінця
відігнуті, потовщ ені, 
косо зрізані. По шийці 
посудина орнаментова
на групами відрізків 
тонких прокреслених 
ліній, нахилених в 
протилежні сторон и , 
нижче яких, в основі 
шійки, прокреслено го
ризонтальну лінію та 
зигзаг. Н-16,5 см, D b - 
13,5 см, Од-9 см, Dmax- 
13,7 см. Тісто щільне, з 
доміш кою  дресви; по
верхня добре загладже
на; колір плямами чер
воний, сірий, жовтий. 
Скоріш за все, горщик 
походить зі зруйновано
го поховання. Горщик 
знайдено у 1970 р.; збер
ігається у фондах ІА  
НАНУ.

Також  у 1968 та 
1970рр. на пам'ятці було 
знайдено дві типові 
кістяні пряжки, що тра
диційно відносяться до 
культури багатовалико- 
вої кераміки [Курилен
ко, О трощ енко, 1998, 
с.241; Пряжки зберіга
ю ться у фондах ІА  

НАНУ; увагу автора на ці знахідки звернув В.В.От
рощенко, за що висловлюємо йому щиру подяку). 
Пряжки овальної форми, двохдірчасті, вигнуті у 
профілі, без бортика навколо великого отвору. Одна 
з пряжок (Таб.5: 1) має розміри 57x36,5 мм; діаметр 
великого отвора 16,5 мм, малого - від 4 мм зовні до- 
5 мм зсередини. Від другої пряжки залишилась лише 
внутрішня частина (відшарована) з фрагментом 
великого отвору (Таб.5: 2); тому тип пряжки мож
на уявити лише умовно. Розміри частини, що збе
реглася 37x30 мм, імовірні розміри приблизно 60x35 
мм, діаметр великого отвора 19 мм. Очевидно, пряж
ки також походять зі зруйнованих поховань.

Ніяких ознак курганних насипів на могильни
ку не виявлено. Безсистемна планіграфія поховань 
(Таб.З: 2) дає змогу віднести могильник до безкур- 
ганних, хоч виключити можливість спорудження 
невеликих насипів, принаймні над деякими похо
ваннями, вцілому не можна.

Всі поховання могильника за орієнтацією мож
на поділити на дві великі групи. До першої групи 
віднесемо всі поховання, орієнтовані головою  в 
західному секторі (пох.42,43/1,47,48,49), до другої 
- поховання орієнтовані головою на схід (пох.З, 32, 
39, 43/3, 45, 46). На могильниках з трупопокладен- 
ням доби пізньої бронзи Північної України перева
жає орієнтація скорчених поховань головою  в 
східному секторі [Лысенко, 1997, с.52-54], проте 
орієнтація в західному секторі є домінуючою серед

Таб. 1.1 -  Козаровичі, поховання 43 (а - чаша, Ь - браслет, с - намистина, d - залишки 
черепа кістяка Ns 3); 2 - глиняна чаша; 3 - бронзовий браслет.
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п о х о в а н ь  
н а й б і л ь ш и х  
могильників тш и- 
нецько-комарівсько- 
сосницького кола - 
Гордієвського [Бере- 
занська, Лобай, 1994, 
с . 150] та
Войцехівського [Ла- 
годовська, 1948, с.62- 
77; Лагодовська, За- 
харук, 1956, с.69-74].

Випростані на 
спині поховання, 
ор ієнтован і у
західному секторі, 
знаходять аналоги 
серед ряду поховань 
С е р е д н ь о г о  
П о д н і п р о в ’ я ,  
віднесених С.С.Бере- 
занською до культу
ри багатоваликової 
кераміки (КБК) [Бе
резанская, 1986, с. 19].
Аналогічне похован
ня на могильнику 
М алополовецьке-3 
на Фастівщині (ком
плекс І поховання 3) 
має радіовуглецеву 
дату 3270+/-30 ВР 
(\6\6-l446  cal ВС,
КІ6204) [Л ысенко,
1998, С.Ю2; Ковалюх,
Скрипкин, Клочко,
Лысенко, 1998, с.90].
Крім того, з Малопо- 
ловецького могиль
ника походять ще 4 
випростані на спині 
поховання західної 
ор ієнтації (№ № 32,
37 ,4 1,48) та одне ди
тяче поховання т о 
тожне за позою, але 
орієнтоване головою 
на схід (№55) [Лысен
ко. Л ысенко, 1998, 
c.lOl-106]

П оховання 47 
досліджуваного мо
гильника, що має 
західну орієнтацію  
та «катаком бн у» 
позицію рук, знахо
дить аналоги серед 
ранніх поховань 
КБК Східної Украї
ни [Писларий, 1991, с.56].

Дослідження останніх років дають змогу ствер
джувати, що у Середньому Подніпров’ї значна час
тина пам’яток, що традиційно відносять до так 
званної«КБК», синхронна пам’яткам, які відносять
ся до так званної«східнотшинецької культури». Так, 
на могильнику Росава М и рон івськ ого  р-ну, 
дослідженому в 1984 р. В.І.Клочком, було розкопа
но 10 поховань КБК [Клочко, Воронцов, Салий, 
1984]. Отримані М .М .Ковалюхом радіовуглецеві 
дати цих поховань (курган 2/1: КІ6214, 3180+/-40 
ВР, 1518-1392 cal ВС; курган 4/2: КІ6215, 3200+/-30 
BP, 1514-1416 cal ВС; курган 8/2: КІ6217, 32Ю+/-30 
ВР, 1518-1422 cal ВС; 8/7: КІ6218,3240+/-30 ВР, 16 18-

1410 cal ВС) дають змогу синхронізувати похован
ня КБК Росавського могильника з третім етапом 
могильника Малополовецьке-3 (МП-ІІІ 1500-1400 
cal ВС; поховання 1-Ю, 17, 32, 34-38, 41, 47-50, 52, 
54-57). Відзначимо, що з поховання 2 кургану 8 Ро
савського могильника походить кістяна двохдірча- 
ста опукла пряжка овальної форми з бортиком на
вколо центрального отвор у . Д о ц ього  ж 
хронологічного горизонту можна також віднести 
ряд поховань могильника Журавлиха Ставищенсь- 
кого р-ну, дослідженого в 1982 р. Г.Т.Ковпаненко 
[Ковпаненко, Мурзин, Бессонова, Бунятян, Рычков, 
1982; Ковпаненко, 1984. с.273], що також не мають 
сталої пози та ориєнтації. Отримана М.М.Ковалю-
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Х о м  для поховання 6 кургану 3 радіовуглецева дата 
становить 3170+/-35 ВР (1514-1392 cal ВС, Ю6224).

Серед поховань, орієнтованих у східному 
секторі повністю в анатомічному порядку були 
досліджені скелети лише двох поховань. Похован
ня 39, здійснене в сильно скорченій позі, знаходить 
прямі аналоги серед великої групи сильно скорче
них поховань східної орієнтації Малополовецько- 
го могильника [Лысенко, 1998, с.95-117], які на 
підставі значного пакету радіовуглецевих дат всі 
віднесено до третього етапу існування могильника 
(МП-ІІІ 1500-1400 cal ВС). Поховання 32 за позою 
подібне до поховань 2 та 4 у кургані біля с.Харівка 
Путивльського p-на Сумської обл. [Молодцов, 1997,

с .85-89], а також 
поховання 1 м о
гильника М а л о
п о л о в е ц ь к е - 3  
(Таб.2: 3).

П р и в е р т а є  
увагу поховання 
48, здійснене у 
с в о є р і д н о м у  
саркофазі, торцеві 
стінки якого були 
замазані глиною. 
Д ещ о схож у де
таль поховальних 
с п о р у д  
спостерігаємо на 
Гордієвському мо
гильнику, де в ряді 
випадків глиною 
ретельно замазу
валися усі отвори, 
що залишилися 
між дерев’яними 
деталями ящиків; 
простір між сарко
фагом і стінками 
ями щільно заси
пався землею. У 
ряді випадків 
дерев’яні споруди 
Гордієвського мо
гильника після 
с п о р у д ж е н н я  
п ід п а л ю в а л и сь  
[Березанська, Ло- 
бай, 1994, с.150]. 
Подібний ритуал 
сп остер ігаєм о й 
стосовно похован
ня 48 Козаровиць- 
кого могильника. 
При цьому слід 
звернути увагу на 
той факт, що хоч 
на Гордієвському 
м о г и л ь н и к у  
дерев'яні саркофа
ги в ямах і 
зустрічаються по
чинаючи з першої 
хронологічної гру
пи [Hord.I, 1500- 
1300 рр. до н.е.], 
глиняна обмазка 
стін зафіксована 
лише в пізній групі 
курганів (кургани 
32, 35)
[B e r e z a n s k a ja ,  

Klocko, 1998]. На Північній Україні залишки дерев
’яного саркофага зафіксовано також у кургані 2 біля 
с.Івання Рівненської обл.. Радіовуглецева дата кур
гану (не калібрована ?) 1285+/-35 р. до н.е. [Свеш
ников, 1968, с. 159-168; Березанская, 1982, рис.54.].

Найбільш цікавим похованням доби бронзи на 
могильнику є колективне поховання 43. Подібні по
ховання з покладенням скелетів головам и у 
протилежні сторони С.С.Березанська вважає типо
вими для східнотшинецької культури (СТК) [Бере
занская, 1972, с.70]. Знайдена в похованні чаша дає 
змогу без сумнівів віднести поховання до пам’яток 
тшинецького кола. Подібні чаші з опуклими бока
ми та високою шийкою Б.А.Молодцов відніс до дру-
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Таб.4.1- Козаровичі, поховання 45; 2 - поховання 42; 3 - поховання 32; 4 - поховання 46; 
5 - горщик тшинецького типу з підйомного матеріалу; 6 - поховання 39.

гої фази розвитку 
керамічного комп
лексу С ТК  [М о 
лодцов, 1994, с. 122- 
124]. Слід
відзначити, що до 
т ієї сам ої фази 
д о с л і д н и к  
відносить й високі 
банки з косо  
зрізаними назовні 
вінцями, подібні до 
посудини,знайде
ної серед
п і д й о м н о г о  
матеріалу. Досить 
широко поширені 
серед пам ’яток 
тшинецького кола 
й багатоспіральні 
браслети в 3-4 
оберти.

П р и в е р т а є  
у в а г у  
зафіксований на 
могильнику культ 
р и т у а л ь н о г о  
відрізання голови, 
простеж ений в 
трьох  випадках 
(пох.З , 43, 47).
Найбільшу увагу 
привертає голова 
(«скелет 2»), покла
дена в похованні 
43 в головах скеле
та д о р о сл о го  в 
якості своєрідного 
«ін вен тарю ». На 
сьогодн і нам
відомо ще чотири 
випадки подібного 
ритуалу на
території Північної 
України: похован
ня 2-4 кургана 5 
В о й ц е х ів сь к о г о  
могильника [Лаго- 
довська, 1948, с.68], 
поховання 2 в 
житлі І на 
поселенні К остя- 
нець [Свєш ніков,
1947, с.Ю , 14, 
рис.2], поховання 2 
кургану 6 могиль
ника Лука Врубле- 
вецька [Ш овкоп- 
ляс 1950, р и с.52], 
поховання І комп
лекса І могильника Малополовецьке-3 [Шишкін, 
Лисенко, 1996, с.146-150] (Таб.2: 3). В останьому 
похованні також знайдено 2 спіральні браслети в 
три обер ти , подібні до козарови цького . 
Радіовуглецева дата поховання 3225+V45 ВР (1606- 
1406 cal ВС, КІ6352). Слід звернути увагу на те, що 
некалібрована дата поховання І Малополовецько- 
го могильника досить близька радіовуглецевій даті 
кургана 2 біля с.Івання, з якого також походять 
багатосп іральні браслети та браслети зі 
спіральними щитками, подібні до малополовецьких. 
Випадки ритуального відрізання голови, штучної 
обробки черепів та поховання поодиноких черепів

або щелеп чітко зафіксовані у другому та третьому 
хронологічному горизонтах М алополовецького 
могильника (поховання І, 5, 6, 12, ІЗ, 16, 19, 21, 22, 
23, 24, 28, 29, ЗО, ЗІ, 34, 35, 37, 38, 47, 49, 50, 52, 54, 
56, 57).

В цілому, на підставі приведених аналогій Ко- 
заровицький могильник можна досить впевнено 
синхронізувати з третім етапом існування Малопо
ловецького могильника на Фастівщині та пізнім ша
ром «К Б К » Р осавського  могильника під 
Миронівкою та датувати в межах 15 ст. до н.е. До 
цього ж хронологічного горизонту можна віднести 
найбільш ранні кургани Гордіївського могильни-
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Таб. 5. 1, 2 - Козаровичі, кістяні пряжки з площі могильника; 
З - поховання 49 (а - крем'яний відщеп; Ь - крем’яний ніж).

Саме зв’язок з лісостеповим ландшаф
том, на нашу думку, є головним фактором, 
що визначає культурну належність Козаро- 
вицького могильника. При цьому під куль
турою ми розуміємо адаптацію людини до 
певного ландшафту у певний природно- 
кліматичний та історичний період, а під ар
хеологічною культурою - матеріальні за
лишки цієї адаптації [Лысенко, 1999, с.І І6- 
117]. Могильник в ур.Буславка, що поєднує 
риси, які традиційно відносяться до різних 
археологічних культур, зокрема багатова- 
ликової кераміки та східнотшинецької, на 
нашу думку, є типовим пам’ятником києво- 
черкаської л ісостепової культури доби  
пізньої бронзи, що, в свою чергу, є півден
но-східним проявом пам’яток тшинецького 
кола, репрезентуючих у зазначений час 
культуру лісової смуги Європи від Ельби до 
Дніпра та Десни.

ка на Вінничині, курган 2 біля с.Івання на 
Рівненщині та більшість поховань Войцехівського 
могильника.

Відсутність серед поховань Козаровичського 
могильника стійкої пози та орієнтації похованих, 
на нашу думку, пов’язана з інтенсифікацією взає
мопроникнення різнокультурних компонентів у 
Середньому Подніпров’ї в середині 2 тис. до н.е. Це 
можна вважати характерною ознакою етапу МП- 
III на Київському Правобережжі. Подібна ситуація 
спостерігається також на Росавському та Малопо- 
ловецькому могильниках, хоч на останьому і виді
ляються планіграфічно дві синхронні групи різно- 
обрядових поховань: скорчених на боку східної ор
ієнтації та випростаних на спині західної орієнтації. 
При цьому спостерігається певна тенденція залеж
ності орієнтації поховань від ландшафтних особ
ливостей, зокрема напрямку течії річки (Таб.6).

Внаслідок картографування могильників тши- 
нецько-комарівсько-сосницького кола було вста
новлено, що могильники з інгумаціями майже всі 
п о в ’язані з л ісостеповим и ландшафтами 
Лісостепової зони [Лисенко, 1998, с.29-31]. Винят
ком є лише деякі пам’ятки Середнього Подесення 
(Білі Береги, Квітунь, Радутіно, Юдиново), що ме
жують з позняківською культурою; належність ос
танніх до зазначеного кругу пам’яток взагалі запе
речується деякими дослідниками [Куріленко, Отро- 
щенко, 1998, с.247] У  Київському Подніпров’ї, на 
сьогодні, Козаровицький могильник є єдиним мо
гильником, розташованим не в Лісостепу, всі похо
вання якого здійснені за обрядом інгумації. При цьо
му слід відзначити, що могильник розташований 
серед л ісостеп ового  ландшафту, на лесовом у 
останці, на відміну від могильників з кремаціями 
Київського Полісся, що займали похилі піщані те
раси та піщані підвищення у заплавах. Залишки 
такого могильника, до речі, виявлені на південь від 
села Козаровичі на лівому березі р.Ірпінь [Березан
ская, 1972, с.196].
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я ориентация каменных сооружений
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В. М. ЗУБАРЬ, В. В. КРАПИВИНА

О РИМСКОМ ГАРНИЗОНЕ ОЛЬВИИ
В СЕРЕДИНЕ III В.

D uring e x ca v a t io n s  in  th e  so u th -e a s te rn  p a r t  o f  th e  Upper c i t y  o f  O lb ia  in  1998 a sm a ll fragm en t o f  a m arb le  
s la b  w ith  th e  r e l i e f  o f  a  T h racian  horsem an and tw o  l in e s  o f  L a t in  in s c r i p t i o n  was found. The r e l i e f  b e lo n g s  t o  th e  
grou p  o f  ra th e r  r a r e  r e l i e f s ,  where a T hracian  horseman was d e p ic te d  du rin g  h u n tin g  on  a w ild -b o a r , who was runn ing 
u nder a c ro u p  o f  a h orse . The app earance  o f  such s la b s  in  O lb ia  was co n n e cte d  w ith  T h racian  w a r r io r s  in  th e  Roman
g a r r is o n  h ere. The in s c r ip t i o n  can  b e  r e s to r e d  in  such  way: -----ET COH(ortis) I  CILICUM DE/[CIANAE] ------  [EX] VOTO
POSUIT. The tr a n s la te d  is :  “•— and coh (ort) I  C i l ic ia n a e  De(cianae)   (by) p rom ise  d e d ic a t e d ”. In  a cco rd a n ce  w ith
t h is  in t e r p r e t a t io n  th e  in s c r ip t io n  can be d a ted  b y  249-250. I t  i s  th e  l a t e s t  e p ig r a p h ic a l  monument,which t e s t i f i e s  
t o  th e  re s id e n ce  o f  th e  w a r r io r s  o f  th e  1st C i l ic ia n a e  c o h o r t  on  th e  t e r r i t o r y  o f  M oesia I n fe r i o r  and in  th e  Greek 
c e n te r s  o f  th e  N orthern  c o a s t  o f  th e  B lack Sea. I t  i s  a ls o  th e  f i r s t  e p ig r a p h ic a l  monument, w hich  t e s t i f i e d  t o  th e  
re s id e n ce  o f  th e  w a rr io rs  o f  th e  1st C il ic ia n a e  c o h o r t  in  O lb ia  and th a t  th e  c o h o r t  was rew arded  w ith  th e  h on ora b le  
t i t l e  Deciana. T ogeth er w ith  a lre a d y  known e p ig r a p h ic a l monuments t h is  d e d ic a t io n  p erm its  t o  s p e c i fy  some a sp e cts  
o f  th e  h is t o r y  o f  O lb ia  in  th e  m id d le  o f  th e  3rd ce n tu ry , f i r s t  o f  a l l  c o n ce rn in g  th e  c o m p o s it io n  o f  Roman g a r r is o n , 
th e  d a te  o f  i t s  w ith d raw a l from  th e  c i t y ,  p e n e tr a t io n  and d is se m in a tio n  o f  T h racian  c u l t s  h ere. T i l l  th e  m id d le  o f  
th e  3rd ce n tu ry  Roman m i l i t a r y  a d m in is tr a t io n  a ssign ed  a c e r t a in  p a r t  t o  O lb ia  in  th e  p o l i t i c s  o f  c o n ta in in g  o f  
b a rb a ria n s  on th e  Danubian f r o n t i e r s  o f  th e  Em pire.

В ходе раскопок 1998 года в ю го-восточной 
части Верхнего города Ольвии в слое, образовав
шемся в результате разрушения города во второй 
половине III в., был найден фрагмент правой ниж
ней части небольшой мраморной плитки с изобра
жением фракийского всадника и двумя строками 
фрагментированной латинской надписи.* 1

Плитка плоская, со скошенными боками, круп
нозернистого мрамора, серо-белого цвета, покры
та местами коричневатым известковым налетом. 
Лицевая сторона полированная, обратная и боко
вые - пиленые. Размеры фрагмента: высота 11,5 - 
14,4 см, ширина 6,0 - 9,2 см, толщина 2,2 - 2, 8 см. 
Изображение было выполнено 
в низком рельефе, высотой 0,2 
- 0,5 см и окаймлено гладкой 
неширокой прямоугольной 
рамкой, шириной 0,2 - 0,5 см 
слева и 2,6 - 2,8 см снизу. С о
хранился достаточно грубо 
вырезанный корпус кабана, 
бегущ его вправо, передняя 
нога с копытом и часть крупа 
лошади с коленом правой ноги 
всадника, скачущего в том же 
направлении (Рис. 1, 2).

Этот памятник, безуслов
но, принадлежит кругу релье
фов с изображением фракийс
кого всадника, которые иссле
дователями по сюжетам разде
лены на несколько групп. Та
кие мраморные плитки, перво
начально укреплявшиеся на 
стенах святилищ [См. напри
мер: Гочева, 1990, с. 134 - 142], 
связанных с религиозными 
представлениями фракийского 
населения Подунавья, в своей 
массе датируются II - III вв.
[Kazarow, 1938; G oceva,
Oppermann, 1979, s. 9-25,30-40,
48-63, 65-71, 73-113; Goceva,
Oppermann, 1984, s. 4-133].

К сожалению, фрагментированный характер вновь 
найденного ольвийского рельефа не позволяет уве
ренно отнести его к тому или иному известному типу 
аналогичных памятников. Сейчас можно лишь кон
статировать, что он принадлежал группе рельефов, 
где фракийский всадник изображен в момент охоты 
на кабана, который бежит под крупом лошади в ту 
же сторону, куда скачет и всадник. Относительно 
близкие по иконографии и стилю изображения да
тируются III в. [Goceva, Oppermann, 1979, № 104, т. 
XLVI: Goceva. Oppermann, 1984, № 649, pi. LXIX].

Под фрагментом рельефа сохранилась правая 
часть двустрочной латинской надписи:

L СОН I CILICVM DE 
VOTO POSVIT 

Перед нанесением надпи
си плитка была размечена 
горизонтальными линиями, 
следы которых имеются в на
чале первой строки. Однако 
надпись выполнена несколь
ко выше линии разметки, ви
димо, непрофессиональным 
резчиком. Об этом свидетель
ствует также разное расстоя
ние между буквами и небреж
ный шрифт, который по сво
ему характеру достаточн о 
близок «вульгарному» стилю 
поздних латинских эпигра
фических памятников [Ср.: 
Sandys, 1969, р. 51 - 52]. Вы
сота букв 0,5 - 0,9 см. Из осо
бенностей шрифта следует 
отметить, что цифра I, бук
вы I, L и V имеют апексы, а 
буква D в конце первой стро
ки значительно меньше сле
дующей за ней Е. Буквы V и 
М вырезаны очень небреж
но и даны в лигатуре (Рис. 3).

Начало сохранившейся 
части первой строки может 
трактоваться двояко: как

Зубар В.М. - д. іст. н., пров. науков. співроб. Інституту археології НАН України.
Крапівіна В.В. - к. іст. н., ст. науков. співроб. Інституту археології НАН України
1 Инвентарный номер 0-98/Р-25/1446, найден на участке Р-25, руководители работ В. В. Крапивина, А. В. Буйских. Хранится в Музее 
археологии Института археологии НАН Украины.
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Рис. 2. Фрагмент мраморной плитки из Ольвии, раскопки 1998 г. (рисунок).

буква L и разделитель или Е и Т в лигатуре. При 
восстановлении надписи, видимо, следует отдать 
предпочтение последнему варианту. В пользу это
го говорит незанятое текстом поле перед L, трудно 
объяснимое при восстановлении здесь [MI]l(es), а 
также отсутствие апексов, которые украшают бук
ву L в слове Cilicum. Кроме того, поперечная сред
няя гаста по своему написанию аналогична гасте 
буквы Е в конце этой строки. Таким образом, в 
начале сохранившейся части первой строки долж
ны быть восстановлены Е и Т  в лигатуре, а не L от 
[MI]L(es).

После ЕТ читается название I Киликийской 
когорты вспомогательных войск римской армии - 
СОН I CILICVM. В конце первой строки уверенно 
читаются еще две буквы D и Е. Они сохранились 
от слова, которое, по всей вероятности, можно рас
сматривать в качестве дополнения к наименованию 
этого воинского подразделения. Известно, что в 
посвятительной надписи из Том зафиксирован по
четный титул I Киликийской когорты Philippianae 
[ISM, 1987, р. 363 - 364; № 452(2)]. Исходя из этого, 
окончание первой и, вероятно, начало второй строк 
публикуемой надписи можно дополнить как почет
ный титул De[ciana], который эта когорта могла по-
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лучить только в период 
правления римского им
ператора Траяна Деция 
Августа (249 - 251 гг.) 
[Kienast, 1990, s. 202 - 
203]. В настоящее время 
известно четырнадцать 
эпиграфических памят
ников, в которых этот 
почетный титул соче
тался с названиями рим
ских воинских подраз
делений [CIL, III, 4300; 
VI, 32558 - 32560; XIII, 
6658; XVI, 154; АЕ, 1944, 
45; 1976, 277. Ср.: Fitz, 
1983, р.179 - 182;
Vinogradov, Zubar,1995/ 
1996, s. 129- 143; Виног
радов, Зубарь, Антоно
ва, 1998, т. XVI, с. 71 - 
80]. Судя по имеющим
ся данным, все они по
лучили этот  титул в 
промеж уток времени 
между приходом к влас
ти Деция в июне 249 и 
концом 250 гг. [Kienast, 
1990, s. 202 - 203]. Ни 
один из известных сей
час эпиграфических па
мятников с почетным 
наименованием Deciana 
не может быть отнесен 
к 251 г., последнему году 
правления этого импе
ратора  [Fitz, 1983, 

р. 182]. Исходя из этого, и новая надпись из Ольвии 
с упоминанием Cohors I Cilicum De[ciana] скорее 
всего датируется тем же временем. Этому не проти
воречит археологический контекст находки, грубо
ватый характер исполнения памятника и шрифт 
надписи.

Итак, на основании всего изложенного, фраг
ментированная надпись из раскопок Ольвии 1998 
г. может быть восстановлена следующим образом: 

—  ЕТ COH(ortis) I CILICVM DE/ 
[CIAN AE]---------- [EX] VOTO POSVIT

Перевод: —  и когорты I Киликийской Дециевой 
—  по обету поставил.

Публикуемая плитка с надписью позволяет 
уточнить ряд аспектов истории Ольвии в середине 
III в., прежде всего касающихся количественного и 
качественного состава римского гарнизона, време
ни вывода его из Ольвии, проникновения и распро
странения здесь фракийских культов.

Упоминаемая в надписи I Киликийская когор
та вспомогательных войск римской армии впервые 
фиксируется в Ольвии. Это подразделение было 
сформировано в период правления династии Юли
ев-Клавдиев на территории Киликии. По мнению 
В. Вагнера, префект этой когорты М. Магий Ан

тик упомянут в надписи первой половины 
I в., обнаруженной на территории современ
ного города Сан-Эстебан де Гормаз, где 
располагался римский Уксам, который вхо
дил в состав провинции Тарраконская Ис
пания, образованной в 27 г. до н. э. [Dessau, 
1916, № 8968; Wagner, 1938, s. 120; Holder, 
1980, p. 230,244, E 23]. Впервые на террито
рии Мезии I Киликийская когорта фикси
руется военным дипломом в 78 г. [CIL, XVI, 
22]. Причем, не исключено, что тогда она

Рис. 3. Прорисовка надписи на мраморной плитке из Ольвии 1998 г.



дислоцировалась в Найсусе (совр. Ю гославия) 
[BeneS, 1976, № 56; Вепеа, 1983, р. 26; Strobel, 1984, s. 
127, note 96]. В это время, судя по упоминанию в 
дипломе солдата-уроженца киликийского города 
Agi(us) - Парасауса, когорта формировалась из уро
женцев восточных областей империи [Гудор, 1960, 
с. 241]. На территории Верхней Мезии это подраз
деление оставалось и после раздела единой провин
ции Мезия на две (86 г.), о чем свидетельствуют во
енные дипломы с упоминанием военнослужащих 
этого подразделения, датирующиеся 93, 96 и 100 
rr .fC IL , X V I, №№  39, 46; В епеа,1983, р. 149; 
Aricescu,1977, р. 57 - 58; Roxan, р. 36 - 37, № 6].

В период I Дакийской войны Траяна, в связи 
с вторжением даков в Нижнюю Мезию, в 101 г. 
она была передислоцирована на территорию этой 
провинции, где, вероятно, силами ее солдат в 103 
- 105 гг. был возведен укрепленный лагерь в Са- 
цидаве на берегу Дуная [Scorpan,1981, р. 102]. 
После окончания Дакийских войн солдаты I Ки
ликийской когорты  участвовали в В осточном  
походе Траяна, принимали уча
стие в подавлении иудейского 
восстания [CIG, 3498; АЕ, 1926,
150; Saxer, 1967, s. 60; Strobel,
1983, s. 127], а после этих собы 
тий были возвращены на терри
торию Нижней Мезии, где най
дены военные дипломы солдат 
этого подразделения, датирую
щиеся 112, 134, 145, 157 гг. [CIL,
X V I, 78; Aricescu, 1977, р. 58;
R o x a n ,1977, р. 72 - 73, № 50;
R ox a n , 1985, р. 146, № 85;
Torbatov, 1994, р. 160 - 162]. Во 
второй половине II в. военнос
лужащие этого  подразделения 
по эпиграфическим памятникам 
также известны в Нижней М е
зии [CIL, III, 144437, 2; ISM ,
1987, vol. II, р. 309 - 310, №
345(18)]. Первой половиной III 
в. датируется надгробие Авре
лия Валента и Элия Юлия - сол
дат I Киликийской когорты из 
Херсонеса, где они несли гарни
зонную службу вместе с воен
нослужащими XI Клавдиева ле
гиона (Рис. 4) [Соломоник, 1983, 
с. 64 - 65, № 39], которому эта 
когорта была подчинена в опе
ративном  отнош ении [BeneS,
1976, р. 24; Ср.: Sarnowski, 1988, 
s. 144]. К 244 - 249 гг. относится 
посвящение Корнелия Валенти
на, солдата I Киликийской ко
горты из Том, из которого сле
дует, что подразделение в это 
время носило почетный титул 
Philippiana [ISM, 1987, vol. II, р.
363 - 364; № 452(2)]. Исходя из 
известных сейчас эпиграфичес
ких памятников, можно уверен
но говорить, что в состав I Ки
ликийской  к огор ты  (C oh ors  
milliaria equitata) входили пехо
тинцы и всадники. Как всякое 
такое подразделение вспомога
тельных войск римской армии,
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она состояла из 720 пехотинцев и 280 кавалерис
тов [Holder, 1988, р. 21 - 26].

Пока еще окончательно не решен вопрос о том, 
где располагался штаб и основной лагерь этой ко
горты на территории Нижней Мезии. Д. Тудор по
лагал, что он находился недалеко от Том [Holder, 
1988, р. 21 - 26]. Я. Бенеш считал возможным гово
рить о дислокации этого подразделения в Тропеум 
Траяна (совр. Адамклисси), когда когорта находи
лась в оперативном подчинении командования XI 
Клавдиева легиона [BeneS,1976, р. 24]. К. Скорпан 
на основании находок целой серии эпиграфических 
памятников локализовал лагерь когорты в Саци- 
даве, на Дунае [Scorpan,1981, р. 101 - 102]. После
днее мнение представляется наиболее аргументиро
ванным. Однако военнослужащие этого подразде
ления на протяжении II - первой половины III вв. 
дислоцировались и в других пунктах Нижней Ме
зии, что было обусловлено изменениями военно
политической обстановки в течение этого достаточ
но продолж ительного отрезка времени 

[Scorpan,1981, р. 102]. Этим, ве
роятно, объясняются находки 
эпиграфических памятников, в 
которых упоминается I Кили
кийская когорта, в разных мес
тах на территории провинции.2 
Например, в период правления 
императоров Филиппа Араба и 
Деция вексилляция этой когор
ты находилась в Томах [BeneS, 
1976,р. 25], где обнаружено над
гробие кавалериста этого под
разделения Клавдия Матрона 
[Aricescu, 1977, р. 58 - 59, fig. 12; 
ISM, 1987, vol. II, р. 309 - 310, 
№ 345 [18]].

Сейчас трудно с уверенно
стью определить, какое количе
ство солдат из каждого подраз
деления римской армии выделя
лось для несения гарнизонной 
службы в тот или иной пункт 
Северного Причерноморья, в 
том числе и в Ольвию. Но хро
нологически близкие надгроб
ная эпитафия двух солдат I Ки
ликийской когорты и надгро
бие Г. Юлия Валента, солдата 
I Сугамбрской когорты из Хер
сонеса, поставленное центури
ей, а также ряд других косвен
ных данных позволяют заклю
чить, что в римские вексилля- 
ции включались не отдельные 
солдаты, а целые тактические 
единицы римских воинских 
подразделений, например, цен
турии и турмы [Зубар, Сон, 
1997, с. 122 - 123]. Если это так, 
то римские вексилляции состо
яли из одной или нескольких 
тактических единиц подразде
лений Мезийской армии, види
мо, во главе с унтер-офицером, 
и насчитывали, как минимум, 
около сотни солдат. Вероятно, 
количественный состав римс
кой вексилляции Ольвии в се-
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2 Попутно следует отметить, что находки клейм с аббревиатурой СЮ, вероятно, не могут безоговорочно рассматриваться в качестве 
керамической продукции, изготовленной солдатами I Киликийской когорты [подр. см.: Тудор, 1960, с. 248-249; Клейман, 1965, с. 179- 
182; BeneS, 1976, р. 25; Aricescu, 1977, р. 58).
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редине III в., когда в него входили солдаты 
I Киликийской когорты, был приблизитель
но таким же. В противном случае дислока
ция в столь удаленном от основного райо
на концентрации римских вооруженных сил 
месте римского отряда теряла смысл и он 
не мог выполнять стоявшие перед ним опе
ративные задачи.

Видимо, восстановление в первой стро
ке перед названием когорты ЕТ позволяет 
предполагать, что в ее несохранившейся 
части могло стоять наименование еще од
ного подразделения римской армии, а в на
чале строки имя римского военного долж
ностного лица и далее наименование век
силляции. В связи с этим следует вспомнить, 
что в Ольвии уже давно был найден алтарь 
с посвящением Меркурию, поставленный 
римским солдатом в 248 г.(Рис. 5) [IOSPE,
I2, № 167]. Т. Н. Книпович считала, что в 
посвящении упомянуты два солдата с фра
кийскими односоставными именами Bithus 
и Pyrrus [Книпович, 1968, с. 197, ср.: Кры- 
кин, 1993, с. 37]. Однако вряд ли это так. 
Вероятно, памятник был поставлен не дву
мя солдатами, а одним. В правильности та
кого заключения убеждает фотография это
го алтаря с надписью, в соответствии с ко
торой для союза et между Bithus и Pyrrus нет 
места. В этой латинской надписи имя солда
та, поставившего алтарь, имеет двусостав
ную римскую структуру, в которую входят 
два, по мнению исследователей, типично 
фракийских имени - Битус и Пиррус [Кры- 
кин, 1993, с. 37, 85]. Следовательно, перед 
нами римский солдат фракийского проис
хождения, который, судя по его имени, не 
являлся римским гражданином, а, следова
тельно, и не мог быть легионером. Он дол
жен был служить в одном из римских вспо
могательных подразделений, которые выделяли сол
дат для несения службы в Ольвии.

В просопографии Ольвии первых веков н. э. 
известны и другие фракийские имена в латинской 
транскрипции. Причем лица, упомянутые в латин
ских надписях, были либо солдатами римского гар
низона Ольвии, либо членами семей солдат. П о
этому, несмотря на общее небольшое число имен в 
латинской транскрипции, все же можно сделать 
некоторые выводы о римских военнослужащих, 
которые несли здесь гарнизонную службу.

В первую очередь обращает на себя внимание 
наличие среди этих имен трех, безусловно фракий
ского происхождения. Фракийцем был Валерий 
Мукатралис, а следовательно и его сын, который, 
правда, получил cognomen Secundinus [Книпович, 
1968, с. 197, ср.: Крыкин, 1993, с. 121]. Это позволя
ет предполагать, что ряд двусоставных типично 
римских имен мог принадлежать выходцам из фра
кийской этнической среды. Известно, что солдаты 
вспомогательных войск, поступая на римскую служ
бу, получали новые имена с римской структурой, 
которыми их прежние имена заменялись либо час
тично, либо полностью [Ramsay, 1941, р. 6, 9]. П о
этому не исключено, что фракийцами по происхож
дению могли быть Элий Сатурнин, на что, возмож
но, указывает аналогичное имя его жены Элии Са- 
турнины, и Аврелия Квирина (или Квирния), а так
же легионер Галерий Монтан и его мать Галерия 
Монтана. Вероятно, и Ольвия Брисаис, жена или 
сожительница Валерия Мукатралиса, также была 
фракийского происхождения [IOSPE, I2, № 236; 
Крыкин, 1993, с. 37].

К сожалению, в публикуемой надписи имя де- 
диканта не сохранилось. Однако фрагмент релье
фа фракийского круга, ниже которого был выре
зан текст посвящения, свидетельствует о том, что 
солдат I Киликийской когорты был адептом одно
го из фракийских божеств, которому по обету, воз
можно, за победу в одном из военных столкнове
ний с варварами [см.: Штаерман, 1987, с. 301], он 
посвятил мраморную плитку [ср.: IDR, 1977, vol. 
II. р. 138, № 308; ISM, 1980, vol. V, р. 202, № 164; р. 
203 - 204, № 167; р. 238, № 219; р. 255, № 239; р. 264, 
№ 248; р. 303,№ 296; IDR, 1988, vol. Ш/4, р. 99 - 100, 
№ 131; р. 227 - 228, № 285]. Крайне фрагментарный 
характер памятника не позволяет сказать что-то 
определенное о том, какому именно божеству было 
адресовано посвящение солдата, так как в виде 
всадника на территории Мезии и Фракии в первые 
века н. э. почитался не только Герой, но и Аскле- 
пий, Дионис, Зевс, Плутон, Аполлон, Митра, Се- 
рапис, Сильван, Артемида и даже Артемида-Бен- 
дида [Щеглов, 1969, с. 174; Oppermann, 1974, s. 353 - 
362; Попов, 1981, с. 16 - 18, 20, 78, 83, 95 - 96, 103; 
Крыкин, 1990, с. 75 - 76; Крыкин, 1993, с. 137 - 143; 
Русяева, 1993, с. 152 и др.]. Вполне возможно, что и 
сами дедиканты не имели единого и устоявшегося 
представления о роли и функциях своего конного 
бога [Штаерман, 1961, с. 248; Штаерман, 1987, с. 30, 
132, 234, 301; ср.: Тачева-Хитова, 1982, с. 144,№ 39; 
с. 156 - 157. № 55 а; с. 168, № 74; с. 268 - 270, № 17; с. 
276 - 277, № 22], но его связь с борьбой разных на
чал (земного и небесного, жизни и смерти, римлян 
и варваров), особенно характерной для аналогич
ных памятников середины III в. [Штаерман, 1987,
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c. 301], и фракийское происхождение, несомненны 
[Oppermann, 1984, s. 244 - 249].

В ходе многолетних раскопок в Ольвии ранее 
были обнаружены фрагменты мраморных вотивных 
рельефов, которые исследователи уверенно относят 
к памятникам фракийского круга, четыре из них - с 
изображением фракийского всадника, четыре - 
Митры-Тавроктона, еще на двух представлены бо 
родатые боги, Деметра и Кора [Ростовцев, 1911, с. 
17 - 19; Блаватский, 1951, с. 256 - 258; Щеглов, 1967, 
с. 255 - 259; Русяева,1993, с. 152-153; Крапивина, 
1994, с. 168 - 171]. Посвящение на одном из релье
фов с изображением фракийского всадника из Оль
вии на основании аналогий было удачно интерпре
тировано как посвящение Поробону, который яв
лялся кельтским божеством [IOSPE, I2, № 171; Со- 
ломоник, 1973, с. 55 - 56; Русясва, 1982, с. 11; Кры
кин, 1992, с. 140 - 147]. Сейчас уже ни у кого не вы
зывает сомнений, что такие вотивные рельефы на
ходились в местах стоян ок  римских войск 
[Domaszewski, 1895, s. 1 - 124; Ростовцев, 1911, с. 1 - 
42; Русяева, 1993, с. 152].3 Они отражают верова
ния и религиозные представления выходцев с тер
ритории Мезии и Фракии [Гачева-Хитова, 1982, с. 
447 - 450,458 - 459; Найденова, 1986, с. 56 - 59; Кры
кин, 1988, с. 79; Goceva, 1990, s. 88 - 98; Clauss, 1992, 
s'. 218 - 233,235], уроженцы которых составляли зна
чительный процент римских военнослужащих, осо
бенно подразделений вспомогательных войск Ме- 
зийской армии [Holder, 1988, р. 109 - 139; Mann, 
1983, р. 38, 66]. Из состава именно этой римской 
армии выделялись солдаты для несения службы в 
античных городах Северного Причерноморья, в том 
числе и Ольвии [Ростовцев, 1915, с. 8; Зубарь, 1998, 
с. 98 - 106].

Не исключено, что на территории Верхнего 
города солдатами римского гарнизона было пост
роено святилище, где вплоть до середины III в., о 
чем свидетельствует алтарь 248 г. и публикуемая 
надпись 249 - 250 гг., отправлялись культы наибо
лее почитаемых в солдатской среде божеств, в том 
числе и фракийского происхождения. Наличие свя
тилища фракийских божеств в Ольвии или ее окре
стностях предполагал еще М. И. Ростовцев [Ростов
цев, 1911, с .17 - 18; Колосовская, 1985 с. 223-225]. 
Там же могли располагаться и плитки с изображе
нием Митры, почитавшимся наряду с другими фра
кийскими и римскими божествами, которые рас
сматривались в качестве покровителей римской 
армии [Русяева, 1993, с. 155; Krapivina, 1997, р. 82; 
ср.: Garbsch, 1985, S. 355 - 462]. Косвенно об этом 
свидетельствует ольвийская надпись времени импе
ратора Севера Александра, в которой речь идет о 
строительстве Аврелием Юлианом в городе храма, 
посвященного Серапису, Исиде, Асклепию, Гигиее 
и Посейдону [IOSPE, I2, № 184], где, вероятно, по
читались все перечисленные божества. Сказанное 
хорошо согласуется с тем, что на территории дис
локации римского гарнизона в Балаклаве в специ
альном помещении, открытом в 1996 г., имелись 
посвящения разным римским божествам: Юпитеру 
Долихену, Геркулесу и Вулкану [подр. см. : Зубар, 
Сарновський, Савеля, 1997, с. 67 -88; Sarnowski, 
Zubar, Savelja, 1998, S. 321 - 341].

А. С. Русяева, анализируя вотивные рельефы 
фракийского круга из Ольвии, пришла к выводу о 
том, что ограниченное количество таких памятни
ков позволяет говорить о малочисленности римс
кого гарнизона города [Русяева, 1993, с. 158 - 159].

8 0 __________________________________
Это заключение хорошо согласуется с общим не
значительным количеством латинских эпиграфи
ческих памятников из Ольвии в сравнении, напри
мер, с Херсонесом и его округой. Кроме того, в Хер
сонесе известно достаточно много латинских над
гробий с упоминанием легионеров, в то время как в 
Ольвии их обнаружено только четыре, при этом два 
из них пока не опубликованы. Учитывая вышеиз
ложенное, а также то, что фракийское население 
Подунавья более активно проникало в состав вспо
могательных войск, куда набирались в основном 
неримские граждане [Holder, 1980, р. 109 - 139; 
Mann, 1983, р. 38, 66], можно с известной долей ве
роятности предположить, что и качественный со
став вексилляций Херсонеса и Ольвии был различ
ным. Для последней было, вероятно, характерно 
количественное преобладание солдат вспомогатель
ных войск.

В связи с этим следует обратить внимание на 
интерпретацию текста одной греческой эпитафии, 
предложенную Ю. Г. Виноградовым. Исходя из ее 
содержания, можно говорить о том, что после окон
чания Дакийских войн Траяна, между 106 и 111 гг., 
для защиты Ольвии римской администрацией был 
отправлен военный отряд пехотинцев, вооружен
ных длинными щитами. Судя по греческому имени 
и патронимику погребенного, это подразделение 
было сформировано не из легионеров, а из солдат 
вспомогательных иррегулярных войск [Виноградов, 
1990, с. 29 - 31], а в правление императора Адриана 
для защиты Ольвии от посягательств варваров 
были задействованы кавалеристы из состава бос- 
порских войск [Зубар, 1993, с. 148 - 151; 1998, с. 99 - 
106]. Если предположение относительно качествен
ного состава римского гарнизона Ольвии во вто
рой половине II - III вв. правомерно, то, вероятно, 
можно говорить об определенной преемственнос
ти в военной политике провинциальной админист
рации по отношению к гражданской общине оль- 
виополитов.

Тем не менее, согласно латинской строитель
ной надписи конца 60-х - начала 70-х гг. II в., в 
Ольвии находилась вексилляция, состоявшая из 
солдат V М акедон ского, I И талийского и XI 
Клавдиева легионов [IOSPE, I2, № 322; Зубарь, 
Сон, 1995,с .181-187]. Если это соотнести срезуль- 
татами археологических исследований, которые 
свидетельствуют о начале интенсивного строи
тельства на территории Верхнего города именно 
в это время [Крапивина, 1993, с. 10 - 20; Крапи
вина, Буйских, 1997, с. 125 - 126], то можно зак
лючить, что именно с помощью легионеров были 
предприняты меры по укреплению оборонитель
ных сооружений и возведению новых построек. 
Но вскоре основная масса легионеров из города 
была выведена и римские военнослужащие в кон
це II - середине III вв. здесь были представлены 
солдатами вспомогательных войск, набранными 
главным образом из среды фракийского населе
ния Подунавья. В пользу этого свидетельствуют 
не только фракийские имена, но и некоторые при
надлежности римского вооружения, обнаружен
ные при раскопках Ольвии [Сон, Назаров, 1993, 
с. 120 - 123]. Такие вексилляции, формировавши
еся на основе вспомогательных подразделений и 
выполнявшие различные оперативные задачи, 
хорош о известны в римской военной практике 
первых веков н. э. [CIL, VI, 421; XII, 1358; подр. 
см.: Saxer, 1967, S. 59 - 61, 119 - 120]. Возможно,

3 Помимо Харакса, Херсонеса, Ольвии и Тиры, где уже давно известны рельефы фракийского круга [Щеглов, 1969, с. 135 -137), аналогичные 
фрагментированные памятники, к сожалению, до сих пор должным образом неопубликованные, обнаружены на Сакской пересыпи в 
Северо-Западном Крыму. Подр. см.: Ланцов, 1988, с. 249-250.
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именно этим объясняется отсутствие в Ольвии 
легионных клейм.

Однако наряду с солдатами вспомогательных 
войск, которые составляли, вероятно, подавляющее 
большинство военнослужащих ольвийской вексил
ляции, здесь, безусловно, служило и какое-то коли
чество легионеров, о чем свидетельствует надгробие, 
поставленное в конце Ц в. Галер нем Монтаном сво
ей матери и Прокуде, вероятно, жене или сожитель
нице [IOSPE, Р, № 236]. В данном случае особый ин
терес представляет то, что Галерий Монтан был не 
простым солдатом XI Клавдиева легиона, а принад
лежал к его арматуре, т. е. по своему должностному 
положению он был принципалом и руководил так
тической подготовкой солдат. Такие принципалы 
были своеобразными инструкторами солдат-ново
бранцев [Dobson, 1967, S. XV]. Поэтому можно пред
положить, что Галерий Монтан, находясь в составе 
римской вексилляции Ольвии, которая, как предпо
лагается, в основном состояла из солдат вспомога
тельных войск - по происхождению фракийцев, так
же должен был отвечать за подготовку ее солдат [Зу
барь, 1998, с. 99 - 106]. Возможно, сам он также был 
фракийцем (см. выше).

Публикуемая нами надпись из раскопок Оль
вии 1998 г., как указывалось выше, датируется до
статочно точно 249 - 250 гг. Она хронологически 
близка другим памятникам этого времени из Се
верного Причерноморья, в которых упоминают
ся военнослужащие римской армии. П оэтому ее, 
безусловно, следует рассматривать в тесной свя
зи с уже упоминавшимся ольвийским алтарем 248 
г. с посвящением Меркурию [IOSPE, I2, № 167] и 
строительной надписью 250 г. из Херсонеса, в 
которой говорится о восстановлении схолы прин
ципалов, видимо, на территории римской цита
дели города Марком Ратином Сатурнином, цен
турионом I И талийского легиона [Vinogradov, 
Zubar, 1995/1996, S. 129 - 143; Виноградов, Зу
барь, Антонова, 1998, с. 71 - 80; ср.: Антонова,
1997, с. 19 - 24; 1997 а, с. Ю - 14]. Все эти памятни
ки, безусловно, свидетельствуют об активизации 
римской политики в отношении античных госу
дарств Северного Причерноморья в период прав
ления императоров Филиппа Араба (244 - 249 гг.) 
и Траяна Деция (249 - 251 гг.).

В середине III в. в римской внутренней и внеш
ней политике Подунавье играло достаточно важ
ную роль. В частности, Филипп Араб, а впослед
ствии Деций осуществили ряд военных акций про
тив варваров, угрожавших Мезии и Фракии [Подр. 
см.: Zosim I, 20, I; Dexipp, 18; lord. Get., 90 - 93; 
Ременников, 1954, с. 36 - 39; Буданова, 1990, с. 84 - 
85]. Причем, как известно, последний вместе с сы
ном погиб в 251 г. во время повторного похода 
против готов в Добрудже около Абрита, утонув в 
болоте [Zosim I, 23; Zonar. XII, 20; Viet. Caes. 29, 
4.]. He удивительно, что именно в период правле
ния этих двух императоров в Ольвии и Херсонесе 
эпиграфическими памятниками четко фиксирует
ся присутствие римских войск, что, вне всякого 
сомнения, следует рассматривать в тесной связи с 
римской политикой в Подунавье и борьбой импе
рии с активизировавшимися в это время варвара
ми. Дислокация здесь, пусть даже количественно 
небольших римских гарнизонов, которые взяли на 
себя защиту греческого населения, превращала эти 
центры в естественных союзников на подступах к 
границам империи и позволяла противостоять 
агрессивным устремлениям варваров, что, вероят

но, было важной составляющей целенаправленной 
римской политики по отношению к античным го
сударствам Северного Причерноморья в это вре
мя [см.: Зубарь, 1998, с. 131].

После гибели Дециев новым императором 
становится Требониан Галл ( 2 5 1  -  2 5 3  гг.), винов
ный, по мнению большинства древних авторов, 
в их гибели. Он заключил позорный для империи 
мир с готами и, вероятно, вскоре было принято 
решение об  окончательном выводе римских гар
низонов из античных центров Северного Причер
номорья, и в частности Ольвии. Империя в это 
время остро нуждалась в вооруженных силах и 
резервах на собственных границах. Об этом сви
детельствует, с одной стороны, реформа римской 
армии, начатая еще Филиппом Арабом и продол
женная Валерианом (253 - 259 гг.) и Галлиеном 
(259 - 268 гг.) [Grosse, 1920, S. 1 - 23; Regibus, 1939, 
р. 105- 129; Jones, 1964, р. 21 - 36; Alfbldy, 1967, S. 
342 - 374], а, с другой, - крайнее напряжение воен
ных усилий империи в борьбе с варварами на 
Дунае в правление последнего из названных им
ператоров [Regibus, 1939, р. 63 - 82]. Аналогич
ными соображениями, видимо, руководствовал
ся позднее и император Аврелиан (270 - 275 гг.), 
который принял решение об окончательной эва
куации римской провинции Дакия [Scorpan, 1980, 
р. 134; Cataniciu, 1981, р. 53 - 55]. Все это позволя
ет утверждать, что именно вследствие бурных со 
бытий на дунайской границе империи не позднее 
третьей четверти III в. римские войска оконча
тельно были выведены из античных городов Се
верного Причерноморья и в их истории начина
ется новый, позднеантичный этап развития [Зу
барь, 1994, с. 132; Vinogradov, Zubar, 1995U996, 
S. 139 - 140; Зубарь, 1998, с. 142 сл.; ср.: Крижиць- 
кий, Крапівіна, Лейпунська, 1994, с. 22]. Причем, 
археологический контекст находки в Ольвии ал
таря 248 г. и публикуемой надписи, как и целый 
ряд других данных [Зубарь, 1998, с. 130 - 131], 
хорош о согласуются со сказанным.

В связи с этим, видимо, уместно вспомнить, что 
в Тропеум Траяна (Адамклисси), где несколько 
раньше дислоцировались солдаты I Киликийской 
когорты, было обнаружено посвящение Юпитеру 
Ольвиополитанскому, поставленное Марком Неви- 
ем Теотимианом за здравие и благополучие авгус
тов Диоклетиана и Максимиана, а также цезарей 
Константина Хлора и Галерия (286 - 305) [Карыш- 
ковский, 1968, с. 169 - 170; Kienast, 1990, S. 262 - 
283]. Эту эпиклезу Юпитера П. О. Карышковский 
несомненно справедливо связал именно с Ольвией 
Понтийской, где в первые века н. э. был известен 
культ Зевса Ольвия [Карышковский, 1968, с. 179; 
см.: IOSPE, I2, № 42, 143; Русяева, 1993, с. 62 - 63]. 
Это, в качестве одной из гипотез, позволяет рас
сматривать упомянутого дедиканта в качестве уро
женца или потомка кого-то из жителей Ольвии, 
которые покинули город вместе с римскими войс
ками в третьей четверти III в. и обосновались в од
ном из населенных пунктов на территории Ниж
ней Мезии [Крапивина, 1993, с. 155].4

Итак, новая латинская надпись из Ольвии в 
предложенной интерпретации пока является са
мым поздним эпиграфическим памятником, сви
детельствующим о пребывании на территории 
Нижней Мезии и в античных центрах Северного 
Причерноморья военнослужащих I Киликийской 
когорты, а также первым эпиграфическим памят
ником, в котором засвидетельствовано ее пребы

4 В этом отношении показательно, что в периоды военной угрозы миграции населения имели место и в других районах Северного 
Причерноморья, например, на Боспоре. Подр. см.: Даньшин, 1990, с. 55 - 56.
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вание в Ольвии и получение этим подразделени
ем почетного титула Deciana. Наряду с уже изве
стными надписями, это посвящение позволяет ут
верждать, что вплоть до середины III в. римская 
военная администрация отводила Ольвии опре
деленную роль в политике сдерживания варваров 
на дунайской границе империи. Естественно, вви
ду крайне ограниченного количества источников

8 2 __________________________________
эта проблема пока может быть лишь поставлена. 
Однако каждый полевой сезон приносит много 
интересного и, кто знает, может быть мы стоим 
на пороге новых удивительных открытий в обла
сти ольвийской эпиграфики, которые, наконец, 
позволят реконструировать  заключительный 
этап истории этого античного центра во всем его 
многообразии и неповторимости.
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А.В. ПЕТРАУСКАС О.В. ПЕТРАУСКАС.
Р.Г. ШПШКІН

НОВЕ ПІЗНЬОЗАРУБИНЕЦЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ 
БІЛЯ С.КРЮКІВЩИНА НА КИЇВЩИНІ

In  th e  pa p er th e  r e s u lt s  o f  e x c a v a t io n s  o f  th e  s e tt le m e n t  n ear v i l l a g e  K ru k ivsch in a  in  th e  K y iv  r e g io n  a re  
p u b lish ed . In  1994 a t  th e  s e tt le m e n t  w ere d is c o v e r e d  a b u i ld in g  and 10 s to r a g e  p i t s  o f  th e  L ate  Z arubin etsk a  
c u l t u r e  d a te d  b y  th e  m id d le  o f  th e  1st -  2nd c e n tu r ie s  AD.

У 1994 році поблизу с.Крюківщина Київської 
області на багатошаровому поселенні, територія 
якого частково підпадала під дачну забудову, про
водились рятувальні археологічні дослідження [ГІет- 
рашенко, Козюба, 1993, С.7,рис.2,2-5]. Пам’ятка була 
виявлена О.В.Серовим у 1983 році і визначена як 
багатошарове поселення доби бронзи та Київської 
Русі. У  1994 році ним же було організовано ряту
вальну експедицію на пам’ятку за участю авторів 
статті. Під час цих робіт на поселенні були виявлені 
об ’єкти І-ІІ ст. н.е. Повна публікація отриманих ма
теріалів та визначення їх місця в системі культур
них старожитностей буде доцільною з погляду роз
ширення уявлень про пізньозарубинецький археоло
гічний комплекс Середнього Подніпров’я.

Поселення розташоване на південній око
лиці села Крюківщина. Культурний шар займає 
терасу правого підвищеного берегу невеликоїрічки, 
яка не має постійної назви (ліва притока Сіверки 
- права притока Дніпра) (рис. 1).

Основна кількість знахідок, що походить з по
верхні поселення, пов’язана з давньоруським ча
сом. Під час огляду території поселення та місць 
руйнування були виявлені також і поодинокі 
уламки ліпного посуду без чітких культурно - 
хронологічних ознак. Матеріали пізньозаруби- 
нецького типу були виявлені тільки під час ряту
вальних розкопок, що пов’язано з особливостями 
стратиграфії пам’ятки. Так, на розкопі №2, де 
концентруються пізньозарубинецькі о б ’єкти, спо
стерігалися три стратиграфічних горизонти: до 
гл.0,2 м - орний шар у вигляді темно-сірого гуму- 
сованого супіску; 0,2 - 0,4/0,5 м - світло-сірий суп
ісок, насичений знахідками; від 0,5 м і нижче - шар 
жовтого супіску, в якому знаходилися заглиблені 
частини о б ’єктів. Утворення такої стратиграфії, 
можливо, пов’язане із зсувом грунтів сусіднього 
схилу, який перекрив культурний шар та о б ’єкти 
пізньозарубинецького часу. На наш погляд, така 
стратиграфія обумовила відсутність пізньозаруби- 
нецьких матеріалів на поверхні, а тому визначи
ти площу поселення І-ІІ ст.н. без планомірних 
розкопок неможливо.

Більшість досліджених пізньозарубинецьких 
о б ’єктів розташовані на відстані 20-30 м від краю 
тераси в межах розкопу №2. Між берегом та роз
колом №2 матеріали І-ІІ ст.н.е. траплялися спо
радично (розкоп №1). Ділянка, на якій знахо
диться пізньозарубинецький шар, відокремлена 
яром із північного сходу та помітною улогови
ною з півдня та заходу (рис.1;2).

Таким чином, на площі 500 кв.м. було дослід
жено 13 ям та одна будівля, які пов’язані із пізньо- 
зарубинецьким часом.

В межах розкопу №  1 досліджено два о б ’єкти.
Будівля №  І, зафіксована на гл.0,4 м, мала 

овальну в плані форму розмірами 1,16x2,6 м і 
була витягнута за лінією схід-захід. Стінки будівлі 
похилі. Дно рівне, знаходилося на гл.0,6 м (Рис.2). 
Заповнення будівлі являло собою  світло-сірий су
пісок, і якому знаходились: шість шматків шлаку з 
окислами зеленуватого кольору, можливо, пов’я
заних з виробництвом кольорових металів; 19 фраг
ментів ліпної кераміки, один з яких чорнолощений. 
Для графічної реконструкції відібрані: уламок 
стінки лощеної гострореберної миски закритого 
типу коричневого кольору, тісто щільне з доміш
ками піску (рис.4, 2); дно чорнолощеного горщика 
(рис.4, 11); дно ліпного горщика з грубозагладже- 
ною поверхнею та значними домішками шамоту в 
тісті (рис.4, 12); ніжка від ліпної кришки конусо
подібної форми, поверхня горбкувата, тісто з дом
ішками шамоту (рис.4, 19).

Декілька фрагментів зарубинецького посуду 
походять також із заповнення будівлі №2, споруд
женої у давньоруський час. Серед них можна виді
лити: фрагмент диску, прикрашеного пальцевими 
вдавленнями із шершавою поверхнею коричневого 
кольору (рис.4, 13); фрагмент дна чорнолощеного 
горщика (?), тісто без домішок (рис.4, 9); фрагмент 
вінець із вдавленнями пальцем зверху (рис.4, 1).

Господарчаяма № 5  зафіксована на гл.0,4 м, мала 
округлу в плані форму діаметром 1,2 м, рівне дно на 
глибині 1,2 м. Зі сходу стінки ями були вертикаль
ними, із заходу вона мала невеликий підбій глиби
ною 0,2 м. Заповнення одношарове - світло-сірий 
супісок з включеннями дрібних вугликів (рис.2; 3). У 
заповненні ями виявлено 23 фрагменти ліпної кера
міки. Для графічної реконструкції використані вінця 
горщиків, дещо відігнуті назовні, які мають паль
цеві вдавлення зверху. Поверхня горщиків заглад
жена, темно-коричневого кольору. В тісті є домі
шки шамоту та жорстви (рис.7, 15,16). Крім керам
іки, в заповненні знайдено 6 уламків каміння, серед 
яких був фрагмент обробленого білого каменя із 
включеннями кристалів бронзового кольору. Ула
мок обпалений і мав рихлу структуру (рис.7, 17).

В межах розкопу М 2  дослідж ено десять 
пізньозарубинецьких господарчих ям.

Господарча яма № 6  зафіксована на гл.0,65м, 
мала круглу в плані форму діаметром 1,16 м та 
лінзоподібне дно, яке зафіксоване на гл.0,85м. 
Стінки ями - похилі (рис.З). Заповнення ями 
однорідний сірий супісок. Знахідки представ
лені великими фрагментами ліпних горщиків та 
мисок, що знаходились на дні в північно-східній 
частині ями: горщик - вінця короткі, відігнуті 
назовні, чітко окреслене ребро знаходиться у
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Таб.1. Карта розташування поселення біля с.Крюківщина та план розміщення 
розкопів на поселенні.

верхній третині висоти горщика, на ребрі є дві довгі 
канавки від нігтів, поверхня вище ребра - горбку- 
вато-загладжена, нижче - груба горбкувата («хро- 
повата»), коричневого кольору різних відтінків, в 
тісті присутні великі зерна шамоту (рис.4, 5); гор
щик - відсутня придонна частина, вінця короткі 
відігнуті назовні, ребро округле знаходиться вище 
середини висоти горщика, на вінцях нанесені негли
бокі пальцеві вдавлення, поверхня та тісто подібні 
до описаного вище горщика (рис.4,6); два фрагмен
ти дна ліпних горщиків - поверхня бугриста ко
ричнево-рудуватого кольору, в тісті є домішки жор
стви та шамоту (рис.4, 8,12); фрагмент кільцевого

дна чорнолощеної миски, 
тісто щільне з незначними 
домішками піску (рис.4, 4).

Господарча яма №7, за
фіксована на гл.0,65 м, мала 
в плані овальну форму роз
мірами 1,48 х 2 м, витяг
нута за лінією  північ- 
південь з незначним відхи
ленням на північний захід. 
Дно рівне, зафіксоване на 
гл.1,2 м. Стінки похилі 
(рис.З). Заповнення одно
шарове - сірий супісок. Із за
повнення походять: шматок 
обпаленої глини; три улам
ки кісток тварин; уламок 
стінки амфори; 27 фраг
ментів ліпної кераміки, се
ред яких 22 стінки (одна ло
щена), вінця, чотири фраг
менти ліпних дисків, ула
мок ліпної посудини із заш- 
ліфованим краєм. Для гра
фічною реконструкції були 
відібрані фрагменти п’яти 
ліпних дисків-сковорідок 
(рис.6, 25-29). В перетині 
вони рівні або дещо звужені 
до країв. Одна із сторін 
дисків шершава, друга зало
щена. Деякі з них прикра
шені відбитками пальців, 
які іноді розташовані пев
ним порядком. Тісто рихле 
із значними доміш ками 
жорстви або шамота.

Господарча яма №  8, за
фіксована на гл.0,6м, мала 
в плані овальну форму роз
мірами 1,16 х 2,8 м, витяг
нута за лінією південний 
захід - північний схід. Дно 
плоске на гл.1,2 м. Стінки 
дещ о нахилені назовні 
(рис.2; 3). Заповнення од
ношарове - сірий супісок. В 
заповненні ями виявлено: 
одну кістку тварини; 16 
фрагментів ліпної керамі
ки - два фрагменти вінець 
(одне чорнолощене з го с 
трим ребром), два фрагмен
ти ліпних горщиків зі сліда
ми вторинного використан
ня - заш ліфовані сколи 
(рис.6, 21,24).

Господарча яма №  9, за
фіксована на гл.0,7 м, мала 
округлу в плані форму діа

метром 1,6 м. Дно рівне на гл.1,25 м. Стінки майже 
вертикальні (рис.2; 3). Заповнення одношарове у 
вигляді сірого супіску, в якому виявлено: три кістки 
тварин; 38 фрагментів ліпної кераміки, серед яких 
23 стінки (одна - чорнолощена); два фрагменти 
вінець (одне від мініатюрної посудини); три фраг
мента днищ. Інтерес становлять: два фрагменти 
днищ ліпних горщиків - поверхня горбкувата, чер
воно-коричневого кольору, в тісті домішки жор
стви (рис.6, 19,22); фрагмент вінець ліпного гор
щика - вінця відігнуті назовні і прикрашені нігтьо
вими насічками, поверхня горбкувата ж овто-ко
ричневого кольору, в тісті домішки дрібної жор-
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стви (рис.6, 20); фрагмент вінець ліпної 
плошки (?), загнутих до середини і косо 
зрізаних, поверхня горбкувата ж овто-ко
ричневого кольору, в тісті домішки дрібної 
жорстви (рис.6, 23).

Господарча яма №  10, зафіксована на 
гл.0,6м, мала округлу в плані форму діа
метром 1,36 м, плоске дно на гл.1,35 м та 
похилі стінки. В придонній частині ями 
простежено тонкий вуглистий прошарок 
(рис.З). У  заповненні ями виявлено: чоти
ри шматки каміння (два з яких обпалені); 
один шматочок оплавленого скла зеленого 
кольору; кістка тварини; 25 фрагментів 
ліпної кераміки, серед яких вісім стінок (дві 
чорнолощені), два фрагменти вінець чор- 
нолощених мисок та уламок дна з вило
щеною поверхнею. Інтерес становлять: три 
фрагменти верхніх частин ліпних горщиків.
Два фрагменти від посудин з майже прямою 
шийкою, на одному простежується посту
повий перехід до округлого бочка. Ос
танній фрагмент орнаментований відбитка
ми пальців по зовнішньому краю вінець, 
поверхня горбкувата коричневого кольо
ру, в тісті значні домішки крупних зерен 
жорстви та шамоту (рис.7, 4-6); фрагмент 
дна ліпного горщика - поверхня бугриста, 
червоного кольору, в тісті домішки жорстви 
(рис.7, 3); фрагменти ребра та днавідліпних 
мисок - поверхня вилощена, чорного кольо
ру. Тісто щільне без домішок (рис.7, 1-2).

Господарча яма №  11, зафіксована на 
гл.0,7 м, в плані мала округлу форму, діа
метр - 1,48 м, дно рівне, зафіксоване на 
гл.1,08 м, стінки дещо нахилені назовні. 
Заповнення одношарове - сірий супісок 
(Рис.2; 3). Із заповнення ями походять: два 
шматки залізного шлаку; два шматки ка
менів із слідами обпалу; дві кістки тварин;
33 фрагменти ліпної кераміки, серед яких 
дев’ять стінок (сім - чорнолощених), п’ять 
вінець (два - лощені) та один фрагмент 
дна. В заповненні ями знайдено декілька 
дрібних кальцинованих кісток. Інтерес 
становлять: фрагмент верхньої частини ліпного 
горщика: вінця відігнуті назовні та прикрашені 
пальцевими вдавленнями, шийка коротка закруг
лена, ребро чітко окреслене, округле, орнаменто
ване нігтьовими вдавленнями, поверхня горбкува- 
то-загладжена, світло-коричневого кольору, в 
тісті незначні домішки дрібного шамоту (рис.7, 
7); фрагмент дна ліпної посудини - поверхня зало
щена, жовто-червоного кольору, тісто щільне без 
домішок (рис.7, 12); фрагмент верхньої частини 
ліпного горщика - вінця потовщені, відігнуті на
зовні і переходить в майже пряму шийку, із зов
нішнього краю прикрашений пальцевими вдав
леннями. поверхня горбкувато-загладжена, сіро- 
коричневого кольору, в тісті дрібний шамот 
(рис.7, 11); фрагмент вінець ліпної посудини - із 
внутрішньої сторони має підгранку, із зовнішньої 
- у місці переходу до шийки - дві кільцеві канав
ки, поверхня добре залощена, чорного кольору, 
тісто щільне без домішок (рис.7, 14); фрагмент 
ліпного диску-сковорідки. В перетині рівний, з ви
ступаючим бортиком. Поверхня диску горбкува
то-загладжена. Тісто рихле, з домішками шамоту 
та жорстви (рис.7, 8); фрагмент бокової частини 
ліпної миски. Ребро позначене масивним висту
пом. Зберігся отвір від ремонту посудини. П о
верхня добре залощена, коричневого кольору. 
Тісто щільне без доміш ок (рис.7, 13); фрагмент
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ліпного диску-сковорідки. В перетині рівний. 
Обидві сторони мають сліди пальцевих вдавлень. 
Одна сторона диску шершава, друга - залоще
на. Тісто рихле із домішками жорстви (рис.7, 
10); фрагмент ліпної плитки-сковорідки. В пере
тині рівна. Торцевий край виробу має рівну по
верхню, отже форма його або прямокутна або 
дуже великого діаметру. Обидві сторони диску за
лощені. Тісто із значними домішками жорстви 
та шамоту (рис.7, 9).

Господарча яма №12, зафіксована на гл.0,6м, 
в плані мала округлу форму, діаметр - 1,3 - 1,4 м, 
дно плоске на гл. 1,1 м, стінки - похилі (рис.2; 3). В 
заповнені ями виявлено: уламок кістки тварини; 
великий шматок залізного шлаку; вісім фрагментів 
ліпної кераміки та розвал ліпної мініатюрної мис- 
ки-плошки. Остання має тонкі стінки нахилені 
назовні на зразок конусу, дно товсте, яке зовні дещо 
вдавлене в центрі. Поверхня загладжена, коричне
вого кольору. Тісто без домішок (рис.6, 18).

Господарча яма №13, була зафіксована на гл.0,6 
м у вигляді темної плями. Після вибирання запов
нення (темно-сірий супісок) встановлено, що яма 
мала в плані овальну форму розмірами 1,16 х 
1,48 м, витягнута за лінією північний захід-півден
ний схід. Дно ями рівне на гл.1,3 м. Стінки в 
південно-східній частині вертикальні, в північно- 
західній - похилі (рис.З).
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Таб.З. Плани та розрізи господарчих ям пізньозарубинецького Зчасу на поселенні 
біля с.Крюківщина.

Господарча яма №14, зафіксована на гл.0,6м, 
мала в плані округлу форму, дещо витягнуту за 
лінією схід-західрозмірами 1,08 х 1,28 м. Дно рівне 
на гл.1,25 м. Стінки нахилені назовні (рис.2; 3). 
Із заповнення ями походять: залізний ніж, п’ять 
уламків кісток тварин; великий шматок криці; 
шматок шлаку; перепалений шматок каменя; 45 
фрагментів ліпної кераміки (39 грубої ліпної; шість 
фрагментів з вилощеною поверхнею), декілька 
дрібних кальцинованих кісток. Інтерес становлять: 
ніж залізний. Спинка леза майже пряма, широкий 
черенок починається безпосередньо від леза і по
ступово звужується до кінця (рис.5, 10); фраг
мент верхньої частини ліпної миски відкритого 
типу, із внутрішнього боку вінця мають підгран- 
ку, ребро позначене невисоким виступом. Поверх
ня чорна, недбало залощена. Тісто щільне без 
домішок (рис.5, 12); фрагмент верхньої частини 
ліпної посудини. Поверхня добре залощена, чер
воного кольору. Тісто без домішок (рис.5, 8); фраг
мент верхньої частини ліпного горщика. Шийка 
майже пряма, вінець плавно відігнуті назовні. По

верхня горбкувато-заглад- 
жена. В тісті домішки круп
них зерен шамоту та ж ор
стви (рис.5, 9); фрагмент дна 
ліпного горщика. Поверх
ня горбкувата, коричнево
го кольору. В тісті домішки 
шамоту та жорстви (рис.5, 
14); фрагмент ліпного дис- 
ка-сковорідки. В перетині 
рівна з дещо наміченим бор
тиком. На одній стороні 
сліди пальцевих вдавлень. 
Поверхні диску шершава та 
залощена. Т істо рихле із 
значною домішкою піску та 
жорстви (рис.5, 11).

Господарча яма №  15 за
фіксована на гл.0,6, мала 
округлу в плані форму діа
метром 1,16 м, рівне дно зна
ходилось на гл. 1,3 м, стінки 
дещо нахилені назовні (Рис.2; 
3). В заповненні ями виявле
но: камінь з слідами обробки 
поверхні; три уламки кістки 
тварин та кальцинована 
кістка; 21 фрагмент ліпної 
кераміки (20 - грубої ліпної та 
один великий фрагмент вер
хньої частини чорнолощеної 
миски). Інтерес становлять: 
фрагмент верхньої частини 
ліпноїмиски великого діамет
ру відкритого типу, закруг
лене вінце дещо відхилене на
зовні, ребро позначене неви
соким округлим виступом. 
Поверхня чорна, недбало 
залощена. Тісто щільне без 
домішок (рис.5,15); фрагмент 
ліпного диска-сковорідки. В 
перетині дещо звужується до 
країв. На одній стороні сліди 
вдавлень. Одна сторона дис
ка шершава, друга залощена. 
Тісто рихле, значні домішки 
жорстви (рис.5, 13).

В межах розкоп у №2 
крім господарчих ям знахід
ки кераміки походять і з 

культурного шару. Серед них інтерес становлять : 
фрагменти вінець ліпних горщиків. Два з них при
крашені насічками із зовнішнього краю, одні з 
пальцевими вдавленнями і вінця від горщика вели
ких розмірів прикрашений глибокими надрізами 
із внутрішньої сторони. Поверхня горбкувата ко
ричневого кольору. В тісті домішки жорстви та 
шамоту іноді в значній кількості (рис.6, 1,2,4,5);. 
фрагменти дна ліпних горщиків. Деякі з них мають 
невеликий бортик-закраїну із зовнішнього краю. 
Поверхня горбкувата, коричневого кольору різних 
відтінків. Тісто із значними домішками шамоту та 
жорстви (рис.6, 13-15,17); фрагменти днищ, боко
вих частин та вінець ліпних мисок. Одні вінця ма
ють внутрішню підгранку, інші - закруглені та ма
ють виступ на ребрі. Всі уламки з вилощеною по
верхню чорного або коричневого кольору. Тісто 
щільне без домішок (рис.6, 6,8,11,12); фрагмент 
диска. В перетині звужується до зовнішнього краю. 
Поверхня загладжена коричневого кольору, один 
бік шершавий, другий вилощена, на якому нанесені 
парні відбитки пальців. Тісто рихле із домішками
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жорстви (рис.6,7); два фрагменти стінок від лоще
них посудин з орнаментом. Поверхня чорного або 
красного кольору. Тісто щільне із домішками піску. 
В одному випадку орнамент нанесено по сухій 
глині, в іншому - по сирій (рис.6, 9,10); уламок об 
робленого каменя. В середній частині виріб має 
помітне потовщення. Обидві поверхні добре зашл- 
іфовані (рис.6, 16).

В межах розкопу Ns 3 досліджена лише одна 
господарча яма.

Господарча яма №16, зафіксована на гл.0,3м, у 
вигляді темної плями округлої форми діаметром 
близько їм та глибиною 0,7м. Із заповнення ями 
походять: шматок глиняної обмазки; 23 фрагменти 
ліпної кераміки (20 - із шершавою поверхнею, три 
уламки із лощеною). Інтерес становлять: фрагмент 
вінець горщика. Вінця із внутрішньої сторони має 
чіткі грані. Поверхня лощена чорного кольору. В 
тісті незначні домішки піску (рис.4, 15); фрагмент 
вінець ліпного горщика. Плавно відігнутий назовні, 
по краю має нігтьові вдавлення (рис.4, 3).

Виявлені в межах розкопу зарубинецькі матеріа
ли в культурному шарі нечисленні. Вони представ
лені виключно уламками ліпного посуду, з яких при
близно 7% складають уламки від лощеного посуду. 
Серед знахідок інтерес становлять: дна, бокові час
тини з гострим ребром та вінець лощених мисок. 
Поверхня уламків чорного та коричневого кольо
ру. В тісті незначні домішки піску (рис.4, 14,21,22); 
фрагменти вінець, бокові частини та дна від ліпних 
горщиків. Частина вінець має нігтьові насічки із 
зовнішнього краю. Поверхня червоно-коричневого 
кольору, бугриста або загладжена. В тісті домішки 
жорстви (рис.4, 7,10,16,17,18); фрагмент диска. По
верхня загладжена коричневого кольору (рис.4, 23).

На розкопі Ns 4 була досліджена також лише 
одна господарча яма.

Господарча яма Nsl7, зафіксована на гл.0,5 м, 
мала в плані круглу форму діаметром 1,16 м, лінзо
подібне дно на гл.0,92 м та похилі стінки (Рис.2; 3). 
В заповненні об ’єкту виявлено два шматки шлаків, 
15 фрагментів ліпної кераміки, три з яких мають 
чорнолощену поверхню. Серед знахідок інтерес 
становлять: фрагмент бокової частини ліпної мис
ки, ребро оформлене у вигляді виступу. Поверхня 
лощена чорного кольору. В тісті домішки дрібного 
піску (рис.5, 6).

В культурному шарі цього розкопу переважна 
більшість знахідок пов’язана із пізньозарубинець- 
ким часом, хоча поодинокі знахідки належать до 
доби бронзи та пізнього середньовіччя. Так, тут 
було знайдено залізне шило, уламок світлоглиня- 
ної амфори, шлаки, глиняна обмазка, каміння та 
фрагменти ліпної кераміки, 5% з яких становить 
лощений посуд. Серед знахідок інтерес становлять: 
дно ліпного горщика, поверхня бугристо-заглад- 
жена, коричневого кольору, в тісті незначні доміш
ки шамоту (рис.5, 3); фрагмент вінець горщика 
великих розмірів. Вінця плавно відігнуті назовні, 
із внутрішньої сторони нанесені глибокі надрізи. 
Під вінцями залишки наліпного валику із пальце
вими вдавленнями. Поверхня темно-коричневого 
кольору, горбкувато-загладжена, в тісті домішки 
піску та жорстви (рис.5, 4); фрагменти дна, боко
вої частини та вінець від лощених мисок. Вінця гра
новане. Поверхня фрагментів чорного кольору. В 
тісті незначні домішки піску (рис.5, 5,7); залізне 
шило, черенок чотирикутний в перетині, сильно 
кородоване (рис.5, 1).

Отримані матеріали, що описані вище, дають 
певні підстави для того аби визначити місце посе
лення поблизу с.К рю ківщ ина серед 
старожитностей рубежу та початку нашої ери на 
території Середнього Подніпров’я.
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Згадане поселення розташоване в межах так 
званого Трипільського ландшафту приміської зони 
Києва. Ландшафт належить до лісостепових, лесо- 
вих ерозійних ландшафтів на палеоген-неогеново- 
му підгрунті. Безпосередньо для поселення природ
не оточення характеризується наступним комплек
сом ландшафтних ознак. Це перехідна територія від 
вирівняної рівнини (складена опіщаниними суглин
ками із легкосуглинистими та супіщаними грун
тами) до ступінчатої рівнини із похилими схилами 
(складена різнопотужними пісками із слабопідзо
листими, слабкооглеєними, пилувато-піщаними 
грунтами). В минулому подібні рівнини були зай
няті дібровами або судібровами. Балки таких рівнин 
коритоподібні, із задернованими схилами та піща
ними грунтами. Для них характерні знижені при
терасні заплави, складені різнопотужними тор
фами, із заплавними болотними грунтами із чор- 
новільшаниками, лозами та очеретяними луками 
[Галицкий и др., 1983.-С .15,20,21].

Слід також звернути увагу на розташування 
цього поселенні в системі заселення Київського 
Подніпров’я в І-ІІ ст., яке відображене у його 
розміщенні в гідромережі регіону. Більшість пам’я
ток попереднього часу, тобто  класичного етапу

розвитку зарубинецької куль
тури, мають одночленну 
гідромережу і головним чином 
розташ овані в прибережній 
смузі Дніпра {Пирогово, Х о -  
досівка, Дмитровичі та ін.). 
На відміну від основної тери
торії поширення класичних 
пам’яток зарубинецької куль
тури поселення в Крюківщині 
дещ о віддалене від долини 
Дніпра і має 3-х членну гідро
мережу, що є досить типовим 
для пізньозарубинецьких пам
’яток Наддніпрянщини 
[Шишкін, 1996, С.6.]. На сьо
годні, Крюківщина - одне з 
найбільш віддалених від 
Дніпра поселень І-ІІ ст. в цьо
му регіоні.

Всі о б ’єкти, досліджені на 
поселенні, за винятком однієї 
не житлової споруди, є госпо
дарськими ямами, які досить 
чітко концентрую ться на 
певній ділянці. Скупчення гос
подарських ям на певних пло
щах, іноді досить великих 
розмірів, характерна риса для 
зарубинецьких (Чаплинське 
городищ е) та пізньозаруби
нецьких пам ’яток (Лютіж , 
Картамишево) [Обломский, 
Терпиловский , Петраускас
О., 1991, рис.З, 9]. Відзначи
мо, що незначна площа розко
паних ділянок на поселенні, не 
дозволила виявити житлових 
будівель. Конструкція ям, що 
виявлені на поселенні, за роз
мірами, формою та характе
ром заповнення досить тради
ційна для пам’яток цього типу. 
Звертає на себе увагу віднос
но велика кількість решток за- 
л ізовиробництва у вигляді 
шлаків та криці (в п’яти ямах 
із 14, крім того, шматок криці 

з ями № 14 має значні розміри і вагу біля 1,5кг). До 
цих решток також, можливо, належать нечисленні 
знахідки перепалених кісток та вугілля. Не виклю
чено, що частина ям мала виробничий характер на 
зразок Лютізького центру [ Пачкова, 1970, С.146- 
148].

Керамічний комплекс поселення в Крюківщині 
за функціональною приналежністю розподіляєть
ся за такими категоріями: миски; горщики; дис- 
ки-сковорідки; кришки; конічна мисочка-чарка; 
уламок античної амфори. Весь посуд, за виключен
ням уламка амфори, ліпний.

За характером обробки поверхні посуд роз
поділяється на лощений і шершавий. Лощені по
судини становлять 10% в об ’єктах та 5% в куль
турному шарі від загальної кількості посуду. 
Більшість лощеного посуду представлена мисками 
та однією невеликою конічною мискою-чаркою. 
Можливо, що декілька лощених уламків належали 
до горщиків. Миски мали добре залощену поверх
ню чорного кольору, виготовлені із щільної глини 
майже без домішок.

За оформленням днищ вирізняється два типи - 
плоскі дна та дна на кільцевій підставці. Ребра ми
сок гострі або округлі, деякі мають виразне по-
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товщ ення-виступ. Всі 
профільовані фрагменти 
верхніх частин мисок з по
селення мають прямі або 
дещо відхилені назовні 
вінець. В розрізі завершен
ня вінчиків мають округлу, 
або рідше підгранену фор
му. Лише одні вінця мають 
ускладнене гранене завер
шення (рис.5, 2). Схожі 
форми оформлення верхніх 
частин мисок знаходимо в 
матеріалах М а р ’янівки,
Почепу, Лютежу. Мисоч- 
ка-чарчина має схожі 
форми з посудом знайде
ним у Велемічах-ІІ/п.39,
Бабиній Горі та ін. При
вертає увагу те, що бага
то близьких за формою та 
розмірами подібних посу
дин походить із пізньоскі- 
фських пам’яток Нижньо
го Подніпров’я - наприк
лад з Миколаївки [Макси
мов, 1982, табл. X XIII,4, 
рис.XIX, 13; рис.ХУ,13-15;
Обломский и др, 1991, 
рис.7- 7,8; рис.8-7; рис.9- 
13,24; рис. 12-11].

За тип ологією
Є.В.М аксимова миски з 
Крюківщини найближчі до 
мисок 4 та 3 варіантів, які 
на думку дослідника були 
поширені на зарубинець- 
ких пам’ятках І-ІІІ ст.н.е [
М аксимов, 1982, С.18, 
табл.II, 17,20]. За класифі
кацією  пізнь-
озарубинецької кераміки 
А .М .О б л о м сь к о го  та 
Р.В.Терпиловського мис
ки з Крюківщини відно
сяться до посудин ІІІ.1 та 
ІІІб,в. [Обломский, Терпи- 
ловский , 1991, С. 15, рис.2]

П осуд з грубооброб- 
леною поверхнею представлений переважною 
кількістю уламків. Серед них переважають горщи
ки з округлим тулобом та відхиленим короткими 
вінцями, виділяється також серія горщиків з май
же прямими або з ледь відхиленими назовні вінця
ми. Слід відмітити знахідки двох уламків вінець 
горщиків великого діаметра з прямими, відхиле
ними вінцями, які прикрашені глибокими нарізка
ми із внутрішньої сторони та наліпним розчле
нованим зовнішнім валиком. Більшість вінець при
крашена різноманітними орнаментами - насічка
ми, вдавленнями, нарізками тощ о. Привертає 
увагу невеликий горщик з гострим ребром, яке 
прикрашене насічками. Звичай прикрашати реб
ра відбитками пальців характерний для матері
алів Лютежу, північних пам’яток типу Чечерськ- 
Кістені та Горошків-Чаплин [Обломский, Терпи- 
ловский, 1991, рис.26]. Два горщики з ями 6 мали 
комбіновану лощено-горбкувату поверхню. Гор- 
щик з комбінованою поверхнею також схожий на 
горшик з Лютежу, як і наліпний розчленова
ний валик під вінцем від посудини великих 
розмірів [Обломский, Терпиловский, 1991, рис.7- 
7,8 ]. Фрагмент пустотілої ніжки від конічної
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кришки має аналогії з Лютежа [ Обломский, Тер
пиловский, 1991, рис.8-7].

Окрему категорію знахідок на поселенні скла
дають глиняні диски -сковорідки. Тут їх знайдено 
не менше 10 екземплярів. За винятком одного дис
ку, з ледве наміченим бортиком-закраїною,всі вони 
плоскі, іноді з помітним потовщенням в перетині 
ближче до середини. Привертає увагу декілька 
фрагментів від незвичної сковорідки ймовірно 
прямокутної форми або досить великого 
діаметру. Більшість дисків з Крюківщини при
крашено відбитками пальців вдавленнями або 
защипами. Лише в одному випадку просте
жується певна регулярність у їх розташуванні 
- концентричними колами (Рис.6,26). Загалом 
диски добре відомі на зарубинецьких та пізнь
озарубинецьких пам'ятках, наприклад в Чаплині 
(защипи, ймовірно, утворюють форму хреста), 
Таценках (схожа форма орнаменту).

Отже, за такими ознаками як ландшафтні особ
ливості та специфіка керамічного комплексу посе
лення в Крюківщині наближається до пам’яток 
типу Лютіж-Березівка 2-Солдатське 5 [Обломский 
, 1994, С .43-46 ]. їх  поєднує певна топографія - те-
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расові піщанисті останці, відсотковий розподіл між 
лощеним і шершавим посудом - Березівка 2 - в се
редньому 4%, Лютіж - до 10%, Крюківщина - 7-8%, 
типологічний набір посуду.

На думку А.М .Обломського співіснування в 
одному комплексі S-подібних мисок (які відсутні в 
Крюківщині), горщиків з прямими вінцями, кри
шок та дисків з характерним груболіпним посу

дом є специфічною рисою пам’яток типу Лютіж 
Середнього Подніпров’я [Обломский, 1994, с.44- 
45]. Відсутність датуючих речей на поселенні в Крю
ківщині не дає можливості однозначно визначити 
дату поселення. Виходячи із співпадання рис в ком
плексах інших пам’яток поселення в Крюківщині 
може бути широко датовано в межах першої чверті 
І тис., а більш ймовірно серединою І-ІІ ст.н.е.
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НОВІ ПАМ'ЯТКИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
НА ПІВНОЧІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(До питання про заселення межиріччя Південного
Бугу та Росі у пізньоримський час)

The a r t i c l e  d e a ls  w ith  th e  r e s u l t s  o f  e x a m in a tion  o f  new monuments o f  la t e  Roman Age on  th e  n o rth  o f  V in n itsa  
p r o v in c e  (monuments o f  Chernyakhov cu ltu re ). As a r e s u l t  o f  th e  w ork  con d u cted  in  1992-1994 th e  ‘b l in d ” s p o t  betw een  
th e  Ros and S outhern  Bug r iv e r s  was f i l l e d  w ith  fa c t s .  S ig n i f i c a n t  g rou p  o f  monuments co n ta in s  s p e c i f i c  hand
made cera m ics  s im ila r  t o  th e  W ielbark  c u l t u r e ’s  ce ra m ics  foun d  in  S outhern  B a lt ic  r e g io n . Some foun d  a r t e fa c t s  
a l lo w  th e  a u th o rs  t o  a t t r ib u t e  th e  s tu d ie d  g rou p  o f  monuments b r o a d ly  t o  th e  e n t i r e  p e r io d  o f  e x is t e n c e  o f  th e  
C hernyakhov c u lt u r e  (phases C lb-D l o f  th e  g e n e ra l European ch ron o log y ).

Даних про поселення та могильники 
черняхівської культури у північних районах 
Вінничини до останнього часу було небагато. Так, 
■згідно а картою  С. В. М ахно, на цій території 
зафіксовано всього шість пунктів. Це -  Білопілля, 
Селище, Вовчинець, Жежелів, Тернівка та Юрівка 
[Махно, 1960, с. 17]. Чотири з них інтерпретовані 
як поселення, але без чітких прив’язок до місцевості, 
а два -  Білопілля та Вовчинець -  описані як місця 
знахідок черняхівської кераміки. У публікаціях 
останніх років згадок про інші черняхівські пам’ятки 
цього регіону не було. Склалося враження, що між 
південними частинами Житомирської та Київської 
областей і Південним Бугом у пізньоримський 
час існувала малозаселена зона, яка саме 
припадає на північні райони Вінницької 
обл асті -  Хмельницький, Козятинський та 
Погребищенський. Таким чином, були штучно 
утворенні дві локальні групи черняхівськіх пам’яток 
-  басейнів Росі та Південного Бугу з “ мертвою” 
зоною між ними (див. карту -  Гей, 1980). П роте, 
гр у н тов і та топ огр а ф іч н і харак тер и сти к и  
регіону, здавалось, не мають для цього підстав. 
На розглядуваній території беруть початок річки 
Снивода, Гнилоп ’ять та Рось. їхні верхів’я та 
численні притоки  разом  з я ри сто-бал кови м  
рельєфом місцевості складають досить типову 
“ черняхівську” топографію, для якої характерні 
півн ічн і схили перш их надзаплавних терас 
невеликих р іч ок , мокрих бал ок , або  похилі 
мисові схили [Баран, М аксимов, М агомедов и 
др., 1990, с. 110]. Д о цього слід додати необхідні 
для черняхівськіх пам’яток л ісостеп ової зони 
України грунти -  типові чорноземи з невеликими 
плямами реградованих чорноземів. Зрозуміло, 
наведені міркування вказували на необхідність 
пош уків черн яхівськ іх  п ам ’ яток  на п івночі 
Вінницької області.

У свій час було доведено доцільність суцільного 
обстеження басейнів невеликих річок [Петраускас, 
Шишкін, 1992, с. 96-111]. Таку методику розвідок 
здійснено спробу застосувати у 1992-1994 рр. при 
обстеженні Х мільницького, К озятинського та 
Погребищенського районів1. Під час робіт було 
відкрито 88 пам’яток археології, визначених як 
черняхівські. Межі пам’яток визначалися за 
підйомним матеріалом. У разі, коли площа 
розділялася рельєфом (струмками, балками, ярками,

і т. і.), пункти визначалися як окремі пам’ятки. 
Оскільки шурфування не проводилося, більша 
частина інтерпретована як поселення, і лише три -  
як могильники. На всі пам’ятки було зроблено 
плани на основі існуючих схем землекористування 
(таб. 1) та зібрано численний підйомний матеріал* 1 2. 
Список пам’яток надається по районах, а в межах 
районів -  за абеткою. Нумерація в тексті відповідає 
нумерації на картах. Пам’ятки описані згідно з їх 
розташуванням по річкових системах з прив’язкою 
до населених пунктів, до яких належать землі. Назви 
населених пунктів подаю ться за сучасним 
адміністративно-територіальним розподілом, назви 
річок -  у називному відмінку. Характеристику 
типів -  поселення або могильник -  наведено 
тільки для м огильників. У випадках, якщ о 
зафіксовано шари інших археологічних культур, 
це зауважується у тексті.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН (таб. 2:1-21).
1. Білий рукав-2. Розташоване на правому березі 

р. Хвоса (Снивода -  Південний Буг) на схід від траси 
Бердичів -  Хмільник. Розміри 500 х 100 м.

2. Великий О строж ок-1 . Розташ оване на 
правому березі р. Витхла (Снивода -  Південний Буг) 
за західною околицею села. Розміри 400 х 100 м.

3. Великий Острожок-2. Розташоване на лівому 
березі притоки р. Витхла за 2,4 км на схід від села. 
Розміри 500 х 50 м.

4. Зо зу л и н ц і- 1, Розташоване на лівому березі 
р. Хвоса за 1,4 км на південь від села, навпроти 
поселення Білий рукав-2. Розміри 300 х 100 м.

5. Кривошиї-1. Розташоване на правому березі 
р. Хвоса за 200 м на захід від господарчого двору. 
Розміри 100 х 100 м.

6. Кропивна-1. Розташоване на лівому березі 
безіменної річки (притока р. Витхла) за 1,1 км на 
схід від села. Розміри 200 х 100 м.

7. Митинні-1. Розташоване на лівому березі 
безіменної притоки р. Снивода за північно-західною 
околицею села в урочищі “ Город Россоха” або 
“ Р оссош а ” . Поселення займає високий 
продовгуватий останець розміром 650 х 100 м, якій 
обм еж ено з усіх бок ів  струмками. Крім 
черняхівської, знайдено п ізньосередньовічну 
кераміку.

8. Морозівка-1. Розташоване на лівому березі 
струмка за 300 м від впадіння у р. Снивода, майже 
за північно-західною околицею с. Уланів та за 1,1

Левада М.Є. - завідувач лабораторії методологічних та правових питань пам’яткоохоронної діяльності Інституту пам’яткоохоронних 
досліджень МКМ України.
Осадчий Р.М. - ст. науков. співроб. Київського обласного археологічного музею.
1 Користуючись нагодою, висловлюємо щиру подяку Л. І. Кучугурі, О. В. Стародубута П. М. Покасу за надані матеріали.
2 Знахідки зберігаються в фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею.



км на схід від с. Морозівка. Розміри 250 
х 50 м. Територія поселення 
забудовується.

9. М орозівка-3. Розташ оване на 
лівому березі р. Снивода. За західною 
околицею села. Розміри 1000 х 100 м.

10. П агурн і-І. Розташ оване на 
правому березі р. Витхла та вздовж 
північного схилу балки за 0,8 км на схід 
від п івн ічно-східної околиці села. 
Розміри 600 х 70 м.

11. П агурці-2, Розташ оване на 
правому березі р. Витхла та вздовж 
південного схилу балки за 0,45 км на схід 
від п івн ічно-східної околиці села. 
Розміри 700 х 100 м.

12. П етриківп і-1 . М огильник, 
відкритий у 1986 р. Б. І. Л обаєм , 
розташований на лівому березі притоки 
р. Самець (Витхла -  Снивода -  
Південний Буг) за північною околицею 
села, в урочищі “ Глинище'’ на території 
ферми. Досліджується М. Є. Левадою та 
Б. В. М агом едовим  з 1992 р. Час 
існування могильника попередньо 
можливо обмежити серединою III -  
початком IV ст.

13. П етриківпі-2. Розташ оване 
навпроти могильника Петриківці-1 і 
можливо пов’язане з ним. Поселення 
займає мис, утворений р. Самець та її 
притокою. Розміри 1500 х 150 м. На 
поверхні зібрано численні фрагменти 
черняхівської гончарної столової та 
кухонної кераміки (таб. 1:2,4,5), ліпної 
кераміки, в тому числі з “ хроповатою” 
поверхнею  вел ьбарського типу, 
керамічне прясло (таб. 8:5) , п ’ ять 
фрагментів світлоглиняних і один 
червоноглиняної амфори (таб. 5:4,6), 
стінку червонолакової посудини, уламки

керамічних грузил від ткацького верстату (таб. 1:3), 
бруски з пісковику, фрагменти гребенів з оленячого 
рогу та кістяне лощило (таб. 8 :6-8), синю скляну 
намистину (таб. 8:70), уламок скляного кубку 
(таб. 8:9) та декілька фрагментів кераміки 
ск іф ського часу. Серед знахідок виділяється 
орнаментована ручка від ліпного глека, яка має 
наскрізний отвір (таб. 6:10). Цей тип посуду добре 
відомий на пам’ятках вельбарської культури -  IX 
група за Р. Волонгевічем [Wolqgewicz 1993, tabl. 25]. 
На черняхівськіх пам’ятках знахідку цього типу 
зроблено вперше. Уламок скляного римського 
кубку з плоскими прошліфованими овалами типу 
Ковалк за Г. Pay [Rau 1972, р. 167] датується 325- 
375 рр. Фрагмент спинки від гребеня належить до 
типу Томас-ІІІ і датується за Є. Л. Гороховським 
350-400 рр. [Гороховский 1988, с. 44].

14. Петриківпі-З. Розташоване на лівому березі 
р. Самець в селі за 100 м на схід від греблі. Розміри 
300 х 100 м.

15. Петріківпі-6. Розташоване вздовж південно- 
східного схилу мокрої балки на правому березі 
р. Самець за північно-західною околицею села. 
Розміри 350 х 70 м. Знайдено виключно гончарну 
кераміку.

16. С т у п н и к -  1. Розташоване на правому березі 
р. Витхла при впадінні в неї безіменної притоки за 
0,5 км на південь від села. Розміри 100 х 50 м.

17. С тупник-2. Розташоване на правому березі 
р. Витхла за 200 м на схід від поселення Ступник-1. 
Розміри 600 х 50 м. Знайдено, крім черняхівської, 
кераміку епохи пізньої бронзи.
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Таб. 2. Черняхівські пам’ятки Хмільницького району 
Вінницької області (розвідки 1993).
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18. С т у п н и к -З . Розташоване на лівому березі 

притоки р. Витхла при впадінні в неї у центрі села 
струмка, за 300 м на південь від греблі. Кераміку 
зібрано з ділянки розміром ЗО х ЗО м.

19. Сьомаки-1. Розташоване на лівому березі 
р. Хвоса за західною околицею села, біля пасіки. 
Розміри 850 х 300 м.

20. Чеснівка-1. Розташоване на правому березі 
лівої притоки р. Снивода за 1,2 км на південний схід 
від села. Розміри 200 х 50 м.

21. Чеснівка-2. Розташоване на протилежному 
березі цієї ж річки, навпроти поселення Чеснівка-1. 
Розміри 600 х 100 м.

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН (таб. З, 1-4).
1. Безіменне-1. Розташоване на правому березі 

лівої безіменної притоки р. Бродянка (Гнилоп’ять 
-Тетерів -  Дніпро) за 1,5 км від східної околиці села. 
Розміри 150 х 150 м. Знайдено, крім черняхівської, 
кераміку раннього залізного віку.

2. Бродеиьке-1. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка в центрі села (на городах садиб №№ 26 
та ЗО по вул. Заріччя). Розміри ділянки, на якій 
зібрано підйомний матеріал, 50 х 50 м. Знайдено, 
крім черняхівської, кераміку епохи пізньої бронзи.

З- Бродеиьке-2. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка за 0,3 км на схід від поселення 
Бродецьке-1 в селі. Розміти 300 х 100 м.

4. Бродецьке-3. Розташоване на лівому березі 
р. Гнилоп’ять за 50 м від східної околиці села. 
Розміри 150 х 150 м. Знайдено, крім черняхівської, 
кераміку епохи бронзи.

5. Вернигородок-1.3 Розташоване на лівому 
березі р. Гульва (Тетерів -  Дніпро) за 300 м на 
південь від південно-західної околиці села. Розміри

600 х 250 м. Знайдено, крім черняхівської, кераміку 
епохи бронзи -  раннього заліза.

6. Вернигородок-2. Розташоване на лівому березі 
лівої безіменної притоки р. Гульва за південно- 
західною околицею села. Розміри 400 х 200 м.

7. Вернигородок-3. Розташоване на лівому 
березі р. Гульва за 700 м на північний схід від 
північної околиці села. Розміри 700 х 150 м. Крім 
черняхівського, зафіксовано потужний шар епохи 
пізньої бронзи.

8. Вернигородок-4. Розташоване на правому 
березі р. Гульва навпроти північної околиці села. 
Розміри 500 х 150 м.

9. Вовчинепь-1. Розташ оване на мису, 
утвореному лівим берегом р. Бродянка та лівим 
берегом потічка, який тече від с. Катеринівка і впадає 
у річку в центрі села. Кераміку -  черняхівську, 
раннього залізного віку та пізньосередньовічну -  
зібрано з ділянки розміром 30 х ЗО м.

10. Вовчинепь-2. Розташ оване на правому 
березі р. Бродянка навпроти поселення Вовчинець- 
1 на город ах  села. Розміри 120 х 30 м. Крім 
черняхівської, знайдено кераміку пізньої бронзи.

11. Вовчинепь-3. Розташ оване на правому 
березі р. Бродянка вище по течії від поселення 
Вовчинець-2 і відмежоване від нього невеликим 
ярком. Розміри 150 х 50 м. Знайдено, крім 
черняхівської, кераміку давньоруського часу.

12. Вовчинепь-4. Розташоване на городах села 
на мису, утвореному лівим берегом р. Бродянка та 
правим берегом  її притоки , яка тече від 
с. Катеринівка. Розміри 100 х 40 м. Знайдено, крім 
черняхівської, кераміку пізнього середньовіччя.

13. В овчинепь-5. Розташ оване на лівому 
березі р. Бродянка на західній околиці села. 
Розміри 150 х ЗО м.

14. Вовчинеиь-6. Розташ оване на правому 
березі р. Бродянка вище по течії від поселення 
Вовчинець-3 і відокремлене від нього балкою. 
Розміри 600 х ЗО м.

15. Вовчинепь-7. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка за 250 м на захід від дороги, що йде від 
траси Любар -  Козятин до річки. Кераміку зібрано 
з ділянки 80 х ЗО м.

16. Вовчинепь-9. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка за 0,5 км на захід від поселення Вовчинець- 
7. Кераміку -  черняхівську та епохи пізньої бронзи -  
зібрано з ділянки розміром 80 х ЗО м.

17. Вовчинеиь-10. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка за 300 м на захід від поселення 
Вовчинець-9. Розміри 300 х 50 м. Знайдено, крім 
черняхівської, кераміку пізнього середньовіччя.

18. Вовчинепь-11. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка на захід від поселення Вовчинець-10 і 
відокремлене від нього балкою. Розміри 150 х 50 м. 
Крім черняхівської, знайдено кераміку раннього 
залізного віку.

19. Вовчинець-12. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка на захід від поселення Вовчинець-11 і 
відмежоване від нього балкою. Розміри 100 х ЗО м. 
Крім черняхівської, знайдено кераміку епохи пізньої 
бронзи.

20. Вовчинепь-13. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка за 500 м на захід від поселення 
Вовчинець-12. Розміри 200 х 40 м.

21. Вовчинеиь-16. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка в центрі села. Поселення починається 
за 200 м на схід від греблі, якою проходить шосе з 
Катеринівки до Черничків. Розміри 300 х 60 м. 
Знайдено, крім черняхівської кераміку епохи бронзи.

3 Поселення біля сіл Вернигородок та Селище відкриті М. В. Потупчиком у 1993 р.
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22. Жежелів-1. Розташоване на правому березі 

р. Гнилоп’ять за 250 м від північної околиці села. 
Т ут  з напільної частини зруй нован ого 
середньовічного городища зібрано черняхівську 
кераміку, а також кераміку епохи бронзи.

23. Жежелів-4. Розташоване на правому березі 
р. Гнилоп’ять на південній околиці села. Розміри 100 
х 50 м. Крім черняхівської, знайдено кераміку епохи 
бронзи.

24. Жежелів-5. Розташоване на правому березі 
р. Гнилоп’ять за 50 м на схід від поселення Жежелів- 
4. Знайдено на ділянці розміром 50 х 50 м, крім 
черняхівської, кераміку білогрудівської культури.

25. Жежелів-9.4 Розташоване на лівому березі 
р. Гнилоп ’ять навпроти поселення Ж еж елів-1. 
Розміри 500 х 100 м.

26. Козятин-1. Розташоване на лівому березі 
р. Сітна (Роставиця -  Рось -  Дніпро) за 100 м на 
захід від греблі, що на східній околиці міста. Розміри 
100 х 100 м.

27. Козятин-2. Розташоване на лівому березі 
р. Сітна за 1 км на північ від поселення Козятин-1. 
Розміри 100 х 100 м.

28. Лопатин-1. Розташоване на лівому березі 
безіменної річки (Десна -  Південний Буг) за 200 м 
на схід від південно-східної околиці села. Розміри 
250 х 200 м.

29. Лопатин-2. Розташоване на лівому березі 
притоки р. Десна за 400 м на південний схід від 
поселення Лопатин-1, за другою греблею. Розміри 
400 х 250 м.

30. М ахаринпі-1. Розташ оване на лівому 
березі р. Сітна за 800 м на захід від села. Розміри 
350 х 150 м.

31. Махаринпі-2. Розташоване на лівому березі 
р. Сітна за 250 м на захід від села. Розміри 150 х 150 
м. Крім черняхівської, знайдено кераміку епохи 
пізньої бронзи.

32. М ш анеиь-5. Розташ оване на правому 
березі безіменної лівої притоки р. Гнилоп’ять в 
центрі села. Займає мис, утворений притокою та 
струмком, що впадає в неї. Розміри 150 х 80 м. 
Крім ч ерн яхівської, знайдено керам іку 
східнотшинецької культури.

33. Перемога-1. Розташоване на лівому березі 
лівої притоки р. Гнилоп’ять на південній околиці 
села. Зібрано черняхівську та пізньосередньовічну 
кераміку на ділянці розміром 80 х 30 м.

34. Пляхова-5. Розташоване на правому березі 
правої притоки р. Гнилоп’ять на схід від села в 
урочищі “Америка” . Розміри 100 х ЗО м. Зібрано, 
крім черняхівської, кераміку періодів пізньої бронзи 
та пізнього середньовіччя.

35. Пляхова-3. Розташоване на лівому березі 
правої притоки р. Гнилоп ’ять у центрі села. 
Кераміку зібрано на городах на ділянці розміром 
50 х 20 м.

36. Пляхова-5. Розташоване на лівому березі 
правої притоки р. Гнилоп’ять в селі, ближче до 
західної околиці. На городах зібрано кераміку з 
ділянки розміром ЗО х 10 м.

37. Пляхова-6. Розташоване на лівому березі 
правої притоки р. Гнилоп’ять в селі, навпроти 
поселення Пляхова-5. Розміри 200 х 40 м.

38. Селише-1. Розташоване на мису, утвореному 
заворотом  р. Гульва, за 200 м на південь від 
північно-західної околиці села. Розміри 2500 х 100- 
250 м.

39. Селише-2. Розташоване на трьох мисах 
правого берега р. Гульва за 400 м на південь від 
південної околиці села. Розміри 1200 х 200 м.

40. Селише-3. Розташоване на правому березі 
р. Гульва за 1,6 км на південь від південної околиці 
села. Розміри 800 х 200 м. Знайдено, крім 
черняхівської, кераміку епохи пізньої бронзи -  
раннього заліза.

41. Сестринівка-1. Розташоване на лівому березі 
л івої притоки р. Роставиця навпроти східної 
околиці села. Розміри 100 х 100 м.

42. Сошанське-1. Розташоване на лівому березі 
р. Комуроївка (Десна -  Південний Буг) на вигині 
річки із заходу на південь навпроти північно-східній 
околиці села. Розміри 250 х 100 м.

43. Юрівка-1. Розташоване на правому березі 
р. Бродянка за 600 м на схід від греблі, що на східній 
околиці села. Кераміку зібрано з ділянки розміром 
50 х ЗО м.

44. Юрівка-3. Розташоване на лівому березі 
р. Бродянка в центрі села. На території поселення 
знаходиться школа. Розміри 250 х 50 м.

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН (таб. 4:1-23).
1. Адамівка-1. Розташоване на лівому березі р. 

Коза (Рось -  Дніпро) від західної околиці до центра 
села, де в неї впадає безіменна притока. Розміри 1800 
х 150 м.

2. Адамівка-2. Розташоване на правому березі 
р. Коза біля південно-східної околиці села, при 
впадінні в річку безіменної притоки. Розміри 1500 х 
100 м. Знайдено, крім черняхівської, кераміку 
скіфського часу.

3. Білашки-2. Розташоване на лівому березі р. 
С мотруха (Рось -  Д ніпро) при впадінні в неї 
безіменної притоки за 900 м на схід від східної 
околиці села. Розміри 500 х 100 м.

4. Бухни-1, Могильник (?) розташований на 
правому березі р. Горіхова (Горіховатка -  Рось -  
Дніпро) за 150 м на південний схід від східної 
околиці села. Знайдено сильно перепалену

4 Повідомлення В. T. Загоруйко.
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Таб. 5. Римські амфори, знайдені, на 
черняхівськихпоселеннях північної Вінниччини.
1 - Педоси-2; 2 - Адамівка-2; 3 - Бродецьке 2; 
4, 6 - Петриківці-2; 5 - Ширмівка-2; 7 - Світинці-4; 
8, 9 - Адамівка-1 (1, 7 - червоноглиняні; 
2-6, 8 ,9 - світлоглиняні)

черняхівську гончарну столову кераміку. Розміри 
150 х 100 м.

5. Іваньки-1. Розташоване на правому березі р. 
Самець (Рось -  Дніпро) за 70 м від східної околиці 
села. Розміри 150 х 100 м. Крім черняхівської, 
зібрано кераміку раннього залізного віку.

6. Васильківпі-1. Могильник (?) розташований 
на правому березі р. Рось за 300 м на схід від 
південно-східної околиці села. Крім черняхівської 
кераміки, зібрано виорані людські кістки. Розміри 
450 х 100 м.

7. Круподеринпі-І. Розташоване на лівому березі 
р. Рось на східній околиці села. Розміри 650 х 80 м.

8. Круподериниі-З. Розташоване на лівому 
березі р. Рось на східній околиці села. Розміри 650 х 
80 м.

9. Лішиниі-І. Розташоване на лівому березі р. 
Самець між двома безіменними притоками на 
західній околиці села. Розміри 650 х 100 м.

10. Морозівка-1. Розташоване на лівому березі 
р. Горіхова при впадінні в неї безіменної притоки 
на східній околиці села. Розміри ділянки, з якої 
зібрано кераміку, 70 х 70 м.

11. М орозівка-2. Розташ оване на правому 
березі р. Горіхова за південно-східною околицею 
села. Розміри 1000 х 100 м.

12. М орозівка-3. Розташ оване на правому 
березі р. Горіхова за 1,1 км на південний схід від 
південно-східної околиці села, та за 100 м нижче за 
течією від поселення Морозівка-2 (через балку). 
Розміри 150 х 100 м.

13. Педоси-1. Розташоване на лівому березі р. 
Рось вище за течією від впадіння в неї р. Рибаківо 
за 300 м на північний схід від північної околиці села. 
Розміри 350 х 100 м. Крім черняхівської, зібрано 
кераміку епохи пізньої бронзи.

14. Педоси-2. Розташоване на лівому березі р. 
Рось нижче за течією від впадіння в неї р. Рибаківо 
та за 100 м від поселення Педоси-1. Розміри 250 х 
100 м.

15. Педоси-3. Розташоване на правому березі 
р. Рось за північною околицею села. Розміри 500 х 
100 м.

16. Педоси-4. Розташоване на правому березі 
р. Рось за південною околицею села. Розміри 200 х 
200 м.

17. Саржинці-1. Розташоване на правому березі 
р. Рось за 300 м на захід від західної околиці села. 
Розміри 200 х 150 м. Знайдено, крім черняхівської, 
пізньосередньовічну кераміку.

18. Саржинці-2. Розташоване на лівому березі р. 
Рось на західній околиці села. Розміри 250 х 100 м.

19. Саржинні-3. Розташоване на правому березі 
р. Рось на західній околиці села навпроти поселення 
Саржинці-2. Розміри 400 х 150 м.

20. Світинпі-2. Розташоване на лівому березі р. 
Самець за східною околицею села. Розміри 600 х 70 м.

21. Світинні-З. Розташоване на правому березі 
р. Самець та лівому березі р. Струмок (Самець -  
Рось -  Дніпро) за 800 м на південний схід від східної 
околиці села. Розміри 1700 х 100 м. Знайдено, крім 
черняхівської, кераміку раннього залізного віку.

22. Світинці-4. Розташоване на лівому березі р. 
Самець при впадінні в неї безіменної притоки за 1 
км на південний схід від східної околиці села та за 
350 м на північний схід від західної околиці с. 
Ширмівка. Розміри 1400 х 100-300 м.

23. ПІирмівка-2- Розташоване на правому березі 
р. Самець за 100 м на схід від північної околиці села. 
Розміри 800 х 150 м. Знайдено, крім черняхівської, 
кераміку скіфського часу.

Наведений список пам’яток дозволяє закрити 
питання щодо заселення півночі Вінниччини у пізній
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римський час. Безумовним є, що ця територія була 
заселена саме так густо, як і Київське Поросся, 
середня течія П івденного Бугу або південь 
Житомирщини і складала єдиний культурний регіон. 
Навряд чи можливо погодитися з думкою  про 
автохтонність черняхівського населення в цих місцях 
[Махно, 1960, с. 10]. Численні знахідки кераміки 
“ вельбарського” типу (таб. 6) свідчать, що, скоріш 
за все, землі, про яки іде мова, були заселені вихідцями 
з Південної Прибалтики-германськими племенами, 
які входили до історично відомого Готського союзу.

Певна річ, уточнення результатів розвідок 
потребує більш комплексного дослідження. Так, 
наприклад, низка пам’яток між селами Вовчинець 
та Юрівка Козятинського району ймовірно складали 
одне надвелике поселення, розмежовуване балками 
на декілька частин. Черняхівські поселення великих 
розмірів відомі в різних регіонах цієї культури. 
Спроби визначити їх як племінні центри [Кропоткин 
1984, с. 110] не одержали підтримки можливо через 
те, що жодне з таких поселень на розкопувалось 
великими площами.

Виявлені під час розвідок “ кущі” , тобто кілька 
поселень, розташованих на невеликій відстані одне 
від од н ого  -  наприклад, біля с. Петриківці 
Х м ільницького району, теж п отребую ть 
комплексного дослідження. Не зрозуміло, як склався 
такий тип пам’яток. А бо його залишили декілька 
родинних груп населення, що відокремлювалися 
одна від одної на невелику відстань, або це одне 
поселення, мешканці якого поступово переселялися 
після виснаження грунтів.

Щ одо хронології пам’яток даних небагато, але 
вони дозвол яю ть припустити перебування 
черняхівського населення в цьому регіоні протягом 
усього існування культури (III—IV ст.). Могильник, 
що досл ідж ується у с. П етриківці, датовано 
численними матеріалами з середини III до кінця IV 
ст. Знахідки на поселеннях червоноглиняних амфор 
великих розмірів (таб. 5) дають підставу датувати 
хоча б деякі пам’ятки кінцем IV -  початком V ст.

Зрозуміло, наведені пам’ятки не вичерпують всі 
поселення та могильники черняхівської культури 
півдня Вінницької області. Але ми сподіваємося, що 
результати розвідок 1992-1994 рр. стануть підставою 
як для вивчення історії цього регіону у III—IV ст., так і 
для охорони всіх нововиявленних пам’яток археології.
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РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ ІНГУМАЦІІ 
В АРЕАЛІ ПЕНЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

The a r t i c l e  i s  d e v o te d  t o  on e  o f  th e  m ost in t e r e s t in g  p rob lem  o f  e a r ly  S lavs a rch a e o lo g y : th e  p rob lem  o f  
m ono- o r  b i - r i t u a l i s m  o f  penkovka c u lt u r e  b u r ia l  p r a c t ic e .  P rop os in g  a r t i c l e  co n ta in s  h is t o r io g r a p h ic a l  su rv ey  
o f  t h is  p roblem , c a t a lo g  o f  in hu m ation  b u r ia ls  in  penkovka c u lt u r e  a rea  and o f  th e  s tu d ie s  in  m icro ch ro n o lo g y  o f  
th o s e  b u r ia ls . In  th e  a r t i c l e  i s  p r op osed  a new a p p roach  t o  a b ov e -m en tion  problem . A cco r d in g  in  o u r  o p in io n  i t  i s  
n o t  c o r r e c t l y  t o  fo rm u la te  t h i s  p rob lem  l i k e  a h ard  o p p o s it io n  o f  c re m a tio n  and in hu m ation  r i t u a ls  c a r r ie r s  o r  
l i k e  u lt im a te  c u lt u r e  u n it y  o f  th o se  p o p u la t io n . We need t o  exam ine m ore c o r r e c t ly  th e  d e g ree  o f  in c lu s io n  o f  

in hu m ations c a r r ie r s  in t o  c u l t u r e  c o n t e x t  o f  penkovka a n t iq u i t ie s  in  each  c o n c r e t e  case.

Сучасна славістика має чимало проблем, пов’я
заних з найбільш ранніми етапами існування істо
ричного слов’янства. Одна з них, що викликала і 
викликає досі запеклі дискусії у наукових колах, - 
проблема моно- або біритуальності поховальної 
практики носіїв пеньківських старожитностей. На
ріжним каменем зазначеної проблеми є декілька 
поховань з інгумаціями, що супроводжувалися при
красами “ пеньківського вигляду” , які частіше на
зивають “ речами кола старожитностей антів” . Де
кілька пунктів з такими похованнями відомо у 
Надпоріжжі, Дніпровському Лісостеповому Лівобе
режжі (далі - ДЛЛ) та Молдові, тобто практично у 
всьому ареалі пеньківської культури. Сутність дис
кусії зводиться до питання: чи вважати ці інгумацїї 
похованнями носіїв пеньківської культури або ж роз
глядати їх як поховання іншокультурного (і, вірогі
дно, іншоетнічного) населення, яке перейняло деякі 
елементи матеріальної культури пеньківських пле
мен? На цей час зазначена проблема далека від ви
рішення, що робить актуальним звернення до неї.

Запропонована стаття, перш за все, має на меті 
створення повного реєстру поховань зазначеного 
типу та перегляд історіографічного доробку з про
блеми їх атрибуції. Крім того, буде подано власний 
підхід до вирішення проблеми моно- або біритуаль
ності поховальної практики пеньківського населен
ня, який є дещо відмінним від підходів попередніх 
дослідників.

Науковий інтерес до ранньосередньовічних 
інгумацій з речами кола “ старожитностей антів” 
виник у 1960-х рр., практично одночасно з почат
ком досліджень пеньківських пам’яток. Відкриття 
останніх було пов’язано з роботами Кременчуць
кої слов’янської експедиції під керівництвом Д.Т.Бе- 
резовця, яка працювала переважно у долині Тяс- 
мину. Т уту  1955-1959 рр. було досліджено декілька 
поселень в околицях с.Пеньківка, датованих авто
ром розкопок VII-IX ст. і пов’язаних з літописними 
уличами [Березовец, 1963]. Слід зазначити, що перші 
пам’ятки пеньківського кола були знайдені дещо 
раніше, наприкінці 1940-х рр., розвідковими робо
тами О.В.Бодянського у Надпоріжжі. Тут у декіль
кох пунктах поблизу сс.Ігрень та Волоське були 
знайдені поселення, які автор розкопок датував сер. 
- поч. II пол. І тис. н.е. і вважав антськими. О.В.Бо- 
дянським у зазначеному регіоні були досліджені не 
лише поселення, а й поховання. В одному з пунктів 
поблизу с.Олексіївка у Надпоріжжі ним було знай
дено три тілопокладення, що супроводжувалися 
металевими прикрасами кола “ старожитностей 
антів” (одне з них було випадково розкрите у 1940 
р., ще одне - у 1952, а останнє - розкопане власне 
О.В.Бодянським у 1953 рр.). Ці поховання були по

в’язані автором розкопок з “ антським”  поселенням 
над Тягинською Заборою [Бодянський, 1953, с.57-58].

Олексіївські інгумації поклали початок дискусії 
про біритуальність поховальної практики носіїв 
пеньківської культури. Певні відомості є лише про 
поховання 1953 р., тоді як два інших були описані 
О.В.Бодянським за словами місцевих селян. Саме 
тому зарахування їх до кола “ антських старожит
ностей” (за О.В.Бодянським) традиційно вважало
ся сумнівним вже з часів виходу перших узагаль
нюючих праць, присвячених пеньківським пам’ят
кам [Березовец, 1963, с.201]. Таке скептичне відно
шення до наявності у пеньківського населення тра
диції тілопокладання закріплювалося і тим, що на 
всіх достовірно пеньківських могильниках були зу
стрінуті лише тілоспалення [Березовець, 1969]. Тим 
не менше, у більшості робіт, присвячених пеньківсь
ким старожитностям, олексіївські інгумації вклю
чені до їх кола [Сміленко, 1975, с.97; Приходнюк, 
1980 с. 136; Седов, 1995, с.75].

Ситуація дещо змінилася у зв’язку з відкриттям 
дійсно біритуальних ранньосередньовічних могиль
ників на території сучасної Молдови, яких тут відо
мо два. Перший з них - могильник відомого селіш- 
тенського комплексу, де у 1972 р. розкопками І.А.Ра- 
фаловича та В.Л.Лапушняна було розкрито два 
ранньосередньовічних тілопокладення [Рафалович, 
Лапушнян, 1974, с. 137-141]. Крім інгумацій на селі- 
штенському комплексі відомо дві достовірно пень
ківських кремації (одна на могильнику, інша - без
посередньо на майданчику городища) [Рафалович, 
1973, с .141-142; Рафалович, Лапушнян, 1974, с. 137].

Другий могильник - Данчени II - був повністю 
розкопаний ТА.Рафаловичем, але у зв’язку зі смер
тю автора розкопок публікація qjuj матеріалів була 
здійснена М.Б.Щукіним та Т.А.ІЦербаковою, які 
впорядкували рукописи статей та польову докумен
тацію ТА.Рафаловича і додали розділ з мікрохро- 
нології могильника [Рафалович, 1986]. На могиль
нику було досліджено понад 400 різночасових по
ховань (головним чином - черняхівської культури). 
Могильник продовжував функціонувати у постчер- 
няхівський час, тобто у III чвер. І тис. Незаперечно 
до цього часу належить одне поховання - № 280 - 
тілопокладення, що супроводжувалося багатим 
набором прикрас, датованих III чвер. І тис., та 
ліпною баночною посудиною. Крім того, на могиль
нику у шарі знайдені декілька прикрас, які також 
датуються цим часом. Пов’язати ці знахідки з яки
мось певними комплексами неможливо внаслідок 
досить сильної руйнації кремаційних поховань Дан- 
чен II взагалі. Безперечно лише те, що вони похо
дять з тілоспалень, адже всі речі мають сліди пере
бування у вогні. Кількість гіпотетичних ранньосе-
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редньовічних тілопаль- 
них поховань автори виз
начили у 4-5 [Рафалович,
1986, с .25-27]. Нові 
відкриття не спростили 
розв’язання питання про 
моно- або біритуальність 
поховальної практики 
носіїв пеньківських старо
житностей, адже жодне з 
зазначених поховань-тіло- 
покладень не дає підстав 
однозначно твердити про 
пеньківську належність 
похованих, про що буде 
сказано нижче.

Слід зазначити, що 
поховання, подібні наве
деним вище, досліджува
лися ще з кінця минулого 
століття. В ідомості про 
тілопокладення з речами 
кола “ старож итностей  
антів” поріччя Дніпра та 
Д ніпровського Л івобе
режжя були зібрані А.М .- 
Обломським та В .Є .Ро
дниковою  [Гавритухин,
Обломский, 1996, С.121- 
122; 161-162]. Вони наво
дять відомості про п’ять 
пунктів, де наприкінці 
X IX  - початку X X  ст. були 
виявлені тілопокладення 
зазначеного типу: 1) Березівка Сумської обл.: імов
ірно, підкурганне поховання, розкопане до 1902 р. 
В.Є.Данилевичем таО.М.Макаренком [Данилевич, 
1905, с.427-428, 432]; 2) Поставмуки Полтавської 
обл.: підкурганне впускне поховання, розкопане у 
1895 р. М.П.Авенаріусом [Авенариус, 1896, с. 178, 
181, 183-185]; 3) Бабичі Черкаської обл.: невідома 
кількість поховань під двома (?) насипами [Ката
лог ..., с.80-81,- №№ 125-132]; 4) Балаклія Черкась
кої обл.: грунтове поховання, випадково знайдене 
у 1896 р. [Бобринский, 1901, с.29, 148-149]; 5) Мар- 
тинівка Черкаської обл.: імовірно, зруйноване по
ховання (наявність або відсутність насипу не ого
ворюється), речі з якого були придбані у 1987 р. 
[Спицин, 1928, с.494]. Ці знахідки документовані ще 
гірше, ніж матеріали розкопок Є.О.Бодянського, 
тому до них практично не зверталися до останньо
го часу [Седов, 1995, с.75-76; Гавритухин, Обломс
кий, 1996, с .121-122; 161-162].

Крім цих п’яти пунктів, до зведення А .М .О б- 
ломського та В.Є.Родинкової увійшли поховання 
Олексіївки та могильник, знайдений підчас розко
пок 1990 р. на поселенні Рябівка III. Крім різнокуль- 
турних поселенських о б ’єктів (зокрема - пеньківсь
ких) на території Рябівки III було досліджено чоти
ри грунтових тілопокладення, три з яких супровод
жувалися прикрасами кола “ старожитностей антів” 
[Обломский, Терпиловский, 1993, с.167-170]. Відо
мості зведення А.М.Обломського та В.Є.Родинко
вої про пам’ятки поріччя Дніпра та ДЛЯ ми допов
нюємо ще одним яскравим похованням поблизу 
с.Мохнач на Харківщині, яке було розкопане та 
опубліковане вже після виходу зазначеної роботи 
[Аксенов, Бабенко, 1998].

Отже, з урахуванням селіштеньських та дан- 
ченського поховань, останнім часом традиційно вва
жається, що в ареалі пеньківської культури відомо 
10 пунктів з інгумаціями, з яких походить не менше 
15 поховань. Переважна більшість цих поховань

погано документована, проте цінність комплексів, 
досліджених наприкінці X IX  - напочатку X X  ст., 
полягає у тому, що вони дозволяють піддати сумні
ву неодноразово висловлену різними науковцями 
тезу про тяжіння інгумацій з речами кола “ старожит
ностей антів” до стику Степу та Лісостепу. Такі па
м’ятки як Березівка, Поставмуки та нещодавно дос
ліджені Рябівка III та Мохнач розташовані значно 
північніше межі Степу та Лісостепу (карта 1). Та
ким чином, інгумації зустрічаються практично в усь
ому ареалі пеньківських старожитностей.

Як вже було зазначено вище, до відкриття інгу
мацій на селіштенському могильнику ставлення до 
наявності традиції тілопокладання у пеньківсько
го населення було здебільше скептичним. Саме тому 
першою спробою  оцінити можливість існування 
біритуального поховального обряду у носіїв пень
ківської культури можна вважати роботу ГА.Рафа- 
ловича та ВЛ.Лапушняна, присвячену публікації 
цієї пам’ятки. На думку авторів розкопок, тілопок
ладення ранньосередньовічного горизонту могиль
ника Селіште є свідоцтвом етнічної строкатості 
населення цього періоду у дністро-прутському ме
жиріччі. Незважаючи на те, що матеріали III чвер. 
І тис. на Селіште належать виключно до пеньківсь
кої культури, тілопокладення цього часу, за І.А.Ра- 
фаловичем та В.ЛЛапушняну, були залишені яки
мось іншокультурним (і іншоетнічним) населенням.

На думку ГА.Рафаловича та ВЛ.Лапушняна, 
селіштенський комплекс у цілому є свідоцтвом тісно
го зв’язку слов’янського та неслов’янського насе
лення, коли частина останнього переймала слов’
янську манеру одягу та прикрас. Поховання не
біжчиків обох груп населення у межах одного мо
гильника також розцінювалося як факт, що свідчив 
про наявність найтісніших контактів. При цьому 
кожна з цих груп дотримувалася власних традицій 
у найбільш консервативній сфері культури - похо
вальній практиці: слов’яни практикували кремацію,



а степовики - інгумацію [Рафалович, Лапушнян,
1974, с.137-141].

Така обережна і виважена позиція І.А.Рафало- 
вича та В.Л.Лапушняна була сприйнята не всіма 
науковцями, і знахідки на могильнику Селіште сти
мулювали новий етап дискусії про біритуальність 
пеньківської п оховальн ої практики. Згодом ,
А.Т.Сміленко у своїй монографії, присвяченій сло
в ’янським пам’яткам Степового Подніпров’я, заз
начила, що тілопокладення III чвер. І тис., дослід
жені принаймні у Надпоріжжі, слід вважати пеньк- 
івськими, проте головним обрядом пеньківської 
культури є тілоспалення [Сміленко, 1975, с.97].

Прихильником думки про притаманність пень- 
ківському населенню поховального біритуалізму 
була І.П.Русанова, яка, проте вважала це одним з 
аргументів на користь поліетнічності пеньківської 
культури [Русанова, 1976, с.98]. У  вирішенні питан
ня про характер поховальної практики носіїв пень
ківських старожитностей дослідниця відштовхува
лася від власних поглядів на природу пеньківської 
культури як такої. Вбачаючи у носіях пеньківських 
старожитностей різноетнічний конгломерат, вона 
наполягала, що на ранньому етапі домінуючим 
компонентом у цьому конгломераті було автохтон
не постчерняхівське іраномовне населення, з яким 
власне пов’язується етнонім “ анти” . Інфільтрація у 
антське середовище слов’ян, згідно І.П.Русанової, 
розпочинається у VI ст. С лов ’яни - “ склавіни” 
(вихідці з празько-корчацького ареалу) інтенсивно 
асимілюють антів, внаслідок чого вони зникають 
як етно-політичне утворення, що фіксується відсут
ністю згадок про них у візантійських джерелах 
пізніше 602 р. [Русанова, 1976, с. 103-112]. Оскільки 
інгумація є превалюючою поховальною традицією 
іраномовних племен, то цілком логічно вважати 
синхронні тілопокладення у пеньківському ареалі 
складовою частиною саме пеньківської культури, 
своєрідним постчерняхівським реліктом.

Послідовним прихильником біритуальності 
пеньківської поховальної практики є В.В.Сєдов. Як 
і І.П.Русанова, він вважає, що традиція тілопокла- 
день (як і тілорозчленувань, репрезентована похо
ванням у Ханскій III) перейшла у пеньківське сере
довище з черняхівської культури, з якою пеньківсь- 
ки пам’ятки, на думку В.В.Седова, генетично по
в’язані. На відміну від І.П.Русанової, В.В.Сєдов вба
чає у носіях пеньківських старожитностей виключ
но слов’ян, а етнонім “ анти”  пов’язує саме з слов’я
нами. Невелику кількість пеньківських тілопокла- 
день він пояснює тим, що для ранньосередньовіч
них слов’ян притаманними були безінвентарні по
ховання, тому цілком імовірно, що певна кількість 
грунтових безінвентарних інгумацій у пеньківсько
му ареалі, культурна належність яких не визначе
на, належить саме антам [Седов, 1995, с.74-76].

Прихильники зворотної точки зору, перш за все, 
звертають увагу на те, що переважна більшість тіло- 
покладень розташована на межі Степу та Лісосте
пу, тобто у маргінальній пенківсько-кочівницькій 
зоні, але вище було показано, що це не зовсім вірно. 
Крім того, як головний культурновизначальний 
індикатор для цих поховань розглядають комплекс 
прикрас “ пеньківського вигляду” , хоча такі прикра
си визначаються у більшості випадків як надкуль- 
турні та надетнічні, оскільки носіння певних типів 
прикрас у добу раннього середньовіччя було голов
ним чином пов’язане з загальноєвропейською мо
дою. Виходячи з цього, певна частина науковців 
дотримується думки І.А.Рафаловича про те, що 
окремі групи кочовиків могли сприйняти певні еле
менти матеріальної культури носіїв пеньківських 
старожитностей, проте не змінили поховальну тра
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дицію, тобто не зазнали остаточної асиміляції [При- 
ходнюк, 1980, с.77; 124; Славяне ..., 1990, с.227].

Позиції прихильників такої думки були знач
ною мірою підкріплені дослідженнями поселення 
Рябівка III, під час розкопок якого А.М.Обломсь- 
ким та Р.В.Терпиловським були зроблені цікаві 
стратиграфічні спостереження. Пп. З та 4 переріза
ли пеньківські житла, а п. 1 було перекрите більш 
пізньою ямою. Оскільки слідів насильницького зни
щення пеньківського поселення не простежено, така 
стратиграфія дозволила стверджувати, що похован
ня були справлені під час тимчасового природного 
запустіння пеньківського селища, а через деякий час 
після здіснення поховань життя на поселенні поно
вилося. При цьому є всі підстави припускати, що 
населення, яке залишило тілопокладення, покину
ло околиці зазначеного селища до відновлення жит
тя на ньому, а отже не контактувало безпосередньо 
з його мешканцями. Елементи поховальної прак
тики, репрезентовані на могильнику Рябівки III 
(супроводжуючі поховання коней, північно-східна 
орієнтація поховань тощо) є характерними для по
ховальних пам’яток ранньосередньовічних кочо
виків [Этнокультурная карта ..., с.98-106]. Архео
логічні дані значною мірою доповнюються антро
пологічними визначеннями: похованні на Рябівці III 
мають краніологічні показники, які характерні для 
протоболгар, а незначна варіабельність цих показ
ників вказує на те, що ми маємо справу з досить 
вузькою родинною групою [Обломский, Терпилов
ский, 1993, с .167-170].

Разом з тим, один з авторів розкопок цілком 
слушно вважає, що “рябівський казус” може бути 
відбитком лише локального явища, а не відбиває 
характеру контактів пеньківського населення і 
носіїв “ культури інгумацій” в цілому [Гавритухин, 
Обломский, 1996, с.122]. Тим не менш, у випадку 
Рябівки III ми маємо добре документоване свідоцт
во “ культурної автономності” носіїв традицій інгу
мацій. Щ оправда автори зазначеної роботи  не 
відкидають остаточно думку І.П .Русанової та
В.В.Сєдова про можливість органічного входжен
ня частини черняхівського населення, яке практи
кувало інгумації, до складу пеньківської культури. 
Підставою для цього, на думку А.М.Обломського, 
є погано репрезентована перехідна група інгумацій 
V-VI ст., виділена на сході Дніпровського Лівобе
режжя Є.Л.Гороховським [Гороховский, 1988, с. 175- 
176]. Разом з цим, цілком вірогідними їм вбачають
ся і переодичні “ виплески” до Лісостепу груп кочо
вого населення, що ілюструє “ рябівський казус” 
[Гавритухин, Обломский, 1996, с.122].

До позицій А.М .Обломського близькою є дум
ка, висловлена В.С.Аксьоновим та Л.І.Бабенком. 
Зазначені автори схильні вбачати витоки ранньо
середньовічного населення, яке практикувало інгу
мації, подібні до дослідженого ними поховання 
Мохнач, у середовищі сармато-аланських племен, 
що входили до черняхівської культури. На відміну 
від І.П.Русанової вони не схильні вважати, що це 
населення зазнало будь-яких значних асиміляцій
них впливів з боку слов’ян, про що свідчить дотри
мання сталої моделі поховальної практики [Бабен
ко, Аксенов, 1998, с. 120]. Спроба В.С.Аксьонова та 
Л.І.Бабенко пов’язати використання у якості похо
вального інвентарю речей кола “ старожитностей 
антів” виключно з тілопокладеннями, оскільки 
окрім ранньосередньовічних інгумацій такі речі, 
нібито, зустрічаються лише у складі скарбів або ж 
у вигляди поодиноких знахідок на поселеннях [Ба
бенко, Аксенов, c.l 19], здається нам хибною. Похо- 
вань-кремацій з речами кола “ старожитностей 
антів” , дійсно, значно менше, ніж зазначених інгу-
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мацій, до того  ж вони значно 
бідніші (це зрозуміло з огляду на 
те, що частина речей знищувалася 
під час процесу спалення тіла не
біжчика), але такі комплекси відомі 
досить давно. Як приклад можна 
назвати пеньківські тілопальні по
ховання на о-ві Сурському, побли
зу хут.Запорожець [Бодянський,
1952, с.59-62; 67-71] та деякі похо
вання лебяжинського, княжинсько- 
го [Липкинг, 1974] та усохського 
могильників полонинської культу
ри [Падин, 1961].

Таким чином, обидва погляди 
на характер тілопокладних похо
вань у ареалі пеньківської культу
ри знаходять аргументи на свою 
користь. Звертає на себе увагу той 
факт, що головні розбіж ності у 
трактуванні цих поховань виника
ють тоді, коли постає питання про 
етнічну належність населення, яке 
їх залишило. Це питання ставить
ся, здебільше, як жорстка альтер
натива «слов'яни - неслов’яни», і 
лише зрідка під час вибору з цієї 
альтернативи дослідники торка
ю ться проблеми орган ічності 
включення населення, що залиши
ло інгумації, у культурний кон
текст пеньківських старожитнос
тей. На нашу думку, питання про 
притаманність пеньківській куль
турі поховань за традицією інгу
мації слід розглядати дещо в іншій 
площині, а саме: наскільки глибо
ко було інтегроване у пеньківське 
середовище населення, що практи
кувало тілопокладення.

Перш ніж розглянути пробле
му ранньосередньовічних інгу
мацій у пеньківському ареалі під 
запропонованим вище кутом зору, 
необхідно критично переглянути 
джерела для такого аналізу, адже деякі з 10 зазна
чених вище пунктів відносять до цього кола пам’я
ток скоріше за історіографічною традицією, ніж ви
ходячи з археологічних реалій.

Досить великі сумніви викликає наявність ран
ньосередньовічної інгумації у Бабичах. Справа в тім, 
що за каталогом виставки XI Археологічного з’їзду 
бабицька колекція (і, зокрема, пальчаста фібула 
(таб.І, А , У) походить з двох курганів [Каталог ..., 
с. 81]. Разом з тим, Г.Ф.Корзухіна у своєму ката
лозі зазначає, що фібула була знайдена не у курга
нах, а на городищі, до того ж зв’язок її з городищем 
є поверховим , адже там присутні лише шари 
скіфського та давньоруського часів [Корзухина, 
1996, с.358]. Щ одо інших речей з бабицької колекції, 
то елементи поясного набору (таб. 1, А , 2-15) мають 
відповідності у кочівницьких старожитностях більш 
пізнього часу. Найближчою аналогією їм є речі з 
поховання у Суботицькому могильнику, яке дато
ване авторами розкопок X  ст. [Бокий, Плетнева, 
1988, рис. 1,5,70; 7, 4\. Навіть якщо погодитися з 
більш раннім датуванням (IX ст.), запропонованим 
для цього поховання О.В.Комаром (див. його стат
тю у цьому виданні), набір з Бабичів відноситься 
до значно пізнішого за пеньківський часу. Щ одо 
бронзового дзеркала з бабицької колекції, яке не 
збереглося, то судячи з наявності на ньому орна
ментальної композиції у вигляді “ процесії тварин”

воно належить до скіфського часу. Таким чином, 
речі з Бабичів чітко репрезентують два поховання - 
скіфського часу та ІХ-Х  ст., тоді як належність до 
поховання пальчастої фібули є досить спірною. 
Цілком можливо, що ця фібула була знайдена на 
одному з двох зафіксованих в околицях Бабичів пень
ківських поселеннях [Приходнюк, 1998, с. 148-149].

Досить сумнівним, на нашу думку, є і повідом
лення про знахідку двох придбаних у Мартинівці 
М.Є.Бранденбургом фібул (таб. 1, В) саме у інгума- 
ційному похованні, адже так ці фібули були атри- 
бутовані лише зі слів селян, які їх продали. Звичай
но, що мартенівські фібули є досить цінними для 
типологічних побудов, проте навіть якщо вони 
дійсно походять з інгумаційного поховання, то цей 
комплекс є неінформативним з точки зору похо
вальної практики. Виходячи з цього, ми приєднує
мося до скептичного погляду на використання мар
тенівського комплексу у дослідженнях про синх
ронні інгумації у пеньківському ареалі, який ос
таннім часом з’явився у літературі [Приходнюк, 
1998, с.ЗЗ].

Щ одо поховань з Олексіївни, то вони також не 
можуть бути використані у нашому дослідженні, але 
з відмінною від попередніх досліджень аргумента
цією такого виключення. Олексіївські поховання, 
на нашу думку, слід вважати більш пізніми. “ Се
режки” О.В.Бодянського, які супроводжували по-
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ховання 1952 р. є уламками односпіральних скро
невих кілець, на що вже зверталася увага у літера
турі [Гавритухин, Обломский, 1996, с .162, прим.6; 
Приходнюк, 1998, с.39, 143, рис.75,16-19\. Щоправ
да, ми вважаємо скроневими кільцями як такими 
лише два з цих виробів (таб.1, С, 1, 2), тоді як два 
інших (таб.1, С, 3, 4) є спіральними привісками до 
скроневих кілець. Односпіральні скроневі кільця 
побутували досить довгий час, відомі такі вироби і 
у пеньківських старожитностях, проте звертає на 
себе увагу те, що подібні вироби, зустрінуті у 1-й 
групі дніпровських скарбів, як правило мають 
більш пишний декор: вони прикрашені додатковою 
обм откою  з тонкого дроту, тоді як більш прості 
кільця, аналогічні олексіївським, притаманні скар
бам 2-ї групи. До того ж, у жодному комплексі пень
ківського часу скроневі кільця, подібні до олексії- 
вських не зустрінуті разом з спіралями-привісками, 
хоча такі набори досить часто зустрічаються у 
пізніші часи. Щ одо кресала з олексіївського похо
вання 1953 р. [Бодянський, 1953, табл. XIV, фото
2], то важко погодитися з запропонованого для ньо
го О.В.Бодянським датою - V-VII ст. [Бодянський, 
1953, с.58]. Овальні кресала з потовщеннями на 
кінцях на нашій території вперше з’являються у ком
плексах салтівської культури ІХ -Х  ст. [див. напр. 
Копыл, Татаринов, 1990, рис.6,6] і в дещо іншій мо
дифікації доживають до пізнього середньовіччя. Та
ким чином, належність олексіївських інгумацій до III 
чвер. І тис. є сумнівною, тому є всі підстави не зара
ховувати їх до кола пам’яток, які нас цікавлять.

Розглянемо тепер більш детально хронологію 
поховань зазначеного кола. Обидві фібули з похо
вання у Березівці належать до часу не раніше сер. 
VII ст. Бронзова пальчаста фібула з орнаментом у 
вигляді циркульних кіл (таб.2, А , 1) належить до 
типу ІІ.С за І.О.Гавритухіним [Гавритухин, Облом
ский, 1996, с.38]. Вироби цього типу добре репре
зентовані у скарбах 1-ї групи, отже її можна впев
нено датувати II пол. VII ст. Щ одо другої фібули,
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прикрашеної спіральним орнаментом (таб.2, А , 2), 
то вона є достатньо своєрідним виробом і не має 
певних аналогій. Знаходження двох зазначених ек
земплярів у одному закритому комплексі дозволяє 
вважати їх синхронними [Гавритухин, Обломский, 
1996, с.126]. Таким чином, можна впевнено тверди
ти, що поховання у Березівці датується II пол. VII 
ст., тобто є синхронним фінальній стадії пеньківсь
кої культури.

Підставою для датування II пол. VII ст. похо
вання поблизу Балаклії також є фібули: пальчаста 
з циркульним орнаментом (тип ІІ.С за І.О.Гаври- 
тухіним) (таб.2, В, 1) та з каймою у вигляді пта
шиних голів навкруги верхнього щитка (тип II.D 
за І.О.Гавритухіним) (таб.2, В, 2). Фібули обох 
цих типів також добре репрезентовані у “ антсь
ких скарбах’’ , тому запропоноване вище датуван
ня не викликає сумнівів.

Антропозооморфна фібула з поставмукського 
поховання (таб.2, С) є досить оригінальною. Ана
логічні вироби відомі здебільше як випадкові зна
хідки, проте схожі фібули відомі у трубчевському 
скарбі, який належить до 1-ї групи дніпровських 
скарбів [Приходнюк, Падин, Тихонов, 1996, с.82, 
рис. 3,4], що дозволяє відносити і поставмукський 
екземпляр до II пол. VII ст.

Речовий інвентар з могильника Рябівка III доз
волив авторам розкопок відносити час його функ
ціонування до II пол. VII ст. Пряжка з п.2 цього 
могильника (таб.2, D, 3) належить до 3 варіанту 
типу ліровидні за А.І.Айбабіним. Такі вироби по
бутують у Криму протягом всього VII ст. [Айба- 
бин, 1990, С.41]. “ Зміїноголові” браслети з пп.1 
(таб.2, D, <5) та 4 (таб.2, D, 1, 2) відомі у скарбах як
1- ї (козіївський, колосковський, хацківський), так і
2- ї групи (пастирський 1892 р.) [Обломский, Терпи
ловский, 1993; див. також Щеглова, 1990, с. 173,179]. 
За хронологією кочівницьких комплексів О.В.Ко- 
мара, рябівські поховання відносяться до горизон
ту Перещепини (680-705 рр.) [див. його статтю в

даному номері]. Враховуючи, 
що браслети репрезентують 
пласт слов’янських старожит
ностей II пол. VII - початку 
VIII ст., найбільш вірогідною 
датою функціонування Рябі
вки III вбачається остання 
чверть VII ст..

Презентабельний інвен
тар з мохнацького похован
ня (фібули, ланцюг, головні 
вінця, браслети , скроневі 
кільця, гривні, привіски) 
(таб.З) мають чисельні ана
логії у дніпровських скарбах 
1-ї групи, що визначає його 
час II пол. VII ст.

Щ одо ранньосередньові
чних інгумацій на терені су
часної Молдови, то тут ситу
ація дещо відрізняється від 
ДЛЛ та поріччя Дніпра. 
Перш за все, слід звернути 
увагу на п.48 могильника Се
ліште. Пряжка з цього похо
вання належить до типу пря
жок з підтрикутною рамкою 
варіанту 1 за А.І.Айбабіним 
(таб.4,А). Вироби цього типу 
побутують у Європі протягом 
II пол. VI - VII ст. У Криму, 
згідно кореляційній таблиці
А.І.Айбабіна, вони зустріча-
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Таб. 2. Інвентар інгумаційних поховань поріччя Дніпра та Дніпровського 
Лісостепового Лівобережжя.
А - Березівка; В  - Балаклія; С  - Поставмуки; D - Рябівка III (1,2 - п.4; 3-5 - п.2; 6-п. 1).
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Таб.З. Супроводжуючий інвентар поховання Мохнач.

ються в останній чвер. VI - 1-й чвер. VII ст. [Айба- 
бин, 1990. с.40-41, с.178, рис.2,82]. Враховуючи, що 
селіштенська пряжка є єдиною знахідкою такого 
типу на пеньківських пам’ятках, на нашу думку, 
дану пряжку коректно співвіднести з кримською 
хронологічною шкалою. Швидше за все, п. 48 Сел
іште датується кінцем VI - 1-ю пол. VII ст..

Маленька лита пальчаста фібула з п.59 могиль
ника Селіште (таб. 4, В, 1) так званого дунайсько
го типу. На думку М.О.Приходнюка, такі вироби у 
пеньківському ареалі побутують у межах II пол. VII 
ст. [Приходнюк, 1998, с.55-56]. В ареалі празької 
культури діапазон побутування маленьких пальча
стих фібул, судячи зі знахідки ливарної формочки з 
Бернашівки, - ширший і включає другу пол. VI ст.. 
Проте селіштенська фібула відмінна від бернашівсь- 
кої. Найближчі аналогії з Сучави та Рашкова III 
датовані І.О.Гавритухіним у рамках VII ст. [Гаври
тухин, Обломский, 1996, с. 137; рис. 105, 10, 13], ан
тропоморфне ж оформлення ніжки селіштенської 
фібули, подібне до оформлення фібул 1-ї та 2-ї груп 
“ антських” скарбів, на наш погляд, відносить її до 
другої non.VII ст.. Таким чином, селіштенське п.59 
є більш пізнім від п.48.

Щ одо данченського п.280, то його датування 
не викликає ускладнень. Обидві фібули з цього по
ховання (таб.4, С, 1, 2) належать до типу ІІ.В/С за
І.О.Гавритухіним [Гавритухин, Обломский, 1996, 
с.37], тобто зазначене поховання можна впевнено 
датувати II пол. VII ст.

Отже, виходячи з наведених вище даних видно, 
що ранньосередньовічні інгумації у пеньківському 
ареалі мають досить вузькі хронологічні рамки - II 
пол. VII ст. Виключенням з цього правила є лише 
п.48 могильника Селіште, датоване останньою чвер. 
VI - 1-ою чвер. VII ст. Таке датування зазначених 
інгумацій має велике значення, адже дозволяє відки
нути гіпотезу про постчерняхівське походження цих 
поховань. Між похованнями кола ранньосереднь
овічних інгумацій та власне черняхівськими пам’
ятками має місце значний хронологічний хіатус. 
Навіть якщо вірною є загальноприйнята верхня 
дата черняхівських старожитностей так званого 
“ широкого”  датування - V ст., між ними та ранньо
середньовічними інгумаціями залишається хроно
логічна лакуна тривалістю понад сторіччя. Комп
лекси з інгумаціями V-VI ст., виділені на ДЛЛ 
Є.Л.Гороховським, не знімають проблему хроно-
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Таб.4. Супроводжуючий інвентар інгумаційних поховань 
пруто-дністровського межиріччя. А - Селіште, п.48; 
В - Селіште, п.59; С  -Данчени II, п.280.

логічного хіатусу і для цього регіону, адже, по-пер
ше, їх датування тяжіє до V ст., зрідка заходячи у І 
пол. VI ст. [Гороховский, 1988, с. 175-176], по-друге, 
всі вони є типовими кочівницькими комплексами 
без будь-яких пеньківських елементів.

На даний час існують дві пам’ятки, що можуть 
деякою мірою пролити світло на поставлену про
блему - могильники Селіште та Данчени, де дос
товірні ранньосередньовічні інгумації та кремації 
зустрінуті у межах одного некрополя. В інших ви
падках, як було показано вище, інгумації виступа
ють як автономний культурний феномен: похован

Таб. 5. Керамічний посуд з синхронних інгумаційних 
поховань у ареалі пеньківської культури.
1 -Данчени II, п.280; 2 - Мохнач.

ня за нетиповим для пеньківського середовища 
обрядом справлені осторонь пеньківських могиль
ників і їх єдиною спільною рисою з пеньківськими 
старожитностями є комплекс прикрас. Отже, слід 
ретельно переглянути тілопокладні поховання саме 
ранньосередньовічних могильників пруто- 
дністровського межиріччя.

За зауваженням ГА.Рафаловича та В.Л.Лапуш- 
няна, цілком вірогідно, що ранньосередньовічне 
населення, яке практикувало інгумації на могиль
нику Селіште, ховало своїх небіжчиків на ділянці, 
відокремленій від ділянки з кремаціями ровом, тоб
то обидві ділянки мали чітко окреслену межу, яка 
ніколи не порушувалася [Рафалович, Лапушнян, 
1974, с.141]. Отже, можна припустити, що чітко роз
межованим був не лише “ світ померлих” - некропіль, 
а й “ світ живих” . Поселенський комплекс Селішт, у 
свою чергу, не дає підстав припускати постійне про
живання іншокультурного населення на городищі: 
пеньківський горизонт тут є достатньо монолітним 
у культурному плані. Як було показано вище, пп.48 
та 59 не є синхронними, тому їх поява на могиль
нику Селіште є, скоріше за все, епізодами у існуванні 
селіштенського комплексу, викликаними якимось 
специфічними обставинами.

На специфіку інвентарю селіштенських похо
вань вже зверталася увага у літературі. Інвентар 
п.59, на перший погляд, здається еклектичним. Так, 
пряслице з цього поховання (таб.4, В, 5), на думку 
О .М .П риходню ка, має форму, характерну для 
аварських поховань території Угорщини [Приход
нюк, 1998, с. 67]. Прясло дійсно не відноситься до 
характерних пеньківських типів, проте його по
рівняння з аварськими буде дещо поспішним, оск
ільки можливість прямих контактів селіштенської 
общини з аварами більш ніж сумнівна. Прясла та
кої схеми в літературі часто називаються “ грибо- 
видними” , вони поширені в першій половині І тис- 
.н.е. у сарматів та населення черняхівської культу
ри, в т.ч. і на безумовно слов’янських протопразь- 
ких пам’ятках V ст. П одністров’я [Баран, 1981, 
таб.ХХУ, І, 2; таб.ХХХ, 17, 18; таб.ХХХУІІ, 17, 18; 
таб-LVII, 19; таб.ЬХ, 24; таб.ЬХУШ , 9; таб.ЬХХІ, 
14]. Натомість фібула з поховання належить до 
типу, який традиційно співвідносять лише зі слов’
янським середовищем [Werner, 1950, s. 150-170; При
ходнюк, 1998, с.55,67]. Тобто матеріал поховання 
не дає підстав вважати його чужорідним для слов’
янського етнографічного вигляду.

Щ одо ранньосередньовічного тілопокладення 
на могильнику Данчени II, то воно також не дає 
підстав співвідносити його з будь-якою певною 
культурною традицією. Ліпна посудина, що супро
воджувала данченську інгумацію, не належить до 
типових пеньківських форм (таб.5, 1), хоча за тех
нологічними ознаками (домішки шамоту у тісті) 
вона близька до кераміки пеньківського кола. Д о
сить цікавими є фібули данченського поховання 
(таб.4, С, 1,2). Вироби такого типу (тип ІІ.В/С за
І.О.Гавритухіним) мають досить великий ареал роз
повсюдження, проте типологічно компактніша гру
па фібул, які виділені в окремий варіант типу ІІ.В/ 
С, зустрічається лише у Криму та на Данченах [Гав- 
ритухин, Обломский, с.37, с.230, рис.51]. На жаль, у 
Данченах, на відміну від Селішт, не простежена 
планіграфія ранньосередньовічного горизонту мо
гильника, тому немає жодних підстав припускати 
розмежованість кремаційної та інгумаційної діля
нок могильника. Тим не менш, етнокультурна на
лежність данченського тілопокладення є так само 
неоднозначною, як і селіштенських.

Ранньосередньовічний період функціонування 
могильника Данчени II може бути пов’язаний з син
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хронним періодом існування багатошарового по
селення Данчени І [Рафалович, 1986, с.27]. Пенькі- 
вський шар зазначеного поселення, віднесений ав
торами розкопок до початкового етапу проникнен
ня слов’ян до дністро-прутського міжріччя, датуєть
ся V-VI ст. [Рафалович, Гольцева 1981, с. 125-140]. 
Тут, як і у випадку з селіштенським комплексом, 
пеньківський горизонт є монолітним у культурно
му плані, тому наявність тілопокладення на могиль
нику пеньківської громади, що містив тілоспален- 
ня, виглядає як одномоментний епізод, а не пост
ійна практика. До того ж, ця інгумація є пізнішою, 
ніж поселення і, імовірно, кремаційні пеньківські 
поховання. Отже, висновки, зроблені І.А.Рафало- 
вичем та В.Л.Лапушняном з приводу етнокультур
ної інтерпритацїї селіштенських інгумацій, можна 
без застережень перенести і на п. 280 Данчен II.

Таким чином, навіть у випадках, коли інгумації 
з прикрасами пеньківського кола справлені у ме
жах одного могильника з пеньківськими кремація
ми, певних підстав стверджувати, що поховання за 
обом а  традиціями є монокультурними, немає. 
Більше того, є всі підстави припускати, що інгумації 
на могильниках, де ховали своїх  небіжчиків 
пеньківські громади, були наслідками одномомен- 
тних акцій, викликаних якимись особливими обста
винами, за яких іншоетнічному населенню відводи
лася окрема ділянка громадського некрополя. Щ оп
равда, звертає на себе увагу прилученість співісну
вання ранньосередньовічних інгумацій та пенькі
вських кремацій у межах одного могильника до ре
гіону дністро-прутського межиріччя. Це дає підста
ви припускати існування зазначених особливих 
відносин між пеньківським населенням та його су
сідами виключно у цьому регіоні.

Так чи інакше, розгляд матеріалів синхронних 
інгумацій на пеньківських могильниках дністро- 
прутського межиріччя, дозволяє твердити, що 
навіть у таких випадках ми маємо справу не з орган
ічною частиною пеньківського населення, а з окре
мим етнокультурним угрупуванням ранньосереднь
овічного населення регіону. Таке твердження не за
перечує наявності тісних контактів між різними уг
рупованнями населення і навіть асиміляційних про
цесів, проте дотримання кожним з цих угрупувань 
власної традиції поховальної практики заперечує 
твердження про швидке розчинення іншокультур- 
них компонентів у пеньківському середовищі

У  зв’язку з вищесказаним, слід згадати ще один 
приклад співіснування поховань, справлених за 
різними традиціями, зафіксований на одній раннь
осередньовічній поховальній пам’ятці. Йдеться про 
відомий дмитрівський могильник, де крім катаком
бних та ямних поховань салтово-маяцької культу
ри відомі сім тілоспалень, визначених автором роз
копок як пеньківські [Плетнева, 1972, с.112-118]. 
Перш ніж розглянути модель взаємодії різнокуль- 
турного населення за матеріалами дмитрівського 
археологічного комплексу, необхідно дещо відво- 
ліктися від безпосереднього предмету наш ого 
дослідження і розглянути проблему пеньківської ат
рибуції тілоспалень Дмитрівни.

Погляди на дмитрівські тілоспалення як свідоц
тво безпосередніх контактів пеньківського та салт- 
івського населення довгий час підтримувалися 
більшістю науковців, що торкалися цієї проблема
тики [Афанасьев, 1987, с. 153; Плетнева, 1989, с.143, 
269], хоча зустрічалася і критика такої концепції, 
наріжним каменем якої була наявність хронологіч
ного хіатусу між достовірними пеньківськими та 
салтівськими старожитностями [Винников, 1990, 
с.125, 126]. М .В.Любичев, проте, наводив факт 
співіснування кераміки пеньківського вигляду та
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салтівської у пох. І дмитрівського могильника як 
один з аргументів на користь “доживання” пенькі
вських пам’яток Харківщини до І пол.УІІІ ст. і 
пропонував у зв’язку з цим переглянути нижню хро
нологічну межу салтово-маяцької культури у бік 
постаршання [Любичев, 1994, с.88-91].

З критикою поглядів М.В.Любичева виступив 
А.М.Обломський. Він вказав на те, що крім посуду 
пеньківського вигляду у дмитрівських кремаціях 
присутній посуд близький колу Сахнівки - Луки 
Райковецької (п. 2), тобто такий, що належить до 
наступного культурно-хронологічного етапу, реп
резентованого на Лівоберіжжі волинцевськими па
м’ятками [Гавритухин, Обломский, 1996, с. 114]. 
Пеньківський вигляд більшості посудин-урн дмит
рівських тілоспалень він схильний розглядати як 
“ доволинцевські”  ремінісценції на околиці колиш
нього пеньківського ареалу, де асиміляційні проце
си, ініційовані вторгненням правобережного (сахн- 
івсько-лука-райковецького) населення, наслідком 
яких була поява волинцевських старожитностей, не 
були завершені до часів появи носіїв салтівської 
культури. Такий підхід знімає проблему хронолог
ічного хіатусу, проте “доживання” власне пенькі
вського населення у басейні Сіверського Донця до 
часу появи у регіоні алано-болгар заперечується 
[Гавритухин, Обломский, 1996, с. 146-147].

З іншого боку, А.М.Обломський зауважує, що 
керамічний набір тілопальних поховань дмитрівсь
кого могильника є відображенням складного пере
плетіння пеньківської, сахнівської та салтівської тра
дицій [Гавритухин, Обломский, 1996, с. 114]. Зважа
ючи на кількісну перевагу посуду пеньківської кера
мічної традиції та тезу про незавершенність асимі
ляції місцевого пеньківського населення носіями сах- 
нівських старожитностей до появи салтівців, логіч
но припустити, що у випадку дмитрівського могиль
ника ми маємо справу не просто з “ пеньківськими 
ремінісценціями” у керамічному виробництві, а з гру
пою населення, яка зберегла культурну своєрідність 
протягом декількох десятиріч після завершення фун
кціонування більшості пеньківських пам’яток, заз
навши лише незначних трансформацій під впливом 
сахнівського населення. Дещо пізніше на цей куль
турний конгломерат наклалися впливи салтівців.

Таким чином, тілоспалення Дмитрівни, на нашу 
думку, залишені якщо не власне пеньківським, то 
принаймі «постпеньківським» населенням. Під ос
таннім ми маємо на увазі групу (групи) населення, 
яке залишило старожитності, що продовжували 
пеньківську культурну традицію (з незначними 
трансформаціями під впливом носіїв сахнівсько- 
волинцевських старожитностей) на наступному 
культурно-хронологічному етапі. Якщо таке при
пущення є вірним, то цілком вірогідним вбачаєть
ся, що угруповання «постпеньківського» населен
ня дотримувалося власної традиції не лише у кера
мічному виробництві, а й у більш консервативній 
сфері культури - поховальній практиці. Отже, є 
підстави припускати, що у випадку дмитрівського 
могильника ми маємо справу з взаємодією пеньків
ської та іншокультурної поховальної традицій.

Дмитрівський могильник відбиває ситуацію, 
яка є, свого роду, “ дзеркальним відображенням” си
туації на могильниках д н істр о-п р утськ ого  
межиріччя. Тілопальні пеньківські поховання тут 
складають меншість. Вони розташовані на окремій 
ділянці могильника, хоча на відміну від Селішт, тут 
не простежено чіткої межі між окремими ділянками 
некрополя. Щоправда, цілком вірогідно, що таке 
компактне розташування тілоспалень у Дмитрівці 
пов’язане з тим, що ці поховання прилучені до вхо
ду в одну з салтівських катакомб.
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зберігання населенням, яке її залишило, культурної 
своєрідності: керамічний комплекс зазначеної ділян
ки абсолютно відмінний від кераміки катакомбних 
та ямних поховань іншої частини могильника; мо
дель поховальної практики не має жодних відмін 
від «класичних» пеньківських поховальних пам’я
ток. Разом з тим, простежуються певні запозиченя 
з матеріальної культури сусідів (використання як 
посудини-ставниці салтівського гончарного піфо- 
су). Таким чином, дмитрівський комплекс репрезен
тує тісне співіснування різнокультурного (і, 
вірогідно, різноетнічного) населення, з домінуванням, 
на відміну від Селішт і Данчен II, непеньківського 
компоненту при збереженні кожною групою населен
ня своєї поховальної традиції. Такий консерватизм 
у сфері поховальної практики вбачається ще більш 
враж аючим, якщо взяти до уваги гіпотезу
С.О.Плетньової про соціальну природу пеньківських 
поховань на алано-болгарському могильнику. На
гадаємо, дослідниця припускає, що ці поховання є 
могилами підлеглої (слуги) або навіть безправної 
(раби) соціальної групи [Плетнева, 1972, c.l 15].

Отже, у випадку Дмитрівки, як і на пеньківсь
ких могильниках у пруто-дністровському регіоні, при 
самому тісному співіснуванні різнокультурних ком
понентів спостерігається суворе дотримання кожним 
з цих компонентів власної поховальної традиції. На 
нашу думку, цей факт свідчить про відсутність знач
ного нівелювання культурних особливостей як іншо- 
культурних компонентів у пеньківському середовищі, 
так і пеньківського (або “ постперьківського” як у 
випадку Дмитрівки) населення, яке потрапляло у 
залежність від іншоетнічного.

Щоправда, останнім часом у літературі з’яви
лася протилежна точка зору на слов’янсько-кочів
ницькі взаємовідносини, висловлена у грунтовній 
статті О.М.Приходнюка, присвяченій проблемі кон
тактів слов’ян та кочовиків у Південно-Східній та 
Центральній Європі у VII-VIII ст. [Приходнюк, 
1996]. Проаналізувавши досить великий матеріал 
поселень і могильників регіону, автор дійшов вис
новків про різну соціальну природу моделей кон
тактів слов’ян та кочового населення у Центральній 
та Південно-Східній Європі. Пам’ятки першого ре
гіону, на думку О.М.Приходнюка, демонструють 
входження (у більш ості випадків - примусове) 
слов’ян до складу кочівницьких громад, де вони 
мали підлеглий стан, проте не втрачали остаточно 
своєї етно-культурної своєрідності, тоді як у Півден
но-Східній Європі кочовики (здебільше - економіч
но ослаблені) інтегрувалися у слов’янські громади і 
досить швидко розчинялися у іншокультурному се
редовищ і, втрачаю чи свою  культуру та мову 
[Приходнюк, 1996, С.121].

Присутність слов’ян у складі кочівницьких гро
мад на теренах Центральної Європи засвідчена на
явністю тут біритуальних могильників та слов’

янського посуду. При цьому слов’янська традиція 
кремаційних поховань є найбільш сталим культур
ним елементом;непоодинокі випадки, коли кочів
ницькі інгумації та слов’янські кремації справлені 
у одній поховальній ямі. Присутність кочовиків у 
складі пеньківських громад П івденно-Східної 
Європи, на думку О.М.Приходнюка, засвідчуєть
ся наявністю юртоподібних жител на пеньківських 
поселеннях, домішком іншорідної кераміки у пень
ківському керамічному наборі та використанням 
кочівницьких рецептів керамічного тіста, з якого 
виготовлявся посуд власне пеньківських форм, а 
також наявністю інгумаційних поховань у регіоні. 
Таким чином, кочівницькі елементи у пеньківсь
кому ареалі є, на нашу думку, достатньо яскрави
ми. Зберігаються головні культурновизначаючі 
елементи: традиція домобудування, модель похо
вальної практики та, у меншій мірі, керамічна тра
диція. Саме тому висновки О.М.Приходнюка про 
швидке розчинення кочовиків у пеньківському се
редовищі Південно-Східної Європи вбачаються 
нам дещо натягнутими.

Отже, є всі підстави припускати, що іншокуль- 
турні елементи у пеньківському середовищі, навіть 
за умов постійного проживання у складі пеньківсь
ких громад та поховання небіжчиків у межах од
них могильників, не сладали органічної єдності з 
“ пеньківцями” і мали певну “культурну автономію” , 
а інгумаційні поховання у пеньківському ареалі є 
одним з покажчиків цієї “ культурної автономії” .

Звертаючись до проблеми типологізації інгума
ційних поховань у пеньківському ареалі за елемен
тами поховальної практики, наголосимо на тому, 
що будь-які сталі групи поховань виділяються тут 
лише за окремими ознаками поховальної практи
ки, які не корелюються між собою. До того ж, неве
лика кількість комплексів не дозволяє вважати адек
ватними будь-які статистичні викладки, адже таку 
вибірку не можна визнати достатньою.

За ознакою орієнтування похованих можна 
розрізнити чотири групи (табл. І): І) чотири похо
вання Рябівки III з північно-східною орієнтацією;
2) п.280 з Данчен II та п.59 з Селішт, що мають 
північно-західну орієнтацію; 3) два поховання з 
східною орієнтацією (Поставмуки та п.47 Селішт);
4) осторонь стоїть мохнацьке поховання, орієнто
ване на південний захід. Для решти комплексів відо
мості про орієнтування похованих відсутні.

Культурна інтерпретація орієнтування рябівсь- '  
ких поховань була наведена вище. Щ одо другої та 
третьої груп, то притаманні їм орієнтації також зу
стрічаються у кочівницьких старожитностях доби 
раннього середньовіччя, проте для них вони є вик
люченнями [Этно-культурная карта..., с.ІОО-ІОІ, 
табл.2], тому певного трактування такої орієнтації 
ми запропонувати не можемо. З іншого боку, похо
вання всіх трьох зазначених груп (з орієнтацією у 
секторі від північного сходу до північного заходу)

Комплекси Орієнтування
Пн-Сх Пн-Зх Сх Пд-Зх Невідомо

Рябівка, пп.І-4 X
Селште, п.59 X
Данчени X
Поставмуки X
Селіште, п.48 X
Мохнач X
Березівка X
Балаклія X

Табл.І. Орієнтування ранньосередньовічних поховань у ареалі пеньківської культури.
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протистоять мохнацькому похованню, орієнтова
ному у протилежний сектор. Культурна особливість 
останнього підкреслюється і тим, що це єдине відо
ме на наш час поховання кола інгумацій VII ст. у 
підбійній могилі, тоді як усі інші поховання справ
лені у грунтових ямах (овальних або прямокутних 
з заокругленими кутами у плані).

Поза похованих (у тих випадках, коли кістяк 
був зафіксований) є стандартною: кістяки випрос
тані на спині, руки розташовані вздовж тулуба 
(таб.6, 2, 3, 5) або ж права рука - вздовж тулуба, а 
ліва - зігнута у лікті, кисть у районі тазу (таб.6 ,1,4). 
Специфічною рисою двох з чотирьох рябівських 
поховань є приношення у вигляді частин кінських 
туш (таб.6, 4, 7), що, як вже згадувалося вище, є 
рисою, притаманною похованням кочовиків.

Досить яскравою рисою поховальної практи
ки, на нашу думку, є впущення березівського та 
поставмуцького поховань у насипи курганів більш 
раннього часу, що є характерним для кочовиків. 
Таким чином, за рисами поховальної практики до 
кочівницьких поховань можна впевнено віднести 
могильник Рябівка III і поховання Березівка та 
Поставмуки.

Спроба розподілити комплекси інгумаційних 
поховань за складом супроводжуючого інвентарю 
також не мала позитивних наслідків. Виділення пев
них груп поховань, для котрих був би притаман
ним той чи інший набір інвентарю, є неможливим, 
що наочно відбиває таблиця II. Виходячи з цього 
слід, на нашу думку, проаналізувати сукупності 
інвентарю кожного окремого поховання. Про інвен
тар інгумаційних поховань пруто-дністровського 
межиріччя йшлося вище, тому ми одразу перейде
мо до розгляду речових наборів поховань поріччя 
Дніпра та ДЛЛ.

Набір інвентарю, що складається лише з двох 
фібул, супроводжував березівське поховання. Одна 
з них, яка належить до типу ІІ.С за І.О.Гавритухі- 
ним (таб.2., А , 2), не може бути впевнено співстав- 
лення з конкретним культурним середовищем. Кар
тографування фібул цього типу демонструє їх ши
роке розповсюдження у Центральній та Південно- 
Східній Європі [Гавритухин, Обломский, 1996, с.230, 
рис.51], тому традиційне уявлення про виробницт-

Рис.6. Види синхронних інгумаційних поховань у ареалі 
пеньківської культури.
1 - Данчени II, п.280; 2 - Селіште, п.48; 3 - Селіште, п.59; 4 
- Рябівка III, п .З ; 5 - Рябівка III, п .4; 6 - Рябівка III, п .1; 
7 - Рябівка III, п.2.

во подібних застібок виключно у Середньому Под
ніпров’ї здається нам некоректним. Слід, проте, заз
начити, що фібули з специфічним декором з вели
кої кількості дрібних кіл, являють собою  досить 
компактний варіант у межах цього типу. Географ- 
ічно подібні вироби сконцентровані на південній 
околиці лісостепу, а берегівська знахідка є найпів-

Комп
лекси

Категорії інвентарю Б/і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
а б а б

Б-ка X
Бал. X X X X X
Д„ п.280 X X X X
М-ч X X X X X X X X X X X X X X X
С., п.59 X X X X X
Пос-ки X X
Р., п.4 X
Р., п.1 X
С., п.48 X
Р., п.2 X
Р., п.З X

Табл. II. Категорії супроводжуючого матеріалу ранньосередньовічних інгумації у ареалі пеньківської культури.
Р. - Рябівка ІІІ;Д. - Данчени II; С. - Селіште; М-ч - Мохнач; Б-ка - Березівка; Пос-ки - Поставмуки; Бал. - Балакпія.
1 - фібули (а - одна; б - пара); 2 - браслети (а - непарний; б - парні); 3 - керамічний посуд; 4 - намистини; 5 - підвіски; 6 - пряслиця; 
7 - пронизка; 8 - дзвоники; 9 - деталі поясної гарнитури; 10- нашивні бляшки; 11 - шийні гривні; 12- скроневі кільця; 13- головні 
вінця; 14 - перстень; 15- мушлі каурі; 16- кістяна голка.
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нічнішою з них [Гавритухин, Обломский, 1996, с.37- 
38, с.230, рис.51]. Щ одо іншої фібули з цього похо
вання (таб.2., А , І), то вона, як вже зазначалося 
вище, не має аналогій. Разом з тим, незвичайний 
декор цього виробу, який є похідним від кербшніт- 
ного, характерного для кримських пальчастих фібул 
І пол. VII ст. [Айбабин, 1990, с.21-22], дозволяє при
пускати, що березівська фібула кримського вироб
ництва, або принаймні місцевий дериват кримсь
ких. Таким чином, речовий набір поховання у Бе
резівці є еклектичним за складом і не вкладається у 
рамки пеньківської ювелірної традиції.

Простий набір інвентарю (фібула та пряслице) 
мало і поставмукське поховання (до публікації 
М.П.Авенаріуса була включена лише фібула). Зас
тібка з Поставмук, як було зазначено вище, не має 
точних аналогій, тому співвіднесення її з певною 
ювелірною традицією поки що є гіпотетичним. За 
зауваженням О.М .Приходнюка суто з Середнім 
П одн іп р ов ’ям співвідносяться подібні фібули 
(верхній щиток прикрашений розгорнутими у різні 
сторони голівками пташок або звірів, нижній - у 
вигляді геральдичного щита), позбавленні будь-яко
го додаткового декору. Іншу лінію представляють 
вироби з “ ялинковим” орнаментом на полях щитків 
і більш детально проробленими голівками тварин, 
які розташовувалися як на верхньому , так і на ниж
ньому щитках. Такі вироби зустрічаються не лише у 
Подніпров’ї, а й у Криму [Приходнюк, 1998, с.56-57]. 
Поставмуцька фібула (таб.2, С) має риси обох цих 
ліній: нижній щиток оформлений у вигляді гераль
дичного щита, проте верхній - ажурний, з добре про
робленими деталями, до того ж обидва щитки ма
ють орнамент у вигляді ліній з насічок, які підкрес
люють конструктивні елементи фібули. Такий орна
ментальний мотив присутній лише на постав- 
мукській фібулі, що ще більше підкреслює її індиві
дуальність. Отже, фібула з Поставмук має риси, при
таманні як слов’янській, так і кримській ювелірним 
традиціям, тому однозначно твердити про її місцеве, 
подніпровське походження не можна.

Досить бідним є супроводжуючий інвентар по
ховань могильника Рябівка III. Культурний кон
текст геральдичних поясних гарнітур, частиною 
однієї з яких є пряжка з п.2 (таб.2, D, 3), досить 
широкий, проте більшість дослідників вважають 
“законодавцями мод” у цій області кочовиків. Більш 
складним завданням є культурна інтерпретація 
“ зміїноголових” браслетів з пп.І та 4 (таб.2, D, 1, 2,
6). Подібні вироби не відомі у синхронних кочів
ницьких старожитностях, проте вони досить часто 
зустрічаються у “ антських” скарбах (див. п. 2), а 
також на пеньківських пам’ятках [Приходнюк, 1998, 
с .59-60]. Щ оправда, рябівські браслети дещ о 
відрізняються за декором сплощень кінців, але так 
чи інакше, ці прикраси були, імовірно, запозичені 
(можливо, з певною творчою переробкою) зі слов’
янського середовища.

Достатньо багатим є балаклійське поховання, 
проте з його інвентарю відомі за малюнками лише 
фібули та браслет. Пальчаста фібула з циркульним 
орнаментом (таб.2, В, 1) відноситься до типу ІІ.С за
І.О.Гавритухіним [Гавритухин, Обломский, 1996, 
с.37-38, 161]. Фібули цього типу не мають чіткого 
культурного контексту, про що вже йшлося вище. 
Друга фібула з каймою з пташиних голівок навколо 
верхнього щитка (таб.2, В, 2) (тип II.D за І.О.Гаври- 
тухіним [Гавритухин, Обломский, 1996, с. 161]) також 
не може бути співвіднесена з певною ювелірною тра
дицією. Вона має досить незвичайний як для под
ніпровських, так і кримських аналогів декор - дрібні 
кола та зигзагоподібні лінії, що обводять групи цих 
кіл. Щоправда, перший елемент цього декору є спе
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цифічною рисою одного з варіантів пальчастих 
фібул типу ІІ.С за І.О.Гавритухіним, які пов’язані 
виключно з Подніпров’ям, але переважна більшість 
подібних виробів сконцентрована на межі Степу та 
Лісостепу, про що вже йшлося вище [Гавритухин, О б
ломский, 1996, с.37-38, 230, рис.51]. Специфічність 
убору з балаклійського поховання підкреслює брас
лет з надітим на нього дзвоником [Корзухина, 1996, 
табл. 22, і]; речі такого плану не відомі у синхрон
них комплексах. Таким чином, і інвентар балаклійсь
кого поховання не може бути однозначно співвідне
сений з певною ювелірною традицією.

Нарешті, розглянемо речовий набір поховання 
Мохнач. Як вже зазначалося, переважна більшість 
речей з нього має аналогії у складі дніпровських 
скарбів 1-ї групи, тобто відбиває пеньківську ювел
ірну традицію. Перш за все, це стосується ланцюга 
(таб. З, 5), гривень (таб. З, 4), трапецієподібних 
підвісок (таб. 4, 7), скроневих кілець (таб. З, 5), го
ловних вінець (таб. З, 9). Особливої уваги заслуго
вує підв’язна широкоплатівчаста фібула (таб. З, 6), 
яка належить до варіанту 26 типу II дніпровської 
серії двочленних прогнутих підв’язних шарнірних 
фібул за І.О.Гавритухіним. Такі вироби також зус
трічаються у скарбах 1-ї групи (Колосково, Козіїв- 
ка, Гапонове), а решта знахідок пов’язана виключ
но з пеньківськими пам’ятками [Гавритухин, О б
ломский, 1996, с.39, 232, рис.53, 233, рис.54]. Щ одо 
пальчастих фібул мохнацького поховання, то як 
більшість подібних виробів вони достатньо індиві
дуальні (таб.З, 1, 2). На нашу думку, найближчими 
до фібул з Мохнача є вироби типу І/ІІ.С за І.О.Гав- 
ритухіним. Такі речі, на думку зазначеного автора, 
слід пов'язувати з кримським ювелірним центром 
[Гавритухин, Обломский, 1996, с.37-38]. Так чи інак
ше, речовий набір мохнацького поховання є типо
вим для слов’янського (пеньківського) середовища; 
саме такий склад жіночого убору неодноразово за
фіксовано у “ антських” скарбах 1-ї групи. Нарешті, 
необхідно зазначити і те, що горщик з мохнацького 
поховання (таб.5,2) належить до типових пеньківсь
ких форм як за технологічними ознаками (домішок 
шамоту у тісті), так і судячи з профілю частини, що 
збереглася (біконічна, з чітко вираженим ребром).

Підбиваючи підсумок спробам класифікувати 
ранньосередньовічні інгумації у ареалі пеньківської 
культури зазначимо, що у культурному плані вони 
не складають єдності, адже поховальна традиція, 
за якою вони справлені не уніфікована (є як грун
тові, так і підкурганні поховання, відрізняються 
конструкції могильних споруд, орієнтація похова
них тощ о), тому термін “ культура інгумацій” , зас
тосований у праці І.О.Гавритухіна та А .М .О б 
ломського, здається нам неадекватним. Частина 
поховань зазначеного кола має яскраві кочівницькі 
риси. Найбільш чітко ці риси проявлені на могиль
нику Рябівка III, а також у похованнях у Березівці 
та Поставмуках. В інших випадках підстави для 
виділення інгумаційних поховань з пеньківського 
культурного контексту дає характер поховально
го інвентарю. У жодному випадку, окрім Мохнача, 
прикраси з інгумацій зазначеного кола не пов’язу
ються чітко виключно з пеньківського (“ антською”) 
ювелірною традицією. У  деяких випадках (Селіш
те, п.48, Данчени, п.280) ми маємо виразні кримські 
паралелі прикрасам, у інших (Балаклія, а також 
виділені за рисами поховальної традиції Поставму
ки та Березівка) - зв’язки з причорноморськими 
ювелірними центрами є гіпотетичними, проте вва
жати прикраси з цих пам’яток суто “ антськими” 
виробами підстав також немає. Особливий випа
док являє п.59 Селіште, фібула з якого має паралелі 
у ювелірній традиції слов’ян Подунав’я.
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Досить цікавим є мохнацьке поховання. У цьо

му випадку ми маємо ілюстрацію ще більш складно
го еклектичного поєднання різних культурних тра
дицій: жінка у специфічному слов’янському багато
му вбранні похована за традицією інгумації (що не є 
чітким етноіндикатором, проте, скоріше за все - не
слов’янська традиція) у підбійній могилі з орієнта
цією на південний захід (що виділяє її навіть з кола 
ранньосередньовічних інгумацій у пеньківському 
ареалі, проте однозначно вказує на степове культур
не середовище) у супроводі пеньківської посудини 
(елемент слов’янської традиції). Розташування похо
вання досить глибоко у лісостепу дозволяє припус
кати, що це була жінка неслов’янського походження 
(це положення є гіпотетичним, оскільки немає виз
начення антропологічного типу небіжчиці внаслідок 
руйнації кістяка), яка була дружиною знатного 
слов’янина. За рядом етнографічних рис (убір та по
судина) небіжчиця цілком “вписується” у пеньківсь- 
ке культурне середовище, проте за поховальною тра
дицією це поховання виходить за межі пеньківсько
го культурного контексту, тобто про остаточну аси
міляцію мову вести не можна.

Єдиним елементом, що маркує зазначені інгу
мації як певну єдність, є речі кола “ старожитностей 
антів” . Незважаючи на те, що більшість цих речей 
не має однозначної культурної та етнічної інтерпре
тації, незалежно від центру виготовлення, у даному 
регіоні вони пов’язані переважно зі слов’янським се
редовищем. У  зв’язку з цим, не зовсім адекватною 
здається спроба В.С.Аксьоновата Л.І.Бабенка інтер
претувати зазначені пам’ятки як поховання представ
ників певної соціальної верстви - вузького елітного 
прошарку, що мав надкультурний та надетнічний 
характер [Бабенко, Аксенов, 1998, с. 120], на що сво
го часу вказували також І.О.Гавритухін та А.М .О б
ломський. Зазначені автори вбачають в усіх знахід
ках “ старожитностей антів” (скарби, поховальний 
інвентар, випадкові знахідки тощо) майно представ
ників саме такого елітного угрупування, яке нібито 
очолювало певний політичний союз, до складу яко
го входили представники різнокультурного населен
ня Лісостепу та Степу Південно-Східної Європи [Гав
ритухин, Обломский, 1996, с. 147].

Слід констатувати, що однозначно заперечува
ти слов’янську належність небіжчиків, похованих за 
традицією інгумації у супроводі речей кола “ старо
житностей антів” не можна. Проте, як було пока
зано вище, для слов’ян характерною була крема
ція, що була сталим елементом слов’янської похо
вальної практики, а престижні речі зазначеного 
кола зустрічаються і у кремаційних похованнях. 
Єдиним надійним етнічним індикатором, який мож
на “ прочитати” археологічно, у такому випадку 
залишається модель поховальної практики. Тому з 
найбільшою вірогідністю інгумації у пеньківсько
му ареалі слід все ж вважати “ неслов’янськими” ,
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адже протистояння кремаційної та інгумаційної 
традицій є наочним.

Причини появи інгумацій вимагають пояснен
ня, а тому звернемо увагу на інший аспект пробле
ми, на який раніше не зверталася увага -  на питанні 
статевої належності похованих за обрядом інгу
мації. У  більшості випадків ми можемо інтерпрету
вати поховання цього кола як жіночі. Виключення
ми є могильник Рябівка III, проте його специфіка 
вже неодноразово підкреслювалася вище, та п.48 
Селіште, яке дещо “ випадає” з зазначеного кола 
пам’яток з огляду на його хронологію, і стать по
хованого в якому залишається неясною. Однознач
но ж як жіночі інтерпретуються п.59 Селіште, п.280 
Данчен II, Мохнач та Поставмуки; у похованнях у 
Березівці та Балаклії, судячи з складу інвентарю, 
також поховані жінки. Цілком можливо, що ці па
м’ятки є похованнями жінок з степового середови
ща, що брали шлюб з слов’янами -  пеньківцями і 
навпаки. В такому випадку перед нами доволі про
ста модель екзогамних ш любних зв ’язків між 
слов’янами та кочовиками у зонах контакту.

Підбиваючи загальний підсумок нашого досл
ідження підкреслимо наступне:

інгумації з речами кола “ старожитностей 
антів” у пеньківському ареалі не випадають з куль
турного середовища пеньківського населення за 
інвентарем, проте залишені представниками іншо- 
етнічного населення, що ілюструється протистав
ленням традиції інгумації та кремації;

самі по собі інгумації зазначеного кола не ут
ворю ю ть культурної єдності, адже вони значно 
відрізняються за елементами поховальної практики, 
тому є всі підстави припускати, що ці поховання за
лишені різними за походженням групами населення;

щодо останніх, то у сучасній літературі на
мічено дві лінії походження носіїв інгумацій зазна
ченого кола, які умовно можна назвати “ степова” 
та “ постчерняхівська” ; перша з них на цей час має 
більше аргументів на свою користь, друга, на нашу 
думку, є хибною, адже не витримує критики з точ
ки зору хронології;

моделі контактів “ носіїв інгумацій” та пень
ківського населення мали різний характер: в одних 
випадках групи іншокультурного населення, що 
епізодично проникали до лісостепу обмежено кон
тактували з місцевим населенням (Рябівка III), тоді 
як в інших слід припускати входження представ
ників іншоетнічного населення до складу пеньківсь
ких громад;

переважна більшість поховань зазначеного 
кола демонструє збереження певних рис кочової 
поховальної практики, тому не можна вести мову 
про значний асиміляційний вплив пеньківського 
населення на “ носіїв інгумацій” навіть за умов їх 
включення у склад слов’янських громад через інсти
тут екзогамних шлюбів.
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А.В.КОМАР

ПРЕДСАЛТОВСКИЕ И РАННЕСАЛТОВСКИЙ 
ГОРИЗОНТЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

(вопросы хронологии)
The p a p e r p re s e n ts  c h ro n o lo g ic a l sys te m  fo r  b u r ia ls  and c e m e te rie s  o f  th e  P e re sch e p in a  c u ltu re  and e a r ly  

p e rio d  o f  th e  S a lt iv  c u ltu re , a n a lyse s  fe a tu re s  o f appea ra n ce , fo rm in g  and d e v e lo p m e n t o f th e s e  c u ltu re s . The 
P e re sch e p in a  c u ltu re  in c lu d e s  th re e  c h ro n o lo g ic a l h o riz o n s . H o riz o n  o f  P e re sch e p in a  (670-705) was a tim e  o f 
K h a z a ria n  c o m p o s ite  b e lts  o f  h e ra ld ic  s ty le  and B y z a n tin e  b e lts  o f B ocha-K unbabony ty p e . D u rin g  h o riz o n  o f 
Voznesenka (705-725) in  K h a za ria n  b u r ia ls  had appea red  new d e ta ils  o f b e lts  (B yza n tin e  b u c k le s , p la q u e s  o f K h a za ria n  
ty p e s , p la q u e s  o f A v a r h o riz o n  Ig a r-O z a ra ) and ha rness (p laq u e s , s ta p es), new ty p e s  o f e a rr in g s  e tc . The f in a l h o riz o n  
o f  P e re sch e p in a  c u ltu re  is  G a lia t-H e le n o v k a  (725-740). I t  s a tim e  o f a p p ea rance  o f L a te  A v a ria n  b e lts , K h a z a ria n  
a n a lo g ie s  to  th o s e  had d e s ig n e d  o n ly  in  n e x t h o riz o n . F ir s t  b u r ia ls  o f S a lt iv  c u ltu re  have  a p p e a re d  a f te r  w a r 
b e tw e en  K hazars and A ra b s  in  737. E a r ly  S a lt iv  p e rio d  (h o riz o n  S to lb is c h e -S ta ro k o rs u n s k a ja ) in c lu d e s  tw o  phases: 
phase 1 (740-770) and phase 2 (770-790). B e lts  o f  t h is  h o riz o n  w e re  o f  C rim e a n -B y z a n tin e  s ty le . B u t a b o u t 760 K h a z a ria  
changed i t s  p o l i t ic a l o r ie n ta t io n  and s to p p e d  p o l i t ic a l and tra d e  r e la t io n  w ith  B iz a n tiu m . Thus soon a v o id e d  
changes in  m a te r ia l c u ltu re  and appearance  o f h o riz o n  І /П  (780-800), d u r in g  w h ic h  w e re  d e s ig n e d  b e lts  o f c la s s ic  
S a lt iv  s ty le  and h o riz o n  S to lb is c h e -S ta ro k o rs u n s k a ja  was changed b y  h o riz o n  П  o f S a lt iv  c u ltu re .

Восьмой век является ключевым периодом в 
истории материальной культуры хазар, определяя 
появление одного из наиболее ярких явлений ранне- 
средневековья Восточной Европы -  салтовской 
культуры. На пороге столетнего юбилея её откры
тия следует констатировать хорошую изученность 
особенностей погребального обряда, домостроения, 
фортификации, ремесел, но все еще неисследован
ными остаются важнейшие вопросы возникновения, 
путей формирования и исчезновения салтовской 
культуры. Причина последнего довольно проста -  
до сих пор отсутствуют специальные исследования 
её хронологии. Первые же раскопки салтовских па
мятников дали обилие арабских дирхемов VIII -  
начала IX вв., которые позволили датировать су
ществование культуры VIII- IX вв.. Верхняя грани
ца была уточнена по находке саркельского клада с 
позднейшей монетой 943-954 гг., археологически 
подтвердившего уничтожение Саркела Святосла
вом в 965 г., но заметное отличие саркельских ма
териалов от салтовских бассейна Северского Дон
ца оставило вопрос о верхней границе фактически 
открытым. Гипотеза о появлении аланского насе
ления в бассейне Северского Донца после событий 
неудачной для хазар войны с арабами 737 г. по
зволила довольно точно ограничить и нижнюю 
хронологическую границу, но отсутствие аргумен
тировано выделенного раннесалтовского горизон
та оставило и этот вопрос нерешенным. В литера
туре довольно часто встречаются определения 
“ предсалтовский” , “досалтовский” , “ раннесалтов- 
ский” и т.п.. Их смысловая нагрузка в каждом слу
чае различна, что ясно демонстрирует отсутствие 
четкого понимания в современной науке обстоя
тельств и времени появления салтовской культуры. 
Попытки отнести начало формирования культуры 
к концу VII в. [Флеров, 1983, с. 103-106; Пархомен
ко, 1985, с. 137-139; Любичев, 1994,с.87-100;Балинт, 
1996, с.61-62] чаще всего грешат отсутствием хро
нологической аргументации. Наиболее серьёзным 
существующим сегодня хронологическим исследо
ванием салтовских материалов является раздел из 
книги С.А.Плетневой, посвященной Дмитровскому 
могильнику [Плетнева, 1989]. Исследователь не ста
вила перед собой задачи создания хронологической 
системы для всей культуры, поэтому проанализи
рованы материалы только одного могильника с

очень ограниченным привлечением аналогий. Вы
делены три группы комплексов, но аргументация 
их относительной и абсолютной датировки сведе
на к минимуму. В результате совершенно непонят
но отнесение комплексов с наиболее ранними ве
щами к наиболее поздней группе [Плетнева, 1989, 
с .169-170]. В то же время нижняя хронологическая 
граница салтовских древностей определена лишь 
традиционной привязкой к походу Мервана 737 г. 
- п о  мнению исследовательницы, первые поселения 
и могильники должны были возникнуть в регионе 
Северского Донца в 50-х - 60-х гг. VIII в. [Плетнева, 
1989, с .168-169]. Возможно ли на нынешнем этапе 
археологическими методами выделить ранний гори
зонт салтовской культуры? Ответ на этот вопрос и 
попытается дать наша статья.

Определение салтовской культуры как государ
ственной культуры Хазарского каганата шаблон
но, но в значительной степени верно. На практике 
это означает, что движущим фактором появления 
культуры были именно этнические хазары, и это 
заставляет нас в качестве предыстории обратиться 
к основным тенденциям развития материальной 
культуры кочевого населения восточноевропейской 
степи второй половины VII -  начала VIII вв.. Седь
мой век считается веком геральдических поясных 
н аборов . К оли чество опубликованны х к о 
чевнических погребений с геральдическими пояса
ми пока невелико, что, собственно, и объясняет 
отсутствие хронологического исследования по ним. 
Предельную осторожность следует соблюдать и при 
использовании инокультурных аналогий. Разные 
степени открытости, разные уровни развития ре
месла, разные темпы введения инноваций и, соот
ветственно, смены мод и облика материальной куль
туры различных древних обществ не позволяют 
создавать системы синхронизаций для больших 
регионов, если нет весомых оснований считать дан
ный регион вовлеченным вследствие каких-либо 
причин в единый культурно-экономический комп
лекс. Хороший урок в этом плане преподнесла на
ходка псевдопряжки, аварские и славянские анало
гии которой датируются VII в., в бирском по
гребении № 382 с хорезмийской монетой 50-60-х гг. 
VIII в., но Н.А. Мажитов тут же делает ошибку, 
пытаясь расширить полученную дату и на другие 
регионы [Мажитов, 1990, с.263-266; рис.2,9]. При-
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влечение инокультурного материала для датировок 
рассматриваемых нами кочевнических комплексов 
возможно лишь при условии надежного обоснова
ния прямых контактов, которые, например, малове
роятны в случае с аварами до 680 г. и наоборот ре
альны после этого рубежа. Корректными можно 
считать аналогии с соседними крымскими и славян
скими лесостепными комплексами с геральдически
ми наборами, датировки которых разработаны не
плохо [Айбабин, 1990; Гавритухин, Обломский, 
1996], однако они позволяют сделать лишь некото
рые общие наблюдения.

Ранняя група степных погребений (Большой 
Токмак, Малая Терновка к.21 п.1) выделяется по 
пряжкам “ Суцидава” , бытующими в Крыму в пер
вой трети -  первой половине VII в. [Айбабин, 1990, 
с.48]. Поясной набор из Иловатки имеет отдель
ные аналогии в Большом Токмаке, но, в то же вре
мя, вмещает детали, являющиеся переходными к 
геральдическим деталям следующего горизонта, а 
также пряжку с В-образной рамкой и подтреуголь
ным подвижным щитком (судя по аналогии в 
Трубчевском кладе [Приходнюк, Падин, Тихонов, 
1996, рис.11, 1] — не ранее середины VII в.) и ранние 
F-оЬразные скоЬы кинжала, что позволяет отнести 
погребение ко второй четверти VII в.. Следующий 
горизонт хорош о представлен славянскими “ днеп
ровскими”  кладами. Исследования И.О.Г авритухи- 
на убедительно показали, что основная масса ве
щей из комплексов днепровских кладов 1-й группы 
датируются второй - третьей четвертью VII в., что 
свидетельствует о высокой степени вероятности 
сокрытия кладов 1-й группы вследствие кратков
ременного исторического события [Гавритухин, 
Обломский, 1996, с.58-95]. Таковым традиционно 
считается проникновение в Северное Причерномо
рье сначала булгар, а затем и хазар, в диапазоне 
ок. 670-680 гг.. Попытка О.А.Щ егловой развести во 
времени их появление на срок, достаточный для 
объяснения появления различий между 1-й и 2-й 
группами днепровских кладов [Щеглова, 1990], не 
совсем удачна. Во-первых, она является следствием 
неправильного понимания времени и обстоятельств 
появления Пастырского городища и кладов 2-й 
группы, несомненно связанной с ювелирами Пас
тырского [см.: Приходнюк, 1996], во-вторых, толь
ко появление на правом берегу Днепра хазар объяс
няет переход Дуная ордой Аспаруха в 680 г.. В лю
бом случае, эпизод выпадения кладов 1-й группы 
связан именно с этим временем. Принципиальная 
важность кладов 1-й группы заключается в доволь
но резком отличии поясных наборов из их состава 
от северопричерноморских кочевнических погребе
ний с геральдической гарнитурой, а тем более от 
комплексов перещепинско-вознесенского круга. В 
то же время отдельные детали степного круга из 
кладов свидетельствуют о их временной близости 
к погребениям, но столь резкие различия вряд ли 
м огут бы ть тол ько этнограф ическими. Эти 
обстоятельства свидетельствуют в пользу концеп
ции А.И.Айбабина [Айбабин, 1985, с. 196-202] о свя
зи с хазарами выделенной исследователем “ переще- 
пинской культуры” (термин М.И.Артамонова) и о 
сложносоставности последней, отражающей со 
циальную и этническую неоднородность хазарско
го населения [Комар, 1999]. Комплексы отражают 
три основные социальные группы: 1) погребения 
правителей и высшей знати (Перещепина, Возне
сенка, Глодосы, Ясиново, Романовка, Келегеи, Н о
вые Санжары, Макуховка); 2) погребения родовой 
знати (комплексы арцибашевского типа -  мужские: 
Арцибашево, Виноградное к.5, Васильевка, Бело- 
зерка, хут. Крупской, Уч-Тепе и т.п.; женские: М ор

ской Чулек, Новопокровка, Уфа п.8, Джигинская);
3) погребения рядового населения (тоже с развитой 
имущественной стратификацией) -  большой мас
сив преимущественно подбойных погребений, ори- 
ентированны х на СВ, с поясными наборами 
геральдического стиля. Первыми свидетельствами 
симбиотического существования хазар и алан ста
ли появление аланских гончарных центров в Кан- 
цирке и Мачухах. Новые попытки отнести время 
их функционирования к концу VI-VII вв. [Гавриту
хин, Обломский, 1996, с. 123, 142] малоубедитель
ны -  при отсутствии датирующих вещей на самих 
памятниках находки керамики канцирского типа 
известны в Вознесенке и Келегеях, моловероятна 
и случайность расположения поселений аланских 
гончаров рядом с наиболее богатыми кочевничес
кими комплексами Перещепины и Вознесенки. 
Ссылка на мнение В.Ю.Малашева имела бы смысл 
в случае наличие в М окрой Балке хотя бы близ
ких канцирским сосудов, ближайшие же аналогии 
им находим на салтовском селище у Цариного го
родища (с.Маяки Донецкой обл.) [Михеев, 1985, 
рис. 15], что совершенно справедливо отмечено спе- 
циалистом по салтовской  лощ еной керамике
В.С.Флеровым [Флеров, 1981, с. 178]. Алано-хазар
ские связи несколько иного рода отражает регион 
Уфы. Тут представлены погребения арцибашевс
кого типа с вещами иранского круга (изделия с 
грануляцией, чаша) и рядовы е погребения с 
геральдической гарнитурой. Новиковское погре
бение резко отличается от известных погребений 
арцибашевского типа погребальным ритуалом -  
подкурганное трупосожжение в каменном склепе. 
Трупосожжение находит аналогии в Поднепровье 
(Глодосы, Новогригорьевка м.1, Геленовка - пос
леднее подкурганное) и Северном Кавказе (Бори
сово); каменный склеп характерен для Кавказа. 
Похожие каменные склепы были найдены в Уфе и 
в 1827 г., катакомба с дромосом -  в 1879 г., такая 
же катакомба изображена на рисунке М. И. Кась
янова или Б. А. Койшевского вместе с вещами из
п.4, что, возможно, датирует её тем же временем 
[Ахмеров, 1970, с. 169-171; рис. 1]. Характерные кав
казские кувшины обнаружены в пп.7 и 35 [Ахме
ров , 1970, с . 185-186; р и с .10; М аж итов, 19816, 
рис. 12, 73]. Подкурганные и бескурганные ката
комбы Чир-Ю ртовского могильника, несмотря на 
внешне аланский облик, убедительно связаны 
М.Г.Магомедовым с хазарами [Магомедов, 1977; 
Магомедов, 1983, с.87-100]. С уфимскими катаком
бами их сближают забутовка входа в катакомбу 
необработанным камнем или сырцовым кирпичом, 
одиночные или парные погребения. Наконец, в 
грунтовом уфимском могильнике заметный про
цент черепов были деформированы, то же отмече
но и для Ч ир-Ю рта (в серии, рассм отренной 
Т.С.Кондукторовой -  75% [Кондукторова, 1967, 
с. 119-122]) и более раннего погребения из Иловат
ки [Смирнов, 1959, с.219-220]. Скорее всего, эти па
раллели отражают активные контакты хазар с на
селением их исходного региона проживания или 
даже просто двусторонние передвижения отдель
ных групп на начальной стадии существования Х а
зарского каганата (вторая пол.VII в.).

Датирование перещепинской культуры замы
кается на двух богатейших и интереснейших комп
лексах Перещепины и Вознесенки, являющихся 
эталонными для двух хронологических горизонтов 
культуры.

Горизонт Перещепины
Благодаря фундаментальным работам Й.Вер- 

нера, Э .Т от  и А .Х орвата  [Werner, 1984; Toth, 
Horvath, 1992; остальная историография там, но
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вейшая опущена] синхронизация комплексов из 
Перещепины и Келегей с аварскими погребениями 
Кунбабоня и Бони вряд ли у кого-то вызовет со
мнения. В то же время попытка их датировки или 
этнической интерпретации в любом случае вызовет 
резкое неприятие у сторонников булгарской или 
хазарской гипотез. Для исследователей хронологии 
это противостояние замыкается на датировке до 
или после 680 г.. Исходя из явной однокультурности 
комплексов круга Перещепины-Вознесенки, мы со
чли невозможным их принадлежность двум разным 
этническим массивам и присоединились к хазарской 
версии, которая автоматически датирует переще- 
пинский комплекс временем после 680 г. [Комар, 
1999]. Мы специально не анализировали альтерна
тивную “ теорию Кубрата” и не собираемся это де
лать здесь. Причина проста: опыт показывает, что 
в ситуации, когда возможны только два варианта 
ответа -  да или нет, конструктивная дискуссия не
возможна. Позиция скептика всегда более выгод
на, при желании она позволяет поставить под со
мнение даже самые прочные концепции, но редко 
предлагает что-то стоящее взамен. Просто сослать
ся же на многочисленных критиков не совсем удоб
но, поскольку ни один из них даже в общих чертах 
не отразил позиции автора. Поэтому мы предпо
читаем пока отложить данный вопрос и остано
виться только на конструктивных моментах, каса
ющихся хронологии комплекса.

Развернутой критики поздней даты Перещепи
ны (после 680 г.), как ни странно, просто не суще
ствует, поскольку “ теория К убр ата”  считает 
достаточной опорой многочисленный нумизмати
ческий материал из комплексов перещепинского 
круга. Специально коснувшись вопроса современ
ных взглядов на использования монет для датиров
ки археологического материала, И.О.Гавритухин 
вновь подтвердил выводы А .К.Амброза: монета 
сообщает нам только terminus post quem, но дату 
комплекса определяет лишь детально разра
ботанная относительная хронология всех вещей из 
его состава [Гавритухин, Обломский, 1996, с.58-59]. 
Относительно же датировки вещей из Перещепи
ны высказывались только общие замечания. Так, 
по мнению Ч.Балинта, о более ранней дате Пере
щепины свидетельствует факт, что ни один пред
мет из комплекса (за исключением ритона) не соот
ветствует среднеаварским [Балинт, 1996, с.61]. Это 
утверждение не совсем верно уже на уровне форму
лировки. Во-первых, в венгерской литературе суще
ствует довольно большое количество разных трак
товок самого термина “ среднеаварский период” , а 
тем более нет единых критериев отнесения того или 
иного комплекса к даному периоду. Во-вторых, 
византийские вещи из комплексов Бочи и Кунба
боня ош ибочно включать в систему хронологии 
аварских изделий, пытаясь найти им место в типо
логии, поскольку они инокультурны. Аварские же 
имитации византийских поясных наборов данного 
типа из комплексов Папа-Урдоб и Кишкуфелеги- 
хаза-Пакапуста отнесены Е.Гарам к горизонту 
Игар - Озора [Garam, 1991, с.76-77], что, в свою 
очередь, должно указывать на бытование наборов 
типа Боча-Кунбабонь по крайней мере до его на
чала. В п.1 Кунбабоня есть характерная для гори
зонта Игар - Озора маленькая серебряная пряжка с 
“ вытянутыми губами” (таб.2, 47); только в средне- 
и позднеаварских комплексах находят аналогии и 
прямоугольные ременные накладки с прорезью по 
центру из п.1 Кунбабоня [Toth, Horvath, 1992, 
taf.XV, 4,10] и Перещепины (таб.З, 1). Рассмотрим 
п.2 Кунбабоня и комплекс из Келегей, который тра
диционно жестко синхронизируется с Перещепиной.

лз
В Келегеях найдена маленькая пряжка с “ вытяну
тыми губами” (таб.2 ,47), идентичная пряжке из п.1 
Кунбабоня (таб.2, 45); в п.2 Кунбабоня находилась 
и поясная пряжка этого типа (таб.2, 46), аналогич
ная в общих чертах пряжке из Тотипусты (таб.2, 
57). В обоих комплексах есть поясные наконечники 
с витым орнаментом (таб.1, 80, 81). Это ещё не ха
рактерная сложная плетёнка горизонта Игар-Озо- 
ра, хотя такой орнамент встречается на отдельных 
изделиях данного круга (напр. на двух бляшках из 
п.11 Гатера [Fettich, 1926, taf.VI]). Такой орнамент 
находим на поясных наконечниках п.51 Чико 
[Hampel, 1905, b.III, taf.202,3], п.90 Кернье [Salamon, 
1969, abb.8, 3], п.9 Шебени II [Garam, 1975, fig.24,
4]. В двух последних были стремена с прямой под
ножкой, близкие по форме перещепинским, а в п.90 
Кернье и наконечники с геометрическим орнамен
том горизонта Игар-Озора [Salamon, 1969, abb.8, 
2]. Наконец, в третьих, и Перещепина, и Келегей 
вмещают предметы хазарского круга горизонта 
Вознесенки, синхронного аварскому горизонту 
Игар-Озора. В отличие от аварских комплексов, 
византийский меч из Перещепины не был основным, 
более того, он даже показался его владельцу недос
таточно роскошным, вследствие чего на его бу- 
тероли появился камень в напаянном гнезде [Льво
ва, Семенов, 1985, с.80]. Основной же меч сохранился 
только в обломках, поскольку по ритуалу, отмечен
ному для Глодос и Вознесенки, был сломан. Как 
убедительно доказано А .К .А м брозом , переще- 
пинский меч по конструкции и форме перекрестья, 
конструкции рукояти и Р-образным скобам ножен 
аналогичен клинковому оружию Глодос и Возне
сенки [Амброз, 1986, с.60-63; рис.5 ,1-5; Комар,1999, 
рис. 1, 3]; такой же футляр рукояти, а, следова
тельно, и меч был и в Келегеях [Фабриціус, 1927, 
мал. 18]. Аналогии в Глодосах и Вознесенке нахо
дит и инкрустация перекрестья пёрещепинского 
меча в технике насечки золотом по железу, отме
ченная А.И.Семеновым [Семенов, 1988, с. 103-108]. 
Близкий перещепинскому меч, скорее всего, был и 
в Макуховке [Семенов, 1986, с.34]. Перещепинские 
стремена [Бобринский, 1914, таб.VII, 15,16] точных 
аналогий не имеют. Вознесенские более вытянутые, 
уже близкие салтовским аркообразным. По форме 
дужки к перещепинским близки стремена из Шент- 
Эндре и п.109 Чико [Hampel, 1905, b.III, taf.265, 1; 
taf.205, 1], п.90 Кёрнье [Salamon, 1969, abb.8, 5,6] и 
др.. Для нас важно, что прямая подножка считает
ся характерным признаком горизонта Игар-Озора. 
Бляшки сбруи из Перещепины и Келегей (таб. 1, 85, 
89, 90, 96, 99) ближайшие аналогии находят в Воз
несенке, Новых Санжарах, Глодосах (таб.1, 79, 86- 
88, 95, 98), похожие есть и в аварских комплексах 
горизонта Игар-Озора -  Кунаготе, Фёнлаке и др. 
[Hampel, 1905, b.III, taf.262, 1, 2, 4, 5; taf.446, 7, 11]. 
Только в горизонте Вознесенки распространяются 
сферические бубенчики-пуговицы, известные и в 
Перещепине [Бобринский, 1914, таб.XII] и Келеге
ях [Фабриціус, 1927, мал. 18]. Келегейская серьга в 
виде перевернутой пирамидки зерни с шариками на 
конце (таб.1, 115), в отличие от византийских серьг 
из Глодос (таб.1, 114) и Шент-Эндре [Hampel, 1905, 
b.III, taf.263, 5, 6], могла быть сделана и местными 
ювелирами. Другая серьга из Келегей (таб.1, 120) 
относится к разновидности “ салтовских”  или “ ха
зарских” , как предложил называть данный тип 
Д.А.Сташенков [Сташенков, 1995, с.61-64]. Тип 
широко представлен в комплексах горизонта Воз
несенки (Ясиново, Глодосы, Новые Санжары, Ро- 
мановка, Директорская Горка) (таб. 1, 119, 121-124, 
128), аналогичные серьги были в и комплексе из 
Тотипусты [Hampel, 1905, b.III, taf.268, 10,11]. Оче-
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видно, немного более ранний вариант находим в 
Перещепине (таб.1,П8). Аналогичная серьга в п.4 
склепа 257 Эски-Кермена найдена вместе с монетой 
Константина IV Погоната (668-685 гг.) [Айбабин, 
1982, С.186, рис.Ю, 7]. Наконец, интересная парал
лель -  кресты из Озоры-Тотипусты, Келегей и Гло
дос (последний утрачен). Если это не свидетельство 
христианства их владельцев (что довольно сомни
тельно), то тогда дань моде на византийские вещи. 
И.О.Гавритухин даже отметил кресты как специ
фический признак горизонта Игар-Озора [Гавриту
хин, Обломский, 1996, с.76]. Последнее, конечно, не 
принципиально, но вряд ли случайно похожий крест 
находился и в упоминавшемся выше склепе 257 
Эски-Кермена (п.6) с фибулами днепровского типа 
(горизонт “ антских” кладов 1-й -  2-й групп) [Айба
бин, 1982, с.186, рис.Ю, 10].

Попытаемся уточнить традиционно наиболее 
уязвимую историческую интерпретацию переще- 
пинского комплекса. Исследования перещепинско- 
го меча показали наличие на обкладках рукояти 
процарапанных мастером греческих букв [Львова, 
Семенов, 1985, с.79; рис.З]. Учитывая аварские ана
логии, меч явно византийского, а не местного, про
изводства, поэтому есть веские основания отнести 
к одному подарочному комплекту весь поясной на
бор, включая большую византийскую пряжку и 
наконечники ремней. Стилизация набора под вос
точные иранские образцы, его встречаемость толь
ко в погребениях высшей кочевнической знати, на 
наш взгляд, свидетельствуют о его специальном 
изготовлении для эпизода одаривания Константи
нополем кочевнических вождей и их ближайшего 
окружения с целью заручиться поддержкой в каком- 
то важном вопросе. Скорее всего, этот же эпизод 
наблюдается и при анализе нумизматического ма
териала из Перещепины и Келегей, который дает и 
нижнюю границу события -  ок.645-646 гг., причем 
А.И.Семенов считает, что монеты покинули Кон
стантинополь на протяжении небольшого периода 
после чеканки, пока монеты одного штемпеля еще 
не успели разойтись с монетного двора [Семенов, 
1991, с. 124-126]. Для Византии 40-е гг. VII в,- пери
од активных войн с арабами, в которых она несла 
тяжелые территориальные потери. В 642 г. в битве 
при Нехавенде потерпели решающее поражение от 
арабов и персы. В этом же году арабы захватили 
Азейбарджан и в 22 г. х. (642/643 гг.) вышли к Дер
бенту, захватив при этом контролируемую ха
зарами Албанию. По сообщениям арабских источ
ников, военачальник А бд ар-Рахман ибн Раби’а на 
этом не остановился и совершил походы на хазарс
кие города Баланджар и ал-Байду. Периодические 
нападения на Баланджар продолжались до 52 г.х. 
(652/653 гг.), когда крупный поход братьев А бд ар- 
Рахмана и Салмана закончился полным поражени
ем и смертью А бд ар-Рахмана, а также потерей Дер
бента [Новосельцев, 1990, с. 173-175]. Византия же, 
потеряв в 646 г. Египет, тем не менее, сумела стаби
лизировать обстановку, и в дальнейшем успехи ара
бов были не столь внушительны. Совершенно оче
видно, что с проблемами взошедший на престол 
Констанс II в таких условиях должен был попы
таться заручиться доверием и поддержкой соседних 
государств. Случайно ли совпадение этих событий 
с отсылкой даров правителям двух государств, пер
вое из которых -  Аварское -  было реальной угро
зой ослабленной Византии, а второе -  Хазарское -  
реальным союзником в борьбе с арабами на Кав
казе? Заметим также, что письменные источники ни 
слова не говорят об участии в бурных политичес
ких и военных событиях на Кавказе первой поло
вины -  середины VII в. булгар, поэтому сколько бы

не тиражировалась в литературе гипотеза о возник
новении в это время независимого от хазар госу
дарства Кубрата, количество изведённой бумаги не 
сможет компенсировать отсутствие реального по
литического веса такого “ государства” , даже если 
оно действительно существовало. Если наша гипо
теза об одновременности даров верна, то мечи и 
поясные наборы из Перещепины, Келегей, Кун
бабоня и Бочи изготовлены во второй половине 40- 
х или в начале 50-х гг. VII в.. Ручаться за аналогич
ные предметы из других аварских погребений 
нельзя, поскольку они могли быть изготовлены по 
образцу позже, уже местными ювелирами, что, на
пример, совершенно очевидно для поясных набо
ров комплексов Папа-Урдоб и Кишкуфелегихаза- 
Пакапуста, ножен из Кунаготы и т.д.. Эпизоды из
готовления вещи и её выпадения в землю расходят
ся во времени, и иногда на довольно большие сро
ки. По мнению Э.Тот и А.Хорвата, кунбабоньский 
каган, умерший в возрасте 60-65 лет, правил при
близительно до 670-675 гг. [Toth, Horvath, 1992,
р.215-221]. При хазарской атрибуции Перещепины 
наиболее вероятным временем попадания предме
тов в землю с точки зрения исторической датировки 
будет период 680-690 гг.. Если нижнее ограничение 
понятно, то логику верхнего попытаемся объяснить. 
История хазаро-византийских отношений 695-707 
гг. известна благодаря личному участию в них им
ператора Юстиниана II. Весь этот период Ю сти
ниан имел дело с не известным по имени хазарским 
каганом, отцом по крайней мере одной взрослой 
дочери (т.е. возраст не менее 40 лет). Следователь
но, перещепинский комплекс мог происходить толь
ко из разграбленного поминального храма или по
гребения его отца, скорее всего, внука упоминае
мого Феофаном Зиевила (Джебу/ябгу-хакана). Зие- 
вил погиб ок. 629 г. в ещё активном возрасте; сме
нить его престоле должен был старший сын, извес
тный в источниках только по титулу -  “ шад” , ко
торый, очевидно, и стал отцом “ перещепинского” 
кагана. Поскольку “ Ш ад” непосредственно уча
ствовал в персидском походе Ираклия и Зиевила 
627/628 гг., наличие в перещепинском комплексе 
сасанидской посуды, изготовленной специально для 
царского двора оказывается абсолютно закономер
ной [Маршак, Скалой, 1972, с.3-12]. Вряд ли следу
ет связывать смерть “ перещепинского” кагана с 
гипотетическим ранением во время сражения с бул
гарами, как это сделал М.И.Артамонов [Артамо
нов, 1990, с.276]. Судя по возрасту сына, каган был 
достаточно пожилым (ок.60 лет), а список травм и 
болезней “ к ун ба бон ьск ого”  кагана наглядно 
показывает, что продолжительность жизни в 60-65 
лет даже для представителей высшей знати явля
лась максимальной.

Горизонт Перещепины включает в себя только 
два погребения высшей знати -  Келегей и Маку- 
ховку, основу же горизонта составляют рядовые 
погребения с геральдической гарнитурой и погре
бения арцибашевского типа. Этот массив доста
точно сильно отличается от комплексов перещепин
ского круга, но причины совершенно не в хроноло
гической разнице, как считает Р.С.Орлов [Орлов, 
Рассамакин, 1996, с. 103]. В.Н.Добжанский попытал
ся суммировать письменные и археологические ис
точники, мнения, высказанные в литературе отно
сительно семантики поясных наборов евразийских 
кочевников [Добжанский, 1990]. Полученная кар
тина показывает наличие в современной науке 
практически полной солидарности исследователей 
по этому вопросу. Для нас важна одна из посылок: 
пояс кочевника свидетельствовал о его имуществен
ном и социальном статусе, месте в табелях о ран
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гах -  военных и племенных, возрасте и т.п.. То же 
должно было касаться и всего внешнего облика 
кочевника, включая его одежду, украшения и т.д.. 
Как следствие, отличительные знаки низших ран
гов не могли использоваться в одежде высших и 
наоборот, что на практике подразумевает сложную 
структуру материальной культуры одного и того 
же населения. Эту картину мы и наблюдаем в пере- 
щепинской культуре. Поясные детали с грануляцией 
комплексов арцибашевского типа [Комар, 1999, 
рис.З] несомненно синхронны изделиям в этой тех
нике Перещепины, Кунбабоня и Бочи; в свою оче
редь, практически полный набор геральдических 
деталей из комплексов арцибашевского типа позво
ляет уверенно синхронизировать их с рядовыми 
погребениями. При внешней разнообразности ге
ральдических наборов погребений выделить среди 
них хронологические группы практически невоз
можно. Пока уверенно отнесены к горизонту Воз
несенки только три погребения (Портовое, п.11 к.1 
Ковалевки II и п.10 к.4 Калининской). Два комп
лекса -  Епифаново на Нижнем Дону и п.З к.ЗО Ка
лининской в Прикубанье -  соответственно по ма
леньким пряжкам византийского типа и вытянутой 
Т-образной бляшке [Безуглов, 1985, рис.1, 3-4, 19], 
а также по бляшке с двумя головками птиц и бляш
ке в виде головы птицы [Атавин, 1996, таб.13, 10, 
12] - явно синхронны комплексам типа Боча-Кун- 
бабонь и одновременно по остальному инвентарю 
синхронны основной массе погребений с геральди
ческими наборами. Немного более архаичны по 
виду погребения у хут.Чапаевский и Малаи на Ку
бани, содержащие псевдопряжки, омегообразные 
бляшки и Т-образные бляшки со щитком “ рогатой” 
формы [Атавин, 1996, таб.6, 2,3,5; таб.7, 10-11; 
таб.22, 1,6], характерные для “ антских” кладов 1-й 
группы. Следует ли из этого, что данные погребе
ния относятся к дохазарскому времени? Скорее все
го, нет. Кубанская группа погребений довольно 
однородна по обряду и явно оставлена одной груп
пой населения, которая, судя по п.З к.ЗО Калининс
кой, продолжала жить тут и на этапе Вознесенки. 
Конечно, их локализация в Прикубанье, заметное 
отличие погребального обряда от  северопричер
номорской группы (простые грунтовые ямы, вос
точная ориентация, отсутствие погребений целого 
коня) делают очень привлекательной гипотезу о их 
унугундурской (булгарской) принадлежности, но 
во-первых, погребальный обряд дунайских булгар 
также другой (наличие ям с заплечиками и костя
ков коней, северная ориентация), во-вторых, мето
дика датировки А.Г.Атавина [Атавин, 1996, с.219- 
232] устарела и сейчас неприемлема. Вещи из по
гребений у хут.Чапаевский и Малаев по славянс
кой хронологии относятся к горизонту “ антских” 
кладов 1-й группы. Но клады были зарыты в усло
виях опасности ещё при жизни их владельцев. Ины
ми словами, весь набор изделий из их состава при 
условии отсутствия опасности использовался б и 
после 670-680 гг. и попал в погребения уже после 
этого рубежа. Это прекрасно иллюстрируется паль
чатыми и зооморфными фибулами, продолжающи
ми бытовать и до момента выпадения кладов 2-й 
группы. В случае же с кочевническими комплекса
ми мы имеем дело именно с погребениями. Также 
интересный момент: в Прикубанье хазары появи
лись уже ок.670 г., в то время, как их проникнове
ние в украинскую лесостепь (Рябовский могильник), 
повлекшее за собой передвижения славян и выпа
дение севровосточной части кладов 1-й группы 
(Трубчевск, Гапоново и т.п.) произош ло лишь 
ок.680 г.. Очевидно, прикубанская группа погребе
ний всё-таки появляется уже в хазарское время, а

следовательно, если и связана с унугундурами, то 
только с племенем бат-Баяна. Не исключено, что 
историк VIII в., у которого заимствовали булгарс- 
кий сюжет Феофан и Никифор, локализировал “ Ве
ликую Болгарию” на Кубани именно по данным о 
проживании племени бат-Баяна, исходя из посыл
ки, что тот “ храня завет отца своего, оставался на 
земле предков и доныне" [Чичуров, 1980, с.61, 162].

Специфика горизонта Перещепины состоит в 
том, что хотя большинство погребений горизонта 
“ выпали” в Северном Причерноморье и Северо-За
падном Кавказе после 680 г., сама культура сфор
мировалась гораздо раньше и в других регионах. 
До сих пор нам практически не известны достовер
ные раннеаварские погребения VI в., погребения 
дунайских булгар конца VII -  первой половины VIII 
вв., и таких примеров, иллюстрирующих 1-ю ста
дию кочевания по С.А.Плетневой, много. Но в этих 
случаях культура кочевников претерпевала карди
нальные изменения из-за резкого отрыва от пре
жних ремесленных центров и адаптации к новым, а 
государственные образования находились только 
в начальной стадии их становления. В случае с хаза
рами (или лучше сказать -  западными тюркюта- 
ми) ситуация другая. Тюркюты появились на Кав
казе сразу вслед за аварами, и их присутствие тут 
археологически неуловимо до второй пол. VII в. 
(Чир-Ю рт), когда из Западнотюркского каганата 
выделился Хазарский. Хазарский каганат унасле
довал всю государственную и социальную орга
низацию Западнотюркского и по схеме С.А.Плет- 
нёвой [Плетнева, 1982, рис. 1-3] состоянием на вто
рую половину VII в. по этих показателях отвечал 
даже не второй, а третьей стадии кочевания. Зани
мая прикаспийские степи от Дагестана до Завол
жья и контролируя восточную часть Северного 
Кавказа, хазары именно тут и сформировали еди
ный облик своей материальной культуры. Вытес
нив сначала ок.670 г. из западной части Северного 
Кавказа булгар и проникнув вслед за ними ок. 680 
г. в Северное Причерноморье, хазары не столько 
изменили, сколько расширыли зону своего прожи
вания, но перетекание основной массы населения 
из Прикаспия в Северное Причерноморье и Северо- 
Западный Кавказ привело к выпадению могил “ за
воевателей родины” (т.е. на момент ок.670 г. по
коления 20-55 лет) уже на новой территории. Та
ким образом, и присутствие наиболее ранних по
гребений (Малаи, Чапаевский) в Прикубанье, и 
однородность геральдических наборов погребений 
Северного Причерноморья не только не удивитель
ны, но наоборот, исторически закономерны. И хотя 
погребальные памятники горизонта Перещепины 
датируются исключительно последней третью VII 
в., появление культуры следует отнести ко второй 
трети VII в.. Наиболее ранним комплексом, позво
ляющем говорить о начале формирования культу
ры, является п.2 к.З у с.Иловатки в Заволжье [Смир
нов, 1959, с.219-220; рис.7] второй четверти VII в.. 
Для некоторых заволжских погребений (п.7 к.1 I 
Бережновского могильника, п.1 к 111 II Бережнов- 
ского могильника [Синицин, 1959, с.ПО; рис.34,1; 
Синицин, 1960, с. 106-107; рис.39, 14] вполне веро
ятной датой будет и третья четверть VII в., что по
зволяет локализовать один из исходных районов 
проживания хазар.

Горизонт Вознесенки.
Появление хазар в Северном Причерноморье, 

установление более тесных контактов с Византией 
непременно должно было сказаться на облике 
перещепинской культуры, что мы и наблюдаем в 
горизонте Вознесенки. В общих чертах горизонт 
характеризируется проникновением аварских и ви-
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Таб.1. 1.15,16, 35, 39,53, 55, 58, 60, 70, 75-77, 79, 82, 86, 87,92,131-133,140 - Вознесенка; 2, 26, 28,33, 37, 41, 42, 56, 61, 64, 65, 73 
74, 78,123,130, 134-136,139, 143,145-ДиректорскаяГорка (2, 28, 33, 56, 61, 64, 73, 74, 78,123, 145-п.5; 26, 37, 41, 42,130, 143; 
65-п .1 ; 134-135,139 -  п.З); 3,14,54, 93-Фёнпак;4,112-Тотипуста; 5, 8-Кунагота; 6, 29, 38,128-Ясиново;7, 27, 32, 36, 57,102 
-  Камунта; 9, 11, 19, 20, 31, 40, 50, 59, 63, 71, 72, 97, 100 -  Мокрая Балка (9, 20, 50 -  кат.21; 11, 19, 40 -  кат.113; 
31 -  кат. 1К; 59, 63, 71, 72, 97, 100 -  поминальный комплекс); 10, 22 -  Херсонес; 12, 21 - п.53 Кишкорош Похибуй-Мачко-дюло; 
17,124-Романовка; 18, 95,119,121 -Новые Санжары; 23, 85, 90, 99,118,144-Перещепина; 24, 80-Кунбабонь(24-п.1; 80-П.2); 
25 -  Портовое; 30, 44 - Тиша-Эшляр; 34, 43, 108, 113 - п.1 к.8 Старонижестеблиевской I; 45, 88, 91, 98, 114, 122 -  Гподосы; 
46, 84, 94, 101, 103-105, 109-Галиат, склеп 1935 г .;47-Дмитровка, кат.52; 48 - Кишкорош Себе-Пушта, п.7; 4 9 -  Скалистое, 
склеп 381 ;51, 67-Дж ага 2, кат.2; 52, 62, 66, 129, 138, 141, 142 -  Чир-Юрт (52, 62 -  к.бба; 66- к.26; 129, 138, 141, 142 -  к.6);
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зантийских форм в материальную культуру знати 
и рядового населения, а также развитием собственно 
хазарских орнаментальных мотивов. Ниже мы пред
лагаем описание наиболее представительных в хро
нологическом плане признаков горизонта.

Пряжки. Появившись впервые в Перещепине, 
на этапе Вознесенки ( а в Венгрии на этапе Игар- 
Озора), византийские пряжки начинают постепен
но вытеснять местные варианты. В отличие от бо 
лее ранней перещепинской пряжечки (таб.2, 87), 
пряжка из п.5 Директорской Горки имеет уже не 
овальную, а сегментовидную рамку; щиток лишен 
выступа на конце (таб.2,88). Судя по язычку, пряж
ка не византийского, а уже местного изготовления. 
Также местный дериват имеется и в к.1К Мокрой 
Балки (таб.2, 89). Малые византийские пряжки 
появляются и у авар (напр. погребение из Бачфеке- 
техедь [Fettich, 1926, flg.21]). Пряжка типа “ Сира
кузы” найдена в п.138 Борисово (таб.2, 78). Быто
вание таких пряжек в Крыму А.И.Айбабин огра
ничил VII в., но от классических пряжек этого типа 
борисовская отличается конструкцией язычка, ко
торый по наличию двух выступов очень близок 
язычку пряжки из п.141 (таб.2,79). Последняя отне
сена А.И.Айбабиным к типу 5 первой половины 
VIII в. [Айбабин, 1990, с.43]. В склепе 1/1907 из 
Узень-Баша обе пряжки встречены вместе, причем 
язычок пряжки “ Сиракузы” практически иденти
чен язычку пряжки из п.138 Борисово [Айбабина, 
1993, pnc.V, 4]. П.141 Борисово, все же, на наш 
взгляд, несколько моложе и принадлежит к следу
ющему горизонту Галиат-Геленовка. В п.5 Ди
ректорской Г орки находилась массивная византий
ская позолоченная бронзовая шарнирная пряжка, 
с овальной рамкой и вытянутым подтрапециевид
ным щитком; язычок декорирован насечками, в зад
ней части имеет прямоугольный выступ с гнездом 
для вставки. Вся поверхность щитка покрыта пун- 
сонным орнаментом, заполненным синей и зеленой 
эмалью (таб.2, 1). Аналогичные пряжки на терри
тории Восточной Европы нам не известны, хотя 
пряжка по схеме довольно обычна и общих анало
гий можно найти довольно много. Из хазарских 
комплексов по форме рамки и язычка к ней близки 
пряжка из к.82 Верхнечирюртовского могильника 
(таб.2, 6) следующего горизонта, византийская 
пряжка из Камунты и аналогичные ей [Ковалевс
кая, 1979, таб-V, 10, 11]. Пряжка типа “ Болонья” 
происходит из к. 14 Верхнего Чир-Юрта (таб.2, 8). 
Её рамка тоньше, язычок расширен на переднем 
конце, щиток подсердцевидной формы, декори
рован врезными линиями, в центре -  трилистник. 
Щ иток пряжки цельный, но обычно в центре ана
логичных пряжек находится сердцевидный вырез 
[Айбабин, 1982,рис.1,15,23; рис.2,5; Айбабин, 1990,
с.46]. Рамка чирюртовской пряжки и пряжки из 
Директорской Горки менее вытянута, внутренний 
контур овальный -  это типологические признаки 
пряжек VIII в.. Наоборот, типологически древнее 
пряжка из к.113 Мокрой Балки (таб.2, 10). Её рам
ка вытянута, а внутренний контур подвосьмерко
образной формы. Щ иток вытянутый, фигурный, с 
тремя прорезями каплевидной формы. Аналогии 
известны преимущественно на Кавказе (по В.Б.Ко- 
валевской -  п.53а и 56 Чир-Юрта, Кумбулта, к.Г 
Чми, п.9 Архона и 3 пряжки в Камунте [Ковалевс
кая, 1979, таб.ХШ , 8], один экземпляр происходит 
из склепа 249 Эски-Кермена в Крыму [Айбабин, 
1990, рис.44, 7]. Пряжки аналогичны византийским
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прототипам, но, скорее всего, местного изготов
ления. Характерные для аварского горизонта Игар- 
Озора пряжки с “ вытянутыми губами” появляются 
и в комплексах хазарского круга. Так оформлены 
пряжки из Келегей, курганов 29,49 Чир-Юрта, кат. 
29/1985 Клин-Яра III (таб.2, 47, 58, 61, 68, 69). Ти
пичные для византийских пряжек ограничители для 
язычка на рамке (таб.2, 39-41,49, 56, 59, 84) заменя
ют обычное углубление, которое остается только 
на пряжках с трапециевидной рамкой (таб.2, 48, 
91, 92). Характерный тип горизонта - пряжки со 
щитком в виде рыбьего хвоста из Вознесенки (таб.2, 
41), к.7 Мокрой Балки [Афанасьев, 1980, рис.З, 10], 
Султановского [ОАК за 1900 г., с.53, рис.119]. В го
ризонте появляется и новый местный тип -  пряжки 
с прямоугольной рамкой вместо щитка. Пряжки 
из к.23 и к.29 Чир-Юрта ещё соединялись с подвиж
ным U-образным щитком (таб.2,67), позже этот тип 
пряжек использовался без щитка. Обратим внима
ние на то, что язычок пряжек в отличие от более 
поздних шарнирных -  пластинчатый. Рамка пряж
ки из к.6 Чир-Юрта заострена на конце (“ треуголь
ная") (таб.2, 80). Типологически такая рамка более 
поздняя, поэтому несмотря на невыразительность 
инвентаря кургана, мы склонны отнести его к сле
дующему горизонту.

Детали поясных наборов. Двусторонние пояс
ные наконечники по форме разделяются на два ва
рианта. Вариант 1: состоит из двух обращенных 
торцами U -образных щитков. Представлен в То- 
типусте, п.53 Кишкереш Похибуй М ачко-дюло, 
кат.21, 113 Мокрой Балки, поясном наборе из Ка
мунты (таб.1, 4, 5, 7-9, 11, 12). Византийский про
тотип таких бляшек найден в кладе из Хацков 
[Приходнюк, 1980, рис.60, 11]. Вариант 2: состоит 
из двух заостренных на концах U -образных щит
ков. Представлен в Вознесенке, п.5 Директорской 
Г орки, Ясиново, наборе матриц из Херсонеса, Фён- 
лаке, Кунаготе (таб.1, 1-3, 5, 6, 10), аналогичная 
Вознесенской бляшка найдена в Среднем Поднеп
ровье [Корзухина, 1996, таб.92,4]. В поясной набор 
обычно входят U-образные бляшки, повторяющие 
орнамент двусторонних наконечников (таб. 1,13-15, 
18-22,24-29) и иногда большие вытянутые наконеч
ники, орнаментация которых -  как бы сливающиеся 
две U -образные бляшки, поставленные одна на одну 
(таб.1, 50). Также присутствуют небольшие вытя
нутые U -образные штампованные наконечники до
полнительных ремней (таб.1, 32, 33, 35, 36) и более 
крупные (таб.1, 38, 39, 52) основных. Орнамента
ция изделий этой группы различна. Бордюр чаще 
всего рубчатый (таб.1 ,1 ,2,4, 13,15, 16,35,36), в п.5 
Директорской Горки, как и в п.11 Гатера, бордюр 
наконечника имитирует перевитую веревку (таб.1, 
33). В поясном наборе из Камунты (таб.1, 7, 27, 32) 
и на бляшке из п.4 Директорской Горки (таб.1, 26) 
он имитирует византийские изделия круга Переще- 
пина-Кунбабонь (таб.1, 23, 24), более мелкая гра
нуляция у наконечника из п.1 к.8 Старонижестеб
лиевской I (таб. 1,34), мелкая зернь -  у бляшек из 
П ортового, Кунаготы, п.53 Кишкереш Похибуй 
Мачко-дюло, наконечника из Вознесенки (таб.1, 5, 
8, 12, 25, 55); аланский набор из к.21 Мокрой Бал
ки имеет каплевидный бордюр (таб.1, 9, 20, 50). 
Основная орнаментация представлена нескольки
ми композициями. Наиболее распространены ва
рианты изображения трехлепесткового цветка (ли
лии?) (таб. 1,1 - 3 ,12-15), в хазарских комплексах они 
известны в Вознесенке, п.5 Директорской Горки,

68, 69-3аплавка;81, 89,96,115,120-Келегеи; 8 3 -Новогригорьевка, м.1; 106-Немешвёлдь, п.137; 107,111,116-Клин-Яр III, к.29/ 
1985; 110 -  Песчанка, п.5; 117 -  Арцибашево; 125, 127 -  Геленовка; 126 -  Вовки; 137 -  Красная Горка, п. 245/К.17; 
146 -  масштаб для 9, 38, 45.
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Новых Санжарах [Смиленко, 1968, рис. 1,4] и кат.52 
Дмитровки. Также характерная аварская компози
ция горизонта Игар-Озора из двух обращенных 
клювами птиц (таб. 1, 12 ,2 1,22) в хазарских и алан
ских комплексах не известна, но представлена на 
матрице из Херсонеса. Целый поясной набор, офор
мленный в этом стиле, экспонировался в составе 
частной коллекции на “ Виставці колекції виробів 
прикладного мистецтва Китаю XVII-XX  століть із 
зібрання останньої династії Цинь” ІЗ августа -  ЗІ 
октября 1999 г. в Киево-Печерской Лавре. Набор 
включает два двусторонних наконечника, U -образ
ные бляшки, аналогичные набору п.53 Кишкереш 
Похибуй Мачко-дюло (таб.І, 12, 21), большой по
ясной наконечник, близкий изделиям из Кунаготы, 
Тотипусты, Фёнлака, прямоугольную обойму и 
шарнирную пряжку, близкую пряжке из склепа 257 
Эски-Кермена [Айбабин, 1990, рис.41, 22]. Судя по 
одинаковой сохранности позолоты, весь набор из
готовлен в одной мастерской и явно не сборный, а 
происходит из недавно разграбленного крымского 
погребения. Четырехлепестковый цветок, окружен
ный рубчатым бордюром, присутствует на бляш
ках из Кунаготы, п.4 Директорской Горки и Ка
мунты (таб.1 ,7, 8, 26, 27, 37). “ Ёлочка” отмечена на 
наконечниках из п.5 Директорской Горки, Камун
ты, п.1 к.8 Старонижестеблиевской I (таб.1, 7, 32- 
34), п.11 Гатера. Очевидно, вариантом “ ёлочки” 
следует считать “ чешуйчатый” орнамент нако
нечников из Глодос и Новых Санжар, бляшек из 
к.1 К Мокрой Балки и погребения из Тиши-Эшля- 
ра (таб.1, 18, 30, 31, 44-49), поскольку настоящий 
чешуйчатый орнамент бляшек из Перещепины 
(таб.1, 23) отличается достаточно сильно. Имита
ция бляшки из к.1К М окрой Балки была и в к.7 
Мокрой Балки [Афанасьев, 1979, рис.1, 7; рис.2, 2]. 
Византийская орнаментация -  “ точка с запятой”  -  
широко представлена на аварских бляшках Тоти
пусты, Кунаготы, Фёнлака (таб.1, 3-5, 14) и др., 
поясных наборах из Скалистого (склепы 381, 462, 
460 и др.) [Веймарн, Айбабин, 1993, рис.40, 22, 23; 
рис.83, 1-9; 34], в хазарских её следует отметить на 
наконечниках из п.5 Директорской Горки и Гло
дос (таб.1, 2, 45), пряжке из Вознесенки (таб.2, 52). 
Н аконец, хазарская орнаментация -  стилизи- 
рованный растительный орнамент -  т.н. “ растре
панная пальметта” -  украшает поясной набор из 
Ясиново и Вознесенки, бляшки из Новых Санжар 
и Романовки (таб.1 ,6, 17, 18, 29, 38, 39). Специфи
ческий хазарский набор штампованых фигурных 
бляшек (таб.1, 56-66, 70-78, 82, 83) мог присутство
вать как на поясе, так и на узде. Бляшки представ
лены в Вознесенке, п.1, 5 Директорской Горки, по
минальном комплексе из Мокрой Балки, Камунте, 
м.1 Новогригорьевки. Большинство рассмотренных 
выше бляшек поясного набора состоят из бронзо
вой или серебряной пластины, покрытой серебря
ной или золотой фольгой. Поясные обоймы (таб.1, 
130) -  наследие горизонта Перещепины; они быту
ю т не только в горизонте Вознесенки, но и позже. 
Также наследием горизонта Перещепины являются 
коробчатые серебряные поясные наконечники из 
к.113, 124 Мокрой Балки, к.29/1985 Клин-Яра III 
[Флеров, 1997, рис.5, 1-7]. Золотые изделия с гра
нуляцией из Вознесенки [Грінченко, 1950, таб.У, 2,8] 
отличатся от более ранних массивностью, отсутстви
ем композиций из столбиков треугольных скопле
ний зерни и их заменой на ромбические, наличием 
ажурного бордюра и т.д.. В рядовых погребениях 
горизонта Вознесенки следует отметить обломок 
наконечника из к. 113 Мокрой Балки и бронзовые 
подражания из п.4 Директорской Г орки (таб. 1, 40- 
42). Наиболее поздний наконечник данного типа
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происходит из погребения следующего горизонта п. 1 
к.8 Старонижестеблиевской I (таб.1, 43). Для них 
характерен отказ от треугольных или ромбических 
групп зерни с сохранением только бордюра и цент
ральной оси из зерни. Представленные в предыду
щем горизонте только в каганских погребениях Пе
рещепины и Кунбабоня прямоугольные бляшки с 
прорезью по центру попадают и в рядовые погребе
ния - Неметсюрю, п.81 Адони [Hampel, 1905, b.III, 
taf.256, С. 3; taf.467,4,5], к.29/1985 Клин-Яра III (таб.З, 
2). Бляшка из п.10 к.4 Калининской (таб.З, 10) ли
тая, она отличается большей толщиной, наличием 
рельефного бордюра по контуру и вокруг прорези, 
а также креплением только двумя гвоздиками. Ана
логичное крепление и у бляшки из п.11 Тепсеня 
(таб.З, 9), но она более поздняя.

Украшения и детали одежды. Как уже отмеча
лось выше, характерной чертой горизонта стало 
появление пуговичек и сферических бубенчиков, 
отмеченных ранее для Келегей и Перещепины. Пу
говички литые подгрушевидной формы (таб.1, 134- 
136, 143) - п.3-4 Директорской Горки, к.15 Мокрой 
Балки; хорош о представлены и в памятниках но- 
винковского типа [Багаутдинов, 1995, рис.З, 9, 10; 
Сташенков, 1995а, рис.8, 2-3]. Бубенчики спаяны из 
двух полусфер, сверху припаяно ушко, внизу обыч
но имеют прорезь а внутри подвешенный или сво
бодно оставленный шарик (таб.1, 129, 131-133, 138- 
141). Известны в Вознесенке, п.З Директорской Гор
ки, п.1 к. 13 Дорофеевского могильника [Лагоцкий, 
Шилов, 1977, с. 159], в погребениях новинковского 
типа [Седова, 1995, рис.8,6; Сташенков, 1995а, рис.8, 
6]. Большие пирамидальные серьги из Глодос (таб. 1, 
114), Ш ент-Эндре, Пешер-Адача [Hampel, 1905, 
b.III, taf.263, 5, 6; taf.269, 3], как уже отмечалось 
выше, византийского производства. Пара упрощен
ных и меньших по размерам серег хранится в Му
зее исторических драгоценностей Украины (№АЗС- 
1907/1-2). Аналогичная серьга известна и в Камун
те [Уварова, 1900, таб.СХХІУ, 7]. Келегейская серь
га (таб.1, 115) ещё проще и может быть местным 
подражанием. Традиционно называемые “ серьга
ми” , эти изделия использовались как подвески к 
мужскому головному убору. Собственно серьгами 
были маленькие подражания из к.29/1985 Клин-Яра 
III, к. 117 Мокрой Балки, Арцибашево (таб.1, 116, 
117), Камунты [Уварова, 1900, таб.СХХШ , 7]. В п.1 
к. 13 Дорофеевского могильника найдены “ золотые 
серьги с подвесками в виде спаянных шариков” [Ла
гоцкий, Шилов, 1977, с. 159], тип которых без ри
сунка определить невозможно. Серьги “ хазарско
го” типа (таб.1, 118-124,128) являются наиболее рас
пространенными в горизонте (Келегей, Глодосы, 
Новые Санжары, Ясиново, Романовка, п.5 Дирек
торской Горки, Камунта), большая коллекция их 
происходит из погребений новинковского типа 
[Сташенков, 19956, рис. 1], известны в Тотипусте, к.5 
Катанды II и др.. В Перещепине, п.5 Директорской 
Горки, во многих погребениях грунтового Чир- 
Ю ртовского могильника и, судя по описанию, в 
Новых Санжарах [Смиленко, 1968, с .161] найдены 
браслеты с ребристым утолщением посредине (таб. 1, 
144, 145). Браслеты явно кавказского типа, бытуют 
с VII по IX вв. [Апхазава, 1979, с. 120], поэтому для 
датировки не могут использоваться, но их наличие 
в Перещепине и Новых Санжарах иллюстрирует 
кавказские связи северопричерноморского хазарско
го населения. Интересны также две штампованные 
круглые медные позолоченные бляшки, декори
рованные по контуру круглыми выпуклостями 
(таб.1, 111) из к.29/1985 Клин-Яра III. Они имитиру
ю т аналогичные аварские изделия из Тотипусты 
(таб. 1,112), Кештели и др. [Hampel, 1905, b.III, taf. 170,
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7]. Похожая была и в Камунте [Уварова, 1900, 
таб.СХХІУ, 17]. Отдаленно напоминают такие бляш
ки и бляшки с “личинами” из п.1 к.8 Старонижес
теблиевской I (таб. 1, 113).

Вооружение. Выше мы уже упоминали о специ
фической конструкции хазарских мечей из Переще
пины, Келегей, Глодос и Вознесенки, реконструи
рованной А .К Ам брозом . Характерной чертой но
вого горизонта стало наличие коленчатых кинжа
лов. Они известны в Глодосах, Вознесенке [Амброз, 
1986, рис.4, 10, 11], п.З Директорской Горки [Абра
мова, 1982, рис.6,20], п.138 Борисово [Саханев, 1914, 
таб.III, 23]. Перекрестье борисовского кинжала 
имеет ромбовидные выступы на концах и посреди
не и аналогично перекрестьям мечей и кинжалов 
из Перещепины, Глодос, Вознесенки. Такие же два 
перекрестья происходят из борисовских погребений 
94 и. 134 [Саханев, 1914, таб.III, 1-2]. Коленчатые 
кинжалы являются специфически тюркским типом, 
ближайшие археологические аналогии находим в 
культуре чаатас [Кызласов, 1981, рис.28, 27, 28], 
более поздний кинжал найден в салтовском ком
плексе из Тополь [Кухаренко, 1951, рис.30, 3]. Не
большой наклон рукояти к плоскости клинка, ха
рактерный для более поздних салтовских сабель, 
находим у палашей из Арцибашево, Уч-Тепе и Епи- 
фаново [Монгайт, 1951,рис.42;Иессен, 1965,рис.25; 
рис.26, 1; Безуглов, 1985, рис.1, 1], но это, скорее 
всего, следствие подражания иранским образцам 
[Balint, 1978, fig.4, 2-4]. Какое-то отношение к за
щитному вооружению имели обрывки кольчужной 
ткани, встреченные для этого времени практически 
только в комплексах хазарского круга (Келегей, 
Вознесенка, Новые Санжары, п.2,3 Директорской 
Г орки, Чир-Юрт, к.29/1985 Клин-Яра III, “ Царский 
курган” ). Вряд ли речь идет о кольчуге, скорее все
го, это пока небольшие фрагменты, нашивавшиеся 
на ткань для защиты отдельных частей тела.

Детали снаряжения коня. Удила состоят из до
вольно однородных грызл с восьмеркообразными 
концами: цельнолитыми - Глодосы [Сміленко, 1965, 
рис.26, 5], Вознесенка [Грінченко,1950, таб.1, 5-7], 
Арцибашево [Монгайт, 1951, рис.43, 17], Сивашов- 
ка [Орлов, 1985, рис. 18, 22], Мокрая Балка [Кузне
цов, 1985, рис.4,1], к.29/1985 Клин-Яра III [Флёров, 
1997, рис.4, 8]; или согнутыми в петлю -  п.10 Агой- 
ского аула [Миллеръ, 1909, рис.23]. Такие грызла 
позже распространены в салтовской культуре, из
вестны и в аварских погребениях средне- и позд
неаварского периодов [Hampel, 1905, b.III, taf.94, 5; 
taf.180, 3; taf.240, 3; taf.500, 4; Salamon, 1969, abb.8, 
7]. Грызла из п.5 Д иректорской Горки очень 
фрагментированы, но, скорее всего, также имели 
цельнолитые восьмеркобразные концы [Абрамова, 
1982, рис.З, 39]. Судя по изгибу на конце, фрагмен
тированные грызла из к.5 Виноградовки [Орлов, 
Рассамакин, 1996, рис.З, 29], скорее всего, были ана
логичны грызлам из п.10 Агойского аула. Ясинов- 
ские грызла [Айбабин, 1985, рис. 1,1] с обычными 
петлями на концах, но вместо псалий вставлены до
полнительные большие кольца. Интересно, что по
ловинка аналогичных грызл в п.187 Крюковско- 
Кужновского могильника соеденена с половинкой 
грызл с S-видным псалием [И ванов, 1952, 
таб.ХХХІХ , 5]. Псалии трех типов: гвоздевидные -
п.5 и, возможно, п.4 Директорской Горки [Абра
мова, 1982, рис.З, 39], Вознесенка [Грінченко, 1950, 
таб.1, 6], к.20 Чир-Юрта [Магомедов, 1983, рис.20, 
26]; плоские S-видные с декоративными завитками 
на концах [Грінченко, 1950, таб.1, 7]; костяные -  
Новые Санжары [Смиленко, 1968, с. 164]. На этапе 
Вознесенки впервые в погребениях массово появ
ляются стремена, представленные, как обычно для

J19
ранних этапов, довольно большим количеством 
типов. Мы, вслед за А .К .А мброзом , предложим 
описание по типам отдельных деталей стремени. По 
форме стремена разделяются на круглые (название 
условно, поскольку из-за прямой подножки форма 
многих стремян U -образная) -  Вознесенка [Грінчен
ко, 1950, таб.1, 1], Глодосы [Сміленко, 1965, рис.26, 
6,8], п.1, 5 Директорской Горки [Абрамова, 1982, 
рис.З, 40; рис.5 ,1 -2], м.1 Новогригорьевки [Семенов, 
1988, рис.2,4], к.29/1985 Клин-Яра III [Флёров, 1997, 
рис.4, 9,10], и аркообразные - Вознесенка [Грінчен
ко, 1950, таб.1, 2-4; таб.VI, 9], Ясиново [Айбабин, 
1985, рис.1,2], Новые Санжары [Смиленко, 1968, 
с. 164], п.11 к.1 Ковалевки II [Ковпаненко, Бунятян, 
Гаврилюк, 1978, с.55], к. 124 Мокрой Балки [Гаври
тухин, Малашев, 1998, рис.7, 13], п.10 Агойского 
аула [Миллеръ, 1909, рис.20] и, очевидно, п.10 к.4 
Калининской [Атавин, 1996, таб.11, 7]. Только в 
двух случаях -  Вознесенка [Грінченко, 1950, таб.1, 
1] и Глодосы [Сміленко, 1965, рис.26, 8] -  отмечены 
выгнутые подножки, остальные прямые. Поднож
ки трех видов: а) неширокие пластины, образован
ные вследствие расковки нижней части дуги стре
мени (Глодосы, п .1 ,5 Директорской Горки, м.1 Н о
вогригорьевки, к.29/1985 Клин-Яра III, к. 124 М ок
рой Балки); б) подобные предидущим, но концы 
прута дуги не сварены, а накованы один на другой 
при расковке подножки (Вознесенка [Грінченко, 
1950, таб.VI, 9], к.29/1985 Клин-Яра III [Флёров, 
1997, рис.4,10], п.10 Агойского аула [Миллеръ, 1909, 
рис.20]); в) широкие пластины, наваренные сверху 
на прут дуги так, что снизу остается ребро жестко
сти (Вознесенка, Новые Санжары). Петля путали- 
ща также трех видов: а) образована изгибом прута 
дуги (Вознесенка, Глодосы, п.1, 5 Директорской 
Горки, м.1 Новогригорьевки, к.29/1985 Клин-Яра 
III); б) наваренная сверху небольшая П-образная 
петля (Вознесенка [Грінченко, 1950, таб.1, 4], п.10 
к.4 Калининской [Атавин, 1996, таб.11, 7], ], п.10 
А го й ск о го  аула [М иллеръ, 1909, р и с .20]); в) 
подтрапециевидная пластинчатая с прорезью двух 
вариантов: обычная -  Глодосы [Сміленко, 1965, 
рис.26, 8], к. 124 Мокрой Балки и с основанием, ук
рашенным двумя круглыми вырезами (Вознесенка 
[Грінченко, 1950, таб.1, 2,3; таб.VI, 9], Ясиново [Ай
бабин, 1985, рис. 1,2]). Как видим, наиболее распро
странены в горизонте “ восьмеркообразные” стре
мена. Такие стремена найдены также и в Портовом 
[Баранов, 1990, с. 19], Камунте [Уварова, 1900, 
таб.СХХ1,9], грунтовом могильнике Чир-Ю рта 
[Магомедов, 1977, с.46], аварских погребениях го
ризонта Игар-Озора [Hampel, 1905, b.III, taf.240, 1- 
2; taf.265, 3; taf.496, 1-2; Salamon, 1969, abb.9, 5-6 и 
др.], Приуралье [Мажитов, 1981, рис.11, 22; рис.6, 
31], на Алтае [Гаврилова, 1965, рис.8, 8; таб.ХН, 10; 
таб-XV, 14; таб.ХІХ, 22]. Аркообразные стремена 
представлены преимущественно редкими типами. 
Вознесенские и ясиновские стремена с круглыми 
вырезами у основания петли, очевидно, восточного 
происхождения. Аналогичные известны в аварском 
погребении Ченгёд [Археология Венгрии, 1986, 
рис. 135,3,4], но такие же стремена отмечены А.И.Се
меновым на фреске из Уструшаны, причем их инк
рустация совпадает с Вознесенскими [Семенов. 1988, 
рис.5, 1-7, 9]. Как нам любезно сообщил Р.С.Ор
лов, аналогичное Вознесенскому стремя с инкрус
тацией золотой проволкой хранится в Белоцерков
ском краеведческом музее и происходит, очевид
но, из разрушенного кургана. Стремена из Возне
сенки, п.10 к.4 Калининской, п. 10 Агойского аула с 
небольшой наваренной петлей встречены только в 
этом круге памятников и в Неволино [Erdelyi, Ojtozi, 
Gening, 1969, taf.XI, 11]. Известное только по опи-
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санию аркообразное стремя из Новых Санжар с 
петлей, аналогичной восьмеркообразным стреме
нам, наоборот находит аналогии только в других 
регионах. Они известны у авар [Hampel, 1905, b.III, 
taf. 183, 8,9; taf. 188, 2; Garam, 1975, fig.22], в При- 
уралье [Мажитов, 1981а, рис.6, 8], в погребениях 
новинковского типа в Поволжье [Багаутдинов, 
1995, рис.2, 13,14], в Прикамье [Erdelyi, Ojtozi, 
Gening, 1969, taf.XI, 12]. Территориально близкие 
аналогии происходят только из значительно более 
поздних п.21 и п.32 Нетайловики [Пархоменко, 
1983, рис.5,2]. Но следует отметить, что во всех слу
чаях подножка стремян была просто пластинчатой 
и не имела, как в Новых Санжарах, продольного 
ребра внизу. Подножка стремени из п.77 Неволино 
аналогична по конструкции, но вогнутая [Erdelyi, 
Ojtozi, Gening, 1969, taf.XI, 11]. Идентично только 
стремя из п.102 Безводнинского могильника [Крас
нов, 1980, рис.53, 12]. Совершенно уникальны стре
мена поминального комплекса из Мокрой Балки 
[Кузнецов, 1985, рис.З, 12, 13; рис.4, 5]. Одно из них 
по форме может быть отнесено к типу круглых с 
прямой пластинчатой подножкой и пластинчатой 
петлей, но дуга в верхней части не замкнута. Дру
гое в синхронных комплексах не находит даже от
даленных аналогий.

Украшения сбруи представлены несколькими 
видами выпуклых штампованных бляшек. В ком
плексах круга Перещепина-Вознесенка сбруйные 
наборы сходны со среднеаварскими. Наиболее рас
пространены полусферические бляшки: а) неорна- 
ментированные -  Келегей (таб.1, 96), Глодосы 
[Сміленко, 1965, рис.29,5], Новые Санжары [Сми
ленко, 1968, рис.1, 10], известны как в средне- так 
и позднеаварских погребениях [Hampel, 1905, b.II,
р.315; р.347; р.359; р.361; р.393; b.III, taf. 196, 26-32; 
taf.262, 4,5; taf.270, 6-1]; с тисненным орнаментом 
-  Перещепина, Келегей [Фабриціус, 1927, мал.18], 
Глодосы [Сміленко, 1965, рис.30, 2], Вознесенка 
(таб.1), поминальный комплекс М окрой Балки 
(таб.1, 79, 90, 97-99), аналогичные характерны для 
среднеаварских погребений [Hampel, 1905, b.II, 
р.393; b.III, taf.274, 20-31]. Наиболее близки между 
собой бляшки из Перещепины и Келегей. Полусфе
рические орнаментированные бляшки с неболь
шим трапециевидным выступом -  Перещепина, 
Келегей, Глодосы, Вознесенка (таб. 1,85-89). По ор
наментации практически идентичны бляшки из 
Келегей и Глодос. В аварских древностях точных 
аналогий нет, но, очевидно, композиционно такие 
бляшки заменялись характерными крестообраз
ными [Hampel, 1905, b.III, taf.262, 1-2; taf.272, 3; 
taf.274, 13-16 и др.]. Подтрапециевидные бляшки 
встречены в Глодосах и Вознесенке (таб.1, 91, 92), 
близкая была и в Фёнлаке (таб.1, 93). Украшения 
узды в рядовых погребениях сохранились только 
в к.29/1985 Клин-Яра III. Это выпуклые круглые 
бляшки и одна трехлопастная (таб.1, 107). Близ
кие круглые бляшки происходят из п.5 к.З Быково 
II [Смирнов, 1960, рис.22, 10, 11]. Набор бляшек из 
этого погребения уже постгеральдический, он схо
ден с восточнотюркскими наборами VIII-IX вв.. 
Близкий в общих чертах набор был и в погребе
нии из разрушенного в 1899 г. кургана у с.Бабичи 
(Черкасская обл.) [Корзухина, 1996, с.358, таб.З, 2- 
18]. Отнесенный Г.Ф.Корзухиной к эпохе “ древ
ностей антов” курган датировали тем же време
нем А.М .Обломский и В.Е.Родинкова [Гавриту
хин, Обломский, 1996, с. 122, 161]; да и мы понача
лу ошибочно синхронизировали его с клин-ярским 
погребениям. Но уверенная схожесть бляшек с на
борами Субботицкого могильника [Бокий, Плет
нёва, 1988, рис.1, 5, 10; рис.7, 4] и целого ряда ко

120__________________________________
чевнических погребений Приуралья и Алтая втрой 
пол.VIII -  IX вв. скорее относит указанное погре
бение к мадьярским периода 838-890 гг.. Такое глу
бокое проникновение мадьяр в лесостепь не уди
вительно, учитывая данные “ Повести временных 
лет” о их появлении под Киевом (датировка 898 
г., скорее всего, произвольна, поскольку уже в 896 
г. мадьяры заняли Паннонию). Очевидно, восточ
нотюркское влияние на поясные и сбруйные на
боры в VIII в. не распространилось дальше При
уральского региона, и только в IX в. с переселени
ем мадьяр отдельные детали проникли в Причер
номорье, а потом и в Центральную Европу.

Таким образом , из комплексов хазарского 
круга к горизонту Вознесенки уверенно принад
лежат Глодосы, Новые Санжары, Ясиново, П ор
товое, м.1 Новогригорьевки, Романовка, п .11 к.1 
Ковалевки И, п. 10 к.4 у ст.Калининской, п.1 к. 13 
Дорофеевского могильника, п.1-5 Директорской 
Горки, погребения грунтового могильника № 53а, 
56, курганы № 6, 14, 23, 26, 29, 49, 66а, а также, 
очевидно, 20 и 37 Чир-Ю рта, поминальный ком
плекс из М окрой Балки, разрушенные погребения 
Камунты; из аланских - к. 29/1985 могильника 
Клин-Яр III, катакомбы № 1К, 7, 15, 21, 113, 124 
М окрой Балки. Указанные катакомбы М окрой 
Балки по И .О .Гавритухину и В.Ю .М алаш еву 
[Гавритухин, Обломский, 1996, рис.86; рис.87; 
Гавритухин, Малашев, 1998, рис.1; рис.5-7] отно
сятся к периодам (или точнее -  группам, выделен
ным благодаря корреляции типов керамики и 
поясных наборов) Ilia, Ш б и Ш в. Учитывая крат
ковременность горизонта Вознесенки, отличия 
трудно считать хронологическими, скорее всего, 
для их объяснения следует искать другие причи
ны. О тносительно кочевнических комплексов 
нельзя не отметить факт доживання геральдиче
ских наборов до горизонта Вознесенки. В первую 
очередь это касается кочевнического п.10 к.4 у 
ст.Калининской и кавказского п.10 А гой ского  
аула. Поясной набор из П ор тового  [Баранов, 
1990, рис.40; рис.41, 2-11] по форме деталей и 
перегородчатой полихромной инкрустации за
метно отличается от наборов из других комплек
сов ацибаш евского типа, поэтому его поздняя 
дата не так уж удивительна. Сам комплекс из А р 
цибашево по серьге в виде перевернутой пирамид
ки зерни с шариком на конце, возможно, тоже от
носится к горизонту Вознесенки, хотя скорее он 
синхронен Келегеям. В целом же горизонт Возне
сенки характеризируется изживанием геральдиче
ских традиций, что хорош о иллюстрируют рядо
вое п.11 к.1 Ковалевки II (геральдические бляш
ки отсутствую т, пряжка сохраняет В-образную 
форму, но цельнолитая, язычок железный, щиток 
отсутствует), а также памятники новинковского 
типа в Поволжье. Не совсем ясна ситуация с п.1 
к.8 Старонижестеблиевской I. В погребении от
сутствуют геральдические детали, но отсутству
ю т и явные изделия горизонта Вознесенки, хотя 
в общих чертах к ним близки поясные наконеч
ники. Ш тампованная фигурная бляшка (таб.1, 
108) напоминает уже салтовские бляшки ІХ -Х  вв.. 
Не совсем объясним и развитый салтовский кув
шин [Атавин, 1996, таб.27]. Погребение отлича
ется и по погребальному обряду от  описанной 
А .Г .А тави н ы м  прикубанской группы . Такое 
сочетание признаков, на наш вгляд, возможно для 
следующего горизонта Галиат-Геленовка. К го 
ризонту Вознесенки, судя по описанию О .С .О р
лова, следует отнести и погребение из Яблони “ на 
основании берестяной обкладки и ножен палаша, 
которые имеют аналоги в декоре позднеаварских
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наконечников и пластин Вознесенского комплекса” 
[Орлов, 1985, с. 104].

Горизонт Галиат-Геленовка.
Перерастание горизонта Вознесенки в горизонт 

Столбище-Старокорсунская нельзя назвать быст
рым. Довольно резкое появление литых позднеавар
ских поясных гарнитур и быстрая смена ими средне
аварских, конечно, не могла не затронуть знать 
хазар, зависимость поясных и сбруйных наборов 
которой от аварских ярко проявилась уже на этапе 
Вознесенки. Н о, как оказалось, столь же резкой 
смены традиций у ремесленников, обслуживающих 
хазар, не случилось. Между горизонтом Вознесен
ки и горизонтом Столбище-Старокорсунская поя
вился кратковременный переходной горизонт, объе
диняющий в себе довольно разнородные комплек
сы, общей чертой которых является сохранение от
дельных старых традиций и появление новых.

Наиболее интересен, к величайшему сожале
нию, только словесно описанный подкурганный 
поминальный комплекс из Большой Орловки [Ко- 
сяненко, 1983]. Судя по описанию, наряду с бляш
ками Вознесенского типа, в комплексе уже были 
аркообразные стремена салтовского типа, а также 
удила с S-видными стержневыми псалиями и пса- 
лиями, концы которых оформлены в виде стилизи- 
рованных конских головок. Также следует отметить 
серебряный поясной наконечник вытянутой U- 
образной формы с двумя петельками вверху, укра
шенный растительным орнаментом [Косяненко, 
1983, с .114]. Подкурганное трупосожжение из Ге- 
леновки [Rulikowski, 1880], к счастью, опубликова
но практически полностью и его материалы до сих 
пор сохранились в Кракове (сообщение Л.В.Томи- 
лович). Вытянутый колокольчик [Rulikowski, 1880, 
tab.III, 11] находит аналогии в Вознесенке [Грінчен
ко, 1950, таб.VI, 8]. Плоские бронзовые бляшки 
(таб.1, 125, 127) сохраняют орнамент изделий Воз
несенского круга, но они уже литые. Щ иток одной 
из пряжек имеет геральдическую форму, но рамка 
овальная, круглая в сечении (таб.2 ,55). Пряжка уже 
близка салтовским, но отличается пластинчатым 
язычком и соответственно отсутствием утолщения 
в месте соединения рамки со щитком. Пряжки с рам- 
чатым щитком (таб.2, 64, 65) аналогично пряжкам 
из к.23 и к.29 Чир-Юрта имели пластинчатый язы
чок, хотя в комплексе присутствует и язычок от 
шарнирной пряжки [Rulikowski, 1880, tab.III, 4]. 
Интересна большая пряжка с вытянутой овальной 
рамкой и таким же рамчатым щитком (таб.2, 85). 
Близкая пряжка происходит из слоя середины VIII 
в. Пенджикента [Распопова, 1980, рис.61.5]. Круп
ный бубенчик с прорезью [Rulikowski, 1880, tab.III, 
15] находит аналогии не только в поздних комп
лексах, но и к.6 Чир-Юрта (таб.1 ,141). Рамка пряж
ки из к.6 Чир-Юрта, как отмечалось выше, заост
рена на конце (“ треугольная” ) (таб.2, 80). Это по
здний признак, но весь комплекс кургана, на наш 
взгляд, относится именно к данному горизонту. К 
этому же горизонту принадлежат к.80 и к.82 Чир- 
Юрта. В к.80 была византийская шарнирная пряж
ка без щитка (таб.2, 18). Рамка сегментбвидной 
формы, на переднем конце - ограничители для языч
ка; язычок сужается посредине, на заднем конце 
расположен овальный выступ. Хазарская пряжка, 
разработанная на основе пряжек данного типа, най
дена в к.82 (таб.2, 6). Рамка пряжки овальная, язы
чок широкий, на заднем конце -  подовальный вы
ступ, щиток U -образный, декорирован характерной 
Вознесенской пальметтой. В комплект с пряжкой 
входил аналогично декорированный поясной на
конечник вытянутой U -образной формы с двумя 
петельками вверху (таб.З, 102). Более крупная пряж-

J21
ка найдена в подкурганном трупоположении из 
Тепсеня (таб.2, 3). Её рамка сегментовидная, щи
ток пропорционально длиннее, немного отличает
ся и орнамент. К поясному набору относятся и две 
серебряные прямоугольные бляшки с прорезью по 
центру, крепившиеся четырьмя гвоздиками (таб.З, 
4). Палаш без перекрестья, раннего типа [Баранов, 
1990, рис.45,1]. Стремена, к сожалению, не описаны. 
К украшению сбруи принадлежат серебряные по
золоченные круглые и квадратные бляшки, крепив
шиеся четырьмя гвоздиками [Баранов, 1990, рис.45, 
6-І5]. Аналогичные бляшки найдены в позднеавар
ском погребении 38 Тисадержа вместе с характер
ными для салтовской сбруи круглыми бляшками с 
отверстием посредине, крепившимися тремя гвоз
диками [Kovrig, 1975b, fig .8 ,1-7]. Также подкурган
ное трупоположение из Заплавки [Шалобудов, 1983] 
отличается по инвентарю. Большие квадратная и 
трапециевидная железные пряжки из погребения 
узкой даты не имеют, интересны, правда две брон
зовые обоймы вместо щитка на одной из пряжек 
(таб.2, 86), характерные только для VII в. [Шало
будов, 1983, рис.1, 6, 7]. Поясные наконечники ли
тые. Один (таб.1, 68) подгеральдической формы, 
другой U -образный, декорирован по контуру ими
тацией шариков (таб.1, 69). Последнему близки 
наконечники из к.2 Джаги II и к.21 Мокрой Балки 
(таб.1, 50, 51). В к.2 Джаги II также находилась 
имитация бляшек круга Вознесенки (таб.1, 67) и 
большая поясная пряжка в “ вытянутыми губами” 
(таб.2, 63), аналогичная пряжкам из п.1 Песчанки 
[ОАК за 1898 г., с. 125, рис.2] и к.79 Дмитровки (таб.2, 
62). Обоюдоострый меч с прямым перекрестьем из 
Заплавки [Шалобудов, 1983, рис.1, 3] находит ана
логии только в комплексах следующего горизонта, 
а восьмеркообразные стремена [Шалобудов, 1983, 
рис.1, 2] наоборот -  только в комплексах предыду
щего. В к.29/1985 могильника Клин-Яр III и га- 
лиатском склепе 1935 г. [Крупнов, 1938, рис.З, 15] 
находят аналогии штампованные круглые бляшки 
сбруи [Ш алобудов, 1983, рис.1, 8]; аналогичные 
были и пп.66, 74 Мыдлань-Ш ая [Генинг, 1962, 
таб.IV, 1]. Склеп 1935 г. Галиата -  один из наибо
лее интересных аланских комплексов горизонта. 
Все бляшки из склепа штампованные, часто запол
нены пастой подобно бляшкам из Перещепины и 
Глодос. Орнаментацию изделий Вознесенского кру
га сохраняют полусферическая бляшка [Крупнов, 
1938, рис.З, 1] и квадратные бляшки (таб.1, 84). 
Часть бляшек сбруи (таб.1, 94) имитирует “ колеси
ка” из Перещепины, Макуховки, Ясиново, а так
же, очевидно, Большой Орловки; образцом для га- 
лиатских бляшек, очевидно, стало четырехлучевое 
“ колесико” из Камунты [Уварова, 1900,таб.СХХШ , 
25]. Также в Камунте находит аналогии трехлопас
тная штампованная бляшка (таб.1, 102, 103), более 
мелкая найдена в Новых Санжарах [Смиленко, 
1968, рис. 1,5]. Треугольные с ушком бляшки [Круп
нов, 1938, рис.З, 11] известны также в Кунбабоне, 
Перещепине, Келегеях. В комплексе есть харак
терный наконечник горизонта Игар-Озора [Круп
нов, 1938, рис.З, 7], который сочетается с бляшкой с 
изображением не менее характерного позднеаварс
кого грифона (таб.1, 109). Аналогичных грифонов 
находим на бляшках п.5 Песчанки (таб.1, 110) и на 
наконечнике из п.1 Манякского могильника [Ма
житов, 1981а, рис.З, 10]. Бляшки с чешуйчатым ор
наментом (таб.1, 46) были в п.4 Песчанки вместе с 
литым наконечником пояса [ОАК за 1898 г., с. 128, 
рис. 11-13] и к.52 Дмитровского могильника (таб.1, 
47), похожие -  в склепе 381 Скалистого (таб. 1,49) и 
аварском п.7 Кишкорош Себе-Пушта (таб.1, 48). 
Вытянутые фигурные бляшки (таб.1, 105) находят
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28, 32, 60, 82 -  Старый Сайтов (28-кат .22 ; 32, 82 -  кат.21; 60 -  кат. 15); 29 -  Обозное; 33, 38 -  Эски-Кермен (33 -  склеп 290;
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близкую аналогию в позднеаварском п.137 могиль
ника Немешвёлдь (таб.1, 106). Также в склепе най
дена сабля с прямым перекрестьем и подковообраз
ные бляшки (таб.З, 51), характерные для следую
щего горизонта. Интересна пластинчатая фибула 
из п.5 Песчанки [ОАК за 1898 г., с. 131, рис.32]. А.К- 
.Амброз считал её поздним дериватом фибул круга 
Пастырское-Харьевка [Амброз, 1993, рис. 1], чему во 
многом способствовала находка аналогичной фи
булы в Верхнем Салтове. О.М.Приходнюк же счи
тает её прототипами литые двущитковые фибулы 
и фактически допускает небольшое запаздывание 
по сравнению с пастырскими [Приходнюк, 1998,
с. 14, рис.Ю]. Учитывая, что по форме рамки бли
жайшие восточноевропейские аналогии харьевской 
пряжке (таб.2, 70) происходят из комплексов гори
зонта Галиат-Геленовка, а аналогии декору щитка 
известны не только в позднеаварском декоре круга 
ЭрзеКе-Врап (кстати, производном, по мнению 
Й.Вернера, от декора изделий круга Перещепина- 
Вознесенка) [Werner, 1986, taf.25-29], но и в издели
ях собственно хазарского круга, харьевский клад, 
на наш взгляд, следует считать синхронным гори
зонту Галиат-Геленовка, а следовательно, и п.5 
Песчанки. Таким образом, фибула из Песчанки не 
поздний дериват, а, скорее всего, синхронное под
ражание харьевским пластинчатым фибулам. Как 
аргументировалось выше, к горизонту Галиат-Ге
леновка также следует отнести п.141 Борисово и п.1 
к.8 Старонижестеблиевской I.

Горизонт Столбище-Старокорсунская
(горизонт I салтовской культуры или ранне- 

салтовский).
Первая попытка выделить горизонт принадле

жит А .К .А м брозу [Амброз, 1971, №3 с. 130-131, 
рис. 13], хотя исследователь и посчитал его не 
хронологическим горизонтом, а специфическим 
кавказским вариантом памятников, синхронных 
салтовским. Его настоящее значение стало понятно 
позже, когда были открыты подкурганные погре
бения в Веселовском [Мошкова, Максименко, 1974, 
с.45-48], Новосадковском, Кировском V могиль
никах [Власкин, Ильюков, 1990], в могильнике 
“ Кривая Лука’’ [Федоров-Давыдов, 1984], отдель
ные погребения -  к.4 группы I у Астахове [Евдоки
мов, Симоненко, Загребельный, 1975, с.11-12], п.1 
к.2 у с. Обозное (см. статью Комар, Піоро в данном 
номере), к.27 у с.Барановка и к.7 группы Петруни- 
но IV [Круглов, 1992]; грунтовые могильники у ст. 
Старокорсунской [Каминский, 1984; 1987], Казазо- 
во [Тарабанов, 1983], Сухая Гомольша [Михеев, 
1985], Красная Горка (раскопки В.К.Михеева), Ста
рый Салтов (см. статью В.С.Аксенова в данном 
номере), Судак IV [Баранов, Майко, Джанов, 1997]. 
Этот же горизонт для памятников Крыма был опи
сан и датирован А.И.Айбабиным [Айбабин, 1982; 
Айбабин, 1993], для памятников Поволжья -  А.В.- 
Богачевым [Богачев, 1992].

Пряжки. Шарнирные пряжки с сегментовид
ной рамкой, язычком с выступом-ограничителем на 
заднем конце и щитком с растительным декором 
описаны В.Б.Ковалевской и А.И.Айбабиным. Что
бы сократить описательность, их, на наш взгляд, 
целесообразно называть “Тепсень”  по пряжке, ярко 
иллюстрирующей сочетание византийской конст
рукции и хазарских орнаментальных мотивов. 
А.И.Айбабин разделил пряжки этого типа на 4 ва
рианта [Айбабин, 1993, с.122], но наличие орнамен
тации рамки -  это признак скорее для разделения
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пряжек внутри варианта, поэтому мы склонны вы
делять только два варианта. Вариант 1а (вариант 
1 по Айбабину) -  пряжки с неорнаментированной 
рамкой и длинным щитком с орнаментом в виде 
пальметты или другим. Э то пряжки из Тепсеня, 
Симеиза, п.48 и 77 Неволино (таб.2, 2-5). Вариант 
16 (вариант 2 Айбабину) отличается наличием 
орнаментации рамки, представлен в пп.343, 446 
К рю ковско-К уж новского могильника [Иванов, 
1952, таб.ХХХ, 2; таб.ХХХІУ, 4]. Вариант 2а (ва
риант 3 по Айбабину) - пряжки с неорнаментиро
ванной рамкой и более коротким щитком (таб.2, 6, 
7, 11-14, 19, 21,22). Пряжки варианта 2а хазарской 
группы довольно разнообразны. У  п.185 Казазово 
щиток прямоугольной формы (таб.2, 7). Близки 
между собой пряжки из к.6 Веселовки и к.5 Кривой 
Луки (таб.2, 1 1 ,1 2 )- щиток ажурный, имеет форму 
узкой рамки, пространство внутри которой запол
нено растительной композицией; выступ-ограни
читель язычка пряжки из Веселовского могильни
ка инкрустирован стеклянной вставкой, а пряжки 
из к.5 Кривой Луки - орнаментирован. На рамке 
пряжки из Фативижского клада -  небольшой рель
ефный декор, отличный от декора пряжек вариан
та 26; щиток же, как и все детали поясного набора, 
украшен изображением орла, схватившего зайца 
[Козловська, 1928, таб.1; мал.2]. Рамка пряжки из 
п.ЗЗ Судака IV (таб.2, 14) с “ вытянутыми губами” . 
Пряжка же из п.42 этого могильника (таб.2, 13) 
может быть и более поздней, поскольку в Крыму 
аналогичные пряжки бытуют и в IX в., отличаясь 
только меньшими размерами и декором щитка [Ай
бабин, 1993, рис.4, 14]. Вариант 26 (вариант 4 по 
Айбабину) - с орнаментированной рамкой (таб.2, 
15, 16, 20) -  п.106 Казазово, Ленинахабль, п.405 
К рю ковско-К уж новского могильника [Иванов, 
1952, таб.X X X I, 6]. В п.30 могильника Судак IV 
найдена пряжка с вытянутой овальной рамкой и 
подтреугольным декорированным щитком (таб.2, 
9). Это характерная пряжка для синхронного го
ризонта Крыма [Айбабин, 1993, рис.З, 8-10]. Пряж
ки типа “ Старокорсунская” -  наибольшая коллек
ция пряжек п рои сходи т из могильника у ст. 
Старокорсунской. Вариант 1а - пряжки с сегменто
видной рамкой и несколько удлиненным полуоваль
ным неподвижным щитком, который крепился к 
ремню тремя шпеньками; язычок полый, трехгран
ный в сечении, на заднем конце имеет выступ-огра
ничитель (таб.2, 23, 29-31, 36). Пряжки встречены в 
пп. 1,58,63 из Старокорсунской, Обозном, к.6 Бру- 
сянского могильника, также в Крыму (склеп 394 из 
Скалистого). Пряжка из Обозного (таб.2, 29) - по 
всем признакам местный салтовский дериват, ис
полненный в типично салтовской манере с полу
круглым выступом на щитке и валикообразным 
утолщением в месте соединения рамки и щитка. 
Близкая аналогия пряжкам варианта 1 а известна в 
кургане 5 из Катанды II (таб.2, 17), отдаленная - в 
Вознесенке (таб.2, 56). Похожая в общих чертах, но 
немного другого типа, небольшая пряжка найдена 
в п.270 Сухой Гомольши. Её рамка овальная, на 
переднем конце имеет ограничители для язычка; 
щиток ажурный, U -образный, заострен на нижнем 
конце; язычок узкий, полый, трехгранный в сече
нии [Михеев, Дегтярь, 1980, таб.XXV, 6], ей близка 
явно более поздняя пряжка из склепа 627 Скалис
того (таб.2, 37). Вариант 16 отличается наличием 
орнаментации рамки и щитка пряжки, а также спо
собом крепления к ремню (таб.2, 24-27, 32, 33, 38).

38-склеп 220; 89 - склеп 257); 34 -  Малая Рязань, п.З к.5; 41, 52, 56 -  Вознесенка; 43, 46, 47 -  Кунбабонь (43, 47 - п.1; 46 -  п.2); 45, 
48 -  Келегей; 51, 61 - Клин-Яр III, к.29/1985; 54, 55, 64-66, 85 -  Геленовка; 62, 73, 81 -  Дмитровка (62 -  кат.79; 73 -  кат.143; 
81 -кат.83); 63-Джага 2, кат.2; 70-Харьевка; 72 - Петрунино IV, к.7,78,79- Борисово (78-п.138; 79-п.141); 8 6 -Заплавка.



Таб.З. 1 -  Перещепина; 2 - Клин-Яр III, к. 29/1985; 3,13,29,58, 82, 89,139,140-Столбище;4, 9 -Тепсень (4-курган 1929 г.; 9 -  п.11); 
5,27, 28,33-35;38,43,57, 75,85,90, 105, 110,111, 121 -Старокорсунская (5,38, 85, 9 0 -п.8; 28, 121-п.14; 33, 105 -  п.63; 3 4 -п.35; 
43-п.50; 57-п .1; 75-п .1 5; 110- п.7); 6, 77, 88 -  Обозное; 7, 8, 76, 81, 87, 101 -к .6  Веселовского могильника; 10 - п. 10к.4 у  
ст.Калининской; 11, 26,52, 61,106-Скалистое(11, 26,52-скпеп767; 106-склеп402); 12-Стерлитамак; 14-Султановское; 15, 
44, 64,108(15, 64, 108-п.6;44-п.8); 16,17,39-42,49,115-Дмитровка(1 6 -кат.52; 17-кат.143;49,115-кат.79); 18-Кештели; 
19, 21, 65, 8 3 -Новосадковскиймогильник(19, 83- к.8; 21 - к.16; 6 5 -к.24); 20, 54, 59, 60, 114-Казазово (20, 114- п.106; 54, 59, 60 
- п. 185); 22-Катанда II, к.5; 23,32, 48, 56, 72,116-118-СтарыйСалтов(23,56-кат.21;32, 48, 72,117-кат.7; 116-кат.15; 118- 
кат. 22); 24, 31, 84,134, 136-к.ЗКировского Vмогильника; 25, 30-Верхний Салтов; 36, 86, 104, 135-КраснаяГорка (36-п.236;



А.В.КОМАР ПРЕДСАЛТОВСКИЕ И РАННЕСАЛТОВСКИЙ ГОРИЗОНТЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Известиш  три экземпляра из пп.'8, 4 /  и разру- 
шенного погребения Старокорсунской и один из 
к.21 Старого Салтова; похожие пряжки происхо
дят также из склепов 220, 290 Эски-Кермена и скле
па 2789 (1908 г.) Херсонеса (таб.2,24,33,38). У пряж
ки из кат.21 Старого Салтова иной язычок, это ско
рее следствие ремонта пряжки, чем использование 
язычков разных типов. Пряжки варианта 2 имеют 
овальную рамку и более вытянутый щиток, а так
же небольшой узкий язычок. Это поздний дериват 
пряжек варианта 1а. Пока известен один экземп
ляр из к.22 Старого Салтова (таб.2, 28), но похо
жая пряжка была и в п.53 Безводного [Краснов, 
1980, рис.41, 4]. Пряжки типа “ Кунбабонь” имеют 
не сегментовидную, а трапециевидную рамку. С об
ственно, в комплексах хазарского круга представ
лены только поздние дериваты византийской пряж
ки из Кунбабоня (таб.2, 43). Вариант 1 -  рамка ор
наментирована, щиток подвижный (таб.2, 34, 42). 
Два экземпляра происходят из п.5 к. 14 Брусянского 
и п.З к.5 Малорязанского могильников. Вариант 2 
-  рамка неорнаментированная, щиток неподвиж
ный (таб.2, 35, 44). Один экземпляр происходит из 
п.42 Старокорсунской, известны также в Крыму 
(склеп 767 Скалистого). У пряжки из п. 139 Крю
ковско-Кужновского могильника щиток не цель
ный, а рамчатый [Иванов, 1952, таб.ХХХП, 4]. П о
здний дериват пряжки типа “ Сиракузы” происхо
дит из п.14 могильника у ст. Старокорсунской 
(таб.2, 77). Пряжка максимально приближена к 
пряжкам типа Старокорсунская, и, поскольку ана
логий пряжке нам найти не удалось, не ясно, следу
ет ли выделять её в отдельный вариант, или счи
тать оригинальным экземпляром. Также, очевид
но, поздним дериватом пряжек VII в. с В-образной 
рамкой является пряжка из к.6 Веселовского могиль
ника (таб.2, 50). Близкая аналогия известна из Са
маркандского музея, но она не датирована [Рас- 
попова, 1980, рис.61, 10]. Пряжки с овальной рам
кой и “ вытянутыми губами” из кат. 15 Старого Сал
това и кат.79 Дмитровки (таб.2, 60, 62), очевидно, 
являются наследием горизонта Галиат-Геленовка. 
Амулетообразные пряжки треугольной формы с 
роговидными выступами на углах (таб.2, 83) про
исходят из пп. 1, 36, 61 Старокорсунской. Они из
вестны и в более ранних погребениях 13,40 из Чир- 
Юрта [Ковалевская, 1981а, рис.1.8-9], и в более по
здних Верхнесалтовского могильника [Плетнева, 
1967, рис.44, 65-66]. Пряжки с овальной рамкой, 
рамчатым трапециевидным щитком и уже шарнир
ным язычком (таб.2, 71-74) представлены в к.6 Ве
селовского могильника, к.7 Петрунино IV, п.39 
Старокорсунской, кат. 143 Дмитровки. Аналогич
ные пряжки известны в Пенджикенте в слое первой 
четверти VIII вв. [Распопова, 1980, рис. 61, 4-7]. 
Характерная салтовская пряжка с “ треугольной” 
рамкой и цельным полуовальным щитком была в 
п.11 из Тепсеня (таб.2, 75).

Детали поясных наборов. Прямоугольные на
кладки с прорезью по центру. Вариант 1 -  сделаны 
из серебряной или золотой пластины, имеют по уг
лам четыре гвоздика, крепившие накладку к рем
ню (таб.З, 1-5). Были в более ранних комплексах 
Перещепины, кат.29/1985 из Клин-Яра, подкурган
ном погребении из Тепсеня, а также в к.6 Веселовс
кого могильника [Мошкова, Максименко, 1974, 
с.48], Столбище. Сюда же отнесена накладка с дву

125мя гвоздиками из грунтовой могилы № 11 Тепсеня 
(таб.2,9) и бронзовая накладка квадратной формы 
из п.8 Старокорсунской (таб.З, 5). Вариант 2 -  брон
зовые литые накладки прямоугольной формы, с 
двумя шпеньками с обратной стороны Происходят 
из к.4 группы “ Четыре Брата” , п.89 Сухой Гомоль- 
ши, комплекса из Пятницкого [Мошкова, Макси
менко, 1974,табА1,9; Михеев, 1985,рис.7,18;рис.12, 
4], широко представлены в Дмитровке (тип I по
С.А.Плетневой) и других салтовских комплексах 
горизонта II (таб.4, II). В комплексах интересую
щего нас горизонта накладки варианта 2 не извес
тны, но здесь описаны чтобы не возникло путани
цы с накладками варианта I. В Крыму они встре
чаются в комплексах первой половины IX в. [Айба
бин, 1993, рис.2, 39]. Вариант 3 -  ажурные литые 
серебряные накладки с растительным декором 
(таб.З, 6-8). Две накладки происходят из к.6 Весе
ловского могильника и три из Обозного. Орнамен
тирована и бляшка из Стерлитамака (таб.З, 12), но 
её декор другой. Рельефная бляшка из склепа 767 
Скалистого (таб.З, 11) другого типа, аналогичные 
известны в позднеаварском погребении из Будапеш
та [Hampel, 1905, b.III, taf.76, 18-20]. Серебряные и 
бронзовые накладки с прорезью внизу бляшки. Ва
риант la -  серебряная накладка подквадратной 
формы, крепившаяся четырьмя гвоздиками по уг
лам, из к.16 Новосадковского могильника (таб.З, 
21). Вариант 16 -  штампованные бляшки прямоу
гольной или слегка подтрапециевидной формы, 
декорированные (таб.З, 32-34). Происходят из пп.1, 
35,63 и разрушенных погребений Старокорсунско- 
го могильника, кат.7 Старого Салтова. К ним близ
ка бляшка из к.З Кировского V могильника (таб.З, 
31). Аналогичные накладки, но без декора, харак
терны для тюркского поясного набора VIII в.. Они 
были в уже упоминавшемся кургане 5 из Катанды 
II (таб.З, 22), в слое середины VIII в. Пенджикента 
[Распопова, 1980, рис.63, 1, 3). Вариант 2 -  бляшки 
фигурной подтрапециевидной формы с раститель
ным орнаментом, литые или штампованные (таб.З, 
13-18). Известны в Столбище, катакомбах 52 и 143 
Дмитровки, Песчанке, Султановском, в позднеавар
ских погребениях могильника Кештели [Hampel, 
1905, b.III, taf. 151, 4]. Вариант 3 -  бляшки полу
круглой формы с растительно-геометрическим де
кором или неорнаментированные (таб.З, 44, 46, 47) 
- п.9 Дроновки III, п.185 Казазово, п.8 Песчанки, 
Хазнидон, Ленинахабль, п.139, 343 К рюковско- 
Кужновского могильника, п.29,30 Неволино; Эски- 
Кермен, склеп 339, Скалистое, склеп 364 и др.. П о
хожие бляшки характерны для синхронных тюркс
ких поясных наборов. Именно бляшка тюркского 
типа найдена в п.77 Неволино (таб.З, 45); в Пенд
жикенте они найдены в слое середины VIII в. [Рас
попова, 1980, рис.63, 4-7]. Вариант 4 -  пряжкооб
разные накладки с прямоугольной рамкой и непод
вижным (Столбище) или подвижным (Старокорсун
ская, п.14) щитком удлиненной полуовальной фор
мы с растительным или геометрическим декором 
(таб.З, 28, 29). Ближайшая аналогия -  пряжка из 
Верхнесалтовского могильника (таб.З, 30), но 
пряжки такой схемы в салтовской культуре про
сто неизвестны. Скорее всего, накладка от пояс
ного набора была позже переделана мастером под 
пряжку, или же взята как образец. Вариант 5 
отличается от предыдущего меньшими размерами

8 6 -п.8; 135 -п.144); 37, 68, 69, 79, 80, 130,131 - к.5 Кривой Луки XXVII; 45, 109-Неволино, п.77; 46-Дроновка III, п.9;47,53-Эски- 
Кермен (47- склеп 339; 53 - склеп 181); 50, 70, 71, 138-Врусяны (50, 70- л .4 к.22; 71 -п.5к.14; 138-п.1 к.13); 51 -Галиат, склеп 
1935г.;55, 119-Тополи;62-Гиджгид;66-Херсонес;67-Астахово;73-Маяки;74, 100, 122, 125,126,141 -Нетайловка (loo-  
п.142; 125, 126-П.164Б; 141 -п.134); 78- СухаяГомолыиа, п.262; 102-Чир-Юрт, к.82; 103, 137-КриваяЛука IX, к.12; 107-Керчь; 
112,124,128-Мыдлань-шай(112-п.84; 124-п.52; 128-пЩ ; 113-Малая Рязань, п.З к.5; 120-Борисово, п.94; 127-Осиновский III 
могильник, к.7; 132-Межо-Тур; 133-Хомокмедь-Халом, п.48.
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и, скорее всего, использовался не в поясном набо
ре, а для ремешков обуви. Вариант 5а имеет ажур
ный щиток - известны три экземпляра из к.5 Кри
вой Луки, п.8 Старокорсунской и п.236 Красной 
Горки (таб.З, 36-38). Вариант 56 (бляшки типа 2 
по С.А.Плетневой) более поздний -  бляшки с цель
ным фигурным щитком (таб.4, 12-14) - кат.З, 22, 
П9 Дмитровки, кат. 16 Старого Салтова, склеп 6 
Аромата [Айбабин, 1993, рис.8, 6]. Вариант 6а яв
ляет собой как бы сдвоенную бляшку варианта 4 
(таб.З, 2-27). Два экземпляра происходят из к.З 
Кировского V могильника, третий из разрушен
ного погребения Старокорсунского могильника, 
один в Верхнем Салтове, аналогии -  в склепе 767 
Скалистого, п.87, 109, 119 Деменковского могиль
ника [Голдина, 1970, таб.40, 24, 25]. Вариант 66 
(бляшки типа 2 по С.А.Плетневой) -  сдвоенные 
бляшки варианта 5 -  п.50 Старокорсунской, кат.54, 
55 Дмитровки (таб.4, 15-17). Вариант 7 -  фигур
ные подпятиугольные бляшки -  один экземпляр из 
разрушенного погребения Старокорсунского мо
гильника (таб.З, 23, 35). Напиминает уже более 
поздние салтовские детали. Близка по форме и 
бляшка из кат.21 Старого Салтова. Вариант 8 -  
бляшки с прорезью, имитирующие двусоставные 
шарнирные детали ремня. Вариант 8а -  бляшки 
прямоугольной формы -  п. 106 Казазово (таб.З, 19); 
вариант 86 -  бляшки ф игурной п одтрап е
циевидной формы -  к.8 Новосадковского могиль
ника (таб.З, 20), п.361 Крюковско-Куж новского 
могильника [Иванов, 1952, таб.ХХ Х , 5].

Соединительные детали дополнительных рем
ней. В литературе нет единого названия для этих 
деталей, что обусловлено сложностью их формы, 
но в восточнотюркских наборах аналогичные из
делия называют “ лировидными” подвесками. И 
хотя восточноевропейские образцы несколько иной 
формы, это название можно использовать и для них. 
Вариант 1а -  двусоставны е подвески с тра
пециевидной рамкой на одном конце и кольцом с 
ушком, крепившемся при помощи шарнира к ос
нове, - на другом (таб.З, 73, 75, 77, 78). Происходят 
из Обозного, п.15 Старокорсунской, п.262 и комп
лекса 6 Сухой Гомольши [Михеев, 1974, таб.ХШ , 
21], пп.264/к.24 и 2 8 9 /К .2 8  Красной Горки и подъём
ного материала Цариного городища (т.е. Маяки - 
этот вариант названия целесообразно использо
вать, чтобы не путать городище с одноимённым, 
но более известным Маяцким). Вариант 16 (таб.З, 
79) отличается от предыдущего тем, что кольцо не 
имеет ушка, а пропущено непосредственно в петлю 
основы подвески, стал базовым для более поздних 
салтовских подвесок (таб.З, 86). Появление таких 
подвесок в горизонте иллюстрирует экземпляр из
к. 5 Кривой Луки XXVII. Вариант 2 не имеет коль
ца на конце, а оканчивается просто фигурной нож
кой. Также только возникает в горизонте: вариант 
2а - два ранних экзем пляра из к. 24 Новосадковского 
могильника, Астахово и Херсонеса (таб.З, 65-67); 
вариант 26 - экземпляр с уже характерным салтов- 
ским декором из к.5 Кривой Луки XXVII (таб.З, 68). 
“ Лировидные” подвески вариантов 1-2 практичес
ки не встречаются в крымских и кавказских комп
лексах, являясь в то же время характерной деталью 
салтовского и восточнотюркского поясного набора.

Двусоставные детали ремня в виде щитка с под
вешенным на шарнире кольцом. Вариант 1: щиток 
круглой формы, декор аналогичен пряжке из Теп
сеня, нижняя подвеска преимущественно квадрат
ной или прямоугольной формы (таб.З, 60,61). Встре
чен в п.185 Казазово, Ленинахабле, п.139 Крюков
ск о-К уж н овск ого  могильника [И ванов, 1952, 
таб.Х Х Х , 13], аналогичный щиток найден в слое
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Скалистинского могильника, немного иной декор 
у бляшки из к .47 Л агеревского могильника в 
Приуралье [Мажитов, 1981а, рис.42, 28]. Вариант 
2: щиток овальной формы, подвеска круглая (таб.З, 
63,64) -  п.6 Песчанки, Ленинахабль, п. 139 Крюков
ск о-К уж н овск ого  могильника [И ванов, 1952, 
таб.ХХХІ, 8; таб.ХХХН, 2]. В общих чертах близ
кие бляшки известны и в Фативижском кладе [Коз- 
ловська, 1928, таб.1]. Щ иток, как и у аварских бля
шек, слегка заострён вверху, нижняя подвеска толь
ко декоративная, поскольку ремешёк сквозь неё 
пропустить нельзя, она аналогична повеске двусо
ставного наконечника из п.134 Нетайловки (таб.З, 
141) и близка подвескам наконечников из п.164б 
этого же могильника (таб.З, 125, 126). Вариант 3: и 
щиток, и подвеска прямоугольной формы -  п.405-6 
К рю ковско-К уж новского могильника [Иванов, 
1952, таб-XXXIV, 9], бляшка-имитация была и в 
п. 106 Казазово (таб.З, 20). Двусоставные бляшки -  
характерная деталь позднеаварского пояса, близ
кие аналогии есть бляшкам вариантов 1-2 [Hampel, 
1905, b.III, taf. 75,3; taf.105, 7-9; taf.164, 1; Garam, 
1975, fig.23, 3-6]. Вариант 4 (бляшка с кольцом тип 
2 по С.А.Плетневой) -  щиток прямоугольный, час
то заострен сверху, кольцо подкруглое -  кат. 16 Ста
рого Салтова (таб.4, 33), кат.70, 106 Дмитровки и 
т.д. (таб.4, И, IV) - уже более поздний и в горизонте 
Столбище-Старокорсунская не известен.

Подковообразные бляшки (таб.З, 49-58), судя 
по остаткам ремней, располагались вокруг отвер
стий в ремне повернуто набок. Бляшки довольно 
разнообразны по форме, декору и технике изготов
ления, но в основном синхронны, поэтому разделе
ние их на варианты тут нецелесообразно. Встрече
ны в пп.1, 35, 58 Старокорсунской, Столбище, То
полях, п. 185 Казазово, п.139 Нетайловки [Кры- 
ганов, 1992, таб.ХХЛТН, 2], п.4 к.22 Брусян, кат.21 
Старого Салтова, кат.79 Дмитровки, п.7 Песчан
ки [ОАК за 1898 г., рис.43-44], фативижском кладе 
[Козловська, 1928, таб.1]. Бляшки известны в Кры
му (Скалистое, склепы 329,767; Эски-Кермен, склеп 
181 [Айбабин. 1990, рис.53, 26, 29, 35]), в Прикамье 
[Голдина, 1970, таб.39,16-18; Erdelyi, Ojtozi, Gening, 
1969, taf.XXVIII, 17; taf.XXXI]. Следует отличать 
деградированные бляшки, напоминающие подко
вообразные, штампованные или сделанные из пла
стины, крепившейся к ремню тремя гвоздиками 
(таб.З, 48; таб.4, 35-37) - пп. 22, 48, 50 Старокорсун
ской, кат.7 Старого Салтова.

Колчанные крюки отмечены только в Столби
ще [Афанасьев, 1987, рис.2, 4] и к.З Кировского V 
могильника [Власкин, Ильюков, 1990, рис.5, 22]. В 
последнем случае это обычный салтовский крюк, 
тогда как в Столбище крюк выполнен в том же си- 
тиле, что и весь набор.

Из декоративных бляшек ремней можно отметить 
усеченно-овальные бляшки из склепа в Гиджгиде, 
п.130 Крюковско-Кужновского могильника [Иванов, 
1952, таб.ХХХ, 14], п.5 к.14 и п.4 к.22 Брусянского 
могильника (таб.З, 70-72). Круглые бляшки из кат.52 
Дмитровки (Плетнева, 1989, рис.40]очень близки по 
декору щитку двусоставной бляшки из склепа 339 
Эски-Кермена [Айбабин, 1990, рис.53,36] и бляшке из 
п.352 Крюковско-Кужновского могильника [Иванов, 
1952,таб.ХХ1Х, 8]; практически идентичная последней 
бляшка найдена в позднеаварском п.257 из Чико 
[Hampel, 1905, b.III, taf.214, 3]. Характерные позднеа
варские “жуковидные” бляшки (таб.3,130-135) найде
ны в к.5 Кривой Луки XXVII, к.З Кировского V  мо
гильника, п.144 Красной Горки.

Поясные наконечники. Вариант 1а - серебря
ные или бронзовые наконечники вытянутой U -об- 
разной формы с двумя петельками, расположенны-
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ми параллельно плоскости наконечника; декориро
ваны растительным орнаментом (рис.З, 102-106, 
110-115). Известны в Чир-Юрте, очевидно, Боль
шой Орловке, к. 12 Кривой Луки IX (аналогичный 
найден в культурном слое К расногорского м о
гильника), пп.7, 63 и разрушенных погребениях 
Старокорсунской, п. 106 Казазово, кат.79 Дмитров
ки, в Крыму - Скалистое, склепы 384, 402 и др., на 
Кавказе -  Песчанка, Ленинахабль [Ковалевская, 
19816, рис.61, 18], Султановское [ОАК за 1900 год, 
рис. 126], в Прикамье - [Erdelyi, Ojtozi, Gening, 1969, 
taf.XXXI], в пп. 139, 165, 352, 405-6, 446 Крюковс
к о-К уж н овск ого  могильника [И ванов, 1952, 
таб.ХХІХ, 7; таб.ХХХ, 6; таб.ХХХІ, 3,7; таб.ХХХН, 
6], п.84 Мыдлань-шая; наконечники данного типа 
присутствуют и практически во всех позднеаварс
ких наборах. Штампованная имитации также най
дены в кат.22 Старого Салтова (таб.З, 118), нако
нечники этого же круга, но без петелек вверху -  в 
кат. 15 Старого Салтова и п.77 Неволино (таб.З, 109, 
116). Вариант 16 отличается значительно меньшей 
длиной и пропорционально большей шириной 
наконечника (таб.З, 140; таб.4, 21). Представлены 
в Столбище и более позднем п. 11 Старокорсунской. 
Сюда же условно можно отнести и аналогичную 
по форме, но без ушек, бляшку из Столбища (таб.З, 
139). Вариант 2 по форме аналогичен варианту 1а, 
но наконечники этого варианта небольшие и, в 
свою очередь, разделяются на подварианты по де
кору. Вариант 2а - наконечник из к.6 Веселовского 
могильника (таб.З, 101) -  по декору близок нако
нечникам варианта 1а. В кат.7 Старого Салтова 
найдена штампованная имитация наконечников 
данного варианта, судя по пропорциям, но орна
мент не только не идентичен, а даже более близок к 
наконечникам варианта 2в (таб.З, 117). Вариант 26 
представлен серебряным наконечником из п.142 
Нетайловки с геометрическим декором, известным 
на поясных деталях из Столбищ а (таб.З, 100). 
Штампованные имитации данного наконечника 
известны в кат.З и 5 Дмитровки (таб.4, 25, 26), а 
также в пп.З, 5 Мыдлань-шая [Генинг, 1962. таб.ІV, 
32, 33]. Вариант 2в -  наконечники из кат. 118 Дмит
ровки, п.50 Старокорсунской, кат. 16 Старого Сал
това, склепа 391 Скалистого - относится уже к сле
дующему горизонту (таб.4, 18-20). Вариант 3 -  по
хожие по форме наконечникам варианта 1а желез
ные или бронзовые неорнаментированные наконеч
ники (таб.З, 119, 120) из Тополь, Новой Покровки, 
п.94 Борисово, п.54 Сухой Гомольши [Михеев, 1985, 
рис.7, 15] и др.. Вариант, очевидно, продолжает 
бытовать и в следующем горизонте. Вариант 4 -  
маленький наконечник ремешка прямоугольной 
формы с двумя ушками вверху, лицевая поверх
ностью декорирована (таб.З, 128, 129). Известен 
пока единственный экземпляр из к.5 Кривой Луки 
XXV II и аналогичный в п.66 Мыдлань-шая. Дву
составные наконечники. Вариант 1 -  серебряные 
или бронзовые литые наконечники, представляю
щие собой наконечник варианта 1, соединённый 
шарниром с небольшой прямоугольной пластиной, 
имеющей вверху два ушка (таб.З, 121, 122, 124). 
Известны два экземпляра из п.14 Старокорсунской 
и Нетайловки. Близкие наконечники происходят из 
п.52 Мыдлань-шая и из слоя третьей четверти VIII 
в. Пенджикента [Распопова, 1980, рис.64, 18]. Ва
риант 2 отличается от предыдущего прямоуголь
ной или подпрямоугольной формой верхней пла
стины, а также нижней деталью, являющей собой 
фигурную ажурную рамку (таб.З, 125-127,141). Три 
экземпляра происходят из пп. 134 и 1646 Нетайлов
ки и один из к.7 Осиновского III могильника в П о
волжье. Несколько отличается наконечник из фа-
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тивижского набора [Козловська, 1928, таб.1]. Он 
состоит как бы из поставленной на ребро бляшки с 
прорезью по центру варианта 3, соедененной с под
веской наконечника из п.134 Нетайловки. По раз
мерам он вполне мог использоваться и как поясная 
двусоставная бляшка, но поскольку в наборе при
сутствуют 7 одинаковых двусоставных бляшек и 
отсутствует поясной наконечник, вполне вероятно 
использование в качестве последнего именно этой 
детали. В к. 12 Кривой Луки IX найден предмет, 
интерпретированный Г.Федоровым-Давыдовым, 
как щиток пряжки (таб.З, 137). Он действительно 
отдаленно напоминает щитки пряжек типа “ Боло
нья” , но аналогичный предмет найден и в п.1 к. 13 
Брусянского могильника также без части, с кото
рой он соединялся (таб.З, 138). Не исключено, что 
это отдельный тип поясных наконечников.

Ременные скобы и обоймы. Обойма из узкой 
пластинки, концы, соединяясь, загнуты наружу 
(таб.1, 130) - существует с последней трети VII в., в 
горизонте встречена в пп.14, 50 Старокорсунской. 
Скобы варианта 1а -  литые золотые или серебря
ные с небольшим изгибом посредине. Вся поверх
ность покрыта растительным декором. Крепились 
к ремню двумя шпеньками, расположенными на 
внутренней стороне скобы (таб.З, 87-89). Были в 
Столбище, к.6 Веселовского могильника, Обозном. 
Вариант 16 -  упрощенный вариант без декора из 
бронзовой пластины найден в п.8 Старокорсунской 
(таб.З, 90). Вариант 1в -  скобы из к.8 Новосадковс
кого и к.З Кировского V могильников -  железные, 
прототипы более поздних (таб.З, 83, 84). Вариант 
2а -  золотые и серебряные скобы в виде буквы П с 
отогнутыми под прямым углом концами, на кото
рых расположены два шпенька, крепившие скобу к 
ремню. Декорирована только верхняя часть плас
тинки (таб.З, 80-82). Были в Столбище, к.6 Весе
ловского могильника, к.5 Кривой Луки XXVII. Ва
риант 26 -  один экземпляр из п.8 Старокорсунско
го могильника. Сделан из бронзовой пластины, не 
декорирован (таб.З, 85).

Истоки орнаментальных, мотивов поясных на
боров горизонта в общих чертах были рассмотре
ны А.И.Айбабиным. Исследователь совершенно 
справедливо связал часть из них со стилем ювелир
ных изделий перещепинской культуры [Айбабин, 
1982, с. 178-184]. Но название, предложенное для 
этого типа поясных наборов - “ поясные наборы 
уральского круга” , не совсем удачно. Основная мас
са таких изделий концентрируется в подкурганных 
погребениях, кавказских, крымских, фино-угорских 
могильниках и только единичные экземпляры из
вестны в Приуралье. Отдельные аналогии поясным 
деталям в Пенджикенте и погребениях восточных 
тюрков объясняется не более чем сохранением тес
ных культурных связей между восточно- и запад
нотюркским кочевым населением евразийской сте
пи. Единственным звеном, связующим все указан
ные регионы, является Хазарский каганат, что было 
справедиливо отмечено и А.И.Айбабиным. Имен
но хазарской среде данные пояса обязаны распрос
транением на столь обширной территории, но в 
вопросе происхождения их, пожалуй, трудно счи
тать исключительно хазарскими. Кроме характер
ной перещепинской орнаментации (таб.2, 3-7, 15, 
16, 21,26, 27, 70; таб.З, 33, 60-62, 102, 107) на пояс
ных деталях присутствует и явно южная компози
ция с виноградом (таб.З, 109-112), истоки которой 
следует искать в крымско-византийской среде. Так
же в Крыму находим и аналогии разнообразной 
растительной орнаментации, что в отношении на
бора из Столбища было отмечено Е.Е.Афанасье- 
вым [Афанасьев, 1987, с.197-198]. Формы пряжек и
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поясных деталей гори зон та  С толбищ е- 
Старокорсунская преимущественно восходят к ви
зантийским традициям, которые ярко проступают 
и в позднеаварских поясных гарнитурах. Посред
никами в их передаче хазарам безусловно выступа
ли крымские ремесленники. Именно Крым как ре
гион контакта и смешения хазарской и византийс
кой культур, на наш взгляд, и следует считать ос
новным центром возникновения и производства 
раннесалтовских поясных наборов горизонта Стол
бище-Старокорсунская.

Украшения и детали одежды. Грунтовые погре
бения горизонта иллюстрируют резкое появление 
практически всех салтовских типов серег, брасле
тов, перстней, фибул, бубенчиков, зеркал и т.д.. Это 
хороший ориентир, отличающий комплексы гори
зонта от более ранних, но малоинформативный для 
их выделения из собственно салтовских. Пока нам 
не удалось выделить типы из данной группы пред
метов, характерные лишь для горизонта Столби
ще-Старокорсунская. Большинство предметов или 
продолжают бытовать позже, или же представлены 
единичными экземплярами. Исключение составля
ю т происходящие преимущественно из погребений 
по обряду кремации железные фибулы с пла
стинчатой дуговидной спинкой, пластинчатым при
ёмником и петлёй на конце ножки (пп.99 и 104 Бо
рисово [Саханев, 19 14, таб.VII, 22,25], пп. 17 ,5 4 ,122, 
252 и комплексы III, XVII Сухой Гомольши [Михе
ев, 1985, рис.7 ,11,24; рис. 10,46; рис.8,17], комплек
сы из Тополь и Кочетка [Михеев, 1985, рис.14, 20], 
п.24 Дюрсо [Дмитриев, 1979, рис.2, 21]), близкие 
фибулы известны и в кат. 26, 33, 155 Дмитровки 
[Плетнева, 1989, рис.59]. Интересная деталь -  нали
чие ранних типов фибул -  в п.198 Красной Горки 
найдена кавказская подвязная лучковая фибула с 
обмоткой спинки, дата которой на Кавказе -  V 
в.н.э. [Апхазава, 1979, с. 114-115]. Фибула явно вто
ричного использования, но её появление в бассейне 
Северского Донца следует связывать с первыми 
кавказскими переселенцами. Н аоборот, местная 
зоо-антропоморфная фибула найдена в кат.21 Ста
рого Салтова (см. статью В.С.Аксенова в данном 
номере, рис.6,20). Ближайшие аналогии фибуле из
вестны в материалах Пастырского городища [При
ходнюк, 1996, рис.5, 1,2], синхронного горизонтам 
Перещепины и Вознесенки. Поскольку фибула най
дена чуть левее области груди, возникает соблазн 
допустить её правильное использование, но нетруд
но заметить, что фибула in situ находилась в 
перевернутом состоянии, а следовательно, её вла
делица не была знакома со способом ношения дан
ных фибул славянами, ко всему, фибула сломана, а 
остатки пружины и иглы отсутствуют. По форме 
фибула близка т.н. “ решетчатым” подвескам При
камья, характерным именно для женских погребе
ний синхронной “ деменковской” или “ неволинс- 
кой” стадии [Голдина, 1979, рис. 1,202; Erdelyi, Ojtozi, 
Gening, 1969, taf.IX, 7], известным и у кочевников 
Приуралья [Мажитов, 1981а, рис.22, 3]. В погребе
нии из редикорского могильника “ решетчатая" под
веска in situ находилась между грудной клеткой и 
рукой чуть выше локтя [Оборин, Чагин, 1988, рис.48, 
9], приблизительно так же, как и фибула из Ста
рого Салтова. В перевернутом состоянии фибула 
имеет сверху как бы два ушка для подвешивания. 
Поскольку на примере коньковых подвесок мы на
блюдаем явное использование салтовским населе
нием прикамских амулетов, скорее всего, найденная 
славянская фибула была вторично использована 
как подвеска-амулет. Это не позволяет ни расши
рять период бытования таких фибул до горизонта 
Столбище-Старокорсунская, ни опускать дату ка
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такомбы до начала VIII в., как это сделал М.В.Лю- 
бичев [Любичев, 1994, с.99-100]. В целом же, хроно
логия салтовских украшений и деталей одежды пока 
остается откры ты м  воп р осом , подлежащим 
дальнейшим исследованиям.

Предметы конского снаряжения и вооружение. 
Аркообразные стремена с широкой ровной или слег
ка вогнутой подножкой, появившись в предидущем 
горизонте, на данному этапе вытесняют все осталь
ные типы. Как исключение можно назвать только 
восьмеркообразные стремена с выгнутой поднож
кой и широкой, как бы сплюснутой, петлей из п.95 
Казазово [Гарабанов, 1983, рис.1, 18]. Это поздний 
тип восьмеркообразных стремян -  в позднеаварс
ком п.82 Пилишмарота аналогичное стремя найде
но с характерным аркообразным [Szabo, 1975, fig.9,
3] . Удила имеют гвоздевидные или наиболее харак
терные для горизонта S-видные псалии. Последние 
разделяются на три варианта. Вариант 1 -  псалии 
сделаны из круглого в сечении прута -  п.99 Бори
сово [Саханев, 1914. таб.III, 17], к.27 Барановки 
[Круглов, 1992, рис.5, 3], п. 219/к.20 Красной Гор
ки, близкие известны в аварском п.125 могильника 
Ш об [Kovrig, 1975а, fig. 15, 4], Неволино [Erdelyi, 
Ojtozi, Gening, 1969, taf.XXXI], п.187 Крюковско- 
К уж н овского  могильника [И ванов, 1952, 
таб .X X X IX , 5]. В Приуралье и на Алтае анало
гичные псалии бытуют дольше -  до сер.IX в. [Ма
житов, 1981а, рис.21, 5, 23; рис.22, 2; рис.26, 23]. 
Вариант 2 -  псалии плоские, сделаны из раскован
ного прута -  Кочеток [Михеев, 1985, рис. 14, 3], 
Н ово-П окровка, комплекс 2 [Кухаренко, 1951, 
рис.36], кат.106, ПО Дмитровки [Плетнева, 1989, 
рис.38], к.5 Кривой Луки XXVII (хотя в данном слу
чае не исключено, что это просто сломанные пса
лии варианта 3) [Федоров-Давыдов, 1984, рис.6, 6], 
аналогичные известны и позднеаварском п.38 Ш и
рака [Hampel, 1905, b.III, taf.68, 3]. Вариант 3 наи
более распространен. Он являет собой псалии ва
рианта 2, украшенные на концах стилизиро- 
ванными конскими головками. Представлены в 
Обозном, конских погребениях Старокорсунской 
[Каминский, 1987, рис.1, 62], Тополях [Кухаренко, 
1951, рис.32, 6], Мохначе [Михеев, 1985, рис.11,22], 
комплексе 1 Н ово-П окровки [Кухаренко, 1951, 
рис.34], п.17, комплексах I, III, IV, XII, XV , XVII 
Сухой Гомольши [Михеев, 1985, рис.7, Г, рис.8, 2, 
10, 20], пп. к.2, 75/к.4, 150/к. 13, 189, Красной Горки 
[Аксенов, Крыганов, Михеев, 1996, рис.4, 17], 
кат.115 Дмитровки [Плетнева, 1989, рис.38], п.72 
К рю к овск о-К уж н овск ого  могильника [Ива
нов,1952, Ta6.XXVI,l], Псалии из п.254 Красной 
Горки [Аксенов, Крыганов, Михеев, 1996, рис.4 ,18], 
п.106 Казазово, п.77 Неволино [Erdelyi, Ojtozi, 
Gening, 1969, taf.XI, 9], п.З к.6 Хусаино [Мажитов, 
1981а, рис.22, 9] пропорционально намного уже. 
Судя по поясному набору п.254 Красной Г орки, оно 
относится к следующему горизонту, а следователь
но, в такой модификации S-видные псалии пережи
вают горизонт Столбище-Старокорсунская.

Изменения коснулись клинкового оружия. В 
Столбище и кат.52 Дмитровки, п.73 Крюковско- 
Кужновского могильника [Иванов, 1952, таб.XXV,
4] , как и более раннем комплексе из Заплавки, были 
мечи с прямым перекрестьем [Плетнева, 1989, 
рис.34]. В к.5 Кривой Луки XXVII [Федоров-Давы
дов, 1984, рис.6, 7], п.15 Старокорсунской [Каминс
кий, 1987,рис.З, 26], пп.11,287 Казазово [Гарабанов, 
1984, рис.1, 1, 2], Тополях [Кухаренко, 1951, рис.30, 
4], комплексах 1, 2 Новой-Покровки [Кухаренко, 
1951, рис.34; рис.36], комплексах I, XV  Сухой Го
мольши [Михеев, 1985, рис.8, 1], п.19 Красной Гор
ки, пп. 94, 103, 104 Борисово, кат. 5 Дмитровки
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[Плетнева, 1989, рис.34], п.77 Неволино [Erdelyi, 
Ojtozi, Gening, 1969, taf.II, 12] и др. находились длин
ные однолезвийные палаши с ромбовидным в пла
не прямым перекрестьем и слегка изогнутым лезви
ем, обоюдоострым на конце. В литературе этот тип 
оружия принято называть “ саблями” , но это вряд 
ли верно, поскольку характерный для сабли режу
щий момент при ударе у таких клинков напрочь 
отсутствовал. Характерным признаком палашей 
горизонта является оформление перекрестья (вид 
сбоку). Бытуют три варианта: 1) абсолютно пря
мое; 2) -  с равномерным утолщением посредине; 3) 
с ромбовидным утолщением посредине. Перекрес
тье палаша из п.11 Казазово имеет также подром
бовидные утолщения на концах. Следует четко от
личать аналогичные палаши с ромбовидными утол
щениями посредине и на концах из пп. 175, 252 
С ухой Гомольш и, П ятницкого [Михеев. 1985, 
рис.Ю, 1; рис.11, 14; рис.Ю, 19], пп. 101, 162, 254 
Красной Горки, п.23 Дюрсо [Дмитриев, 1979, рис.2, 
22], кат. 126 Дмитровки [Плетнева, 1989, рис.34]. 
Несмотря на схожесть по схеме с перекрестьями го
ризонта Вознесенки, они наоборот более поздние 
и принадлежат к следующему горизонту. К следу
ющему горизонту, судя по сопутствующему инвен
тарю, принадлежит и сабля с прямым перекрестьем 
из кат.12 Старого Салтова (см. статью В.С.Аксе- 
нова в даном номере рис.2,25).

Горизонт Столбище-Старокорсунская, в отли
чие от  рассмотренных выше, существовал более 
продолжительный срок, что привело к накоплению 
отличий, позволяющих разграничить в его составе 
два хронологических подгоризонта или этапа. 
Следует отметить сразу, что это касается только 
комплексов, содержащих яркие признаки, осталь
ные не поддаются разделению между этапами го
ризонта. Этап 1 был довольно продолжительным 
и представлен наиболее развитыми комплексами 
горизонта. В кат.52 и 79 Дмитровки, кат. 15 Старо
го Салтова ещё доживают вещи горизонта Галиат- 
Геленовка -  поясные пряжки с “ вытянутыми губа
ми” , бляшки с чешуйчатым орнаментом, и даже 
бляшки горизонта Вознесенки (кат.52 Дмитровки). 
Это наиболее ранние комплексы этапа 1, которые 
следует выделить в подэтап 1а. Комплексы подэта
па 16 - Столбище, к.4 Веселовского могильника, 
Обозное, к.4 Астахово I, к. 12 Кривой Луки IX, к.8, 
24 Новосадковского могильника, Тополи, пп. 264/ 
к.24, 289/к.28 Красной Горки, п.262 Сухой Гомоль
ши, Фативижский клад, пп.1, 7, 14, 15, 35, 42, 58, 63 
Старокорсунской, пп.106, 185 Казазово, п.11 Теп
сеня, пп.6, 7, 8 Песчанки, Султановское, п.1 к. 13, 
п.5 к. 14, п.4 к.22 Брусянского могильника, п.З, к.5 
Малой Рязани, пп.139, 343,4056,446 и др. Крюков
ско-Кужновского могильника, п.43, 48, 77 и др. 
Неволино. Для комплексов этапа 16 характерны 
пряжки типов “Тепсень” , “ Кунбабонь” , “Старокор
сунская” варианта 1а, наконечники вариантов 1а, 
2а, 3, двусоставные наконечники варианта 1, пря
моугольные накладки с прорезью вариантов 1, 3, 
бляшки с прорезью в нижней части вариантов 1-4, 
8, подковообразные бляшки, “лировидные подвес
ки” вариантов 1а, 2а, скобы вариантов 1а, 2а. Боль
шинство этих признаков исчезают на этапе 2, пред
ставленным погребениями 8, 47 Старокорсунской, 
к.5 Кривой Луки XXVII, к.З Кировского V могиль
ника, кат.7, 14, 21, 22 Старого Салтова, п.142 Не
тайловки, п.144 Красной Горки, также, очевидно, 
п.250 Сухой Гомольши. Среди характерных вещей 
следует отметить пряжки типа “ Старокорсунская” 
варианта 16, 2, бляшки с прорезью внизу вариан
тов 5а, 6а, 7, “ жуковидные” бляшки, “ лировидные 
подвески” вариантов 16, 26, скобы вариантов 16,
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1в, 26, наконечники варианта 26, двусоставные на
конечники варианта 2. Литые детали сменяются 
штампованными и пластинчатыми имитациями, в 
то же время, возникают новые орнаментальные 
мотивы, характерные для развитого горизонта сал
товской культуры. Судя по небольшому количеству 
погребений, этап 2 не был продолжительным.

Переходной горизонт I/II.
Смена поясов и деталей ремешков горизонта 

Столбище-Старокорсунская деталями нового гори
зонта II произошла постепенно, в процессе чего даже 
возник непродолжительный горизонт с присущими 
только ему признаками. Переход горизонтов про
слежен на материалах грунтовых могильников -  
Дмитровского, Старосалтовского и Старокорсунс
кого. Поскольку характерные салтовские детали уже 
разделены на типы С.А.Плетневой по материалам 
Дмитровского могильника [Плетнева, 1989, с.77-80], 
мы использовали, там, где это возможно, уже гото
вую классификацию (сокращения: П 1 -  “ пряжка тип 
1 по С.А.Плетневой” ; Б -  бляшки; БК -  бляшки с 
кольцом; БП -  бляшки с прорезью; Н -  наконечни
ки). Наиболее поздним комплексом этапа 2 горизон
та I, очевидно, уже существующим синхронно с го
ризонтом I/II, является кат.21 Старого Салтова, где 
присутствовал наконечник типа 5 по С.А.Плетневой 
и бляшка с характерным лотосовидным орнаментом 
(таб.4, 24, 34). Набор из кат. 143 Дмитровки: П2 + 
П7 + БЗ + Н 1 + Н5 + бляшка с прорезью внизу вари
анта 2 -  эклектичен. Первый и последний признак 
характерен для горизонта I, детали П7 и Н5 -  для 
горизонта II, а БЗ и Н1 -  для горизонта I/II. Такое 
сочетание возможно именно для горизонта I/II. Ка
такомбы Дмитровки горизонта I/II практически все 
выделены С.А.Плетневой в “ позднюю” группу [Плет
нева, 1989, рис.86, кат.З, 5,1,  11, 22, 54, 55, 71, 83, 
143]. Для них характерно сочетание наборов: ПЗ, П5 
+ Б2, БЗ + HI, Н2. Горизонт I/II для Старокорсунс
кого могильника представлен пп.11, 22, 48, 50, для 
Старосалтовского -  кат. 16. Для них характерны 
“треугольнорамчатые” пряжки с небольшим фигур
ным подовальным щитком мягких очертаний (таб.4, 
1-3), что отличает их от похожих более поздних пря
жек со щитками угловатых очертаний (П8) (таб.4, 
4). Также, это детали Б2, БЗ, БК2, пластинчатые ими
тации подковообразных бляшек, прямоугольные 
пластинчатые бляшки без прорези и наконечники ва
риантов 1 6 , 2в. Наконечник варианта 2в в кат. 118 
Дмитровки сочетался уже с пряжкой П8 и бляшкой 
горизонта II, что относит катакомбу к наиболее по
здним комплексам горизонта I/II. На наш взгляд, 
горизонт I/II начал существование ещё в конце эта
па 2 горизонта I и продолжал существовать некото
рое время с горизонтом II.

Хронология погребений средне- и позднесал- 
товского времени -  предмет отдельного исследова
ния. Таблица 4 иллюстрирует пока только общие 
наблюдения над эволюцией салтовских поясных 
наборов на примере Дмитровки с привлечением ма
териалов других могильников. Если поясные набо
ры горизонта I/II довольно разнородны, то начи
ная с горизонта II салтовские поясные наборы ста
новятся унифицированными. Горизонт II Дмитров
ки в чистом виде представлен поясными наборами 
катакомб 61, 70, 72, 80, 101, 108, 111, 115, 157, 164 
[Плетнева, 1989, рис.85; 87-88]. Он характеризиру- 
ется набором ПЗ, П4, П6, П7, П8 + Б4, Б5 + БК1, 
БК2, БКЗ + БП1, БП2 + НЗ, Н4, Н5 (таб.4, II). До 
горизонта II не доживают Борисовский и Ста- 
рокорсунский могильники. В Старосалтовском к 
нему относится единственная кат. 11, очевидно, в это 
время аланское население передвигается в район 
Верхнего Салтова, где горизонт II представлен
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внушительным числом погребений, как, собственно 
и на других могильниках. Судя по количеству по
гребений горизонта, он был наиболее продолжи
тельным. В катакомбах 21, 121, 165 Дмитровки по
являются отдельные детали горизонта III, в кат.51 
они уже доминируют и в чистом виде представлены 
в кат.87 [Плетнева, 1989, рис.85]. Г оризонт III (таб.4, 
III) довольно слабо представлен в Дмитровке, со
вершенно не известен в Крыму, но “ чистые” комп
лексы горизонта в достаточном количестве пред
ставлены на других салтовских могильниках, осо
бенно в Верхнем Салтове. Поясные детали горизон
та выделяет специфический лотосовидный орна
мент в виде полураскрытых бутонов. Горизонт IV 
Дмитровки представлен катакомбами 92, 106, 124, 
126,148, 169 [Плетнева, 1989, рис. 85; 87; 88]. Пояс
ной набор состоит из деталей ПЗ, П9, П10 + Б6, Б7 
+ БК5, БК6 + БПЗ + Н6, Н7 (таб.4, IV). Форма де
талей в общих чертах сохраняется, но возникают 
совершенно новые орнаментальные мотивы. Осно
ву композиции составляют перевитые стебли, окан
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чивающиеся трехлепестковыми или сердцевидны
ми листками. Интересно отметить, что обрисован
ную нами эволюцию прекрасно в общих чертах ото
бражает типология поясных наборов, предложен
ная С.А.Плетневой [Плетнева, 1989, рис.36]. Все три 
горизонта, судя по количеству погребений, были 
длительными и явно покрывают весь IX век и на
чало X . Позднесалтовский горизонт V (таб.4, V) в 
Дмитровке не представлен. Он выделяется по кла
ду из Саркела и погребениям роменского Каменс
кого могильника [Сухобоков, 1992, рис.34, 1-9]. 
Саркельский клад датирован точно, каменские же 
погребения довольно странны, поскольку по всем 
признакам ложатся в христианское время, т.е. не 
ранее начала XI в.. Поскольку салтовские детали 
пояса найдены в четырех погребениях (кк. 1 ,5 ,13 , 
14), ни о каком вторичном использовании речи идти 
не может. Скорее всего, позднесалтовские пояса 
просто доживают в слаборазвитой ремесленно ро- 
менской среде нач. XI в.. Для нас важно, что анало
гичный поясной набор происходит из п.2 Нетай-

Таб.4. І/ll-горизонт 1/11:1, 2, 5,17,18, 35-40- Старокорсунская (1,36,38-п.22;2, 21-п.11; 5, 17, 18,35-п.50;37, 39, 40-п.48);3, 
14, 19, 24, 33, 34 -  Старый Салтов (3, 14,19,33- кат. 16; 24, 34 -  кат.21); 4, 6-13, 15, 16, 20, 22, 23, 25-32 -Дмитровка (4, 20 -  
кат.118; 6, 23-кат . 143; 7, 15-кат.54; 8, 16, 22-кат.55; 9, 32-кат .88; 10, 26-кат.5; 11, 27, 29-кат.71; 12-кат .22; 13, 2 5 -  
кат.З; 28,31 -кат. 11;30-кат.7);II-горизонт II; III-горизонт III;IV-горизонтIV; V-горизонт V.
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ловки, отдельные детали известны и в Верхнесал- 
товском могильнике. По декору нетайловский на
бор аналогичен деталям горизонта IV, но отлича
ется по форме. Принадлежащий к горизонту IV 
Алексеевский клад, по мнению С.А.Плетневой и 
Т.И.Макаровой [Макарова, Плетнева, 1983, с. 74], 
также хронологически близок саркельским изде
лиям. Явно синхронен саркельскому набор из п.381 
К рю ковско-К уж новского могильника [Иванов, 
1952, таб.Х Х Х , 9; таб.Х Х Х Ш , 8; таб-XXXIV, 1], 
близки также детали литейных формочек второй 
пол. X  в. (одна с куфической надписью) из киевско
го Подола [Гупало, Івакін, Сагайдак, 1979, рис.7; 
рис.9]. Судя по небольшому количеству погребений, 
салтовский горизонт V был кратковременным и, 
вероятнее всего, укладывался в рамки 940-965 гг.. 
Это, в свою очередь, предполагает существование 
горизонта IV ещё в 30-х гг. X  в.. Дальнейшее разви
тие стиль горизонта нашел в печенежских древнос
тях. Явно саркельскими мастерами изготовлен по
ясной набор из Траповки, те же поясные детали (как 
и в случае с кат.52 Дмитровки) использованы юве
лиром в композиции узды из погребения у с.Мак- 
сима Горького [Толочко, 1999, рис.17; рис.21, 1]. 
Горьковская узда сменяется уздечными наборами 
горизонта Гаёвка-Новокаменка, представленным 
также погребениями из Новомихайловки, Булгако
ве, Первоконстантиновки [Толочко, 1999, рис. 16; 
18; 19; 21; Кубышев, Орлов, 1982, рис.2; 5]. Гори
зонт датируется монетой Василия II и Константи
на VIII (976— 1025 гг.) из Гаёвки, а также проник
новением в Причерноморские степи половцев в се
редине XI в.. Это ограничивает время бытования 
горизонта первой половиной XI в.. Как и в случае 
с роменским Каменским могильником, в печенежс
кой среде салтовские наборы, очевидно, также до
живают до концаХ в.. Таким образом, верхняя гра
ница горизонта V поднимается до конца X  -  нач. 
XI вв., хотя собственно салтовские памятники ис
чезают не позже второй трети X  в..

Ещё раз подчеркнем, наши наблюдения над 
относительной хронологией средне- и позднесал- 
товского времени пока носят предварительный ха
рактер, абсолютные же даты можно будет предло
жить только после появления основательных иссле
дований арабского монетного материала из комп
лексов. Ниже определены абсолютные даты для 
перещепинской культуры и раннесалтовского го
ризонта I (Столбище-Старокорсунская)

Абсолютные даты.
О боснования нижней даты перещепинской 

культуры и причины её привязки к историческим 
событиям 670-680 гг. мы уже представили выше. 
Нижняя граница горизонта Вознесенки определя
ется по монетному материалу и синхронизацией с 
аварским горизонтом Игар-Озора. Датировка пос
леднего замыкается на солиде Константина IV По- 
гоната (ок.670-671 гг.) из Тотипусты [Hampel, 1905, 
b.II, р.349] и двух варварских имитациях монет 
Константина IV из п.53 Кишкорош Похибуй-Мач- 
ко-дюло [Гогок, 1975, р. 297, 299-300]. Из монетно
го материала комплексов горизонта Вознесенки 
наиболее поздними, а, следовательно, ключевыми 
являются монеты из Романовки -  солид Констан
тина IV, чеканенный в период 681-685 гг. и солид 
Леонтия II 695-698 гг. [Семенов, 1985, с.91-92]. М о
неты явно попали к хазарам вследствие контактов 
с Юстинианом II в период 695-707 гг.. Не ранее 708 
г. датируется и Вознесенка, если допускать, что это 
каганский поминальный комплекс. Скорее всего, 
горизонт Вознесенки не строго синхронен горизон
ту Игар-Озора -  мы считаем, что перед тем, как 
попасть в хазарскую среду, аварские поясные дета-
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ли горизонта Игар-Озора уже должны были войти 
в моду в собственно аварской среде, что и допуска
ет хронологические различия в 5-Ю лет. Следую
щий горизонт Галиат-Геленовка датируют арабс
кий дирхем 700/701 гг. очень хорошей сохранности 
из склепа 1935 г. Галиата [Крупнов, 1938, с .118] и 
солид Тиберия III (698-705 гг.) из Большой Орлов
ки [Семенов, 1978, с. 181]. Сохранность массивных 
золотых византийских монет уже давно перестала 
учитываться при хронологических построениях, но 
состояние тонких серебряных дирхемов, пожалуй, 
в ряде случаев может служить ориентиром. Верх
няя граница Чир-Юрта имеет и точную историчес
кую дату -  хазарский Баланджар прекратил суще
ствование после повторного взятия арабами в 733/ 
734 гг.. Комплексы хазарской группы горизонта 
Столбище-Старокорсунская также содержат монет
ный материал. В погребении из Астахово находи
лась индикация солида Константина IV (668-685 гг.) 
[Евдокимов, Симоненко, Загребельный, 1975, с. 12], 
такая же -  в кат.69 Дмитровки [Плетнева, 1989, 
с.111], в Столбище найдены солиды Феодосия III 
(715-717 гг.) и Льва III (717-720 гг.) [Семенов, 1978, 
с. 181], в кат. 14 Старого Салтова -  подражание со- 
лиду Льва III времен его соправления с Константи
ном V (728-741 гг.) (см. статью В.С.Аксенова в дан
ном номере), в п. 1646 Нетайловки -  солид Констан
тина V, чеканенный в период 751-757 гг. [Zironkina, 
1997, р.251]. В к.7 Петрунино IV находился арабс
кий дирхем хорошей сохранности Абу-Джафара ал- 
Мансура, чеканенный в 139 году хиджры (756/57 гг.) 
[Круглов. 1992, с. 182]. К сожалению, нам остались 
недоступны материалы четырех погребений, судя 
по отрывочным описаниям, принадлежащим гори
зонту. Это два погребения кургана из могильни
ков “ Романовский I” и “ Саловский” с солидами 
Льва III и Константина (720-741 гг.), к.4 могильни
ка “ Потайной I” с солидом Тиберия III [Копылов, 
Смоляк, 1988, с.59-60] и к .11 Соколовской балки с 
солидом Льва III, чеканенным в период 725-732 гг. 
[Семенов, 1978, с. 180-181]. Большое количество 
византийских монет первой половины VIII в. хоро
шо коррелируется с тесными хазаро-византийскими 
отношениями этого периода, вершиной которых 
стал династический брак 732 г. между сыном Льва 
III Константином и дочерью хазарского кагана, 
принявшей при крещении имя Ирины [Семенов, 
1978, с. 182; Копылов, Смоляк, 1988, с.61; Новосель
цев, 1990, с. 182]. А.И.Семенов надежно обосновал 
небольшое запаздывание монет в комплексах, об 
ратив внимание на отсутствие совместных находок 
византийских монет первой половины VIII в. и мо
нет IX в. на территории СССР [Семенов, 1978, с. 182]. 
Позднейшая византийская монета из курганов с 
подквадратными ровиками относится к первым 
годам самостоятельного правления Константина V 
(741-751 гг.). Исследователь отметил, что, по-види- 
мому, не случайно монета следующего выпуска (751- 
757 гг.) из Чистякове (см. статью А.К.Тахтая в дан
ном номере) сочетается уже с типично салтовским 
инвентарем [Семенов, 1991, с. 127], что подтверди
лось позже находкой солида Константина V 751- 
754 гг. в к. 13 Барановки I [Круглов, 1992, с. 182]. Оба 
погребения относятся к среднесалтовскому време
ни, но п.1646 Нетайловки с аналогичным солидом 
принадлежит к этапу 2 горизонта Столбище-Ста
рокорсунская, т.е. в этом случае период хождение 
монеты до момента попадания в землю был значи
тельно короче. Ситуация с монетами горизонта 
Столбище-Старокорсунская складывается совер
шенно отличная от ситуации с монетами в комп
лексах горизонта Перещепины. Если не обращать 
внимания на индикации солидов Константина IV,
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остальные монеты попали в землю через довольно 
непродолжительный срок после чеканки, очевидно, 
вследствие обычной смерти получивших их лиц. 
Почему изменилось отношение к византийским 
монетам? Возможное объяснение следует искать в 
изменении характера хазаро-византийских отноше
ний. В середине VII в. они ограничивались спора
дическими политическими контактами, сопровож
давшимися отсылками даров хазарским правите
лям. Золотые монеты рассматривались хазарами 
как материал для дорогих украшений -  практичес
ки все монеты из хазарских комплексов (Переще
пина, Келегей, Новые Санжары, Чир-Юрт, Уч-Тепе,
п.1 Дорофеевского могильника и др.) превращены 
в подвески или нашивки на одежду. Эта традиция 
осталась в салтовской культуре - индикации соли- 
дов Константина IV из Астахово и кат.69 Дмит
ровки, а также неопределенные индикации из Дмит
ровки -  все нашивались на одежду; солид Тиберия 
III из Большой Орловки и подражание солиду Льва 
III и Константина V из кат. 14 Старого Салтова ис
пользовались как подвески и т.д.. Проникновение 
хазар в Крым после 680 г. позволило наладить по
стоянные торгово-обменные отношения с византий
цами, а также установить более тесные политичес
кие контакты, вследствие чего приток византийской 
монеты к хазарам стал более регулярным. Но появ
ляется и новая деталь -  обратный отток монет 
вследствие торгово-обменных операций, оплаты 
ремесленных услуг и т.п.. Солиды из Романовки не 
повреждены, т.е. воспринимались уже как единицы 
обмена или накопления. Нормальные хазаро-визан
тийские отношения продолжались, скорее всего, не 
до 737 г., а до 757 г.. Этот странный, на первый 
взгляд, рубеж подсказывают три солида Констан
тина V периода 751-757 гг. из п.1646 Нетайловки, 
Чистяково, к. 13 Барановки I и арабский дирхем 756/ 
57 гг. из к.7 Петрунино IV. Последний -  наиболее 
“ ранний” в комплексах салтовского круга, по
скольку независимо от даты чеканки, все осталь
ные арабские монеты происходят из более поздних 
погребений. Полное прекращение поступлений ви
зантийских монет и начало поступления арабских 
после 757 г. должно иметь объяснение в политичес
кой истории хазар, и мы действительно находим 
его. Арабские источники полностью молчат о ха
зарах в период с 737 по 754 гг.. Но в 754 г. арабским 
халифом стал деятельный ал-Мансур, который уде
лял особое внимание Кавказскому региону. По при
казу ̂ ал-Мансура наместник Восточного Закавка
зья Йазид ас-Сулами должен был породниться с 
хазарами. Последний действительно ок.759/760 г. 
послал посольство к хазарам и каган согласился 
дать ему в жены свою дочь Хатун, за что, по сло
вам ал-Куфи, был уплачен калым в 100 тыс. дирхе
мов [Новосельцев, 1990, с. 189-190]. Последующая 
история с неожиданной смертью Хатун и двух её 
сыновей, ставшая причиной вторжений хазар в За
кавказье 763-764 гг., для нас малоинтересна. Важ
но, что ок. 760 г. Хазария разорвала отношения с 
Византией и заключила первый добровольный, 
хотя и кратковременный, договор с арабами. К 80- 
м же годам VIII в. после переворота и смещения 
царем (“ маликом”) кагана, последующего приня
тия иудаизма, хазаро-византийские отношения во
обще испортились до состояния вражеских [Ново
сельцев, 1990, с. 190-191 ]. Этой ситуаций сполна вос
пользовались еврейские и арабские купцы, и с 80-90- 
х гг. VIII к салтовскому населению начался постоян
ный приток арабских монет, попавших в погребе
ния уже преимущественно среднесалтовских горизон
тов II-IV. Начиная с горизонта I/II наблюдается и 
полное вытеснение поясов византийского облика
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местными, как бы символизируя полный разрыв с 
Византией и в области материальной культуры.

Таким образом, все рассматриваемые нами ком
плексы датируются в рамках VIII в.. Более узкие даты 
для горизонтов предложены исходя из дат монет и 
продолжительности существования горизонтов. 
Цифровые рамки, разумеется, условны, они опре
деляют лишь наиболее вероятный период совершения 
погребений. Последнее следует ещё раз подчеркнуть 
-  не время бытования предметов из комплексов, а вре
мя их попадания в землю, т.е. диапазон смертности 
поколения -  носителя определённого стиля моды. 

перещепинская культура: 
горизонт Перещепины -  670-705 гг. для Север

ного Кавказа и 680-705 для Северного Причерно
морья;

горизонт Вознесенки -  705-725 гг.;
горизонт Галиат-Геленовка -  725-740 гг.;
салтовская культура:
горизонт I (Столбище-Старокорсунская):
этап 1а -  740-750 гг.;
этап 16 -  745-770 гг.;
этап 2 -  770-790 гг.;
горизонт I/II -  780-800 гг.;
горизонт II -  с 790 г..
Хазарские комплексы позволяют уточнить да

тировки и аварских древностей. Так, не после 670- 
680 гг., а не ранее 690-695 гг. датируется начало 
выпадения комплексов горизонта Игар-Озора. 
Появление же позднеаварских литых гарнитур про
изошло лишь во время горизонта Галиат-Геленов
ка, т.е. не раньше 720-725 гг.. Последняя дата осо
бенно важна, поскольку лишённые монетного мате
риала позднеаварские погребения произвольно 
опускаются до 700 г. или даже до 680 г. (Й.Вернер). 
Близкие ориентиры для средне- и позднеаварских 
древностей -  680 и 720 гг. соответственно были в 
свое время предложены А.К.Амброзом, вернувшим
ся к датировкам Д.Чалланя [Амброз, 1971, №2, 
с. 120-123; №3, с. 123]. Полученные нами даты ком
плексов перещепинской культуры также порази
тельно совпадают с позициями А.К.Амброза 1971 
года [Амброз, 1971, №2, с. 120-122; №3, с. 116, 130], 
подтверждая правильность подхода исследователя.

Наиболее резкие изменения в материальной 
культуре хазар произошли в горизонте Вознесен
ки. Комплексы из Вознесенки, Г л одос, 
Новогригорьевки (могила I), Мокрой Балки, Ди
ректорской Горки уже связаны прямо или косвен
но с обрядом трупосожжения. Практически полное 
исчезновение на протяжении первой четверти VIII 
в. рядовых погребений с северо-восточной ориен
тацией (позже отмечена только в Казазово), на пер
вый взгляд, свидетельствует о резкой смене населе
ния в степи, но это не совсем так. Пока трудно ска
зать связаны ли с этим населением памятники “ но
винковского” типа, массово появляющиеся на эта
пе Вознесенки в Поволжье. Мнение о их булгарс- 
кой этнической принадлежности пока только ги
потетично, поскольку погребальный обряд очень 
отличается от обряда булгар IX-X  вв., хотя в об 
щих чертах (северо-восточная ориентация, наличие 
не только простых ям, но и подбоев, кости коня) 
близок хазарскому. Такие же комплексы, как Ши- 
ловский курган с подквадратным ровиком, по об 
ряду и инвентарю могут быть соотнесены только с 
хазарами, что справедливо отмечено и С.А.Плет- 
невой [Плетнева, 1999, с.202-203]. Конечно, присут
ствие хазар среди булгар вполне вероятно, учиты
вая зависимость Волжской Булгарин от хазар, но 
все-же, трудно игнорировать тот факт, что переход
ных комплексов пока не найдено. Без них же появ
ление характерного булгарского погребального
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обряда типа Большие Тарханы -  Зливки (заметим, 
в двух разных регионах) выглядит слишком резким 
и необъяснимым. Что касается перещепинской куль
туры, то нам известен памятник, связывающий оба 
горизонта культуры -  Борисовский могильник. 
Ранняя часть могильника представлена преимуще
ственно ингумациями с различной ориентацией при 
преобладании северо-восточного сектора. Из неё 
происходит полный набор деталей геральдических 
поясных н аборов хазарской группы, поясной 
наконечник с грануляцией арцибашевского типа, 
а также характерные тюркские костяные под- 
пружные пряжки кудыргинского типа и ножны с Р- 
образными выступами [Саханев, 1914, рис. 19-22; 
таб.1]. В этой же части могильника обнаружены два 
трупосожжения в каменных гробницах (№28, 47), 
ориентированных на СВ, с пряжками, имеющими 
B-образную рамку, которые подтверждают синх
ронность этих погребений ингумациям [Саханев, 
1914, с.84-85, 93; рис.20, 16, 17]. К сожалению, мо
гильник раскопан не сплошной площадью, но всё 
же имеющиеся данные позволяют утверждать плав
ную смену обряда трупоположения трупосож - 
жениями, которые полностью преобладают в по
зднейшей части могильника. Поздняя часть мо
гильника аналогична по обряду Вознесенке, Гло- 
досам, п.1 Новогригорьевки, Геленовке, Большой 
Орловке - обряд трупосожжения, наличие поми
нальних комплексов в виде обожженных и повреж
денных деталей конского снаряжения и оружия. 
Трудно сказать, чем была вызвана смена погребаль
ного обряда-очередным религиозным эксперимен
том хазарской знати или же возрождением древне
го тюркского обряда, сохранившегося только в сре
де высшей знати. Возможно и более прозаическое 
объяснение -  обряд трупосожжения требует нали
чия большого количества дерева, которое трудно 
обеспечить в степных условиях. Если мы взглянем 
на расположение Вознесенки, Глодос, Геленовки, 
Новогригорьевки (а также Перещепины), то нетруд
но заметить, что все они расположены намного се
вернее курганов рядовых кочевников в непосред
ственной близости от лесостепи или даже в лесо
степи (Геленовка). Этот факт давно вызывает не
доумение исследователей, между тем, взгляд через 
призму биритуальности погребального обряда по
зволяет дать рациональное объяснение. Борисовс
кий могильник, Дюрсо, кремационные могильники 
бассейна Северского Донца -  все также находятся 
в лесостепных условиях. Борисово прекращает фун
кционирование до конца горизонта Столбище-Ста
рокорсунская, дольше существует Дюрсо. Кремаци
онные и биритуальные могильники бассейна Север
ского Донца (Сухая Гомольша, Красная Горка, 
Новая Покровка, Тополи, Кочеток и т.п.) - все воз
никают с началом горизонта, но доживают лишь 
до горизонта III салтовской культуры. Дальнейшая 
судьба этой группы хазарского населения пока ос
тается неясной.

Геленовка, как отмечалось, расположена 
неожиданно глубоко в Среднем Поднепровье. Про
никновение хазар в этот регион именно до конца
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первой четверти VIII в., между тем, хорошо корре- 
лируется с разгромом П асты рского городищ а. 
Интересно отметить и находку иранского блюда в 
окрестностях Ржищева [Ханенко, Ханенко, 1907, 
с.29, таб.ХХУІ, 401] - напомним, все находки саса- 
нидской посуды в комплексах Северного Причер
номорья связаны только с перещепинской культу
рой. Очевидно, именно к этому времени относится 
и известный сюжет “ Повести временных лет” о под
чинении полян (киевлян) хазарам. Об опасности, 
угрожавшей жителям Киева, свидетельствует киев
ский клад 1892 г. с вещами пастырского изготовле
ния. Горизонт Галиат-Геленовка представлен так
же подкурганными ингумациями с западной 
ориентацией из Тепсеня и Заплавки и с северной 
ориентацией из ст. Старонижестеблиевской, а так
же катакомбами Чир-Юрта. В Чир-Юрте нет ха
зарских погребений младше первой трети VIII в., 
что хорошо коррелируется с письменными источ
никами. После взятия арабами Баланджара в 722/ 
723 гг. хазары, очевидно, не покинули его, посколь
ку ещё раз Баланджар был взят в 733/734 гг.. Но 
уже в 737 г. арабы брали только Самандар, что 
свидетельствует о прекращении существования Ба
ланджара [Новосельцев, 1990, с. 179-184]. В 40-х гг. 
VIII в. на этапе 1 горизонта Столбище-Старокор
сунская происходят резкие географические изме
нения в распространении памятников хазар. На 
Нижнем Дону, преимущественно в сальско-маныч- 
ском междуречье, массово появляются хазарские 
курганы с подквадратными ровиками. В Прикуба
нье появляется Старокорсунское городище и ямно- 
катакомбный могильник, а также ямный могиль
ник Казазово. В бассейне Северского Донца появ
ляются отдельные курганы (Столбище, Обозное, 
Астахово), а также могильник (Нетайловка); мо
гильники по обряду кремации (Тополи, Кочеток, 
Новая Покровка, Сухая Гомольша, Красная Гор
ка); аланские катакомбные могильники (Старый 
Салтов и Дмитровка). Случайно ли такое совпаде
ние? Как указывалось выше, появление салтовских 
памятников бассейна Северского Донца С.А.Плет- 
нева связывает с хазаро-арабским конфликтом 737 
г., и, отталкиваясь от этой даты, предлагает ниж
нюю дату салтовских древностей [Плетнева, 1989, 
с. 168-169]. Сейчас это же положение можно сформу
лировать иначе: археологический материал полнос
тью подтверждает гипотезу о появлении хазарского 
и аланского населения в бассейне Северского Донца 
в 40-х гг. VIII в., что можно уверенно связывать с 
неудачной для хазар войной 737 г. Именно эту дату 
следует считать началом салтовского периода в ма
териальной культуре хазар. Трудно сказать, коррек
тно ли относить комплексы горизонта Галиат-Геле
новка к перещепинской культуре -  на наш взгляд, 
это возможно, поскольку горизонт является переход
ным только в хронологическом плане, но не отра
жает всей сложности эволюционного перерастания 
культуры кочевого хазарского населения в уже эт
нически сложносоставную материальную культуру 
кочевого, полуоседлого и оседлого населения Хазар
ского каганата эпохи его расцвета.
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В.С. АКСЕНОВ

СТАРОСАЛТОВСКИЙ КАТАКОМБНЫЙ МОГИЛЬНИК

The p a p er  p r e se n ts  r e s u l t s  o f  e x c a v a t io n s  o f  th e  ca tacom b  ce m e te ry  n ear S ta ry j S a l t iv  (Vovchansk d i s t r i c t ,  
K harkiv re g io n , Ukraine). A t  th e  ce m e te ry  w ere fou n d  and e x ca v a te d  21 catacom b b u r ia ls  and a b u r ia l  o f  h orse  o f  th e  
S a l t iv  c u lt u r e  d a te d  b y  second  h a l f  o f  th e  8th f i r s t  h a l f  o f  th e  9th c e n tu r ie s  A.D.. The m ost o f  in t e r e s t  a re  b u r ia ls  
o f  e a r ly  c h r o n o lo g ic a l  g rou p  d a te d  u n t i l  th e  end o f  th e  8th cen tu ry .

Обнаружение памятников салтовской культу
ры, особенно селищ, является довольно частым слу
чаем в практике полевых исследований. Открытие 
же и изучение каждого нового катакомбного мо
гильника представляется не совсем ординарным 
явлением в средневековой археологии Ю го-Восточ
ной Европы. Одним из таких памятников можно 
считать Старосалтовский катакомбный могильник.

М огильник расположен на правом берегу 
Печенежского водохранилища на северо-запад
ной окраине села Старый Салтов, в 4 км южнее 
Верхнесалтовского археологического комплекса. 
Он занимает северо-восточный склон возвышен
ности, которая полого спускается в долину р. Се
верский Донец. Здесь, на территории местного 
отделения “ Сельхозтехники” , при земляных ра
ботах было разрушено более десяти катакомб
ных захоронений. Значительная часть памятни
ка оказалась под зданием моторемонтного цеха 
и связанных с ним технических сооружений. В 
1982, 1984, 1985 гг. охранные раскопки могиль
ника проводились экспедицией Харьковского ис
торического музея под руководством В.Г. Б оро
дулина, а в 1983 г. -  Средневековой археологи
ческой экспедицией Харьковского госуниверси- 
тета под руководством В.К. Михеева при учас
тии сотрудников отдела археологии Х арьковс
кого исторического музея.1 За время работ на мо
гильнике было исследовано 21 катакомбное за
хоронение и одно захоронение коня. Стратигра
фия памятника показала, что древний культур
ный слой на могильнике отсутствует, так как 
территория двора “ Сельхозтехники” неоднок
ратно перекапывалась и планировалась. П огре
бальные сооружения могильника были вырыты 
в материковой глине и состояли из дромоса и ка
меры для захоронения. Д ромосы катакомб ори
ентированы по склону в направлении северо-во
сток -  юго-запад, ю го-восток  -  северо-запад, се
вер-юг и восток-запад с незначительными откло
нениями. Только у 10 катакомбных захоронений 
дромосы  сохранились и были исследованы пол
ностью , тогда как в остальных случаях они были 
частично или полностью разрушенными во вре
мя строительных работ (Табл.1). Полная длина 
уцелевших дромосов составляет 2,0 -  5,6 м, глу
бина -  1,5 -  3,8 м. Стенки их ровные, отвесные, 
тщ ательно обработан н ы е. П ол больш инства 
дром осов комбинированный: в начале ступенча
тый, от  последней ступеньки ко входному отвер
стию в камеру - наклонный, реже, горизонталь
ный. Количество ступенек колеблется от  4 до 9, 
при их высоте 0,15 - 0,5 м и ширине 0,2 - 1,0 м. 
Ш ирина дром осов не превышает 0,75 м.

Входное отверстие в погребальную камеру, в 
большинстве случаев, имело арочную форму. Толь
ко в двух катакомбах (№№ 5, 9) входное отверстие 
имело соответственно квадратную с закругленны
ми верхними углами и овальную форму. Вход в ка
меру в 4 случаях закрывался деревянными плахами 
(кат.№№ 1,8, 17, 19), а в 6 случаях (кат.№№ 2, 4, 5, 
12, 15, 16) -  каменными закладами из грубо обра
ботанного крупнозернистого песчаника (Табл. 1). В 
кат.№ 20 в качестве заклада был использован ниж
ний камень ротационного жернова. Возле владно
го отверстия кат.№ 18 лежал верхний камень жер
нова. В остальных камерах входное отверстие было 
плотно забито материковой глиной. В засыпке дро
моса кат.№ 9 встречались мелкие древесные уголь
ки. Древесные угольки были обнаружены также на 
полу дромоса кат.№ 5, непосредственно на площад
ке перед входным отверстием в камеру, а плита зак
лада со стороны дромоса была покрыта копотью. 
Следы копоти со стороны дромоса имел также ка
менный заклад кат.№2.

Погребальные камеры были вырыты в торце
вой стенке дромоса и располагались длинной осью 
перпендикулярно (кат.№№ 9, 10, 16) или, во всех 
остальных случаях, продольно к дромосу. В плане 
погребальные камеры имели квадратную (кат.№№ 
2, 15, 18), прямоугольную с сильно скругленными 
углами (кат.№№ 1,3,4, 5,7, 8, 10, 14, 17, 20, 21) или 
овальную (кат.№№ 9, 11-13, 16, 19, 22) форму. Их 
размеры: длина 1,05-2,3 м, ширина 0,8-2,3 м. Пол 
погребальной камеры находился на 0,1-0,43 м ниже 
дна дромоса (Табл.1).

В камерах были произведены одиночные, пар
ные и коллективные (всего один случай) захороне
ния. Погребенные лежали на полу в вытянутом по
ложении на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги 
прямые. Только у некоторых женских костяков 
(кат.№№ 5, 8, 14) нижние конечности были согну
ты в коленях (Рис.3,8; 4,1; 6,33). В камерах, распо
ложенных перпендикулярно дромосу, костяки были 
ориентированы головами влево от входа (Рис.3,2; 
5,1; 6,20), а в камерах с продольным расположени
ем относительно дромоса -  ногами ко входу.

В кат.№№ 2, 7, 10, 11, 15, 16, 18 отмечено пред
намеренное разрушение костяков. Данный обряд на 
могильнике представлен во всем своем многообра
зии. Наблюдается полное разрушение скелетов 
людей с разбрасыванием костей по всей камере 
(кат.№ 15) (Рис.2,26) или собиранием костей в кучу 
у одной из стенок камеры (кат.№ 7,11,16) (Рис. 1,18; 
6,20). Иногда разрушались только отдельных час
ти скелета (грудная клетка, руки) -  кат.№  10 
(Рис.3,2) или отделялся только череп (кат.№ 18) 
(Рис.3,26). В кат.№ 2 ритуальному разрушению под

1 Выражаю благодарность руководителю Средневековой археологической экспедиции ХГУ В. К. Михееву и директору Верхне-Салтовского 
музея-заповедника В. Г. Бородулина за разрешение публиковать материалы.

Аксенов В.С. - наук, співробітник Харківського історичного музею.
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вергся лишь скелет мужчины, у которого были пред
намеренно отчленены стопы обеих ног и череп 
(Рис.5,1). Ритуальный характер этих действий под
тверждается его избирательностью, относительной 
сохранностью инвентаря в потревоженных захоро
нениях. В пользу этого говорят и тот факт, что в 
кат.№ 15 каменный заклад был установлен снова 
на свое место после разрушения скелета, что вряд 
ли бы делали грабители. В кат.№ 20 ноги погре
бенной были скрещены в голеностопном суставе 
(Рис.4,9), что указывает на преднамеренное обезв
реживание покойника путем связывания ног.

В четырех катакомбах (№№ I, 2, Ю, 17) покой
ники лежали на подсыпке. Так, в кат.№№ 1,10 ске
леты лежали на слое древесного угля толщиной 3-6 
см (Рис. 1,1; 3,2). В кат.№ 2 мужской и женский кос
тяки покоились на подстилке из толстого слоя пес
ка (толщиной до 12-15 см), перемешанного с мел
кими древесными угольками. Наибольшая концен
трация древесных углей наблюдалась непосред
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ственно под костяками (Рис.5,1). В кат.№ 17 пол 
погребальной камеры был устлан слоем чистого 
речного песка толщиной 3-4 см, поверх которого 
была зафиксирована тонкая меловая подсыпка.

Остатки жертвенной пищи отмечены в 14 из 21 
катакомб. В кат.№№ 1 ,2 , 12, 14, 21, 22 это были 
кости крупного рогатого скота (коровы или быка), 
в кат.№№ 3, 5, 7, 8, 15, 17, 18 -  кости козы-овцы. 
Яичная скорлупа была обнаружена в пяти захоро
нениях (кат.№№ 1,3, 10, 17, 18).

Погребенных сопровождал многочисленный и 
разнообразный инвентарь. Погребальный инвен
тарь одиночных мужских погребений (№№ 1,4, 7, 
12, 13, 15, 22) представлен в основном боевыми то 
пориками-чеканами, теслами-мотыжками, желез
ными ножами, поясными наборами (Рис. 1; 2). Сре
ди одиночных мужских захоронений встречаются 
как п ол н остью  безинвентарны е (кат.№  13) 
(Рис.З, 1), так и относительно богатые (кат.№ 12). 
В последнем случае захоронение мужчины сопро-

№
КАТ.

Кол-во
погр.

Размеры
дромоса*

(м)

Количество,
размеры
ступенек

(м )_____

Размеры 
входного 
отверстия 

_______(м)_______

Материал
заклада

Высота
порога

(м)

Размеры
камеры**

(м)

Дл Ш. Гл. К н ш Н ш Д л Д л Ш Н
1 1 2,35 0,45 2,65 0,6 0,45 0,4 дерево 0,1 1,9 1,55

2 2 4,8 0,45 3,8 4 0,35 0,35 0,6 0,45 0,5 камень - 2,0 1,9

3 2 1,8 0,45 2,85 0,8 0,4 0,5 0,1 2,0 1,3

4 1 4,75 0,5 2,45 8 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 камень 0,25 1,85 1,55

5 1 4,35 0,45 3,25 7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 камень 0,2 1,8 1,65

7 1 0,25 0,4 2,8 0,45 0,3 0,2 0,15 1,6 1,45 1,2

8 1 1,5 0,47 1,5 0,4 0,4 0,2 дерево 0,2 1,65 1,35 1,2

9 1 2,0 0,7 1,5 0,4 0,75 0,1 0,2 1,05 0,8 0,8

10 1 1,0 0,55 2,85 0,55 0,5 0,3 0,15 2,05 1,75

11 3 2,25 0,4 2,8 0,6 0,4 0,3 0,25 1,95 1,45 1,6

12 1 4,75 0,5 3,55 7 0,2 0,4 0,55 0,55 0,4 камень 0,2 2,3 1,75

13 1 4,3 0,55 2,65 0,75
5

0,4 0,2 0,2 1,8 1,3

14 2 4,4 0,5 2,6 7 0,3 0,25 0,55 0,4 0,3 0,25 1,8 1,25

15 1 2,6 0,55 4,25 2 0,2 1,0 0,55 0,4 0,3 камень 0,2 2,3 2,3

16 3 3,8 0,5 3,6 5 0,3 0,35 0,55 0,4 0,45 камень 0,3 2,3 2,05

17 2 5,6 0.55 3,6 7 0,45 0,4 0,6 0,5 0,3 дерево 0,2 1,95 1,56 1,6

18 2 5,2 0,5 3,8 9 0,3 0,25 0,53 0,5 0,2 камень 0,25 1,8 1,75 1,5

19 2 2,4 0,5 2,9 0,6 0,4 0,2 дерево 0,25 2,0 1,65

20 1 4,4 0,5 1,7 0,95 0,47 0,3 камень 0,43 1,67 0,96

21 2 2,8 0,55 2,0 0,42 0,46 0,3 0,4 2,05 1,15

22 1 3,5 0 ,45 1,9 4 0,4 0,3 0,96 0,5 0,1 0,4 1,9 1,3

Табл. 1. Характеристика погребальных сооружений Старосалтовского могильника. 
* указана только длина исследованной части дромоса 
** высота камеры дана только там, где не было обвала камеры
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вождалось саблей, колчаном с тремя наконечни
ками стрел, сложным луком (Рис.2,1-25). В кат.№ 
4 возле мужского скелета находился посмертный 
дар в виде кучки бус (Рис. 1,12). Одиночные мужс
кие захоронения сопровождались салтовскими 
кувшинами (кат.№ №  1, 4, 7, 22) и кружками 
(кат.№№ 12, 15) (Рис.8,4,7,8,15,18). В кат.№ 22 ря
дом с кувшином стоял маленький горшочек с дву
мя отверстиями для подвешивания (Рис.8,12).

В погребальном инвентаре захоронений взрос
лых женщин (кат.№ 5, 8, 10, 17) преобладают эле
менты одежды, туалетные принадлежности и ук
рашения. Орудия труда представлены в них желез
ными ножами (Рис.3,3,27; 4,2,10). Из группы женс
ких захоронений по составу, разнообразию и бо 
гатству инвентаря выделяется кат.№ 5, где были 
обнаружены золотые серьги, позолоченная ложеч
ка, позолоченны е наконечники пояса 
(Рис.3,21,22,24,25). Одиночное захоронение девоч
ки-подростка (кат.№  20) составом  инвентаря 
(Рис.4,10-16) лишь незначительно отличалось от 
погребения взрослой женщины.

Семейные захоронения могильника (кат.№№ 2, 
3, 11, 14, 16, 18, 19, 21) содержат погребения муж
чин, женщин, подростков и детей в различном со
четании (Рис.4,17,28; 5,1,14; 6,33; 7,1). По составу 
инвентаря они мало отличаются от одиночных за
хоронений, хотя инвентарь их несколько богаче. В 
них обнаружены золотые серьги (кат.№№ 14, 21) 
(Рис.6,44; 7,5), позолоченные гривны (кат.№ 2, 14) 
(Рис.5,5; 6,50), монета (кат.№ 14).

Захоронение коня (№ 6) находилось перед на
чалом дромоса разрушенной катакомбы. Оно было 
совершено в прямоугольной в плане с закруглен
ными углами яме глубиной 1,7 м, ориентированной 
почти строго по линии север-юг (Рис.5,37). Ко дну 
стенки ямы сужались. Размеры ямы: на уровне об
наружения -  2,3 х 0,7 м, у дна -  2,15 х 0,45 м. В яме 
находился костяк лошади в положении на животе с 
подогнутыми под себя ногами. Череп лежал на 0,6 
м выше шейных позвонков и, вероятно, был отчле
нен еще в древности. Костяк коня ориентирован че
репом на юг, занимая немного больше половины 
могильной ямы с ее южной стороны. Под костяком 
лежали стремена арочного типа, железная подпруж- 
ная пряжка, удила с гвоздевидными псалиями 
(Рис.5,38-41).

Небольшое количество вскрытых катакомб не 
позволяет делать окончательные выводы о специфи
ке могильника. Пока можно отметить, что на мо
гильнике преобладают катакомбы погребальные 
камеры которых ориентированы длинной осью по 
линии оси дромоса, что совершенно не характерно 
для Дмитриевского, Маяцкого, Верхнесалтовского 
могильников [Плетнева, 1989, с. 180; Флеров. 1984, 
с. 144; Семенов-Зусер, 1949, 1952]. Существенной де
талью погребального обряда является довольно 
широкое использование камня для прикрытия вхо
да в камеру. Непривычной для салтовского катаком
бного обряда является положение погребенных жен
щин. Они лежат, в большинстве случаев, вытянуто 
на спине (Рис. 3,26; 4,17,28; 5,1; 7,1), тогда как харак
терная поза женщин в других катакомбных могиль
никах (за исключением Верхнесалтовского) -  скор- 
ченно на боку [Плетнева, 1981, с.69; Плетнева, 1989, 
с.189; Флеров, 1984, с. 161]. В целом же погребаль
ный обряд могильника сходен с обрядом других алан
ских могильников салтовской культуры.

Погребальный инвентарь могильника является 
в целом типичным для лесостепных древностей Вос
точной Европы второй половины VIII - IX вв. Он 
представлен орудиями труда, керамическими сосу-

дами (Рис.8), украшениями, предметами туалета, 
оружием, элементами конского снаряжения, которые 
не могут существенно уточнить дату рассматривае
мых комплексов из-за широкого хронологического 
диапазона своего бытования. Поэтому в качестве 
хронологических реперов используются элементы 
поясной гарнитуры, некоторые типы украшений 
(гривны, фибулы, золотые серьги), монеты.

Поясные наборы в кат.№№ I, П, 12, 16 пред
ставлены бронзовыми пряжками (Рис. 1,6; 2,16; 
6,14,29), бляшками (Рис. 1,7-8; 2,17,18; 6,15-18,30,31), 
наконечниками (Рис.1,10; 2,19; 6,32). Все они отно
сятся к характерным для классических салтовских 
древностей типам. В материалах Крыма подобные 
элементы поясной гарнитуры встречены в комплек
сах III и, редко, IV хронологических групп (по 
А.И. Айбабину) [Айбабин, 1993, с.124-125], время 
существования которых -  IX в. [Айбабин, 1993, 
с . 126]. О рнамент на бляш ках, наконечниках 
(Рис.1,9; 2,18; 6,15,17,18) из названных катакомб 
соответствует начальному этапу освоения салтовс
кими мастерами лотосовидного орнамента. Н.Я. - 
Фонякова датирует этот этап началом IX  в. [Фоня- 
кова, 1986, рис.4,1,5, с.45]. В целом техника изго
товления, орнаментация элементов поясной гарни
туры из названных катакомб указывает на принад
лежность их к комплексам первой половины IX в.

В инвентаре некоторых захоронений Старосал
товского могильника встречены вещи не характер
ные для других катакомбных захоронений бассей
на Северского Донца. Этническая однородность 
населения оставившего катакомбные могильники 
лесостепного варианта салтовской культуры не 
вызывает сомнений. Отличия в инвентаре указы
вают на хронологические различия названных па
мятников. В эту группу входят катакомбы №№ 5, 
7, 14, 15, 18,21,22).

Поясные наборы в захоронениях данной груп
пы разительно отличаются от хорошо изученных 
поясных наборов классического салтовского типа. 
Так, поясные пряжки в них представлены: бронзо
выми овальнорамчатой и прямоугольнорамчатой 
пряжками с гладким щитком из согнутой пополам 
бронзовой пластины (кат.№ 7) (Рис. 1,23,24); цель
нолитыми овальнорамчатыми пряжками с гладким 
щитком в виде вытянутого полуовала (кат.№ 15) 
(Рис.2,36), иногда, со слегка заостренным концом 
(кат.№ 22) (Рис. 1,36); цельнолитой овальнорамча
той пряжкой с прорезным полуовальным щитком 
(кат.№ 21) (Рис.7,24). Подобные пряжки в материа
лах Крыма и Поволжья встречаются только в ком
плексах, время существования которых не выходит 
за рамки VIII в. [Айбабин, 1993, рис. 2,5, 3,12, 
4,13,16; Богачев, 1992, рис.29; Багаутдинов, Бога
чев, Зубов, 1998, табл.ХХХІХ, 13].

Все поясные бляшки в захоронениях данной 
группы штампованные. Подкововидные бляшки 
(кат.№ 21) (Рис.7,25) по форме сходны с бляшками 
первой половины VIII в. из могильников Крыма 
[Айбабин, 1982, рис.3,7,13, 4,2; Айбабин, 1993, 
рис.2,9]. Они имеют аналогии в праболгарских за
хоронений VIII в. Поволжья [Багаутдинов, Бога
чев, Зубов, 1998, рис. 15,1], в салтовских погребени
ях второй половины VIII-начала IX вв. (Тополи, 
Старокорсуновский могильник) [Кухаренко, 1951, 
рис.31,3; Каминский, 1987,рис.4,15, 8,44], в захоро
нениях Казазовского могильника VII-IX вв. [Гара- 
банов, 1983, рис. 1,30]. Орнамент на бляшках (кат.№ 
21) перекликается с орнаментальными мотивами на 
поясных бляшках и пряжках из крымских погребе
ний, датируемых второй половиной VIII в. [Айба
бин, 1993. рис.3,7,9, 8,3]. Поясные бляшки из кат.№

139



V I T A  A N T I Q U A  №2 1 9  9 9
7 (Рис. 1,25) своей формой повторяют форму литых 
бляшек из погребений Казазовского могильника 
[Гарабанов, 1983, рис.1,26], из склепа 181 могиль
ника Эски-Кермен [Айбабин, 1982, рис.4,3-6]. Крым
ские бляшки датируются первой половиной VIII в. 
Подобные штампованные бляшки встречены в не
которых захоронениях второй половины VIII - на
чала IX вв. Старокорсуновского могильника [Ка
минский, 1987, рис. 1,57, 4,17, 10,59]. Все это позво
ляет датировать бляшки из кат.№ 5 второй поло
виной VIII в., чему не противоречит орнаментация 
наконечника (Рис. 1,27) и бляшек (Рис. 1,28) из это
го же захоронения.

Штампованный наконечник пояса (кат.№ 22) 
(Рис. 1,37) размерами, формой, орнаментом совпа
дает с литым наконечником из склепа № 402 Ска- 
листинского могильника [Айбабин, 1990, рис.53,40].
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Наконечник из Скалистинского могильника дати
руется концом VII - VIII вв. [Айбабин, 1990, с.72].

Аналоги поясным бляшкам и наконечнику из 
кат.№ 15 (Рис.2,37-39) в салтовских древностях нам 
не известны. Орнаментация наконечника, поясных 
бляшек отдаленно напоминает орнамент на неко
торых бляшках, наконечниках из погребений Ка
зазовск ого  могильника [Тарабанов, 1983, 
рис. 1,26,27], а также захоронений могильника у ст. 
Скорокорсунской [Каминский, 1987, рис.4,16,17, 
10,59], которые датируются VII-IX и второй поло
виной VIII-началом IX вв. соответственно. Нако
нечник коробчатого типа (кат.№ 15) (Рис.2,39) сво
ими размерами, техникой изготовления подобен 
наконечникам VII в. Ю го-Восточной Европы [Гав
ритухин, Обломский, 1996, рис.87,18,19], а также 
неорнаментированным наконечникам VIII в. из
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Табл. 2. Распределение бус по захоронениям Старосалтовского могильника

Табл. 2. Распределение бус по захоронениям Старосалтовского могильника (продолжение) 
* бусіс металлической прокладкой
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погребений могильника Мокрая Балка [Ковалевс
кая, 1996, рис. 6,б-г].

Довольно своеобразны позолоченные наконеч
ники из кат.№ 5 (Рис.3,24,25). Они коробчатые. 
Орнамент на них подобен орнаменту на фибулах с 
П асты рского  городищ а [П риходню к, 1998, 
рис.10,14,16,28,29; Амброз, 1993, рис. З, 36.37], ко
торые датируются концом VIII - началом IX вв. 
Подобный орнамент отмечен на бронзовой плас
тинчатой подвеске из захоронения первой полови
ны VIII в. (№ 59) могильника Мокрая Балка [Кова
левская, 1996, рис. 6,6].

В кат.№ 14 была найдена монета. По определе
нию А.И.Семенова, это подражание (скорее всего, 
местное) византийскому солиду Льва III Исавра 
времен его соправления с Константином V Копро- 
нимом (728-741 гг.). При наличие изображений обо
их соправителей, на обеих сторонах, между тем, 
стоит только одно имя -  Льва III. Монета у ободка 
имеет сквозное отверстие для подвешивания с не
значительными следами потертости, что свидетель
ствует о непродолжительном использовании ее в 
качестве подвески. Византийские солиды VII-VIII 
вв., по мнению А.И. Семенова, имеют малое время 
запаздывания [Семенов, 1993, с.95], и поэтому они 
могут служить достаточно надежным хронологи
ческим репером. Поэтому кат.№ 14 может быть да
тирована рамками последней четверти VIII в.

Золотые серьги из кат.№№ 5, 14, 21 (Рис.3,22; 
6,44; 7,5) находят аналогии в материалах Северно
го Кавказа второй половины VIII -  первой поло
вины IX вв. [Амброз, 1971, рис.8, 3-5], тогда как в 
материалах других катакомбных могильников По- 
донечья, за исключением Верхнесалтовского мо
гильника [Аксенов, 1999, табл.XXVIII.8], подобные 
серьги не встречались. Редкой находкой для салтов
ских древностей являются и шейные гривны. Ана
логии позолоченным гривнам из перевитой брон
зовой проволоки из кат.№№ 2, 14 (Рис.5,5; 6,50) из
вестны в нескольких могильниках: Старокорсунс- 
ком второй половины VIII -  первой половины IX 
вв. [Каминский, 1987, с. 198, рис. 10,55], Харачоевс- 
ком VII-VIII вв. [Багаев, Виноградов, 1972, с.83, 
рис.2,6]. В захоронениях Верхнесалтовского, Дмит
риевского, Маяцкого катакомбных могильниках 
шейные гривы не встречены.

Фибулы аналогичные позолоченной арбалет
ной из кат.№ 18 (Рис.3,31) известны на Северо- 
Восточном Кавказе, в частности в Бежтинском 
могильнике в Аварии и Чинухойском могильни
ке в Чечне [Атаев, 1963, с. 135, рис. 16,4, с. 181]. А.К-

. Амброз датировал подобные фибулы VIII - IX 
вв. [Амброз, 1966, с.46, табл.6,7]. Находки таких 
фибул на других памятниках салтовской культу
ры нам не известны. Э то позволяет предполо
жить, что данная фибула попала в бассейн Се
верского Донца вместе с первыми аланскими пе
реселенцами с Кавказа в середине VIII в. На ле
вой части грудной клетки ж енского костяка 
(кат.№ 21) была обнаружена частично повреж
денная в древности бронзовая антропо-зоомор- 
фная фибула (Рис.7,20). Аналогичные фибулы 
характерны для памятников Пеньковского круга 
и время их бытования не выходит за рамки VII в. 
[Амброз, 1993, рис.З, 24-26; П риходнюк, 1998, 
рис. 10,23.24]. Находка подобной фибулы в зак
рытом комплексе салтовской культуры явление 
уникальное, хотя ранние вещи в салтовских за
хоронениях не редкость. Подобные случаи извес
тны по материалам Дмитриевского, Сухогомоль- 
шанского могильников [Плетнева, 1989, с. 111,162; 
Михеев, 1986, с. 168]. Некоторые исследователи 
склонны рассматривать случай обнаружения 
Пеньковской фибулы в салтовском захоронении 
в рамках возможного контакта позднепеньковс- 
кого и салтовского населений [Любичев, 1994, 
с.95, 96]. Вероятность подобных контактов с вза
имодействием элементов материальной культуры 
неоднократно отмечалась исследователями [Плет
нева, 1962, с.94; Михеев, 1991, с.44; Афанасьев, 
1972, с .153].

Все выше сказанное позволяет датировать ука
занную группу катакомб Старосалтовского мо
гильника рамками второй половиной VIII в., тог
да как другая группа захоронений бесспорно была 
произведена в первой половине IX в. В целом же 
исследованная часть Старосалтовского могильни
ка относится ко второй половине VIII - первой по
ловине IX вв. Такую датировку подтверждает на
личие в раскопанных катакомбах треугольных 
“ рогатых” пряжек (Рис.З, 17; 4,38; 6,13,38), соляр
ных подвесок-амулетов (Рис.3,4,28,29; 4,8,13), под
весок с соколиными головками (Рис.4,23; 5,8,26; 
6,10,42; 7 ,12), кором ы сл ови дн ы х копоуш ек 
(Рис.7,13), зеркал с ячеистым орнаментом (Рис.3,27; 
5,7). Подобные вещи характерных для памятников 
раннего этапа существования салтовской культу
ры [Плетнева, 1989, с. 146-172]. Бусы в захороне
ниях Старосалтовского могильника (Табл. 2) пред
ставлены типами характерными для VIII - IX вв. 
[Деопик, 1961, с .216-226], что не противоречит 
предложенной нами датировке могильника.
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Рис.8. Керамические сосуды: 1 -  кат .№  14; 2 -  кат .№  16; 3 -  кат .№  20; 4, 12 -  кат .№ 22; 5 -  кат .№  7; 6 -  кат .№  2; 
7  -  кат .№  1; 8 -  кат .№  4; 9 -  кат. №  11; 10 -  кат .№  3; 11 -  кат .№  9; 13 -  кат .№  8; 14 -  ка т .№  21; 15 -  кат .№  12; 
1 6 -к а т .№ 1 8 ; 1 7 - к а т .№  17; 1 8 - к а т .№  15.



О.В. КОМАР. В.І. ПІОРО

КУРГАНИ ХОЗАРСЬКОГО ЧАСУ НА ЛУГАНЩИНІ

The paper publishes three barrows o f the Khazarian times from the Lugansk region (Ukraine). Barrow 2 from 
Obozne had two burials: the f i r s t  is  the burial o f  Khazarian warrior dated by Early S altiv  period (740-770), the 
second is  a burial o f  the Polovets times (11“  13th centuries A.D.). The bu ria l o f barrow 2 from Bobrikovo dated by 
Middle S altiv  period (9th century A.D.), and barrow 2 from Karpovo-Krepinka was a sp ec ific  type o f cenotaph a 
barrow without burial dated by Late S altiv  period (end o f the 9th f i r s t  half o f  the 10“  centuries A.D.).

В 1988 -  1993 рр. госп д огов ір н ою
археологічною  експедицією науково-дослідної 
частини Київського університету ім. Т.Шевченка 
проводилися охоронні розкопки курганів на місцях 
будівництва меліоративних систем в Луганській 
обл .. Серед маси поховань в хронологічном у 
діапазоні від доби бронзи до пізнього середньовіччя 
особливу увагу притягують три рідкісних для 
даного регіону кургани хозарського часу, публікації 
матеріалів яких і присвячена дана стаття.

Курган №  2 біля с. Обозне Слов’яносербського 
р-ну Луганської обл. (Розкопки Б.О. Антоненка та 
Л.Г. Самойленко 1993 року).

Курган (табл.З, 2) був розташований на 
відстані 2 км 150 м на південь від с.Обозне на 
водорозділі невеликого плато правого берега
р.Сіверський Донець.Насип розорювався, на час 
розкопок мав форму сегмента сфери діаметром 21- 
22 м і висотою  0,55 м. На поверхні зафіксоване 
дрібне каміння. Лінія давнього чорнозем у 
простежувалася на глибині 0,45 - 0,5 м від нуля. Сам 
насип складався з рихл ого чорнозем у і був 
спорудж ений в ранньохозарський час над 
похованням 1; впускне поховання 2 досипкою  
насипу не супроводжувалося.

Поховання 1 (основне).
Розташоване в центрі кургану, рівно під нулем. 

Було здійснене у простій грунтовій ямі підовальної 
форми розмірами 2,83 х 1,1-1,4 м, глибина дна 1,8 м 
від нуля, заглиблена в материк на 0,9 м (табл. 1, 13). 
Орієнтоване по осі ПдЗх -  ПнСх, вздовж північно- 
західної стінки ями зафіксовано сходинку з нахилом 
всередину шириною 0,3-0,35 м. Глибина сходинки 
від нуля - 1,56-1,57 м. Дно ями рівне, стінки нахилені 
всередину, заповнення -  чорнозем, перемішаний з 
глиною . Н авколо поховання простеж ено 
глинистий викид товщ ин ою  до 0,2 м. Викид 
підовальної в плані форми і розмірами 7 х 4,5 м 
розташовувався переважно навколо поховання та 
на захід (з відхиленням на південь) від нього.

П охований (чол овік ) був покладений 
витягнутим на спині, головою на південний захід. 
Череп лежав обличчям вгору; руки злегка зігнуті в 
ліктях, ноги випростані. Збереженість кісток дуже 
гарна - збереглись майже всі кістки скелету, за 
виключенням деяких дрібних, однак повністю 
відсутня кисть лівої руки. На дні ями навколо 
похованого та на кістках були зафіксовані залишки 
тліну й окремі шматочки берести, що оконтурювали 
скелет. Імовірно, похований був покладений в 
л озово-берестян е гробови щ е або був п росто  
загорнутий у бересту.

У  похованні також знайдені кістки тварин. На 
сходинці (південно-західна частина) знаходилися в 
анатомічному порядку частини двох скелетів та

розрізнені кістки кози-вівці; нижче - череп коня з 
вудилами, орієнтований носовими кістками на 
південний захід. На дні ями кілька кісток кози-вівці 
виявлені над головою небіжчика біля посудини, та 
нижче кінського черепа (кістки ніг). В північно- 
східному кутку ями знаходилися кістки ніг коня та 
залізне стремено. Традиційно присутність черепа та 
кінцівок коня у кочівницьких похованнях 
розглядається як залишки шкури -  ритуального 
замінника цілого коня. Однак в даному випадку 
череп знаходився на досить великій віддалі від 
кінцівок, тому не виключено, що голова коня була 
повністю відрізана і покладена окремо.

Речовий комплекс поховання належав 
знатному воїну. Біля правого плеча знаходилися 
кистень та частина кістяних накладок лука - кінцеві 
та нижні накладки руків’я; на кисті правої руки - 
нижні накладки руків’я та бокові, на правій частині 
таза - кінцеві накладки лука. Між ребрами та згином 
ліктя лівої руки знаходилися залишки шкіряного 
поясу зі срібними накладками; під нижньою 
щелепою -  золотий дзвіночок; на місці кисті лівої 
руки розташовувався залізний ніж. Над головою 
небіжчика біля південно-західної стінки ями була 
поставлена посудина, яка потім впала набік. Окрім 
того, у норі в північно-східній стінці поховання були 
знайдені деталі п оясн ого  набору, очевидно, 
затягнуті гризуном разом з частиною шкіряного 
пояса: бронзова пряжка та бронзова фігурна 
підвіска. В засипці поховання також знайдене 
залізне кресало.

Опис знахідок:
І. Деталі поясного набору. Поясний набір 

представлений бронзовими пряжкою та підвіскою, 
трьом а срібними прямокутними бляш ками- 
накладками, срібною скобою та уламком срібної 
накладки, що кріпилися до ш кіряної осн ови , 
залишки якої виявлені у похованні.

1) Бронзова пряжка з залізним поворотним 
стержнем. Рамка овальної форми, на передньому 
кінці має заглиблення з обмежувачами для язичка. 
Щ иток нерухомий, півкруглої форми, на задньому 
кінці має невеликий півкруглий виступ з 
прокресленим орнаментом; у місці з ’єднання з 
рам кою  - циліндричне потовщення з вирізом 
посередині для язичка, крізь яке пропущений 
залізний поворотний стержень; на внутрішній 
стороні -  три шпеньки, якими пряжка кріпилася до 
ременя (шпеньки пряжки та інших деталей на 
кінчиках злегка розклепані). Я зичок полий, 
фігурний - тригранний у перерізі на передньому 
кінці, звужений посередині, задній кінець має вигляд 
циліндричного потовщення, крізь яке пропущено 
стерж ень; на передньому кінці язичка -  
вертикальний виступ-фіксатор. Розміри: загальна

Комар О.В. - аспірант Інституту археології НАН України
Піоро В. І. - аспірант історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
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довжина -  4,2 см , ширина -  3 см. Рамка: по 
зовнішньому контуру -  3 х 1,5 см, по внутрішньому
-  2,3 х 0,8 см. Щиток: ширина -  2,4 см, довжина -  
2 ,1 см, діаметр циліндричного потовщення -  0,5 см. 
Язичок: довжина -  2,6 см, максимальна ширина -  
0,6 см. Табл.І, І.

2) Срібні литі бляшки-накладки для кріплення 
додаткових ременів. П ідпрямокутної форми з 
прямокутним прорізом посередині, зовнішня 
поверхня вкрита ажурним рослинним орнаментом, 
помітно підправленим різцем. З внутрішнього боку
-  чотири чотиригранні шпеньки довжиною 2-3 мм, 
якими бляшка кріпилася до ременя. Дві бляшки 
практично ідентичні (одна ціла, інша пошкоджена), 
мають розміри 3 х 2,4 см (табл.І, 2, 4), третя менша 
за розмірами -  2,5 х 2 см й відрізняється малюнком 
орнаментації (табл. 1,7); товщина бляшок -  1-І ,5 мм.

3) Уламок ср ібн ої платівки з бронзовим  
обламаним цвяшком, зігнута. Довжина -  1 см, 
ширина 0,5 см , товщина -  0,5 мм.

4) Срібна лита ремінна скоба у вигляді фігурної 
платівки, увігнутої посередині. Увігнута площадка 
прямокутної форми, кінці округлої фігурної форми, 
з внутріш нього боку  мають по шпеньку для 
кріплення. Вся поверхня вкрита рослинним 
орнаментом, підправленим або навіть повністю 
нанесеним різцем. Довжина скоби 3,5 см, ширина 
кінців -  1 см, площадки -  0,7 см, товщина платівки
-  1 мм. Табл.І, 8.

5) Бронзова лита двоскладова підвіска для 
з’єднання додаткових ременів. Через складність 
форми аналогічні східноєвропейські знахідки не 
мають усталеної назви в л ітературі, однак у 
східнотюркських поясних наборах вони умовно 
називаються “ л іровидним и” підвісками 
[Овчинникова, 1990, с.36]. Й, хоча східноєвропейські 
знахідки не мають вираженої ліровидної частини, 
дану назву, на наш погляд, варто застосовувати і 
для них. Верхня частина складається з 
трапецієвидної рамки розмірами 1,5 х 0,9 см 
(внутрішній прямокутний отвір 0,8 х 0,3 см), 
округлої центральної частини шириною 1,5 см 
(отвір діаметром 0,4 см) та роздвоєної ніжки з 
циліндричними потовщеннями на кінцях, крізь які 
пропущ ено залізний поворотн ий  стержень. 
Загальна довжина -  4,2 см. Нижня частина -  фігурне 
кільце, очевидно, п ідсерцевидної форми з 
циліндричним вуш ком вгорі і рельєфними 
виступами по зовнішньому контуру. Зберігся лише 
уламок, за яким відновлюється лише ширина кільця: 
по зовнішньому контуру -  3,3 см, по внутрішньому
-  2,3 см; орієнтовна довжина разом з вушком -  до 4 
см. Табл.І, 3.

II. Озброєння. Предмети озброєння у комплексі 
представлені кистенем та залишками лука.

1) Кистень складається з кістяної основи  
яйцевидної форми та пропущ еного крізь неї 
залізного стержня. Кістяна частина розмірами 8 х
5.4 см, поверхня добре відполірована. Залізний 
стержень довж ин ою  10,7 см має вуш ко для 
підвішування підпрямокутної форми розмірами 2 х
1.5 см з підпрямокутним отвором розмірами 0,9 х 
0,3 см; нижній кінець розклепаний. Табл.2, 10.

2) Залишки лука представлені кістяними 
накладками. П равильної закон ом ірн ості у їх 
розташуванні немає, очевидно, лук був зламаний 
на декілька частин і покладений у гробовище біля 
правої руки небіжчика.

а) Кінцеві накладки (парні). Збереглися одна 
ціла і три в уламках. Накладки дуговидні, на кінцях 
мають ширину 2 см, звужуючись на протилежному 
(внутрішньому) кінці до 0,5 см. Довжина (за цілим 
екземпляром) -  26 см, проріз для тятиви -  4 х 3 мм.

По краям накладки декоровані насічками. Табл.2, 
1-2, 8-9.

б) Б окові накладки руків ’я (парні). Одна 
збереглася практично ц ілою , інша обламана. 
Мають характерну форму листка верби; розміри: 
16 х 2,3 см. Поверхня на кінцях та краї декоровані 
насічками. Табл.2, 4, 6.

в) Нижні обкладки руків’я з внутрішнього боку 
лука. Два екземпляри стріловидної форми -  один 
практично цілий, інший обламаний на кінці (табл.2, 
З, 7). Розміри цілої накладки: довжина -  15,3 см; 
ширина -  2 см, товщина -  2 мм. Третій екземпляр 
прямокутний, вигнутий у профілі, переріз -  у вигляді 
зрізаної піраміди. Розміри: довжина -  6,8 см, 
товщина -  6 мм, ширина вгорі -3  мм, внизу -  7 мм. 
Поверхня декорована насічками у вигляді косої 
сітки (табл.2, 5).

III. П редмети к інського спорядження. 
Представлені одним стременом та вудилами.

1) Залізне стремено аркоподібної форми, сильно 
кородоване, збереглося в уламках; загальна висота
-  21 см. Підніжка накована зверху; кінці загнуті 
вгору, краї по всій площі загнуті вниз; форма 
підніжки у розігнутом у стані, таким чином, - 
витягнутий прямокутник з заокругленими кутами. 
Розміри: ш ирина-4,5 см, довжина -  12 см, товщина
-  7 мм; висота разом із загнутими краями -  1,3 см. 
Петля для путалища трапецієвидної форми 
розмірами 3,1 х 4,3 см (товщина -  0,6 - 0,9 см), отвір 
прям окутної форми розм ірами 2,1 х 0,6 см. 
Внутрішня висота арки -  11 см (табл.І, 12). До 
стремена прикипіли неясні дрібні плоскі предмети 
товщиною 1-1,5 мм, які зараз здаються металевими, 
однак, швидше за все, вони є залишками шкіряних 
деталей сідла, які внаслідок процесу корозії стремена 
увібрала в себе солі заліза. На найбільш ому 
фрагменті виразно прослідковуються три наскрізні 
повздовжні прорізи, розташовані впритул один до 
одного, що йдуть через увесь фрагмент.

2) Залізні вудила, також сильно кородовані, 
збереглися в уламках. Гризла виготовлені з двох 
залізних стержнів, загнутих у петлі на кінцях. Псалії 
відносяться до різновиду S-видних; плоскі, один з 
кінців оформлений у вигляді стилізованої кінської 
голови. В центральній частині мають трапецієвидний 
виступ з отвором, крізь який пропущені петлі гризл. 
Вудила даного типу загалом стандартні, однак в 
даному випадку через сильну кородованість не ясно, 
чи є ще один вузький підпрямокутний отвір, крізь 
який пропускався ремінь вузди, також точно не ясно, 
чи кріпилися до гризл знайдені поруч кільця 
діаметром 5 см. Загальна довжина гризл -  бл.18-19 
см; довжина псалій -  17 см. Табл.І, 10.

IV. Інші предмети:
1) Золотий дзвіночок. Дуже деформований і 

пошкоджений, однак, найімовірніше, за формою 
близький до сферичного. Поверхня гладенька, 
однак вушко суцільно декороване врізними лініями. 
Висота фрагмента -  1,3 см; діаметр вушка -  2,5 мм. 
Табл.І, 9.

2) Залізний ніж. Загальна довжина -  17,5 см; 
лезо клиноподібне у перерізі: довжина -  14 см, 
ширина -  1,5 см, товщина -  до 0,5 см; ширина 
черенка -  1 см ; невелике кільце-перехрестя 
товщиною -  0,3-0,4 см. Табл.2, 18.

3) Залізне кресало калачиковидної форми, 
сильно кородоване, один з кінців відламаний. 
Розміри: 8,8 х 4 см. Табл.І, 11.

4) Гончарний горщик тюльпановидної форми, 
найбільше розширення припадає на 2/3 висоти, 
вінця нерівні, різко відігнуті назовні. Виготовлений 
грубо, очевидно, на повільному колі; обпал нерівний
-  колір коливається від жовтуватого до темносірого.
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Розміри: висота -  18,5 см; діаметри: вінчика -  12-
12,5 см, шийки -  9 см, максимальне розширення 
тулова -  15 см, дна -  10,5 см. Табл.3,4.

5) Дві кістяні палички неясного призначення у 
вигляді рівної повздовжньої половинки циліндра, 
одна ціла, інша обламана на кінцях. Ціла: довжина 
- 4 см, ширина -  3 мм. Інша: довжина -  3,4 см, 
ширина -  2,5 мм. Табл. 1, 5,6.

V. Залишки одягу. Розташування фрагментів, 
на жаль, не задокументоване:

1) У ривки, що складаю ться з двох шарів 
тканини п р остого  плетення. Нитки невиті, 
підпрямокутні у перерізі, товщина -  бл. 0,3-0,4 мм.

2) Двошарові уривки: перший шар -  тканина 
простого плетення; нитка невита, підпрямокутна у 
перерізі, товщина бл. 0,4-0,6 мм; другий шар -  вовна 
пасмами по 0,7-0,9 см довжиною.

3) Тришарові уривки: перший шар -  шкіра, на 
одному з фрагментів на краю простежені залишки 
тонкої короткої шерсті; другий шар -  тканина 
варіанту 2; третій шар -  вовна.

4) Тришарові уривки: перший шар -  хутро, ворс 
тонкий, довжиною до 1,5 см, зараз темного кольору 
(лисиця?); другий шар -  вовна; третій шар -  тканина 
варіанту І.

П оховання І відноситься до групи 
кочівницьких комплексів ранньосалтівського 
горизонту Столбище-Старокорсунська (етап І б -  
745-770 рр.), виділеного одним з авторів даної 
публікації [див. статтю О.В.Комара в цьому номері]. 
Значна частина поховань все ще не опублікована 
(к .П  С окол ової балки [Клейн, Раев, Семенов, 
Субботин, 1972], к.ІЗ Дорофеївського могильника 
[Лагоцкий, Шилов, 1977] та 36 курганів з межиріччя 
Сала і М анича (могильники Романівський І, 
Салівський, Потайний І та ін.) [Копылов, Смоляк,
1988]), ми можемо оперувати лише матеріалами з 
Н овосадк івського , К іровського  V курганних 
могильників [Власкин, Ильюков, 1990, с. 133-152] та 
окремими похованнями з В еселовського 
могильника [Мошкова, Максименко, 1974, с.45-48], 
могильника Крива Лука [Федоров-Давыдов, 1984,
с .80-94], курганної групи І біля с. А стахове 
[Евдокимов, Симоненко, Загребельный, 1975, c.l l- 
12], групи І біля с.Баранівка, групи Петруніно IV 
[Круглов, 1992, c . l76-183], а також підкурганного 
поховання 1928 р. з Тепсеня [Баранов, 1990, c .l2 l- 
123]. Територіально найближчим до поховання з 
О б озн ого  є п ограбоване поховання к.4 біля 
с.Астахове Свердловського р-ну Луганської обл.. 
Небіжчик там також був орієнтований на ПдЗх. 
Таку ж орієнтацію мали поховання к.З Кіровського 
V  могильника, к.12 могильника Крива Лука IX та 
к.27 групи Баранівка І; на Зх ор ієнтоване 
підкурганне поховання з Тепсеня, поховання к.8 та 
к.27 Новосадківського, к. 10 Кіровського V, к.І 
Салівського, к. І Романівського, к. 11 Соколовського 
могильників; на ПнЗх було орієнтоване поховання 
кургану 6 Веселовського могильника; поховання к. 
5 Кривої Луки XXVII орієнтоване на Пд -  очевидно, 
відхилення від Пд-Зх орієнтації. В групі 
переважають п ідбої та ями з заплечиками; з 
опублікованих проста грунтова яма була лише в 
Тепсені. Авторами розкопок поховання з Обозного 
початково було визначене як підбійне, оскільки 
поперечний переріз могили дійсно нагадував 
обвалену камеру підбою, а під північною стінкою 
знаходилася сходинка, проте від цієї думки довелося 
відмовитися. Подібні поховальні ями були в к.8, к.27 
Новосадківського та к. 10 Кіровського могильників 
[Власкин, Ильюков, 1990, рис.2,4; рис.4,19; рис.6,7]. 
В даних випадках у вхідній ямі з північного боку 
залишалася широка сходинка, яма заглиблювалася

під південну стінку, яка при цьому злегка 
піддовбувалася. Б езумовно, ця конструкція 
генетично п ов ’язана з п ідбоєм , проте, строго  
кажучи, п ідбоєм  вже не є -  для неї варто 
застосовувати  інше означення, наприклад 
“ напівпідбій” . У Обозному розуміння підбою ще 
більш зредуковане -  тут залишена лише вузька 
сходинка та злегка піддовбана південна стінка ями, 
тому коректніше говорити про її “ підбоєподібність” . 
Сліди гробовища з очерету та дерев’яних плашок 
прослідковані в к.5 Кривої Луки XXVII, інтенсивної 
очеретяної підстилки і дерев’яних плах під нею -  в 
к.6 Веселовського могильника. Покладання у 
могилу черепа і кінцівок коня (найчастіше на 
сходинці п ід бою ) відзначене у похованнях 
тепсенського кургану, к.І Р ом ан івського І 
могильника, к.5 Кривої Луки XXVII, к .І2 Кривої 
Луки IX, к.7 Петруніно IV, к.27 Баранівки І; в к.8 
та 24 Н овосад к івськ ого  могильника, к.6 
Веселовського могильника, к.П Соколової балки, 
к. І Салівського могильника, к.4 Астахово І лежали 
залишки цілого кістяка чи й ого  частини. Це 
свідчить про сталість обряду. Практично в усіх 
похованнях виявлені і кістки вівці. С талою  
традицією також є наявність горщика -  одна-дві 
посудини виявлені у похованнях курганів 12, 16, 
24, 27 Н овосад к івськ ого , курганів 2, 3, 9, Ю 
Кіровського V могильників, к.4 Потайного І, к. 6 
Веселовського могильника, к. 7 Петруніно IV, к.27 
Баранівки І, к.І Салівського могильника, к.П  
Соколової балки та к. 5 Кривої Луки XXVII. Лише 
в двох останніх посудини були гончарними. Горщик 
з О бозного виготовлений на повільному колі й 
обпалений у вогнищі, що дозволяє віднести його 
до розряду ранньогончарних. За формою до нього 
найближчі ліпний горщик з к.27 Новосадківського 
могильника [Власкин, Ильюков, 1990, рис.4,20], та 
гончарний з В ол ок он івськ ого  могильника 
[Плетнева, Николаенко, 1976, рис.7, 3]. Обряд, 
відзначений лише для для Обозного -  це покладання 
ножа на місце втраченої кисті лівої руки. Очевидно, 
за задумом ніж мав перетворитися у потойбічному 
житті на руку. Таке заміщення було поширене в 
увленнях стародавнього населення (пор. англійське 
arm -  “ рука” , “ зброя ” ). Надзвичайно цікавий 
поясний набір поховання з О бозного. Пряжка 
віднесена нами до  типу “ С тар ок орсун ськ а” . 
Найбільша колекція таких пряжок походить з 
могильника біля ст. Старокорсунської на Кубані. 
Найближчі аналогії до пряжки з Обозного знайдені 
у похованнях № І, 58, 63 [Каминский, 1984, рис.І, 
12; Каминский, 1987, рис. 1,55; рис.8,38]; відомі вони 
і в Криму - склеп 394 зі Скалистого [Веймарн, 
Айбабин, 1993, рис.64,33]. Пряжка з Обозного дещо 
специфічна -  вона відрізняється наявністю виступу 
на щитку, розміщенням фіксатора не на задньому, 
а на передньому кінці язичка, а також яскраво 
вираженим циліндричним потовщенням у місці 
розташування поворотного стержня. Останнє дуже 
характерне для пізніших салтівських пряжок, що, 
здавалося б , р оби ть  пряжку з О бозн ого  
тип ологічно дещ о пізніш ою за основну масу 
аналогічних пряжок гори зон ту , однак 
прокреслений орнамент на виступі щитка надає 
щитку візуальної геральдичності, що мало б бути 
притаманним навпаки найранішим зразкам. 
Очевидно, специфіка пряжки пояснюється тим, що 
вона є м ісцевою  ім ітацією  пряжок типу 
“ С тар ок орсун ськ а” , виконаною  у ти п ово 
салтівській манері. Зважаючи на це, пряжку, на наш 
погляд, все ж слід вважати синхрон н ою  
старокорсунським аналогам. Прямокутні поясні 
накладки з прорізом в центрі представлені двома
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різновидами. Перший виготовлений з тонкої срібної 
або золотої платівки, кріпився до ременя чотирма 
цвяшками. Такі бляшки були в Перещ епині, 
катакомбі 29/1985 з Клин-Яру на північному 
Кавказі, підкурганному похованні з Тепсеня, в 
кургані 6 Веселовського могильника, Столбищі. 
О чевидно, залишками саме такої бляшки був 
уламок срібної платівки з цвяшком з Обозного (на 
жаль, зараз втрачений). Другий -  литі срібні бляшки 
з рослинним орнаментом -  представлений окрім 
О б озн ого  лише в кургані 6 В еселовського 
могильника. З нього походять дві ідентичні бляшки, 
за розмірами і орнаментацією близькі до двох 
більш их бляш ок з О б озн ого  [М ош кова, 
Максименко, 1974, табл. X X IX , 7,8]. Одна з бляшок 
розламана. Складається враження, що від ременя 
небіжчика був з силою відірваний якийсь предмет, 
що кріпився на двох ремінцях. Таким предметом міг 
бути меч, відсутній у похованні з Обозного, однак 
характерний для інших поховань групи. Меч 
відсутній і у кургані 6 Веселовського могильника, 
де також виявлені лише уламки бляшок варіанту 
1 [М ош кова, Максименко, 1974, с.48], що може 
вказувати на існування специфічного обряду. 
Ремінна скоба з О бозн ого  найближчі аналогії 
знаходить у похованні Веселовського могильника 
[Мошкова, Максименко, 1974, табл. X XIX , 10], а 
також у похованні зі Столбища [Афанасьев, 1987, 
рис.2, 11]. Точні аналогії до кільця двоскладової 
ліровидної підвіски відсутні, аналогічні ж підвіски 
з роздвоєною  ніжкою були у похованні 262 та 
комплексі 6 Сухої Гомольші, похованні 289/к-28 
Червоної Гірки та похованні 15 могильника біля ст. 
Старокорсунська [Каминский,1987, рис.З, 23], більш 
віддалена походить з п ідй ом ного матеріалу 
Цариного городища (Маяки) [Шамрай, Духін, 1997, 
табл. LIX], Двоскладова ліровидна підвіска з 
нероздвоєною ніжкою та односкладова підвіска 
були в кургані 5 Кривої Луки X X V II [Федоров- 
Давыдов, 1984, рис.7, 5, 8], односкладові також 
знайдені в к.4 з Астахово [Евдокимов, Симоненко, 
Загребельный, 1975, рис.4] та к.24 Новосадківського 
могильника [Власкин, Ильюков. 1990. рис.4,9]. 
Кистені в розглядуваній нами групі поховань 
виявлені в к. 11 Соколової балки (залізний) [Клейн, 
Раев, Семенов, Субботин, 1972, с. 134] та кургані 5 
К ривої Луки X X V II (мармуровий) [Ф едоров- 
Д авыдов, 1984, рис.6, 1]. Кистень з О бозн ого  
належить до типу І варіанта 3 за класифікацією 
А.В.Криганова [Крыганов, 1987, с.63, рис. 1,8], проте 
твердження дослідника, що кистень даного типу з 
культурного шару Цариного городища (Маяки) 
єдиний, не зовсім вірне. Три кистені цього ж типу 
знайдені в Саркелі, проте віднесені до 
давньоруського шару [Сорокин, 1959, с. 188, рис.32, 
2, 5, 7]. Знахідки всіх саркельких кистенів походять 
з нижньої частини давньоруського шару. При 
повній унікальності кистенів у давньоруських 
похованнях X  ст. і, водночас, великій кількості 
кистенів з салтівських комплексів більш логічно, на 
наш погляд, припустити, що саркельські кистені 
залишилися на поверхні після взяття Саркела і саме 
таким чином потрапили в нижню частину 
давньоруського шару. Один із згаданих кистенів 
[Сорокин, 1959,рис.32, 2] є найближчою аналогією 
до кистеня з Обозного. Така пізня дата (середина X  
ст .) не повинна нас дивувати. На поверхні 
саркельського кистеня нанесені п’ять тамг, що, на 
думку М.І.Артамонова, пояснюється послідовним 
володінням кистенем п ’ ятьма власниками 
[Артамонов, 1958,с.75-76]. Очевидно, такий дорогий 
вид кистенів лише в рідкісних випадках потрапляв 
у поховання, частіш е передаючись у спадок.

Кресало, аналогічне до кресала з Обозного, також 
виявлене у давньоруському шарі Саркелу [Сорокин, 
1959, рис.34, 8]. У салтівських комплексах басейну 
Сіверського Дінця калачиковидні кресала рідкісні і 
не мають усталеної форми. Аналогічне відоме лише 
з Верхнього Салтова [Археологія Української РСР, 
1975, рис. 103, 2], близькі за формою також кресала 
з п.135 Сухої Гомольші [Михеев, 1975, таб.ХХ.Ю],
п. 167 Червоної Гірки, за масивністю також можна 
порівняти кресало з п. 252СухоїГомольші [Михеев, 
1985, рис.Ю, 49]. Оскільки кресало виявлене не з 
іншими речами, а у верхніх шарах засипки, не можна 
виключати, що його попадання туди пов’язане з 
впускним половецьким похованням 2, 
розташованим за метр від поховання 1 й, до всього, 
пограбованим. Вудила з S-видними псаліями, кінці 
яких оформлені у вигляді стилізованих кінських 
голівок, - характерна ознака горизонту Столбище- 
Старокорсунська. Залишки таких вудил, очевидно, 
виявлені у к.5 К ривої Луки X X V II [Ф едоров- 
Давыдов, 1984, рис.6,6], більш виразні знахідки були 
в кінських похованнях С тар ок орсун ськ ої 
[Каминский, 1987, рис.1, 62], в Мохначі [Михеев, 
1985, рис.11, 22], в Тополях і комплексі 1 Н ово- 
Покровки [Кухаренко, 1951, рис.34], комплексах І, 
III, IV, XII Сухогомольш анського могильника 
[Михеев. 1985. рис.7, 1; рис.8, 2, 10, 20], к .115 
Дмитрівки [Плетнева, 1989, р и с.38] та ін.. 
Аркоподібні стремена надзвичайно характерні для 
салтівської культури - за формою дужки та прямою 
підніжкою з загнутими донизу краями до нашого 
стремена близькі стремена з катакомб 62, 100, 106, 
115 Дмитрівки [Плетнева, 1989, рис.44] та ін.. В 
розглядуваній нами групі кочівницьких поховань 
подібні за ф орм ою  стремена були в к.8 
Новосадківського могильника [Власкин, Ильюков, 
1990, рис.2, 17], к.5 Кривої Луки XXVII [Федоров- 
Д авы дов, 1984, рис.6, 8] та к.7 П етруніно IV 
[Круглов. 1992, рис.2, 9]. Надзвичайно цікаво, що і 
в двох останніх похованнях, і в похованні к.27 
Баранівки І. як і в Обозному, знайдене лише одне 
стрем ено, хоча в курганах з К ривої Луки та 
Петруніно знаходилися цілі сідла. Очевидно, в 
даному випадку ми маємо справу з обрядом. Також 
сталою традицією було покладання у могилу лука, 
залишки якого виявлені в к.6 В еселовського 
могильника [Мошкова. Максименко, 1974, табл. 
X XIX , 13, 14], к.5 Кривої Луки XXVII, к. 12 Кривої 
Луки IX [Федоров-Давыдов, 1984, рис.4, 2; рис.8,5], 
к.7 Петруніно IV [Круглов, 1992, рис.2, 4], к.8, к27 
Н овосадк івськ ого  та к.2 і к.З К ір овськ ого  V 
могильників [Власкин, Ильюков, 1990, ри с.2 ,10, 12, 
13; рис.4, 16, 17; рис.5, 1, 2, 12-14, 19] . Всі кістяні 
накладки однотипні й належали луку хозарського 
(центральноазіатського) типу. Близькими до них є 
також аварські обкладки лука з п.7 Дунапенте 
[Fettich, 1926, fig. 18] та п.7 Кішкорош Себе-Пушта 
[Тогок, 1975, fig. 1, 9, 11]. Найближчими ж до 
накладок з Обозного є кістяні обкладки лука з к.5 
Кривої Луки XXVII, к.З Кіровського V могильника 
та п.1 к.4 могильника Ж итків-ІІ на р.М анич 
[Семенов, 1988, рис.8]. О станнє повн істю  не 
опубліковане, однак, судячи з дати монет, також 
має відноситися до гори зон ту С толбищ е- 
Старокорсунська. На кістяній обкладці лука з 
даного поховання нанесений рунічний напис, який 
однозначно вказує на тюркську етнічну належність 
власника. Як показано О.І.Семеновим [Семенов, 
1988,100-109], в тюркській поминальній обрядовості 
бере витоки і традиція спорудження підквадратного 
ровика навколо поховання, яка відзначена в 
переважній більшості розглядуваних нами курганів, 
зокрема в найближчому за інвентарем до поховання
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з Обозного к.6 Веселовського могильника. Нарешті 
факт, що саме з даною групою поховань пов’язані 
знахідки переважної більшості візантійських монет 
першої половини VIII ст. однозначно вказує на їх 
належність вищ ому соц іальном у прош арку 
Х озарськ ого  каганату, тобто  хозарській знаті 
[Семенов, 1978, с. 180-182; Копылов, Смоляк, 1988, 
с .58-62]. Х оча  в О бозному не виявлено монет, 
срібний поясний набір та золотий дзвіночок 
свідчать, що поховання також  належало 
представнику родової знаті, а не рядовому воїну 
(рядові поховання д обр е представлені
Новосадківським та Кіровським V могильниками). 
Є .В .Круглов за матеріалами поволзької групи 
курганів виділив сім основних ознак хозарських 
поховань даного  періоду: спорудження
підквадратного (або підкруглого) ровика навколо 
поховання, основне поховання (75%), підбої (100%) 
зі сходин кою  під п івнічною  стінкою  (85% ), 
орієнтація на Зх (87%) або Сх (13%), наявність кісток 
коня (шкури) та вівці (90%), розташування в районі 
голови приношення-посудини, м’яса тварин і ножа 
[Круглов, 1989, c . l64-165]. З семи ознак у кургані з 
Обозного відсутня лише перша -  ровик. Ровика не 
було і в к.27 Н овосадківського могильника та 
територіально найближчого к.4 з Астахово. Робити 
висновки лише на вибірці з двох поховань важко, 
однак можна припустити, що відсутність ровика -  
регіональна специфіка північної групи хозарських 
курганів ниж ньодонського кола. Кургани з 
О б озн ого  та А ста х ов о  виглядають поки-щ о 
випадковими в даному регіоні. М ож на лише 
відзначити грунтове поховання №9 могильника 
Дронівка III (бл. 95 км на Пн-Зх від Обозного). Це 
дитяче поховання, орієнтоване на Зх; його дату, на 
перший погляд, визначає півкругла бляшка з 
прорізом внизу [Татаринов, Копыл, Шамрай, 1986, 
рис.З, 4], характерна для комплексів етапу 16 
горизонту Столбище-Старокорсунська [див. статтю 
О.В.Комара в даному номері]. Однак у комплексі 
також  присутня квадратна бляш ка-гудзик 
[Татаринов, Копыл, Шамрай, 1986, рис.З, 2], відома 
нам лише у комплексах горизонтів II-IV, тому дата 
поховання -  не раніше кінця VIII ст.. На решті 
могильників степ ового  варіанта салтівської 
культури басейну С іверського  Дінця твердо 
датованих поховань VIII ст. не виявлено. Це не 
дозволяє впевнено говорити про присутність тут 
булгарського населення в даний час, незважаючи 
навіть на виділену К.І.Красильниковим велику 
групу стойбищ та кочовищ з переважанням ліпної 
чи ран ньогончарн ої кераміки, яку дослідник 
відносить до VIII ст. [Красильников, 1981, c.l 10- 
125]. За так ої м асовості стойбищ  і кочовищ  
відсутність поховань дивна, а отже, появу булгар в 
Середньодонеччі слід віднести лише до кінця VIII 
ст.. У  середині ж VIII ст. регіон входив у зону 
кочувань ниж ньодонсько-приазовських хозар, 
північну межу якої, очевидно, і демонструє курган з 
Обозного.

Поховання 2 (впускне).
Розташоване в ПнЗх секторі кургану на відстані 

0,9 м від нуля (кут 335°). Здійснене у ямі підовальної 
форми розмірами 2,88 х 1 м, орієнтованій по осі Зх- 
Сх (табл.З, 3). Глибина дна -  1,25 м від нуля, 
заглиблена у материк на 0,35 м. Стінки звужуються 
донизу; дно ями увігнуте, по краям ями 
підвищувалося на 0,25 м. Заповнення ями: чорнозем, 
дрібне каміння, вуглики, окремі кістки людини (на 
глибині 0,5-0,55 м -  кістки кінцівок), дрібні уламки 
залізних предметів. У східному куті ями на дні було 
виявлене скупчення людських кісток, кісток коня та 
окремих предметів інвентарю. На дні під кістками

та поверх кісток простежений деревний тлін, в іншій 
частині ями ні знахідок, ні залишків поховання не 
виявлено. Очевидно, “ стерильність” осн овн ої 
частини ями поясню ється тим, що остаточн і 
контури ями були нарізані перекопом грабіжників, 
які скидали весь вміст поховання у східний кут. У 
скупченні знайдені:

1) точильний брусок сланцевий, розміри: 6,5 х 
2,3 х 1 см.

2) Залізний листоподібний наконечний стріли 
зі зламаним вістрям. Довжина - 6 см, ширина - 2,2 
см, довжина черенка - 2 см. Табл.2, 11.

3) Залізний листоподібний наконечник із 
заокругленим вістрям. Довжина - 6 см, ширина леза 
- 1,5 см, довжина черенка - 2,4 см. Табл.2, 12.

4) Уламок кістяної накладки лука з суцільними 
косими насічками по поверхні. Довжина - 9,5 см, 
ширина - 2,2 см, товщина кістки - 2 мм. Табл.2.15.

5) Уламок клинка ш аблі, лінзоподібний у 
перерізі. Уламок леза довжиною 8,7 см, ширина 
нерівна: ширший кінець -  2,2 см, вужчий -  1,8 см, 
максимальне розширення -  2,4 см. Табл.2, 16.

6) Залізна безщиткова пряжка круглої форми з 
вузьким язичком, сильно кородована, діаметр - 2,5 
см. Табл.2, 13.

В засипці поховання траплялися дрібні 
оброблені кістки неясного призначення, дрібні 
уламки залізних предметів, а також:

7) Уламок залізного ножа із залишками дерева 
на руків’ї. У  перерізі лезо клиноподібне, черенок -  
підкруглий. Загальна довжина уламка -  7,5 см, 
довжина черенка -  2,7 см, ширина леза -  до 1,2 см, 
діаметр черенка -  0,7-0,9 см. Табл.2, 14.

8) Уламок кінця леза шаблі. Лінзоподібний у 
перерізі, довжина -  5,9 см, ширина -  до 1,6 см. 
Табл.2, 17.

Поховання половецьке, XI -  першої половини 
XIII ст.; за інвентарем, що лишився, дату звузити 
не можна.

Курган № 2 біля с. Карпово-К репінка 
Свердловського р-ну Луганської обл. (Розкопки 
Л.Г.Самойленко 1988 року).

Знаходився на відстані 2,5 км на південь від 
с.К арпово-К реп ін ка  біля р .К ріпка (притока
р.Тузлов) басейну Н иж нього Д ону. Насип не 
розорювався, на початок робіт мав форму сегмента 
сфери діаметром 20 м і висотою 1,35 м. На поверхні 
у великій кількості зустрічалось необроблене 
каміння. Насип було споруджено з темно-сірого 
чорнозему, що за кольором та структурою  не 
відрізнявся від похованого під ним, тому лінія 
давнього горизонту не простежувалась. Жодного 
поховання у насипу та під ним не виявлено, однак 
у північно-західному секторі кургану на глибині 1,20 
м від нуля виявлено невеликий гончарний горщик 
(табл.З, 5). Горщ ик за ф орм ою  кулястий, має 
виразну вертикальну шийку з різко відігнутими 
назовні вінцями. Виготовлений з високоякісного 
тіста, рівномірно обпаленого до жовтогарячого 
кольору. Поверхня лощена, у верхній частині тулуба 
орнаментована за д оп ом огою  п’ятизубчастого 
гребінця врізними хвилястими та прямими лініями. 
Розміри горщика: висота - 17,2 см; діаметр вінець -
11,6 см ; діаметр дна - 8,5 см ; максимальне 
розширення тулуба (на середині висоти) - 16,8 см. 
Горщ ики п од ібн ої форми і орнаментації 
трапляються в салтівських матеріалах [Плетнева, 
Николаенко, 1976, рис.7, 1, 5; Parchomenko, 1990, 
taf.10, 11], проте вони с ір о -ч о р н о го  обпалу. 
Лощ ений посуд  ж овтогарячого  обпалу 
надзвичайно рідкісний на салтівських пам’ятках 
басейну Сіверського Дінця, виключення -  гончарні 
майстерні Маяцького селища, де кераміка такого
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обпалу становила до 1/10 керамічного комплексу 
[Плетнева, Красильников, с. 120]. Натомість вона 
стабільно трапляється в хозарських шарах Саркела, 
Фанагорії, Тірітаки, Тмуторокані, де датується IX- 
Х ст . [Плетнева, 1959, с.216]. Як показав В.С.Флеров 
на матеріалах Саркела, такий посуд був дорогим і 
використовувався  переважно кочівницьким 
гарнізоном  та соціальними верхами Саркелу 
[Ф леров, 1976, с .60-64]. Насипи без залишків 
поховання також не рідкісні в регіоні Нижнього 
Д ону, багато з них мали підквадратні ровики 
[Семенов, 1988, с. 103]. Такі кургани пов’язані не з 
похованнями, а з хозарською  поминальною  
обрядовістю , деталі якої поки-щ о не до кінця 
з’ясовані. Вони могли споруджуватися, наприклад, 
на місці смерті кочовика, якщо звичай вимагав 
перевезення тіла до родового могильника, і навпаки 
-  в родовому могильнику, коли тіло було захоронене 
на місці смерті; чи просто в певний поминальний 
день, коли плем’я (рід) перебували далеко від місця 
поховання. В даному випадку імовірні лише перший 
та останній варіанти, оскільки горщик вказує на 
приазовсько-нижньодонське (саркельське?) місце 
проживання небіжчика. В будь-якому випадку, 
витрати праці на будівництво кургану та 
використання дор огого  виду столового посуду 
вказують на високий соціальний статус людини, на 
честь якої був споруджений курган.

С. Б обр и к ово  А н тр ац и тівськ ого  р-ну 
Луганської обл.

курган № 2 (розкопки Б.О.Антоненка 1988 р.).
Курган був розташований 2,75 км на південь 

від с.Бобриково на водорозділі р.Нагольна (притока 
р.Міус). Насип щорічно розорювався і на момент 
розк оп ок  сильно розплився - й ого  межі 
прослідковувалися лише ум овно. Зовнішніх 
пошкоджень не мав, на поверхні знаходилися окремі 
камені. Насип округлий в плані, мав форму сегмента 
сфери діаметром  22 м і ви сотою  0,3-0,67 м. 
Складався з рихлого однорідного чорнозему з 
великою  дом іш кою  каміння. Лінія давнього 
горизонту не простежувалася. Під насипом виявлене 
одне поховання.

Поховання здійснене в Пн-Сх секторі кургана 
(частково під бровкою) на відстані 6,58 м від нуля 
(кут 82°). Яма прослідковувалася ще у бровці, 
виклинюючись у материку на глибині 1,77 м від 
нуля. Орієнтована по осі ПдЗх-ПнСх, форма в плані 
підпрямокутна з розширенням у ПнСх частині. 
Стінки ями звужувалися донизу, дно рівне (таб.З, 
1). Заповнення -  дуже твердий чорнозем  з 
невеликою домішкою глини. В заповненні і на дні 
ями в перемішаному стані знаходилися кістки коня 
(частина щелепи з зубами, ноги з копитами та інші 
дрібні кістки) й людини -  в анатомічному порядку 
залишилися лише кістки правої руки та лопатки, а 
також кістка правого стегна, решта розкидані по 
ямі на різних глибинах. Похований, очевидно, лежав 
черепом на ПдЗх, витягнуто на спині. Цікаво 
відзначити, щ о, незважаючи на явне зміщення 
поховання від центру кургану, перекоп, контури 
якого, власне, й прослідковувалися у бровці, майже 
точно співпав з контурами поховання. Очевидно, 
порушення поховання (з ритуальною метою чи з 
метою пограбування) сталося через короткий 
проміжок часу, а, отже, порушники точно знали 
розташування могили. З речового комплексу 
залишилися лише кілька уламків горщ ика та 
стремено.

1) Уламки гончарного горщика, на жаль, не 
вдалося виявити у фондах -  зберігся лише опис: 
“ форма не визначається, виготовлений з гарно 
відмученої, міцної глини, декорований тонкими

п рокресленим и л ін іям и” . За схематичним 
малюнком на плані поховання, декор -  сітка з 
прокреслених ліній.

2) Залізне стремено аркоподібної форми. 
Підніжка злегка увігнута посередині, кінці 
заокруглені, різко загнуті вгору, накована зверху. 
Довжина- 11 см, ширина- 2 см. Петля для путалища 
підтрапецієвидної форми, висота -  3,5 см, ширина -  
2,5 см; отвір підовальний -  1,3 х 0,8 см. Загальна 
висота стремена -  19 см.. ширина -  11 см. Табл.2, 19.

За орієнтацією , формою  могильної ями та 
порушенням скелету поховання відноситься до 
типових салтівських поховань IX- першої половини 
X  ст. регіону Сіверського Дінця, однак такі ознаки, 
як курганний насип та покладання в могилу шкури 
коня зближ ають й ого  з розглянутими вище 
хозарськими похованнями. Підкурганні поховання 
з салтівським матеріалом IX- першої половини X  
ст. в регіоні середньої течії Сіверського Дінця вже 
не одиничні -  К .І.Красильникову відомі п’ять 
поховань [Красильников, 1990, с.ЗЗ], однак 
опубліковане з них лише поховання з с. Горшковка 
Н овоайдарського р-ну. Дослідник відніс їх до 
прабулгарських, хоча й з застереженням про певні 
проблеми з визначенням етносу. Показово, що при 
публікації вищезгаданого поховання з Горшковки 
дослідник визначив поховання взагалі як 
ранньопеченізьке [Красильников, 1978, с.264]. 
П роблема етносу підкурганних салтівських 
поховань дійсно нелегка, і її вирішення, на наш 
погляд, в значній мірі полегшилося б публікацією 
хоча б усіх відомих насьогодні поховань -  вибірка 
опублікованих поки-щ о залиш ається вкрай 
невеликою. Проте навіть зараз прослідковуються 
певні зв'язки даної групи поховань з хозарськими 
похованнями гори зон ту  С толбищ е- 
С тарокорсун ська. Найраніше з поховань 
наступного горизонту - поховання кургану 13 
Баранівки І, де виявлений солід Костянтина V (751- 
754 рр.), було оточене ровиком підкруглої форми, 
поховальна споруда -  “ напівпідбій": камера лише 
злегка заглиблена у стінку і дно вхідної ями, вздовж 
протилеж ної стінки якої залиш ається уступ 
[Круглов, 1992, С.177- 180]. Схожа поховальна 
споруда була і в Горшковці [Красильников, 1978,
с .261-262], у похованні 4 кургану 2 Кривої Луки 
XXII, як і в Обозному, в ямі вздовж стінки йшла 
сходинка [Федоров-Давыдов, 1984, с.92]. Орієнтація 
поховань -  переважно південно-західний сектор, 
виключення -  Баранівка, де похований 
орієнтований на ПдПдСх. Кінцівки ніг коня і 
залишки черепа, тобто шкура коня, зафіксовані у 
Баранівці, Горшковці та Бобриково. Складається 
враження, що протягом другої половини VIII -  IX 
ст. відбувалося поступове відмирання звичаю 
спорудж увати під курганом ровик, а п ідбої 
поступово еволюціонували у напрямку простих 
грунтових ям. Звичайно, такі висновки важко 
робити на даній вибірці, ось чому вкрай важливо 
вводити у науковий обіг  кожне нововідкрите 
підкурганне поховання хозарського часу. З тих же 
причин важко щось впевнено стверджувати і щодо 
антропологічного типу похованих. Антропологічне 
визначення ми маємо лише для поховання кургану 
13 Баранівки І -  європеоїдний брахікранний тип з 
ознаками штучної деформації [Круглов, 1992, c.l 78]. 
Схож ий антропологічний тип виявлений у 
верхн ьочирю ртівськом у могильнику
[Кондукторова, 1967, с .119-122], тобто  аналогії 
знову ведуть до  хозар. З огляду на сказане, 
хозарська належність підкурганних поховань з 
салтівським матеріалом, а. отже, і кургану 2 з 
Бобриково, видається нам цілком вірогідною.
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Розглянуті в даній публікації три кургани 
хозарського часу з Луганської області відрізняються 
від синхронних салтівських пам’яток басейну 
Сіверського Дінця, відбиваючи, швидше за все, 
північну периферію зони кочувань 
п ів н іч н о п р и а з о в с ь к о -н и ж н ь о д о н с ь к о г о  
хозарського населення. Проблема підкурганних 
поховань у салтівській культурі тісно пов’язана з
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проблемою етнічних хозар. Вже близько століття в 
науці панує уявлення про археологічну 
“ невловимість” хозар в різноетнічному середовищі 
салтівської культури. Традиційний поділ салтівської 
культури басейну С іверського  Дінця на два 
локальних варіанти: лісостеповий та степовий, 
тобто  “ аланський” і “ булгарський” , спричинив 
відповідний поділ поховань -  на катакомбні та ямні

Табл.1. 1-13- Обозне, к.2, п.1.13: а -  горщик; б -  кистень; в, г, д -  кістяні накладки лука; е -  поясний набір; є -  ніж; ж -  вудила; 
з -  стремено; і-залишки берестяного тліну.
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з відповідною етнічною атрибуцією. У свій час він 
був прийнятий фактично без заперечень і 
перетворився на аксіому, що не потребує доведення. 
Між тим, сьогодні стає все більше зрозумілим, що 
наші уявлення про салтівську культуру вимагають 
докорінного переосмислення. Схема рушиться не 
лише завдяки ігноруванню, як з’ясувалося, дуже 
значного масиву поховань за обрядом кремації, а, 
отже, ще одного впливового етносу, а й завдяки

різнорідності самих ямних поховань. Традиційний 
скептицизм щодо можливості виділення етнічних 
хозар серед населення салтівської культури, 
повернений в інший бік, навряд чи дозволив би 
ототожнити з булгарами поховання Ригінського, 
Багаєвського, Артуганівського, Нетайлівського і 
Волоконівського могильників, відмінність яких від 
зливкинських була відзначена і С.О.Плетньовою 
[Плетнева. 1981, с .10-12]. Тим більше це стосується
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Табл.2 .1-10, 18-Обозне, к.2, п.1; 11-17 - Обозне, к.2, п.2; 19 - Бобриково, к.2.
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безум овно хозарських Саркелу й Таматархи. 
Притаманність ямних поховань і населенню, що 
практикувало обряд кремації, ілюструє могильник 
Червона Гірка. В літературі вже неодноразово 
зверталася увага на незвичне розташ ування 
Нетайлівського, Волоконівського, Ютанівського 
ямних могильників поряд з аланськими 
катакомбними, яке нагадує політичний контроль 
над найбільшими аланськими центрами. Доволі 
дивним виглядало б, якби у рамках Хозарського 
каганату й ого  здійснювали не хозари, а 
представники інш ого етносу. Д оводиться  
нагадувати, що писемні джерела не знають окремої 
назви для населення салтівської культури 
лісостепової частини басейну Сіверського Дінця. Не 
знають їх окремої назви і найближчі сусіди -  східні 
слов’яни. Давньоруські літописи зберегли лише 
один етнонім - “ козаре” , хоча, як вважається, один 
з л ітописців -  Н икон - деякий час жив у 
Тмуторокані, згадки ж про тмутороканських хозар 
можемо знайти ще навіть під 1079, 1083 та 1106
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роками [Ипатиевская летопись, с. 15 1, 192]. Таку 
неінформованість літописців може пояснити лише 
те, що різноетнічне салтівське населення 
сприймалося сусідами як єдиний народ “ хозари” , 
а, можливо, навіть більше-самоусвідомлювало себе 
хозарами. В будь-якому випадку, присутність 
етнічних хозар серед салтівського населення регіону 
басейну Сіверського Дінця мала бути достатньо 
вагомою, а, отже, проблему далеко не вирішують 
одні підкурганні поховання, залишені групою  
хозарського населення, яке не відмовилося від 
кочового способу життя. Значення останніх полягає 
у збереженні певного комплексу ознак, за якими 
стане можливим виділити хозар і серед 
багаточисельного  о с іл ого  чи н апівосілого 
салтівського населення. Успіх такої методики прямо 
залежить від об 'єму інформації про підкурганні 
салтівські поховання, тобто завданням нинішнього 
етапу є накопичення даних, збільшення кількості 
введених у науковий обіг комплексів. Кроком у 
цьому напрямку і є дана публікація.
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А.К. ТАХТАМ

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАЗАРСКОЙ ЭПОХИ 
ИЗ ОКРУГИ Г. ЧИСТЯКОВО СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ*

The p a p er o f  A.K.Tahtaj was w r it te n  in  1958 and has n e v e r  been  p u b lish e d  b e fo r e . I t  a n a ly zes  b u r ia l  f in d s  o f  
S a l t iv  c u lt u r e  from  C h is tja k ov o  (now i t  i s  T orez, D onetsk re g io n ) t h a t  w ere a c c id e n t a l ly  fou n d  in  1954. B u r ia l was 
c o m p le te ly  d e s t r o y e d  b u t  can  b e  r e c o n s tr u c te d  as a g ra v e  o f  men w ith  a s y m b o lic  b u r ia l  o f  h orse  and r i t u a l  m eal 
p resen ted  b y  bones o f  sheep. Grave goods a re  th e  fo llo w in g : am ulets, com p osite  b e lt ,  harness, b ludgeon, k n ife , amphorae, 
p o t t e r y  o f  S a l t iv  c u l t u r e  and g o ld  B yzan tine s o l id s  o f  C on sta n tin e  V (751-757).

Here i s  p re se n te d  e d i t e d  v e r s io n  o f  th e  pa p er w ith  com m en taries o f  A.V.Komar.

В Сталинском областном краеведческом музее 
хранится изрядный археологический материал, про
исходящий из различных районов области и в той 
или иной мере освещающий последовательные эта
пы её исторического пути, начиная с позднепалео
литической эпохи (Амвросиевская стоянка), кончая 
эпохой поздних кочевников (каменные бабы).

Целью настоящей статьи является введение в 
научный обиход одного из археологических комп
лексов, который по своей значимости, по своеоб
разному складу представляемой им культуры, зас
луживает этого, нарядус другими материалами му
зея, подлежащими опубликованию.

Данный комплекс - погребальный. Происхож
дение его случайно. Обнаружен он в марте 1954 г. 
при рытье котлована на шахте №-19 в окр. г.Чистя- 
ково1, приблизительно в 10-12 км. к СВ от него [См. 
заметку “ Цікава археологічна знахідка” в газ. “ Ра
дянська Донеччина» от 2 квітня 1954 р. №79 (2276). 
Ошибочно в ней указана шахта №22 вместо №19].

Местонахождение погребения - в верховье бал
ки Рыновой, над её левым склоном, в 200-260 м от 
дна. Балка, не так давно еще обводненная, входит 
в бассейн р.Миуса, впадающего в Азовское море.

Находка стала известной по сигналу Чистяков- 
ского райотдела культуры в Сталинское Управле
ние культуры (30.03-54 г.), которое направило на 
место своего инспектора Н.И. Якубенко и дирек
тора обл. музея В.М.Евсеева. Работа до их приезда 
(31.03.54 г.), после изрядного углубления котлова
на в поисках новых находок, была приостановлена 
по приказу начальника производившей её воинс
кой части гвардии капитана X., который и извес
тил райотдел культуры о находке. По словам Н.И- 
.Якубенко (быв. зав. историческим отделом музея), 
признаков могильной насыпи на месте, отведенном

под стройку (котлован), не было2. Площадь котло
вана равнялась приблизительно 3,5-4 кв.м.3, глуби
на ок. 2-2,25 м. Котлован уходил в желтую глину, 
прорезав черноземный почвенный покров неболь
шой мощности (ок.0,3 м.). Находки были сделаны в 
мешаном грунте - глина с землей, очевидно, засыпи 
могильного сооружения, на глубине 1,50-1,70 м [Ру
кописный отчет В.М.Евсеева (Архив музея)]. Чис
тая глина стенок и дна котлована свидетельство
вала о том, что погребальное сооружение было пе
рекрыто котлованом полностью. Была ли это грун
товая могила или, может быть, камера с дромосом? 
Топография и особенно инвентарь погребения с 
чертами Салтовской культуры могли бы навести 
на мысль о последнем. Однако ни глубина погребе
ния, совершенно недостаточная для подобных со
оружений, ни размеры котлована, столь же недо
статочные для вмещения камеры с дромосом, не 
допускают этой мысли [См. Семенов-Зусер, 1949, 
с. 120,122,124,125,131 -рисунки]. Тем более, что грун
товые могилы также свойственны Салтовской, точ
нее, Салтово-маяцкой культуре, как и камеры [Злив- 
кинский и Покровский могильники, отчасти В.- 
Салтовский в Донецком секторе культуры, Маяц- 
кий и др.- в Донском].

Из опросов выяснилось, что ископаемые наход
ки обнаруживались не на одном уровне могильной 
засыпи, что объясняется как характером самих на
ходок, очень крупных (сосуды) и очень мелких (ук
рашения), так и нарушенностью погребения круп
ными землеройками; череп одной из них был най
ден (в выкидах из котлована) и взят в музей.

Все обнаруженные при раскопках предметы, за 
исключением двух разбитых сосудов, а также кост
ного материала, были якобы тщательно собраны и 
сданы в райотдел культуры (зав. Т.Закотюра), ко-

* Серед архівних матеріалів зберігаються статті і монографії, щоденники розкопок, звіти і описи археологічних комплексів, які з об'єктивних 
чи суб’єктивних причин не були опубліковані за життя дослідників, але й до цього часу зберігають наукову цінність чи просто викликають 
великийісторіографічний інтерес.

Ім’я українського археолога Олександра Кузьмовича Тахтая (1890-1963), учня О.А.Спіцина та М.О.Макаренка, сьогодні вже слабко 
відоме широкому загалу. Його діяльність припала на важкі роки першої та другої світових війн, громадянської війни і сталінського режиму. 
При надзвичайно широких наукових інтересах завдяки розкопкам Херсонеса найбільш плідно О.К.Тахтай проявив себе на ниві античної 
археології. В роки окупації він фактично залишився директором Херсонеського історичного заповідника, чого не змогла згодом пробачити 
радянська влада. На довгий час О.К.Тахтай був усунутий від наукової діяльності і лише в 1956 р. йому дозволили працювати консультантом 
Донецького краєзнавчого музею. В останній період життя дослідник торкався різних проблем, серед яких слід особливо відзначити 
проблеми дослідження ранньосередньовічних номадів. Спеціалістам добре відомий його рукописний опис відомого Келегейського комплексу 
[Тахтай О.К. Келегейський «скарб» 1927 р. // НА ІА НАНУ, ВУАК № 116/48, л.1-56], помер же дослідник, працюючи над публікацією 
комплексу з Нових Санжар, яка була завершена вже А.Т.Сміленко [Смиленко, 1968]. Рубрику «Архіви» відкриває стаття О.К.Тахтая 
«Погребальный комплекс хазарской эпохи из округи г.Чистяково Сталинской области». В травні 1958 р. рукопис був висланий до Києва в 
редакцію журналу «Археологія», та дещо завелика за об’ємом стаття співробітника провінційного музею, який все ще не заслужив довір’я 
партійних органів, дістала негативну рецензію, і, очевидно, у якості звіту була відправлена до Наукового архіву Інституту археології НАН 
України, де зберігається і нині (ф.12, № 454). За час, що минув від написання статті, у вивченні салтівської культури відбулися значні 
зрушення, які зробили //аналітичну частину застарілою. Однак унікальність комплексу з Чистяково, публікацію якого підготував О.К.Тахтай, 
зараз лише підкреслилась. Окремі його предмети неодноразово згадувалися у літературі [Міхєєв, 1974, с.97-99; Крыганов, 1987, с.63; 
Семенов, 1991, с. 127, рис.З],однак комплекс уцілому все ще залишається неопублікованим. Ми пропонуємо до уваги читача скорочений 
варіант статті О.К.Тахтая, в якому випущено інтерпретацію комплексу, але збережено без змін її головну першу частину (спрощено лише 
систему приміток, які подаються у тексті в квадратних дужках).
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торым и были переданы 
прибывшим на место об- 
лработникам. Сомнение 
вызывает недостающая 
половинка золотой моне
ты, которая, очевидно, 
была разрублена наход
чиками «для пробы» на 4 
части; две из них то ли за
терялись, то ли пристали 
к рукам, 2 уцелели и скла
дываются в цельную по
ловинку. Н ебольш ая 
часть обломков разбитых 
при раскопке сосудов (ам
форы и горшка) была по
добрана облработниками 
в выкидах из котлована.
Был подобран ими и кос
тный материал, к сожале
нию, далеко не полностью 
- «в показательных образ
цах», причем среди этих 
образцов совершенно отсутствуют кости челове
ческого остова. Между тем, в указанной газетной 
заметке (примеч. I) говорится,- со слов Евсеева,- что 
«В місці поховання вдалось виявити останки лю
дини, при ній скелет коня». Объяснить отсутствие 
этих останков только плохой сохранностью, при 
отличной сохранности взятых костей животных, 
или методом отбора «показательных образцов» 
едва ли представляется возможным. Скорее всего 
«останки людини», как и большая часть черепков 
разбитых сосудов, погибли частью под ударами 
лопат, частью же были погре
бены в выкидах, не разгребён- 
ных полн остью  со б и 
рателями. Что касается скеле
та коня, то был ли он выявлен 
целый или захоронению под
верглась и была выявлена 
часть коня? Для музея были 
отобраны на месте остатки 
передней части конского осто
ва, но в выкидах, по словам 
Я кубенко, остались куски 
больших маслов [некоторые из 
них могли принадлежать и че
ловеческому остову?]; состав
ляло ли все вместе взятое це
лый остов коня или его часть, 
остается неясным.

Таким образом, в рынов- 
ской находке мы имеем 
погребение с конем или его 
частью (pars pro toto)H с со 
ответствующим инвентарем - 
снаряжением и убранством 
коня и всадника, за полноту 
которого, само собою  разуме
ется, ручаться, по условиям 
находки, нельзя.

В отобранном  костном 
материале погребения:

1) 2 зуба и 2 кости пере
дней ноги лошади - плюсна и 
таранная кость (talus) с копы
том - они не могли предназна
чаться для заупокойной пищи 
погребенного.

2) Нижние челюсти с зу
бами жертвенной овцы -ос
татки загробной трапезы.

3) Череп грызуна [Опре
деление костного материала 
апробировано анатомом 
Сталинского мединститута 
проф.Н.Довгялло, которому 
принош у товарищ ескую  
благодарность].

В наличном составе вещ
ного инвентаря погребения: 

А. Железные предметы 
снаряжения коня и всадника.

1) Часть удил кольча
тых о прямыми псалиями 
(Т а б .1,1). Тип салтовский 
[Мерперт, 1951, рис.2. НО].

2) Нижняя часть стреме
ни с пластинчатой, слегка 
вогнутой внутрь подножкой 
с продольным ребром снизу. 
Таб. 1, 2. Тип скорее пред- 
салтовский4 [Мерперт, 1951, 
рис.2, 73].

3) Обломки ножа с одно- 
лезвийным клинком, переходящим в черенок уступ- 
цами со стороны лезвия и спинки. По типу и общей 
длине (клинка с черенком), равной ок. 15 см. при
ближается к салтовским ножам [Семенов-Зусер, 
1949, таб.II, 7; Семенов-Зусер, 1952, с.275]. Ширина 
клинка у основания 2,2 см.Таб.1,4.

4) Подвес от кистеня - слегка сплюснутый ша
рик со сквозным отверстием, проходящим через 
центр по диаметру, равному 2,5 см; поперечный 
диаметр 3 см. Таб. 1, 3. Тип салтовский5 [Семенов- 
Зусер, 1949, таб.II, 7].
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Б. Бронзовые литые укра

шения и другие предметы.
1. Подвеска - оберёг (аму

лет) печаткообразная в фор
ме круглого стерженька с ко
ническим расширением внизу 
и вилкообразным с шарнир
ной перемычкой наверху.
Внизу, на основании конуса, 
охваченном рельефным обод
ком, линейно-гравированное 
схематическое изображение 
пасущегося животного с заки
нутыми на спину рогами (ро
гом ) вправо, по-видимому, 
козла (?) (Таб.З). Учитывая, 
что этот  декорум при нор
мальном (отвесном) положе
нии подвески не был видим и, 
следовательно, не мог нести 
обычную функцию такового, 
надо думать, что он нес функцию магически-куль- 
товую, охранительную, запечатлевая принадлеж
ность погребенного к определенному родовому 
(культовому) коллективу, что не исключало бы воз
можности использования подвески в качестве лич
ной печати погребенного с полным сохранением 
обережного значения как её самой, так и её оттис
ка. Высота 2,4 см, диам. диска I см. Таб. 2.1. В сал
товских комплексах подобные амулеты-печати мне 
не известны6.

2. Подвеска дубльвеобразная (налобник от 
узды?) - двояко-выпуклая (двустороннерельефная). 
Боковые ветви ее оформлены в виде стилизованных 
протом двух коней, головками обращенных в сто
роны. Соединение протом снабжено внизу килевид
ным выступом. Вверх от него идет двускатный с ка
нальцем на ребре, как и у боковых ветвей, стерженек 
средней ветви с подквадратной прорезной надстав
кой на конце, симметричной выступу внизу. Высота 
по оси 33 см., ширина по верху 4,8 см. Таб.2,2.

По наводящим данным осевая ветвь подвески 
по-видимому, представляет геометризованное до 
неузнаваемости изображение женской фигуры, ко
торое сливается с протомами боковых ветвей, об 
разуя с ними цельный декоративный сюжет. Если 
это так, то сюжетно и стилистически наша подвес
ка восходит к кругу памятников дако-сарматской 
религиозно-политической символики: в ней стили
зованно оживает культовый мотив пары коней, 
(всадников), адоративно слитых с женским боже
ством [Городцов, 1926; Толстов,1948, с.186]. В сал
товских комплексах такие подвески мне не извест
ны [Некоторое исключение -  если не по трактовке, 
совершенно иной, то по мотиву - представляет конь
ковая привеска пермского типа, явно импортной, 
одного из погребений Левашевского могильника 
салтовской культуры (ямной) в Башкирии. См.: 
Смирнов, 1957, с. 47, таб.У,5]7.

3. Бубенчик сплюснуто-шаровидной формы, од
нопрорезной, с округло-квадратным ушком, звеня
щий - «звонкое украшение» скорее всадника, чем 
коня. Диам. поперечный 1,2 - 1,3 см.; высота с уш
ком 1,8 см.. Таб.2,8. Тип салтовский [Семенов-Зусер, 
1949, таб.1, рис.9 и 12; Семенов-Зусер, 1952, с.279].

4. Пронизь в виде массивной профилированной 
трубочки длиной 4,3 см с рубчатой кольцеобразно
бочковидной разделкой поверхности. Таб.2,9.

Пронизи, в частности, в составе наборных брас
летов из бубенчиков, отмечаются в инвентаре сал
товских погребений, к сожалению, без описания их 
и воспроизведения в фото или зарисовках [Семенов- 
Зусер, 1952, с.279;Подобные по разделке бронзовые
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пронизи известны в угорских 
древностях Зауралья VI-IX вв. 
вв.. см. Чернецов, 1948, таб. 
X X IX ,3 и XXXII, 14].

5. Поясные бляшки на
бивные - с тремя штифтика
ми каждая - трех типов: а) 
округло-треугольные подсер
дцевидные с плоско-рельеф
ным изображением “ усатой” 
личины с тремя отверстиями: 
на месте глаз - округлыми и 
рта -дуговым; к бляшкам при
паяны ушки с продетыми в 
них колечками; к поясу бляш
ки прикреплялись в опроки
нутом виде - с колечками,под
вешенными снизу, свисавши
ми на поясе кольчатой бахро
мой - 9 штук [Покровский, 
1905, с.472,Таб.ХХ1,51]. При 

таком положении бляшек опрокинутые личины 
были обращены лицом к подпоясанному, смотря
щему на них сверху. Быть может, это не лишено зна
чения, так как более чем вероятно, что эти личины, 
скорее звериные, чем человеческие, могли играть ма
гическую роль апотропеев подпоясанного, подобно 
подвеске 1. Таб.2, 3.

б) подобные по форме, несколько иной -  трех
частной - конфигурации и меньшего размера, без 
ушек и колечек, с изображением уродливой личи
ны иного, чем типа а -«язычкового», с одним дуго
вым отверстием -  ртом - 4 шт. Таб.2, 5;

в) трапециевидные прорезные с ажурным вер
хом в виде трех птичьих головок с длинными клю
вами в профиль с круглыми отверстиями на месте 
глаз - 2 шт. [Если это не листья водяной лилии со 
стеблем (?)*, ср. Мерперт, 1951, с.30]. Таб. 2, 6.

5-а. К тому же набору поясных украшений при
надлежит бронзовый же, но штампованный нако
нечник ремня (2 см.длин., 1,6 см. шир.), орнаменти
рованный изображениями двух одинаковых, одна 
под другой, монструозных личин типа, близкого к 
бляшкам б с дуговыми отверстиями для рта. Таб. 2,4.

Совершенно подобные описанным по форме и 
размерам наборы поясных бляшек, бронзовых и 
серебряных, (иногда с остатками самих поясов), а 
также наконечников, разнообразно орнаментиро
ванных, хорошо известны в погребальных комплек
сах салтовской  культуры [П окровский , 1905, 
Таб.ХХІ, 51,52,54; Семенов-Зусер, 1952, с. 281], так
же, как и орнамент из монструозных личин, разно
образно модифицированных, иногда приурочен
ный к бляшкам нашего типа [Мерперт, 1951, рис.2, 
102, 105, 107, 109] и наконечникам [Покровский, 
1905, Таб.ХІХ, 18; Мерперт, 1951, рис.2, 101]. Что 
касается орнамента из птичьих головок, то парал
лель ему можно указать в салтовских кольцевых 
(солярных) подвесках с птичьими головками [Се
менов-Зусер, 1949, таб.1, 24].

6. Набивная бляшка подквадратная (1,8 см х 
1,7 см) выпуклая, усеченно-пирамидальной формы, 
довольно массивная с двумя симметричными по 
диагонали отверстиями наверху для крепления к 
ремню, скорее всего, уздечному. Таб.2,7. Совершен
но подобные известны в салтовских комплексах, в 
частности, в составе конского убора [Семенов-Зу
сер, 1949, таб.1, рис.8; Семенов-Зусер, с.275]9.

7. Три крупных квадратных, точнее, кимвало
видных подвеса от конской сбруи, - своего рода 
наборный фалар или гривна. Подвесы составные - 
из пары полушарных чашечек (диам.3,5 см) на круг
лой ножке (выс. 1 см) с широким дисковидным ос-
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нованием (диам. 2 см.); ножка опоясана посредине 
острым кольцевидным выступом. Одна из каждой 
пары чашечек имеет припаянный изнутри бортик, 
на который другая одевается как крышка. На ча
шечках у края по паре полукруглых горизонталь
ных выступов с отверстиями - ушек при помощи 
которых сомкнутые чашечки могли скрепляться 
друг с другом костыльком, проволочкой, ниткой 
или же двойной нитью. На основаниях ножек по 
паре симметричных отверстий; при их посредстве 
сложенные попарно чашечки могли все вместе на
низываться на двойную нить, проходящую и через 
ушки, связывая их петлей, и подвешиваться ожере
льем к подбородному (или нагрудному?) ремню 
сбруи. Один из трех подвесов несколько крупнее 
(диам.3,7 см) и имеет не гладкую, как два другие, а 
восьмиграннолопастную поверхность; он мог быть 
срединным, если нам достался полный набор под
весов, что вероятно [Попытка интерпретировать 
эти квази-бубенцы как бубенцы не подтвердилась 
экспериментом: при вложении в них кусочков ме
талла, они, сотрясаемые, издавали глухой звук, не 
сравнимый с ярким звоном цельного бубенчика 
нашего комплекса (дописано від руки: что, впрочем, 
не исключает все же их бубенцовой функции)]. Таб. 
2,10. Совершенно подобный по форме (гранный) и 
калибру составной подвес воспроизведен в статье 
А.М .Покровского [Покровский, 1905, таб. X X I, 35], 
к сожалению, без упоминания о нем в тексте10.

Следует отметить, что перечисленные бронзо
вые изделия по качеству материала, патине, техни
ке литья, а также по художественному эффекту пред
ставляют некоторое разнообразие (не исключаю
щее, однако, впечатления относительной однород
ности комплекса в целом).Так, бронза поясных бля
шек и наконечника серебристая, подвески-амулета, 
бубенчика и выпуклой (уздечной) бляшки -  медно
красноватая, остальных вещей -  золотистая. Так
же и техническая отделка в литейных формочках (и 
в штампе), - а соответственно и художественное до
стоинство некоторых изделий - тоньше, чем других 
(часть бляшек, наконечник, подвески). Наконец, и 
патина представляет ряд градаций от гладкой «бла
городной» до шероховатой коррозийной (часть бля
шек, подвесы).Все это предполагает некоторую диф
ференциацию (специализацию) бронзолитейного 
дела, осуществлялась ли она одним «мастером на 
все руки» или была уделом разных 
мастерских, объединенных общим 
стилем продукции.

В. Глиняные сосуды.
1. Обломки кухонного горш

ка с остатками копоти снаружи, 
накипи внутри. Сделан, по-види- 
мому, на гончарном круге ручно
го вращения из углисто-черного 
в крепком обжиге теста слоистой 
структуры с темной минеральной 
примесью пластинчатого строе
ния [По предварительному опре
делению зав. кафедрой геологии 
Донецкого индустриального ин
ститута, доцента Л .П.Нестеренко, 
это частицы углистого сланца, 
которым богаты окрестности Чи
стякове, и само тесто в основе из 
него же, мелко истолченного, с 
включением нераздробленных ча
стиц, которые и составляют есте
ственную примесь. Поверхность 
горшка, по-видимому была по
крыта глинистой обмазкой, кото
рая и дала в обжиге желтоватый

цвет. За определение приношу Л.П.Нестеренко ис
креннюю благодарность].Наружная поверхность, а 
местами - у венчика - и внутренняя, желтоватая. Че
репок на изломе двухслойный - с тонким выклини
вающимся слоем поверхностной желтизны. Горшок 
небольших размеров (диам. отверстия ок .10 см) с 
широким плоским дном (диам ок.Ю см.). Тулово 
расширяется кверху слабо выгнутыми стенками, пе
реходящими в округло приподнятые плечики с не
высоким, выразительно отогнутым венчиком вог
нутого профиля внутри - с желобчатой вогнутос
тью по закраю от надавливания большим пальцем 
при вращении сосуда; край венчика, слегка утол
щенный и округленный, покрыт легкими косыми 
насечками с оттяжкой (плоский штамп), поверх
ность плечиков, а также и венчика, несет следы оп
равки мокрой рукой или мягким правилом в виде 
густых тонких мягко вдавленных («дактилоскопи
ческих») круговых линий; внутренняя поверхность 
фрагментов стенок (и дна) неровная, местами с ли
нейными же круговыми следами оправки (рукой, 
тряпкой, мочалой?). Таб.4".

Наиболее близкой аналогией нашему горшку 
представляется кухонная керамика салтово-кавказ- 
ского круга поры дорусской колонизации (VIII-X 
вв.). Однако эта аналогия общего характера. Пол

ного совпадения с 
даннымсочетанием материаль
но-технических, морфологичес
ких и орнаментальных данных 
она не дает, вынуждая видеть в 
вашем горшке какой-то местный 
аспект этого круга, наподобие 
такового в инвентаре ближай
ших территориально Нижнедон
ского и Приазовского видоизме
нений салтовской культуры [Ар
тамонов, 1935, с.27,46,50,51,53, 
117, 118, рис.26, с.47, рис.27].

2. Круглодонная амфора яй
цевидная с желобчатой поверх
ностью. Сформована в ленточ
ной технике, налепом, из глины 
кирпично-красного обжига. Гор
лышко и ручки отбиты у осно
вания очевидно, при раскопках, 
так как изломы свежие12. Высо
та до плеч ок. 30 см, ширина в 
плечах ок.25 см. Таб.5. По фор
ме и фактуре поверхности туло- 
ва (желобчатой) находит анало
гию в некоторых амфорах Сал-
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товского городища [Арта
монов, 1935, с .72, рис.35,
2].Отсутствие таких харак
терных деталей амфоры как 
горлышко и ручки - столь 
важных, наряду с туловом, 
для ее датировки, лишает 
возможности указать более 
точные аналогии. Однако 
остатки этих деталей: д о 
вольно широкое у основания 
горлышко и место прикреп
ления ручек к плечикам по
зволяет допустить и более 
или менее полную аналогию 
нашей амфоры с салтовски- 
ми, а также с некоторыми ти
пами амфор нижнедонских 
городищ [Артамонов, 1935, 
рис .на с.32 и 70].

2-а. Несколько облом
ков тулова другой подобной 
амфоры.

3. Баклага плоско-вы
пуклая с широким ободом.
Сработана на гончарном 
круге из глины кирпично
красного обжига в форме 
низкого, слегка расширяю
щегося кверху цилиндра, пе
рекрытого шарово-сегмент
ным верхом, выполненным 
налепом с более или менее 
сглаженной поверхностью.
На подцилиндрическом ободе невысокое узкое гор
лышко с отогнутым венчиком и двумя угловатыми 
реберчатыми ручками, прикрепленными к нему и к 
ободу так, что перегиб их приподнят над уровнем 
крепления к горлышку почти до основания венчика. 
Плоское днище цилиндра - бок сосуда - изборожде
но концентрическими дугами с центром, смещенным 
с оси днища. Удобно для приторачивания к седлу 
(плоским боком). Диам. днища 17,5 см., верха - 18,5 
см., высота (ширина обода) 7-7,5 см, высота шейки 6 
см, диам. венчика 4,5-4,6 см Таб.6,а,б,в. По форме, 
материалу, технике аналогична двум баклагам Н о
вочеркасского музея, опубликованным М.И.Артамо- 
новым, а также упоминаемой им неизданной бакла
ге Воронежского музея из Подгоровского могильни
ка, где она найдена в погребении с инвентарем Сал-

164

Таб. 7.

товского типа [Артамонов, 1954, с.263-268, рис. 1,3].- 
Бросается в глаза близкое сходство баклаги с нашей 
амфорой по материалу и технике формовки. Это 
сходство объединяет их по производственному при
знаку, предполагающему общий для них производ
ственный центр, узкоместный или более отдален
ный.13

Г. Монета.
Обломок золотого византийского солида Кон

стантина V Копронима (771-775 гг.) [Описание и 
определение солида принадлежит нумизмату Гос. 
Эрмитажа Л.Н.Беловой-Кудь, которой я обязан 
живейшей признательностью. Дописано від руки: 
Catalague...in British Museum, р.379, ф.№10], диам. 
18 мм. На наличной половинке солида (рассечен
ной на 2 четверти):

Лицевая сторона - часть бюста Льва III (отца 
Константина V) - в правой руке церемониальный 
крест. Таб.7.1.

Обратная сторона - КОНСТ(антинос Леонос). 
Бюст Константина V в плаще и кирасе, на голове 
корона с крестом14.Таб.7,2.

Габитус солида совершенно свежий, без малей
ших следов потертости. Никаких признаков вторич
ного использования его в ожерелье в виде отверстий, 
обычных в салтовских находках [Семенов-Зусер, 
1949, с. 122-128], или ушек.В монетном материале сал
товской культуры в Донецко-Донских ее обнаруже
ниях исключительно диргемном, уникум. Свидетель 
связей с византийским или византизированным 
Ю гом. Указанные черты сохранности сообщ ают 
нашей монете полновесную датировочную ценность 
и позволяют отнести заключающее ее погребение к 
концу VIII - первой половине IX в.15.

Инвентарь этого погребения, как видно из опи
сания и ссылок на аналогии, относится в целом, при 
некоторых местных особенностях, к салтовской 
культуре. Наиболее вероятная дата консолидации 
этой культуры, как заключительной фазы развития
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сармато-аланской культуры, падает на вторую по
ловину VIII в.- IX в. [Мерперт, 1951 ;0  бытовании 
этой “ салтово-маяцкой» культуры до рубежа Х-ХІ 
вв. см. Артамонов, 1935; Артамонов, 1952].

Таким образом инвентарь погребения в целом 
говорит за правомерность использования солида как 
датирующего объекта, находясь в соответствии с его 
показаниями. Не противоречат им, по-видимому, и 
упомянутые особенности этого инвентаря. Состав
ляя, вместе с обрядом, своеобразие рыновского по
гребения, отличающее его от комплексов салтовской 
культуры в ее типичном выражении, они заставля
ю т видеть в нем локальный вариант этой культуры, 
её атипичный аспект, обогащающий её стереотип
ный облик новыми чертами, которые как будто зак
репляют ее сармато-аланскую с определенным тюр
кским колоритом специфику [Арциховский, 1954, 
с.197; Мерперт, 1951, с.ЗО]. [....] Выяснению после

дней могла бы послужить широкая разведка скло
нов Рыновской балки и прилегающих к ней плато в 
районе обнаруженного в 1954 г. погребения. К ней 
побуждает глухое указание Отчёта В.М.Евсеева на 
нарушенность грунта «и в других местах от погре
бения», что позволяет предполагать наличие там 
грунтового могильника салтовской культуры, а, 
может быть, и связанного с ним поселения. Раскоп
ки там, в случае их обнаружения, являлись бы необ
ходимыми как в виду невыясненности многих сто
рон рыновского погребения (устройство могильно
го сооружения, положение покойника и коня или его 
частей, расположение и количество инвентаря), так 
и в расчете на дублирование и обогащение его спе
цифических черт, что дало бы возможность исчер
пывающе выявить местный вариант салтовской 
культуры, более или менее определенно наме
тившийся в его случайном обнаружении16.

Апрель 1957 - май 1958 г.
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КОМ ЕНТАРІ

1. Сучасне м.Торез Донецької обл..
2. Дані недостовірні, оскільки не було з’ясова

но, чи проводилося нівелювання поверхні бульдо
зерами безпосередньо перед будівництвом чи рані
ше. До того ж, компетенція авторів обстеження на
вряд чи дозволила б їм розпізнати невисокий кур
ган на заваленій земляними викидами площадці.

3. Розміри малозрозумілі, можливо, - 3,5 х 4 м.
4. Аналогічні підніжки побутували протягом 

всього періоду існування салтівської культури. 
Більш чутливим хронологічним індикатором є пет
ля для путалища, відсутня серед уламків даного 
стремена.

5. Тип II варіант 1 за А.В.Кригановим. Поши
рений тип, хоча всі екземпляри досить індивідуальні. 
Близький за розміром та формою кистень знайде
ний в п.15 могильника Жовте [Красильников, Ру- 
женко, 1981, рис.4].

6. Дані предмети зараз добре відомі і в ката
комбних, і в грунтових похованнях [Плетнева, 1981, 
рис.37, 127; Плетнева, 1989, рис.56; Красильников, 
Руженко, 1981, рис.4; Михеев, 1986, таб.XXII, 3; 
Шамрай,Духін, 1997, таб.ЬІХ ]; судячи з відсутності 
однакових зображень, їх можна було б вважати осо
бистими печатками, якби не існування екземплярів 
взагалі без зображення. Поки-що можна лише кон
статувати, що такі підвіски найчастіше знаходять
ся в області поясу скелета. Зображення на чис- 
тяківській підвісці відрізняється від простих тамго- 
подібних знаків решти відомих підвісок. Не виклю
чено, що воно є написом, однак у такому випадку 
він різко відрізняється від тюркських рунічних на
писів салтівської культури, насамперед, з’єднаністю 
знаків. Орієнтація фотографії (таб.З) може бути 
різна, дана відтворює інтерпретацію О.К.Тахтая. 
Тамгоподібні зображення козла добре відомі у 
східних тюрків, їх дослідженню присвячена спеціаль
на робота А.Д.Грача, який вважає їх каганськими 
тамгами [Грач, 1973, с.316-333]. Цьому суперечать 
багаточисельні петрогліфи, датовані тюркським ча
сом самим же дослідником. Більш вірогідно, що зоб
раження гірських козлів у тюрків слугували спец
іальними оберегами, тому інтерпретація чистяківсь- 
кої підвіски О.К.Тахтая заслуговує на увагу.

7. Характерний салтівський амулет, рідкісний, 
проте, у Донецько-Луганському регіоні [Шамрай, 
Духін, 1997, таб.ЬІХ]. Інтерпретація зображення за 
аналогією з угро-фінськими коньковими підвіска
ми, швидше за все, невірна, оскільки існують аму

лети з виразними пташиними [Плетнева, 1989, 
рис.48] або верблюжими [Аксенов, 1999, рис.1,14] 
голівками на кінцях. Очевидно, у кожному конкрет
ному випадку майстер вкладав у зображення своє 
розуміння.

8. Весь поясний набір виконаний у одній манері, 
очевидно, одночасно одним майстром. За формою 
деталей і орнаментальними мотивами це один з най
поширеніших видів салтівських поясів, представле
ний практично на всіх пам’ятках салтівської куль
тури. Окремі деталі можна знайти також в могиль
никах Мидлань-Шай [Генинг, 1962, таб.IV, 14, 16, 
18,19,24,25], Крюково-Кужновському [Иванов, 1952, 
Ta6.XXVIII, 3, 4, 6; X XX I, 11], однак вони практич
но відсутні у Криму та в аланських комплексах Кав
казу. Використана орнаментація у сучасній літера
турі дійсно іноді називається “лотосовидною” , хоча 
навіть в даному випадку округле зображення, що за
вершує стебло, важко ототожнити з листям лотоса. 
Виразний орнамент імітує складчастість, притаман
ну зображенням нерозкритих бутонів, однак чиє це 
бутон лотоса, чи іншої квітки, впевнено стверджу
вати важко. Ідентичну композицію з трьох бутонів 
знаходимо на ковші з Коцького городка, саме вона 
дозволила В.П.Даркевичу віднести ківш до кола хо
зарської торевтики [Даркевич, 1976,с. 167-170; таб.54, 
5, 7, 9]. Такі ж бутони завершують гілки “дерев" на 
псаліях вудил Олексіївського скарбу та горловині 
глеку Сент-Міклошського скарбу; на думку Т.І.Ма
карової та С.О.Плетньової, орнамент олексіївських 
вудил свідчить про їх виготовлення у хозарському 
середовищі [Макарова, Плетнева, 1983, с. 74, рис.8, 
1,3]. Очевидно, даний орнамент за походженням 
дійсно відноситься до специфічно хозарського, по
ширеного, проте, серед різноетнічного населення 
Хозарського каганату.

9. Такі бляшки відомі і в ямних похованнях Се- 
редньодонеччя [Красильников, Руженко, 1981, рис.4; 
Татаринов, Копыл, Шамрай, 1986, рис.З, 2], де вони 
належали до деталей одягу, швидше за все, поясу; 
бляшка з п.З к.20 Верхньосалтівського могильни
ка, на яку посилається О.К.Тахтай, також знайде
на на кістках скелету [Семенов-Зусер, 1949, с. 133].

10. Аналогічні підвіси (“ самоварчики”) відомі 
не лише в аланських комплексах -  половинка підвісу 
походить з ямного Родаківського могильника 
[Міхєєв, 1974, рис. 1.14]. На думку С.О.Плетньової, 
дані предмети є туалетними коробочками для па
хощів [Плетнева, 1989, с. 106]. Знахідка зразу трьох
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“ самоварчиків” у похованні воїна з Чистяково су
перечить цьому, хоча, звичайно, не доводить і по
зиції О.К.Тахтая. Питання, на наш погляд, мас ви
рішитися новими знахідками таких предметів in situ.

11. За фрагментами, що залишилися, форма 
горщика не може бути реконструйована, оскільки 
з однаковим успіхом з них можна побудувати три 
різні типи горщиків, поширених у Донецько-Лу
ганському регіоні салтівської культури. Реконструк
ція ж О.К.Т ахтая, швидше за все, невірна -  горщиків 
таких пропорцій у вказаному регіоні не виявлено.

12. В неаланських салтівських похованнях ам
фори рідкісні і, як правило, мають відбиті горлови
ну і ручки [пор. Михеев, 1985, рис.6,19,20; Красиль
ников, 1990, с.34], не виключено, що це було еле
ментом поховального обряду.

13. У  випущеному при публікації уривку статті
О.К.Тахтая основну увагу приділено походженню 
баклаг, які дослідник розглядав як специфічний не- 
аланський тип посуду східного походження, пов’я
заний з тюркським або угорським елементом в 
салтівській культурі. Центр виробництва салтівсь
ких баклаг зараз не викликає сумніву. О.К.Тахтай 
відзначив близькість баклаги з Чистяково до амфо
ри приазовсько-кримського виробництва з цього ж 
комплексу, С.О.Плетньова віднесла до кримських 
виробів баклагу з Волоконівського могильника 
[Плетнева, Николаенко,1976, с.286; рис.6, 9]. А.Л.Я- 
кобсон також вважав баклаги специфічно кримсь
ким виробом [Якобсон, 1979]. Баклаги у салтівських 
комплексах асоціюються переважно з ямними похо
ваннями (виключення -  катакомба 5 Підгорівського 
могильника [Плетнева, 1962, рис.3,4]), баклага з Ца
риного городища (Маяки) [Михеев, 1985, рис. 13, 4] 
виявлена у межах юрти, що загалом підтверджує 
думку О.К.Тахтая про можливість використання їх 
як етнічного індикатора. З територіально близьких 
знахідок слід відзначити баклагу з Приазов’я з фондів 
Донецького краєзнавчого музею, фото якої було 
прикладене до статті (таб.8), та дві баклаги із зруй
нованих поховань Станично-Луганського могиль
ника [Красильников, 1990, с.34].

14. Монета опублікована і датована О.І.Се- 
меновим періодом 751-757 рр. [Семенов, 1991, 
рис.З, с. 127].

15. За інвентарем чистяківське поховання різко 
відрізняється від салтівського горизонтів другої 
половини VIII ст. та середини X  ст., добре виділе
них завдяки монетним знахідкам. За спостережен
ням О.І.Семенова, з курганів з підквадратними ро
виками походять лише візантійські монети першої 
половини VIII ст., найпізніша з них відноситься до 
перших років сам остій н ого  
правління Костянтина V (741- 
751 рр.). Дослідник відзначив, 
що, очевидно, не випадково мо
нета наступного випуску (751- 
757 рр.) з Чистяково поєднуєть
ся вже з типово салтівським 
інвентарем [Семенов, 1991, 
с. 127], це спостереження підтвер
дилося знахідкою соліда К ос
тянтина V, чеканеного в 751-754 
рр. у к. 13 Баранівки І [Круглов,
1992, с. 182], а також соліда Кос
тянтина V, чеканеного в 751-757 
рр, у П.164Б Нетайлівки 
[Zironkina, 1997,р.251]з салтівсь
ким інвентарем, який, щоправ
да, не знаходить аналогій в чис- 
тяківському. Поховання з Не
тайлівки раннє -  його дата не 
виходить за рамки VIII ст.. По
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ховання з Баранівки належать вже до поч. IX  ст.. 
На жаль, надійно визначений салтівський монет
ний матеріал IX ст. обмежується лише монетами 
першої чверті століття, що не дозволяє зробити об 
грунтоване членування комплексів в рамках сто
ліття. Мало допомагають і синхронні кримські ма
теріали, де салтівські поясні набори чистяківського 
стилю відсутні. Можна лише відзначити, що ана
логії до “ самоварчиків” з Чистяково зустрічаються 
у кримських комплексах першої та другої полови
ни IX  ст. [Айбабин, 1993, рис.2, 40]. За внутрішньо- 
салтівською хронологією чистяківський поясний 
набір належить до горизонту III [див. статтю О.В.- 
Комара в даному номері, таб.4]. Вище ми відзначи
ли аналогії в декорі чистяківського поясного набо
ру до вудил Олексіївського скарбу, який належить 
вже до горизонту IV. На думку С.О.Плетньової та 
Т.І.Макарової, предмети даного скарбу виготовлені 
в кінці IX- першій половині X  ст. [Макарова, Плет
нева, 1983, с. 74]. Нижня хронологічна межа визна
чається найтривалішим салтівським горизонтом II, 
який існував щонайменше до середини IX ст.. Це 
дозволяє виключити першу половину та кінець IX 
ст. і обмежити період здійснення поховання рамка
ми бл. 840-880 рр., хоча дата не остаточна.

16. Сподівання О.К.Тахтая на виявлення в да
ному районі окремого варіанту салтівської культу
ри не виправдалися. Частково це зумовлено все ще 
недостатньо доброю вивченістю регіону, але, оче
видно, більше -  його природно-географічними ха
рактеристиками. Салтівські пам’ятки Донецько- 
Л уганського регіону концентруються навколо 
Сіверського Дінця, його приток та обводнених ба
лок, південніше -  біля узбережжя Азовського моря. 
Достатня кількість води підтримувала трав’яну і 
чагарникову рослинність протягом усього спекот- 
ного літа, в той час як відкриті степи вигорали до
сить швидко, залишаючись доступними лише сезон
но. Чистяківське поховання виявлене глибоко у сте
пу, але біля обводненої балки р.Міус, тобто у то
пографічних умовах, подібних до сіверодонецьких. 
Відсутність достовірної інформації про наявність 
курганного насипу збіднює інформацію про похо
вальний обряд, однак навряд чи вплине на визна
чення поховання як належного представникові гру
пи кочового салтівського населення. Форма могиль
ної ями та положення скелету не відновлюються. 
В .К .М іхєєв відніс поховання до катакомбних 
[М іхєєв, 1974, с.97], однак слід погодитися з 
О.К.Тахтаєм, що у даному випадку катакомба вик
лючена. З особливостей поховального обряду мож
на відзначити лише наявність кісток коня та жер

товної їжі у вигляді кісток вівці. 
Зі звіту про знахідку важко з’я
сувати, до якого виду належать 
залишки коня, однак наявність 
цілого скелета коня все ж слід 
виключити -  повний скелет дає 
велику кількість масивних 
кісток, які не могли бути забуті 
у описі солдатів чи залишитись 
непоміченими у викидах. Взяті 
кістки коня представлені зубами 
(тобто черепом) та кінцівкою, у 
тексті також згадуються “ мас
ли” , що лишилися на місці знах
ідки -  це характерні залишки 
“ ш кури” , яка в поєднанні з 
кістками вівці добре представле
на у підкурганних хозарських 
похованнях [К руглов, 1989, 
c . l65], відома вона і в територі
ально та хронологічно найб



А.К. ТАХТАЙ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАЗАРСКОЙ ЭПОХИ 167
лижчих луганських похованнях Бобриково [див. 
статтю в даному номері: Комар, Піоро] та Горш- 
ковка (на лівому березі Сіверського Дінця) [Кра
сильников, 1978]. У  грунтових салтівських могиль
никах степової зони знахідки кісток коня та кінської 
збруї одиничні. Не менш нехарактерний багатий 
інвентар чистяківського поховання на фоні майже 
безінвентарних ямних поховань степової зони. 
Якщо припустити, що бідність останніх пояснюєть
ся ритуалом, то чистяківське поховання слід визна
ти чужорідним -  найближчі аналогії за підбором 
інвентарю знаходимо в лісостепових аланських ка
такомбах та багатих похованнях Червоної Гірки і 
Нетайлівки. З іншого боку, бідність інвентарю сте
пових салтівських могильників може пояснювати
ся і простішими причинами. Писемним джерелам 
це населення відоме, швидше за все, під іменами 
чорних булгар або венендерів. Економічний потен
ціал останніх можна уявити завдяки записам- 
інструкціям арабських купців, що складають осно
ву т.зв. “ Каспійського зведення” . Зокрема “Худуд 
ал-Алем” характеризує їх так: “ Слово про область 
венендерів. Вони -  люди боягузливі, слабкі, бідні, 
прибуткових статей у них мало”  [Бартольд, 1930, 
с.32]. Вже сам факт окремого виділення арабами 
венендерів свідчить про їх лише формальну за
лежність від хозар. Археологічний матеріал дає ще 
цікавішу картину. Найраніші салтівські пам’ятки 
лісостепу (Старий Салтів, Дмитрівка, Н ово-П о- 
кровка, Суха Гомольша, Червона Гірка, Нетайлів- 
ка) одразу містять майже повний набір ознак салт
івської культури, підтверджуючи думку про те, що 
вона з’явилася у Подонеччі вже у практично сфор
мованому вигляді. За схемою ж К.І.Красильнико- 
ва, культура булгар Подонеччя пройшла принаймні 
три стадії розвитку: на першому етапі представлені 
стійбища з ліпною керамікою, на другому - кочо
вища з переважанням підправленої на колі керамі
ки, і лише на третьому виникають селища з салті
вським гончарним посудом [Красильников, 1981, 
c.l 10-125]. Опускаючи початок даного процесу до 
рубежу VII-VIII ст., дослідник уникає таким чином 
проблеми синхронізації пам’яток регіону з лісосте
повими. Між тим, суперечність існує і дуже вагома. 
Підставою для ранньої дати стойбищ і кочовищ 
К.І.Красильников вважає “ фрагменти амфор VII- 
VIII ст.” , зібрані на їх поверхні при розвідках. Од
нак ні в публікаціях, ні у звітах дослідника нам не 
вдалося виявити конкретного описання типів знай
дених амфор. Причина проста -  за наведеними зоб
раженнями фрагментів їх неможливо розвести 
навіть у рамках VII-X ст.. Нам не відомі знахідки 
безумовних речей VIII ст. на поселеннях будь-яко
го типу степової частини Середньодонеччя. Щ одо 
могильників, то найраніше датоване булгарське 
поховання -  п.9 могильника Дронівка III -  здійсне
не в кінці VIII ст.; комплекси ж середини VIII ст. у 
регіоні представлені лише двома підкурганними 
похованнями хозар (Обозне, Астахово) [див. стат
тю Комар, Піоро в даному номері]. Швидше за все, 
поява булгарського населення на Сіверському Дінці 
відноситься аж до останньої чверті VIII ст.. У ви
щезгаданому п.9 Дронівки III горщик дійсно ліпний, 
у пізніших похованнях могильника посуд вже гон
чарний, тобто  змальовану К.І.Красильниковим 
“ еволюцію” слід розпочати з кінця VIII ст., коли у 
Лісостепу салтівська культура вже входила у фазу 
свого розквіту. Зрозуміло, що в таких умовах відбу
валася не внутрішня еволюція матеріальної куль
тури булгар, а різка її інкорпорація у салтівську, в 
процесі якої кочове господарство виявилося еконо
мічно неефективним чи, точніше, неприбутковим, 
чим, власне, і пояснюється те, що ліпна і груба гон

чарна кераміка зустрічається переважно на стой
бищах (кочів’ях) номадів. У тому ж мікрорегіоні 
Дронівки всі три могильники з гончарним посудом 
супроводжують не селища, а великі кочів’я, що до
водить їх синхронність селищам регіону. Іншими 
словами, за безумовного переважання стойбищ і 
кочів’їв над селищами, основна маса булгарського 
населення Середньодонеччя у ІХ-Х  ст. залишалася 
кочовою або напівосілою, селища ж просто являли 
собою  постійні ремісничі осередки, які обслугову
вали номадів. Присутність хозар у степовому Се- 
редньодонеччі VIII-IX ст. позначається лише на 
Цариному городищі (Маяки) - поховання за обря
дом кремації, майстерня по виробництву кераміки 
типу Канцирки, ювелірні вироби і форми для їх ви
готовлення, високий відсоток лощеного столового 
посуду на селищі тощо. Це, швидше за все, пояс
нюється необхідністю контролю зони впадання 
Осколу, вздовж якого проходили важливі для хо
зар комунікації до прибуткового Лісостепу. По мірі 
віддалення від городища на інших селищах і могиль
никах степу “ престижні” речі все рідкісніші, що 
підтверджує слабку інтеграцію даного населення в 
економіку Хозарського каганату. Виразних пред
метів X  ст. на пам’ятках степової частини салтівсь
кого ареалу Сіверського Дінця не знайдено. Це 
живить різні гіпотези про насильницьке припинен
ня існування населення регіону внаслідок придушен
ня повстання кабар, нашестя мадяр чи печенігів. 
Між тим, у X  ст., за даними Костянтина Багряно
родного, Чорна Булгарія не лише продовжувала 
існувати, а й стала цілком самостійним політичним 
о б ’єднанням, яке навіть могло ворогувати з Х о- 
зарією [Константан Багрянородный, 1991, с.53]. 
Археологічно цей розрив, очевидно, ілюструється 
поширенням мусульманського поховального обря
ду (Маяки-3, Платонівка, Сидорово), який перед
бачав повну безінвентарність, а тому не може бути 
датованим. Однак окремі знахідки кераміки, дета
лей одягу тощо на згаданих могильниках все ж доз
воляють стверджувати, що принаймні якась части
на з них таки відноситься до салтівського часу. На 
могильнику Цариного городища мусульманські 
поховання планіграфічно пізніші за кремації, тоб
то з’являються тоді, коли хозари покидають горо
дище. Датувати цю важливу політичну подію поки
що складно. Можемо відзначити лише, що з підйом
ного матеріалу городища походять знахідки бляш
ки з кільцем салтівського горизонту III (аналогіч
на чистяківським), а також підкругла бляшка і два 
колчанні крюки, виконані у безумовно мадярсько
му стилі [Шамрай, Духін. 1997, таб.ЬІХ], які свідчать 
про існування городища ще принаймні до другої 
пол. IX ст.. Однак пояси горизонту IV у степу вже 
відсутні , як відсутні вони і в кремаційних могиль
никах лісостепу. Натомість у донському Маяцько- 
му катакомбному могильнику навпаки одиничні 
деталі поясів горизонту III за повної переваги по
ясів горизонту IV. Поки-що важко робити якісь 
висновки, проте внаслідок подій третьої чверті IX 
ст. повністю зникають салтівські кремаційні могиль
ники, зникає салтівський вплив на булгар Серед
ньодонеччя, а в Середньому Подонні несподівано 
виникає Маяцька фортеця. Останній факт легко 
пояснюється намаганням замкнути на цій ділянці 
р.Дон для русько-варязьких човнів, які реально 
могли з’явитися у регіоні вже в 50-60-х рр. IX ст.. 
Складніше з Середньодонеччям. Мадярські речі на 
Цариному городищі закономірно дозволяють зага
дати про кабар -  групу етнічних хозар, яка за К ос
тянтином Багрянородним з якихось причин підня
ла повстання проти центральної влади, однак заз
нала поразки і була вимушена з’єднатися з мадяра
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ми в період їх перебування у Леведії (839-890 рр.) 
[Константин Багрянородный, 1991, с. 163]. У літе
ратурі вже була спроба пов’язати виразні сліди роз
грому Цариного городища та появу мусульмансь
ких поховань з повстанням кабар [Копыл, Татари
нов, 1990, с.58]. На жаль, епізод розгрому не датуєть
ся вузько, тому стверджувати, що городище було 
розгромлене у сер.IX ст. о б ’єктивно немає підстав. 
Зате досить чіткий факт перекривання на могиль
нику Маяки-3 мусульманського п.37 похованням 33, 
яке відноситься до групи жертв розгрому, свідчить, 
що останній відноситься до мусульманського пері
оду існування городища (судячи з кількості похо
вань, досить тривалого), тобто, швидше за все, став
ся вже у X  ст.. Між тим, зникнення кремацій зага
лом хронологічно узгоджується з повстанням ка
бар. Салтівські тілоспалення та ямні інгумації лісо
степових могильників ми співвідносимо з групою 
етнічних хозар, які ще у сер. IX ст. залишалися язич
никами, а тому цілком закономірно перебували у 
опозиції до центральної влади. На етапі горизонту 
III салтівської культури припиняє функціонування 
могильник Червона Гірка, на інших кремаційних 
могильниках навіть цей горизонт впевнено не 
фіксується. Причини цього і подальша доля насе
лення не відомі. Навряд чи в таких умовах буде дуже 
сміливим припустити, що саме цим населенням і 
були кабари.

Яким чином до цих подій причетне чистяківсь
ке поховання ? Територіально воно розташоване 
глибоко в степу на приблизно однаковій віддалі від 
Сіверського Дінця, Нижнього Дону і берега Азовсь
кого моря, доволі помітно відрізняючись при цьо
му від поховань найближчих салтівських могиль
ників степового Подонеччя, Подоння і Приазов’я. 
Дуже різко відрізняється комплекс і від мадярських 
поховань “Леведії” (Суботицький могильник, Ман- 
велівка, Твердохліби, Бабичі), хоча за логікою, по
ховання розташоване вже на мадярській території. 
Достатньо згадати свідчення “ Каспійського зведен
ня” про напади мадяр на венендерів та про будів
ництво Саркелу проти ворога з заходу, щоб зрозу
міти, що перебування у даній місцевості для 
салтівців було вкрай небезпечним. До якого етносу 
належав похований? За поєднанням деталей інвен
тарю та поховального обряду, найближчі аналогії 
похованню знаходимо у лісостепових могильниках 
Червона Гірка й Нетайлівка. Певну ясність може 
внести знахідка соліда. Візантійські соліди першої 
половини VIII ст. походять переважно з кола хо
зарських курганів з підквадратними ровиками [Се
менов, 1991, с.128. ]. Соліди Костянтина V більш 
рідкісні -  вони виявлені у кургані з верхів’їв Мани- 
ча [Семенов, 1991, c . l28], к. 13 Баранівки І (з рови
ком підкруглої форми) [Круглов Е.В., 1992, с.177- 
180] та п.1646 Нетайлівки [Крыганов, 1993, с.8]. Два

перших відносяться до кола хозарських. Складні
ше з Нетайлівкою, яка традиційно вважається бул- 
гарським могильником, хоча її поховальний обряд 
не має нічого спільного з типовим “ зливкинським” . 
Східна орієнтація, присутність кісток коня та 
кінської збруї зближують Нетайлівський могильник 
з підкурганними похованнями Столбища, курганів 
12 та 24 Новосадківського й к.9 Кіровського V мо
гильників, к.7 групи Петруніно IV та к.13 групи 
Баранівка І, які мають бути співвіднесеними з гру
пою в складі етнічних хозар. Доволі дивно вигля
дала б і відсутність хозар у найбільшому центрі 
Північно-Західної Хозарії -  Верхньому Салтові, 
іншого ж могильника, який міг би відповідати та
ким характеристикам, немає. Виключна належність 
золотих візантійських монет хозарським похован
ням притягує увагу дослідників у контексті розпод
ілу зовнішніх економічних та політичних зв’язків 
між різними етносами Хозарського каганату, для 
нас же ця закономірність може вказувати на висо
ку імовірність належності чистяківського похован
ня представнику групи хозарського населення. Вра
ховую чи л ісостеповий вигляд інвентарю, час 
здійснення поховання та його розташування у 
сусідстві з мадярами, також імовірним нам видаєть
ся і ототожнення даної групи хозар з кабарами. 
Єдиною гіпотезою про матеріальні залишки ос
танніх на сьогодні є ототожнення з кабарами 
кількох поховань з зображеннями мінор на черепиці 
з могильника Челарево неподалік Нови Сада у 
Сербії, яка несподівано знайшла відгук в угорських 
і російських вчених Ррдели, 1983, с. 174-181; Плет
нева, 1999, с.216-217]. Причини нашого здивування 
прості -  Челарево є звичайним пізньоаварським 
могильником VIII ст., на якому відсутні будь-які 
матеріали IX ст., а тим більше X  ст., не кажучи вже 
про специфічно мадярські чи хозарські речі. П ро
блема мінор, таким чином, має вирішуватися в рам
ках аварської, а не хозарської проблематики. Сліди 
справжньої матеріальної культури кабар в Угор
щині навряд чи можливо виявити. Якщо наша гіпо
теза про зв’язок кабар з пам’ятками типу Чистяко- 
во-Червона Гірка-Суха Гомольша вірна, то в ма
дярському середовищі біритуалізм поховального 
обряду кабар, швидше за все, швидко змінився об 
рядом тілопокладення. Інгумації Червоної Гірки за 
формою ям, положенням та орієнтацією кістяків, 
наявністю кісток коня дуже близькі до мадярських 
поховань Больше-Тиганського могильника і похо
вань “завойовників батьківщини” . В принципі, їх 
неможливо було б розрізнити на одному могиль
нику -  єдиною ознакою, яка б видала кабар, слід 
вважати салтівські речі, однак оскільки навіть речі 
кола Больше-Тиганського могильника в Угорщині 
надзвичайно рідкісні, то на такі знахідки поки-що 
важко розраховувати.

Підготовка статті до друку та коментарі
О.В.Комара.
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К.1. КРАСИЛЬНІКОВ

КУХОННА КЕРАМІКА ТА КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

САЛТОВО-МАЯЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОДОНЕЧЧЯ
As a r e s u l t  o f  e x p lo r a t io n  o f  s e tt le m e n ts  and b u r ia l  grou nds in  th e  M iddle  Donets r e g io n  a b ou t 200 wares in  th e  

shape o f  th e  w hole  form s made o f  c la y  w ere d is c o v e r e d . A c o n s id e r a b le  p a r t  o f  them  i s  th e  ce ra m ics  o f  k itch e n  
d e s ig n a tio n . The ex a m in a tion  o f  ea rth en w are  showed i t  c o u ld  be d iv id e d  in t o  ty p e s  a c c o r d in g  t o  te c h n o lo g y , 
d e s ig n a tio n , d im ension s and o th e r  param eters. And e q u a lly  w ith  th e  d is c o v e r e d  p o t t e r y  stam ps on th e  p o ts  i t  g iv e s  
e v id e n c e  t o  a w e l l -e v e lo p e d  l o c a l  p o t t e r y  o f  th e  s e t t le d  p ra b u lg a r ia n s.

The w ares o f  s p e c ia l  d e s ig n a t io n  add m ore t o  th e  e x is t in g  in fo r m a tio n  a b ou t hand-m ade p r o d u c t io n s , h o ld in g , 
way o f  l i f e  o f  th e  s e t t l in g  o f  th e  around Donets o f  th e  V III-IX  c e n tu r ie s

На Середньодонеччі, у басейні річок середньої 
течії Сіверського Дінця, розвідками, які охопили 
площу близько 36 тис. кв.км., зафіксовано близь
ко 400 поселень та 40 могильників салтово-маяць
кої культури. Незначна частина з них вивчена 
розкопками, інші поки кваліфікуємо як місцезна
ходження, на яких проведені дослідження пошу
кового  характеру (рис.1). За вищезазначеними 
даними всі поселення ми поділили на три типи: 
стійбища, кочовища, селища [Красильников, 1980, 
с.6-7]. Важливим критерієм їх типології слід вва
жати й керамічний матеріал з них. Загальна ста
тистична характеристика керамічних комплексів 
різних поселень у процентному співвідношенні 
приблизно така (таб.І).

З наведених даних видно, що для кожного типу 
поселення характерний специфічний набір посуду. 
Висновок узгоджується з уже висловленим положен
ням про те, що керамічні комплекси прямо залежні 
від загального стану господарства і ступеня осілості 
населення степів Сіверського Дінця. [Красильни
ков,1981, c.l 10-119].

У похованнях вивчених нами тут же могиль
ників керамічний матеріал диференціюється та
кож нерівномірно (таб.II).

Керамічний комплекс салтівської культури 
Середнього Подонеччя вже був предметом обго
ворення. Його, зокрема, подано у спеціальному 
збірнику, який було опубліковано близько 10 
років тому в Угорщині. [Krasilnikov, 1990.С.193- 
244]. Але доступність матеріалів, поданих у ньо
му, надзвичайно утруднена вже хоча б через те, 
що опубліковані вони тільки угорською мовою 
без будь-яких анотацій чи резюме слов’янською 
мовою, хоча як ілюстративний каталог він, без 
сумніву, корисний для салтовознавців.

Ми в даному випадку пішли іншим шляхом. 
Для найбільш повного і предметного викладу відо
мого на даний момент керамічного матеріалу з 
нашого регіону весь комплекс поділено на дві са
мостійні теми: перша -  кухонна кераміка та тех
нологічно близькі з нею ліпні вироби, друга -  сто
ловий посуд, тарні та відповідні їм посудини.

У даній статті ми зупинимося на серії знахідок 
кухонної кераміки, близьких до неї казанів з внут
рішніми вушками, невеликої за об ’ємом ліпної тари 
та виробів з глини спеціального призначення.

Фактичний матеріал даної статті такий: 96 оди
ниць цілих форм горщиків, 81 виріб з глини для 
господарчо-побутових, ремісничих і спеціальних 
потреб, 380 дінець із знаками-клеймами. Усе це дає 
тверді свідчення про форми, технології, орнамен
тації та призначення кожної окремої групи виробів.

Значна частина кераміки зроблена й обпалена 
саме тут у гончарних майстернях селищ середнього 
Дінця: біля с.Підгаївка [Красильников,1976, с.267- 
274], Новолимарівка на р.Деркул, біля с.Рогалик на 
р.Євсуг [Красильников, 1976, с.60-68].

Вивчення кераміки почнемо з типології. В ос
нові типологізації лежать функціонально-техно
логічні принципи, розроблені та викладені у ряді 
праць С.О. Плетньової [Плетнева, 1963,с.2-72; Плет
нева, 1967.С. 103-134].

Спочатку виділимо основні функціональні гру
пи. їх чотири: кухонна, столова, тарна й вироби 
спеціального призначення.

Друга ознака -  технологія виготовлення посу
ду. Вона визначає другу підгрупу. Увесь посуд зроб
лений в основному двома способами: ліпною техн
ікою -  ліпний, та за допомогою гончарного кола -  
крукружальний. Але частина л іпного посуду 
підправлялася на ручному колі, через те віднесемо 
її також до кружального.

Третя ознака -  конкретне призначення посу
ду. На основі цього визначаємо тип виробу. І, на-
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решті, на основі різних форм однотипних виробів 
визначаємо підтипи. Типологічні ознаки посуду 
(типи, підтипи) особливо помітні при корелю 
ванні основних параметрів посудин та складан
ня сп іввіднош ен ь їх п роп орц ій  [Р усан о
ва, І976,с.10-П].

Позначимо необхідні нам параметри індекса
ми: Д -діаметр вінчика, ДІ -  діаметр шийки горло
вини, Д2 -  діаметр тулуба, ДЗ -  діаметр дна, Н -  
висота посудини, НІ -  висота вінчика, 2 -  висота 
шийки горловини, плечиків, НЗ -  висота точки най
більшого діаметра -  Д2.

Вичерпну інформацію про форму посудини да
ють п’ять співвідношень: Н:Д2; Н:НЗ; Н:Н2; Д2:ДЗ; 
Д:ДЗ.

Такий підхід дозволяє визначити найбільш ха
рактерні для нашої території форми посуду, а та
кож виявити “ сторонні”  ознаки, деякі технологічні 
та хронологічні аспекти [Плетнева,1959,с.212-272; 
Плетнева, 1962,с.41 -44].

КУХОННА КЕРАМІКА.
У керамічному комплексі салтівської культури 

Середньодонеччя помітно виділяється кухонний 
посуд. Він переважає вже в шарах кочовищ до 40%, 
на селищах його 50%, у похованнях до 60%.

За технологією виготовлення кухонний посуд 
можно поділити на дві підгрупи: ліпний та кружаль
ний, у тому числі підправлений на колі.

І. Ліпна кухонна кераміка (рис.2). У  шарах по
селень кількість фрагментів ліпного посуду різна -  
від 0,5 до 27%. До них відносимо: кухонні горщики, 
корчаги, казани, сковорідки, жаровні та інші виро
би, сформовані руками.

Тип І -  кухонні горщики для приготування їжі 
- характеризуються нестандартністю форм та ке
рамічного тіста -  складом домішок. Очевидно, по
суд зроблений різними людьми виключно для до
машнього користування.

Шляхом кореляції вдалося виділити два основ
них підтипи горщиків. Одні з них (підтип А) -  при
земкуваті, круглобокі, інші (підтип Б) -  навпаки, 
більш стрункі, з плавним, помірним профілем стінок. 
Основні розміри ліпних кухонних горщиків обох 
підтипів наведені у типолого-технологічній таблиці 
III. Для визначення найбільш загальної форми гор
щиків кожного підтипу на основі даних вимірів скла
демо систему співвідношення пропорцій. Горщики 
підтипу А  характеризуються такими показниками: 
Н:Д2 як 1:1, 1-І,2; Н:НЗ як 1:0,5-0,6; Д2:ДЗ як 1:0,7- 
0,8; Д:ДЗ як 1:0,8-0,9; Д2:Д як 1:0,7-0,8.

Отже, про вигляд горщика підтипу А. Форма 
тулуба кругла, яйцеподібна, приземкувата з неви
соким піддонном, широким дном (рис.2,1-4). Вінця 
низькі, відігнуті, виразні, іноді орнаментовані 
скісними надрізами, у профілі вони круглі та сплю
щені. Стінки горщиків часто без орнаменту, але по

Група посуду Стойбища Кочев’є Селища

Кухонна ліпна 29,5 18,5 2,7

Кухонна кругова 19,3 36,2 48,5

Столова лощена 4,2 10,2 12,8

Амфори 38,7 24,6 10,9

Тарна 2,2 6,9 16,7

Спеціальна 6,0 3,3 6,9

Інша 0,1 0,3 1,5

Таб. І. Співвідношення різних груп кераміки до типу поселення (у відсотках)

Могильник Новолимарівка Жовте Ст.Луганська Новодачне

Кількість 44 ямні 28 ямні, 2 5(?) 14 ямні,

поховань катакомбні катакомбні 33 хоз.ями

Кухонна ліпна 1 прим. 2 прим-7,1 Іприм-5,5 2пр.-13,3

Кухонна кругова 14прим-50,3 3 прим-16,6 бпр.-бО

Столова лощена 1 фр. 6 прим-21,3 Юприм-55,5 4пр.-26,7

Тарна Іприм-3,4

(амфора)

2 прим-11,2 

(баклажка)

3 прим.

Спеціальна 5 прим-17,9 2прим-11,2

Таб. II. Кількість та співвідношення кераміки у похованннях могильників (у відсотках)
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Рис. 2 .1 -7 -Ліпна кухонна кераміка.

всій поверхні загладжені, можливо, м’якою травою. 
Колір світлий, але нерівномірний, з темними пля
мами -  наслідок неякісного випалу. Фактура тіста 
груба, глина з крупним кварцевим піском, дрібним 
шамотом, тому стінки горщиків горбкуваті. Товщи
на їх залежить від величини горщика, але звичайно 
перебуває у межах 0,6-0,9 см, біля дна до 1,1 см.

Горщ ики підтипу Б виявляють дещо інше 
співвідношення висот до діаметрів. Так, Н:Д2 як 
1:0,7-0,75; Д2:Д як 1:0,7-0,8; Н:НЗ як 1:0,6-0,7; Д2:ДЗ 
як 1:0,75; Д:ДЗ як 1:0,9. Н аочність про графік 
співвідношення пропорцій розмірів ліпного посуду 
представлена на рис.З. При таких співвідношеннях 
посудини підтипу Б можна характеризувати як 
овальні з менш випуклим тулубом, більш високою 
придонною частиною, стійким дном (рис.2,5-7). 
Вінця відігнуті, у профілі круглі з насічкою або вм’я
тинами. Поверхня стінок горщиків ретельно заглад
жена, іноді з орнаментом у вигляді прокреслених 
ліній. Тісто міцне або навпаки рихле, що залежить 
від домішок. Великий відсоток крупнозернистих до
мішок надає поверхні горбкуватості. Товщина 
стінок 0,7-1,2 см. Колір горщиків темний зі світли
ми плямами нерівномірного випалу.

Таким чином, між горщиками двох підтипів 
принципово різких відмінностей немає, більш того, 
між ними простежуються проміжні форми горщиків, 
які ми називаємо підтипом -  В (рис.З,4,7). Усі вони 
належать до однієї групи побутового посуду донсь
кого типу. Виготовляли горщики й користувалися 
ними, очевидно, давні болгари у VIII -  на початку 
IX століть. Але це відносні дати тому, що хроноло
гія ліпної кераміки донецьких поселень розв’язуєть
ся в основному стратиграфічно. На поселеннях 
Підгаївки та Новолимарівки ліпний посуд залягає 
переважно в шарах, які відносяться до періоду існу
вання кочовищ і складає 20-27%. Він же зустрічаєть
ся у круглих напівземлянках разом з уламками ам

фор, датованих другою половиною VIII -  поч. IX 
століть. Але якась частина посуду (в основному 
підтипу Б) продовжувала побутувати й у більш 
пізній час -  навіть у другій половині IX століття.

Тип II. Крім звичайних кухонних горщиків, 
ліпним способом виготовляли невеликі (12-16 літрів) 
корчаги (рис.4,1). Про них можна сказати таке: ви
сота від 35- до 40 см, сформовані з глини, до якої 
додано шамоту, подрібненої крейди, кварцевого 
піску. Фактура сипка, колір темно-сірий, коричне
вий. Форми корчаг нестандартні, але помітно пе
реважають приземкуваті з дуже випуклими стінка
ми, широкою горловиною та вузьким нестійким 
дном. Вінця різко відігнуті назовні, прикрашені на
січкою. На стінках (їх товщина 1-1,6 см) видно сліди 
загладжування рукою або жмутом трави, іноді вид
но лінії гребінки.

Тип III. Казани з внутрішніми вушками (рис.4, 
2-3). Зауважимо відразу, що на Дінці цей вид посу
ду не набув широкого розповсюдження. Тільки у 
нижніх горизонтах поселень зустрічається незнач
на кількість уламків казанів: у Підгаївці -  58 фр., у 
Новолимарівці -  39 фр., на Рогалику їх майже зовсім 
немає. Цілі форми ніде не знайдені, але й на основі 
уламків вдається реконструювати форму цього по
суду. Казани були з невисоким (25-30 см), але ши
роким (до 30-35 см) тулубом і невисоким (3-4 см) 
вінчиком. Верх вінців плоский або круглий. Наліпні 
вушка насаджені на внутрішні стінки в 2-3 см від 
краю вінчика. Форма вушок різна. Частина казанів 
з цільним масивним вушком, у якому зроблені два 
отвори - підтип Б з очковидними вушками (рис.4,3); 
до речі, останні на середньому Дінці зустрічаються 
частіше. Зроблені казани з глини з домішками круп
нозернистого рчкового піску, шамоту. Фактура 
міцна, обпал рівний, товщина стінок 1,1 -1,3 см. Усе
редині й зовні казани загладжені, у верхній частині 
й по вінчику нерідко нанесений орнамент -  гребін
часті смуги на стінках і зубчасті наколи гребінки 
по вінчику. На поселеннях середнього Дінця каза-
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Рис. 4. 1-8 - Ліпна побутова кераміка.

ни з внутрішніми вушками ми також пов’язуємо з 
праболгарським населенням, яке жило на стійби
щах та кочовищах VIII-поч.ІХ століття. Казани по
бутують і у подальший період салтівської культу
ри, але тепер їх ремісники формують на гончарно
му колі.

Тип IV. Сковорідки, як і казани, не були масо
вим керамічним матеріалом (рис.4,4). За техноло
гією віготовлення сковорідки поділяються на дві 
підгрупи -  ліпні та підправлені на колі, причому 
процент ліпних значно більший. До складу керамі
чного тіста входять усе ті ж домішки: шамот, рос
линність тому фактура тіста нещільна, але самі ви
роби міцні, добре обпалені. Діаметри сковорідок 25- 
36 см, висота їх 6-Ю см, вінця прямі, нерівні, іноді 
прикрашені кривою  насічкою та вм ’ятинами. 
Стінки грубі, горбкуваті, товщина їх біля вінчика 
0,8-1 см, біля дна до 1,5 см, дно 1,5-1,7 см.

Тип V. Спеціальні кухонні жаровні, які могли 
використовуватися для приготування м’ясних страв 
і птиці. Формою жаровні нагадують сковорідки з 
високими (до 20 см) похилими стінками (рис.4,5), 
тому верх жаровні дорівнює майже двом розмірам 
дна. На вінцях з протилежних боків дві наліпні руч
ки. Тісто жаровень дуже грубе, бо як домішки до
дають крупний шамот, рослинність, крупний пісок. 
Поверхня дуже горбкувата, колір глини світлий.

Тип VI. Мініатюрні, банкової форми посудин- 
ки-іграшки (рис.4,6-8). Трасологічні дослідження 
відбитків на стінках показують, що їх ліпили діти. 
Зрозуміло, що вони не могли передати складний 
профіль горщика, тому форма посудинок дуже про
ста -  баночка. По вогкій стінці діти іноді намага
лися наскреслити зображення тварин і птахів. 
Іграшкові посудинки -  рідкісні знахідки, нам вда
лося знайти тільки п’ять екземплярів.

2. Кружальна кухонна кераміка.
Кружальний кухонний посуд на салтівських 

поселеннях середнього Дінця домінує всюди. Так, 
наприклад, у шарах селищ середини IX століття 
він складає вже 45% усієї кераміки, а в кухонному

Рис. 5. Графіки співвідношення пропорцій розмірів кухонної 
кружальної кераміки.

посуді його майже 90%. Кружальна салтівська ке
раміка вивчена дуже докладно (див. праці С.О.П- 
летньової)[ Плетнева, 1959, с.220-225; Плетнева, 
1963. с.20-24; Плетнева. 1967,с. 100-110]. Про керам
іку, знайдену на пам’ятниках середнього Дінця, 
можна сказати таке: це невисокі, круглобокі гор
щики з відігнутими круглими у профілі вінчиками, 
широкими днищами, 10-12% донець з клеймами. 
Плечики горщиків часто прикрашені хвилястою 
лінією, стінки -  суцільним гребінчастим орнамен
том, вінчики -  штампом з 5-7 зубців тієї ж гребінки. 
Таким чином, зовні посуд виглядає одноманітним, 
але керамічна маса й особливо пропорції надають 
йому індивідуальності. Перш за все, за розмірами 
ми виділяємо три типи горщиків, причому такий 
поділ має принципово важливе значення, оскільки 
кожний вид горщика був призначений для приго
тування певної кількості їжі. У  цьому випадку дані 
про кухонний посуд у поєднанні з іншими джерела
ми можуть бути використані для постановки пи
тання про склад салтівських сімей. Отже, вид І -  
малі, висотою до 15 см, вид II -  середні, до 25 см, 
вид III -  високі, до 35см. Горщики вище 37 см ми 
називаємо корчагами (або малими піфосами) і 
відносимо їх до тарної кераміки. Розміри кожного 
виду горщиків кружальної кераміки приведені в 
типолого-технологічній таблиці IV. Співвідношен
ня основних параметрів -  висоти (Н) до діаметра 
тулуба (Д 2) показують, що для одних горщиків 
Н:Д2як 1:1,1-1,2, для інш их-як  1:0,8-0,85, тобто в 
першому випадку діаметр тулоба більше висоти на 
1,5-3 см, у другому -  навпаки, висота більше діа
метра на 2-3 см. Другий показник -  Н:НЗ, для од
них він як 1 :0,5-0,6, тобто точка Д2 майже в середній 
частині висоти горщика, у інших - як 1:0,5-0,6, тоб
то в першому випадку горщики з широким дном, у 
другому -  дно вузьке і складає іноді тільки полови
ну діаметра тулуба. Графіки співвідношення про-
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Рис. 6 .1-8- Кухонні кругові горшки підтип А.

порцій розмірів кружального посуду подаються 
(див. рис.5).

Отже, з наведених співвідношень ясно видно, 
що серед кружальних горщиків трьох видів визна
чились дві форми: перша -  кулясті, низькі, позна
чимо їх підтипом А , друга -  круглобокі, але видов
жені, більш стрункі -  підтип Б. Між ними є проміжні 
форми -  підтип В з ознаками, що властиві як пер
шим, так і другим горщикам. Узагальнимо основні 
ознаки горщиків обох підтипів.

Підтип А  (рис.6,1-8):
1. Широкі горловини, вінця невисокі, профілі 

їх круглі, овальні, іноді зрізані.
2. Тулуби кулясті, діаметр горщика завжди 

більше його висоти.
3. Найбільший діаметр тулуба у середній час

тині горщика.
4. Придонні частини невисокі, дно широке, гор

щики стійкі.
5. У  керамічному тісті кварцевий річковий 

пісок, дрібний шамот. Камінь, крейда, органіка 
трапляються рідше.

6. Орнаментовані горщики прямими лініями 
гребінки. Переважає суцільне покриття стінок, але 
зустрічається і хвилястий малюнок або зубчастий 
штамп по вінчику й на плечах.

7. На денцях горщиків видно клейма або відбит
ки від кола.

8. Обпал нерівний, колір темний, з сірими або 
коричневими відтінками.

9. О б’єми горщиків коливаються у межах від 0,8 
до 5-6 літрів.

Усі перераховані вище ознаки зближують ке
раміку підтипу А  поселень нащої території з керам
ікою так званого нижньодінського керамічного ре
гіону, вивченого за Саркелом [Ляпушкин, 1958,с. 108-

Рис. 7 . 1-7 - Кухонні кругові горшки підтип Б.

112] та П равобереж ном у городищ у [Плетне
ва,1959,с.220-222]. Вони ж зустрічаються як у похо
ваннях Зливкинського могильника [Г ор од - 
цов,1905,с.212], так і в ямних похованнях могиль
ника біля с.Жовте (№2). Датується кераміка IX сто
літтям.

Підтип Б (рис.7,1-7), йому властиві:
1. Широкі горловини, сильно відігнуті круглі, 

овальні або складні вінця, орнаментовані зубчас
тим штампом, хвилястими лініями.

2. Плечики різко переходять у тулуб, прикра
шені гребінкою.

3. Висота горщиків більша за діаметр на 2-3 см, 
Д2 іноді на позначці 2/3 висоти.

4. Придонні частини високі, конусоподібні. Діа
метри денець майже наполовину менші діаметрів 
тулубів. На багатьох денцях є клейма.

5. Горщики сформовані з глини, просіяного 
піску, дрібного шамоту. Фактура міцна, обпал 
рівний, якісний, колір темно-сірий.

6. Стінки покриті гострозубими, прямими або 
хвилястими лініями.

7. О б ’єм горщиків від 1,5 до 6 літрів, дрібних 
посудин серед них майже немає.

8. Уламками й розвалами горщиків підтипу Б, 
а також іноді й цілими формами заповнені верхні 
шари в салтівських житлах другої половини IX -  
початку X  століття.

Технологія виготовлення горщиків підтипу Б 
більш досконала і складна хоча б уже тому, що вони 
сформовані на колі швидкого обертання. Мабуть, 
виробництво цього посуду пов’язане з тим періо
дом історії салтівців, коли гончарна справа виділи
лась у самостійну ремісницьку галузь. Вихідною 
формою горщиків підтипу Б були форми підтипу 
А, тому між формами горщиків підтипу А  і Б, ма
буть, є необхідність виділити проміжний варіант -  
підтип В (рис.5), (рис.8,1-6). У цілому ж кулястість 
характерна майже для 90% усього кухонного кера
мічного матеріалу. Можна вважати, що тут в один
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Рис. 8. 1-6 - Кругова кухонна кераміка підтип В.

і т о й  ж е ча с т а  чи  не д о  с а м о ї  за ги б е л і с а л т ів сь к о ї 
к у л ь т у р и  існ у в а л и  в с і т р и  ф о р м и  -  п ід т и п и  г о р 
щ и ків .

В а ж л и в и м  д ж е р е л о м  п р и  р о з в 'я з а н н і п и та н ь , 
п о в ’я за н и х  з о р г а н із а ц іє ю  к е р а м іч н о ї  с п р а в и  на 
С е р е д н ь о д о н е ч ч і, є к л ей м а  на д ен ц я х  п о с у д у . С е 
р ед н ій  в ід с о т о к  п о с у д у  зі зн а ка м и  н а сту п н и й : у  к у 
х о н н о м у  к р у ж а л ь н о м у  -  18% . У с іх  ден ец ь  с т о л о в о -

Рис. 10.1-10 - Ліпні вироби спеціального призначення.

г о  л о щ е н о г о  -  6 ,5 % , т а р н о г о  - 1 , 5 % . А н а л із  3 8 %  
к л ей м  п о к а за в , щ о  в о н и  о б м е ж е н і 8 т и п а м и  з п о 
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Рис. 9. Типологія клейм кухонної кераміки.
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вався, завжди ускладювався. Тут найбільш розпов
сюдженими клеймами були зображення кола або 
хрестів. Наведемо типологію клейм (рис.9).

Тип І -  клейма, в основі яких зображено коло -  
259 екз., або близько 68% від усіх знаків. Модифі
кація цього знака дає 8 підтипів.

Тип II -  хрестовидні клейма -  ЗО екз. (7,7%), у 
трьох підтипах.

Тип III -  клейма-штампи, 51 екз. (13,4%), виді
ляємо три підтипи.

Тип IV -  клейма-знаки -  зірка, 5 екз. (1,3%).
Тип V -  клейма, на яких зображена людина, 15 

екз. (4%) -  трьох підтипів.
Тип VI -  клейма, на яких зображені тварини і 

птахи, 8 екз. (2,1%) -  три підтипи.
Тип VII -  відтиски осі гончарного кола, 6 екз. 

(1,5%).
Тип VIII -  інших індивідуальних зображень, 7 

екз. (1,8%).
Питання про призначення клейм неодноразо

во порушувалося й обговорювалося у вітчизняній 
та зарубіжній літературі (Рибаков Б.О., Пещерова 
Є.Г., Колеша М., Плетньова С.О., Тухтіна Н.В., Ми- 
лорадович О.В., Кузнецов В.О., Бобринський О.О ., 
Даркевич В.П.). Матеріали з салтівських пам’яток 
Подонеччя дозволили ще раз повернутися до ньо
го. Наші джерела впевнено підтверджують думку 
С.О.Плетньової про поєднання в клеймах двох ідей: 
практичної -  знак майстра - і символічної, точніше 
м агічної-знак-берегиня [Плетнева, 1967,с. 128], при

чому друга ідея, за результатами наших розкопок, 
більш аргументована [Красильников, 1976, с.274- 
277; Красильников, 1980, с.69-70].

До керамічних виробів спеціального призначен
ня ми відносимо серію ліпних світильників двох 
підтипів.

Підтип А -низькі чашоподібні посудини з плос
ким дном та розмірами: діаметр 9-12 см, висота 5-7 
см. Ручки в них трьох видів: в одних у вигляді пе
тель у середині чаші світильника інших -  у вигляді 
петель, але зовні, у третіх ручка у вигляді масивної 
наліпки (рис. 10,1-4).

Підтип Б високі (14-15 см) світильники на ма
сивній ніжці-підставці. Жирові чаші діаметром 12- 
13см, глибиною до 3 см, довжина ніжки 5-6 см, діа
метр основи 5-8 см (р и с.10,5). Керамічна маса 
світильників відповідає глині кухонного посуду.

Третій тип -  опорні піраміди, листи, кришки, 
жаровні та пристрої, призначені збільшувати ко
рисну площу печі.

Підтип А  -  опорні піраміди -  підставки під ли
сти та жаровні в тандирах або гончарних печах. 
Форми їх конусовидні, у розрізі квадратні або 
круглі, дно 12-16 см, верх 6-8 см, висота 15-20 см 
(рис. 10,6-8).

Таким чином, піраміди дуже стійкі, у піч їх 
ставили не менше трьох-чотирьох штук. Зроблені 
піраміди з глини, у фактурі дрібний пісок, р ос
линність і шамот. Обпал глибокий, колір черво
ний, жовтогарячий.
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А 9 7,5 12 6,5 ї ї 1,7 4,3 6 0,7 + +

А 10 ■ 7,6 14 8,5 12 1,7 5,3 5,5 0,8 + + +

А 12 10 16 9,5 14,5 1,5 5,6 7,5 0,9 + + +

Б 11 9,3 15,5 7 16 1,3 5,7 9,2 0,9 +

І Б 11 10 16 8 16 1,2 5,8 9,3 0,7 +

В 12 10 16 8,5 16 1,5 6,2 8,3 0,9 -f +

А 15 13 21,5 13 20 1,5 8,5 11,5 1 + -f

А 17 15 23 14 22 2 9,5 10,5 1,2 + + +

Б 17 14,3 23,8 11 25 2,2 6,5 16,3 1,1 + +•

II Б 13 10 20 8 21,5 2,3 4 15,7 1,1 + + +
В 14 11 18 8,3 19 1,5 6 10,5 0,8 + +
А 17 14,5 28 13 27 2,5 11,5 13 1,3 + + +

А 18 15,6 35,5 13,6 31 2,8 13 15,2 1,5 + +

Б 18 15,3 25,8 10 28 2,7 9,3 16 1,2 +

III Б 18 14 29 15 33 3,3 9,7 20 1,6 + + +

В 18 15 26
13

25 9 16 1,4 + +

Таб. III. Основні параметри кружальної кухонної кераміки.
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Тип II -  листи, масивні ліпні, круглі (овальні) 

диски діаметром 30-35 см, товщиною 4,5-5 см. Для 
зручності при користуванні з двох протилежних 
боків до листа прироблені ручки у вигляді вушок. 
У керамічній масі є домішки шамоту, крейдової 
крошки, рослинності. Поверхня їх загладжена й 
вкрита глибокими ямками (рис. 10,9).

Тип III -  жаровні, коритоподібні, переносні, 
сковородоподібні посудини, призначені для просуш
ки зерна. їх встановлювали над піччю після того, 
як піч перегорала, але залишалася ще досить про
грітою. У залежності від розмірів і характеру при
значення жаровні поділяються на два підтипи. 
Підтип А  -  легкі переносні, діаметром до 50 см, ви
сота бортів 5-7 см, товщина 1,5-3 см (рис. 10,10). 
Підтип Б -  важкі, масивні посудини, діаметром 
близько 1-1,2 м, висота бортів 15-18 (20) см, товщи
на стінок 6-10 см. Зроблені з керамічного тіста з ве
ликим відсотком крупного шамоту, піску, крейди. 
Окремі жаровні селища Новолимарівка виліплені з 
білої глини, яка насичена тільки крейдою. Одна з 
них збереглася в робочому стані, тобто була вмон
тована над тандиром. Усього ж на селищах знай
дено близько 40 жаровень, із них 40% підтипу А, 
60% - підтипу Б. Жаровні свідчать про розвинене 
землеробське господарство, турботи про збережен
ня запасів зерна. Перелік матеріалів, зроблених з 
глиняної маси, можна було б продовжувати, та вони 
далеко виходять за поняття кераміки як посуду.

Завершуючи огляд салтівської кухонної керам
іки з території Середньодонеччя, ми можемо кон
статувати, що тут є практично всі відомі для салті
вської культури побутові вироби з глини. У виго

товленні кухонного посуду була висока, у по
рівнянні з іншими центрами гончарного виробниц
тва, технологія. Проте основна маса кераміки се
реднього Подонеччя характеризується морфологі
чними, технологічними й функціональними риса
ми, які властиві для південних зон салтово-маяць
кої культури. Зокрема, кухонна кераміка з наших 
поселень та поховань нагадує матеріали салтівсь
кого шару Саркела, Таманського та Правобереж
ного Цимлянського городищ, відповідає знахідкам 
із ямних могильників середнього Подонців’я та ниж
нього Подоння. Але особливо вона тяжіє до Кар- 
наухівського керамічного комплексу, хоча харак
тер будівель з Карнаухово в багатьох випадках не 
відповідає будівлям з селищ Подонеччя [Ляпуш- 
кин,1958,с.263-314].

За керамікою можна визначити, що населення 
цієї території у своїй основі складалось із праболгар, 
які з VIII століття мають власний посуд кулястої фор
ми. Пізніше, в IX столітті поряд з побутовим посу
дом починають засвоювати кружальну кераміку. 
Провідною формою так і залишається кулястість і 
тільки приблизно з другої половини IX століття роз
виваються нові традиції -  більш стрункі високі про
порції горщиків.

З цього випливає те, що Подонеччя не є глу
хою  провінцією Хозарського каганату [Плетне
ва, 1986,с.9-10], воно займало досить важливе місце 
поряд з економічно розвиненими регіонами Х а
зарської периферії. Високоякісний кухонний посуд 
виготовляли у гончарних майстернях, які за розкоп
ками відомі в усіх трьох селищах [Красильни
ков, 1980,с.60-68].
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10.0. ШПЛІН

НОВЕ У НУМІЗМАТИЦІ КАРАХАНІДІВ

T h is  a r t ic le  a n a ly s e s  510 o f 161 s tam ps o f  Q a ra kh a n id  d irh e m s , m a in ly  400-401 AD fro m  c it ie s  Shasha, T a r а га  and 
Is b ija b a . 40 o f  them  a re  b e fo re  u n p u b lis h e d  c o in s . The ta b le  d e s c rib e s  a l l  new and know n b e fo re  d irh e m s  o f th e  
re s e a rc h e d  p e r io d  in  c o n s e c u tiv e  o rd e r . The a n a ly s is  o f th e  d a ta  c a rd s  and  th e  stam ps v a r ie ty  have  a llo w e d  to  
c re a te  th e  v e rs io n  o f h is to r ic a l e v e n ts  s t r u c tu r a lly  m ore  c o m p le te  and  d is t in c t  fro m  e x is t in g .

Починаючи з 1826 року Ч. M. Френ [Fraehn, 
1826, 1855], а за ним Ф.Соре [Cope, 1855] та Дорн 
[Кочнев, 1993, с.6], почали публікувати монети Ка- 
раханідів. У 1896 році надруковано каталог східних 
монет Ермітажа. [Марков, 1896-1906]. Опрацював
ши першоджерела та спираючись на каталог Мар
кова, В.В.Бартольд написав у 1898 та 1900 роках 
дві праці в яких проаналізовані та наведені всі відо
мості про Караханідів. [Бартольд, 1963, т.І, с45-597; 
Бартольд, 1963, т.ІІ, с. 127-136]. Видана у 1930 році 
праця Фасмера, за словами Б.Д.Кочнєва, була “ пер
шою серйозною аналітичною роботою ” де атрибу- 
товано “ багато елементів монетної титулатури” 
[Кочнев, 1993, с. 6]. У 1970-80-х роках також дослід
жував Караханідів М .М .Федоров. Багато статей у 
1950-1990 роках надрукували Є.А.Давидович та 
Б.Д.Кочнєв, які є сьогодні найбільшими упорядни
ками та дослідниками караханідської нумізматики. 
Б.Д.Кочнєв видав у 1995 та 1997 роках зведення 
написів на Караханідських монетах [Кочнев, 1995, 
с.201-278. Кочнев, 1997, с.245-314]. Але принципо
во дослідив та виклав питання титулатури й історії 
Караханідів Й.О.Пріцак у низці статей 1950-х років, 
до яких не маю доступу, та, судячи з розділу “Трої
ста система давньотюркської міфології”  відомої 
праці 1981 року про походження Русі [Пріцак, 1997, 
с. 139-151], проблеми заплутаної тюркської титу
латури та історії вирішені на принципово відмінно
му інтелектуальному рівні. Якщо всі дослідники до 
і після Й.О.Пріцака лише уточнювали та допов
нювали один одного, бо спиралися на раніше не 
відомі чи не опрацьовані археологічні та епіг
рафічні знахідки, від яких залежали повністю, то 
Й.О.Пріцак віднайшов принцип, за яким Караха- 
ніди будували державу і цей принцип корінився в 
ідеології стародавніх тюрків, для яких власна міфо
логія була взірцем світобудови, і на цій небесній 
правді вони намагалися (або їм так здавалося) бу
дувати власну державу.

Згідно з давньотюркським рунічним текстом 
732 року на честь князя Кюль-Тігіна [Пріцак, 1997, 
с. 139], світ в уяві тюрків був троїстим та складався 
з: 1 /Блакитного неба (Тенгрі) 2 /темно-бурої землі 
та 3/ людських синів між ними [Пріцак, 1997, с. 139]. 
Тенгрі уявлявся як небесний дух-володар, зі свого 
пасивного стану переходячи в активну форму роз
кладається на два образи: Od - Тенгрі - Бога часу, 
упорядника Космосу [Пріцак, 1997, с. 143],таТюрк- 
Тенгрі -  захисника воїнів, посередника між небом 
та лю дьми, упорядника соціальних відносин 
[Пріцак, 1997, с. 142]. Подібно до цієї небесної двої- 
стності тюрський імператор -  каган (король -  воїн) 
[Пріцак, 1997, с. 142] як уособлення Тюрк-Тенгрі 
[Пріцак,1997, с. 143] мав в якості співправителя со- 
кагана [Пріцак, 1997, с. 144]. Поважаючи принцип 
троїстості кожен з них мав двох спадкоємців.

[Пріцак, 1997, с. 144]. Одже, згідно з цим, держава 
Караханідів розкладалася на дві частини -  західну 
[Босворт, 1971, с. 158] (Онгон Арслан, тобто Лев) 
[Пріцак, 1997, с. 144] та східну [Босворт, 1971, с. 158] 
(Онгон -  Богра, тобто верблюд) [Пріцак, 1997, с. 
144], а правляча верхівка виглядала так:

Арслан Кара Каган Богра Каракаган
Арслан Іліг (король) Богра Іліг
Арслан Тігін (князь) Богра Тігін

[Пріцак, 1997, с. 144]
Розквіт держави був можливим, коли люди дот

римувалися гармонійної ідеології, “ імперської 
організації” [Пріцак, 1997, с. 144] та “ закону” 
[Йріцак, 1997, с. 144]. Вони “ мусили бути розумни
ми та мужніми” [Пріцак, 1997, с. 144]. “Щ ойно пра
вителі та їх чиновники ставали нерозумними й бо 
язкими, гармонія порушувалася. Держава оберта
лася на негармонійну і прирікалася на загибель” 
[Пріцак, 1997, с. 144-145].

Караханіди, тобто Великі хани [Пріцак, 1997, 
с. 144] відносилися до тюркського народу карлуків 
[Босворт, 1971, с. 158], точніше до племінних угру
повань чігілей та ягма [Федоров, 1972, с. 148] з відпо
відними онгонами тотемного походження Арслан 
та Богра [Пріцак, 1997, с. 144]. У IX столітті їх во
лодіння обмежувалися Тянь-Шанем, Семиріччям та 
частково Східним Туркестаном. Свій родовід дина
стія веде від А бд ал-Керіма Сатук Богра-хана [Бар
тольд, 1963, т.І, с.315], який під прапором боротьби 
з іновірцями розпочав, а його син та наступник 
Муса у 349 р.г. - закінчив війну на користь династії 
та проголосив іслам державною релігією [Федоров, 
1972, с. 149]. Син Муси - Богра-хан Гарун (Хасан) 
[Бартольд, 1963, т.І, с.318] близько 380 р.г. [Кочнев, 
1993, с. 23] вторгнувся у Маверанахр та захопив 
низку міст, але захворів і помер у 382 р.г. [Бартольд, 
1963, т.І, с.321]. Йому наслідував Ахмад бін Алі, який 
і став Верховним Каганом [Кочнев, 1993, с. 24], але 
новий похід на Маверанахр очолив його брат Наср 
бін Алі [Кочнев, 1993, с. 24], який остаточно зруй
нував династію Саманідів. Розпочата боротьба за 
перерозподіл володінь Саманідів між газневидським 
султаном Махмудом та Караханідами закінчилася 
поразкою останніх у 398 р.г. поблизу міста Балх та 
визначенням кордону по річці Аму-Дарья [Бар
тольд, 1963, т.І, с.334-335].

Проголошення у 349 р.г. ісламу державною ре
лігією було перемогою його лише по формі. Суттє
ва перемога означала б остаточну руйнацію дав- 
ньотюрської ідеології через зневагу до неї, яка була 
позначена подіями приблизно 432 р.г. коли Єдиний 
Каганат розпався на Східний і Західний, чому пе
редував тривалий розбрат між найближчими роди
чами панівної верхівки.

Описаний нижче скарб охоплює час переваж
но 400-401 р.г. коли розпочалася активна та відкри-

Шилін Ю. - співробітник вінницького краєзнавчого музею.



Ю. ШИЛІН НОВЕ У НУМІЗМАТИЦІ КАРАХАНІДІВ
та фаза боротьби між спадкоємцями за перероз
поділ прибутків у державі [Бартольд, 1963,т.І, с.335]. 
Скарб походить з Ташкентської області Узбецької 
РСР і знайдений у 1970-х роках за нез’ясованих об
ставин. Кількість монет дорівнює 510 екземплярам, 
які знаходяться у приватній колекції. Всі диргеми 
відчеканені зі срібла приблизно 535 проби, та не 
мають значного зносу. Вибірковий спектральний 
аналіз показав наявність у монетах: Ni- 0.796, Cu- 
45.5268, Ag- 53.6772. Технологічний процес виготов- 
леня порушений. Низька температура у ливарному 
процесі не дозволила металам змішатися у єдину 
масу, тому структура метала дуже неоднорідна. У 
скарбі виявлені диргеми (тут і далі перша цифра -  
кількість монет, друга -  штемпелів, третя -  варіантів) 
міст: Шаша 136 -  42 -  17. З них 399 р.г. -  7 -  3 -  3; 400 
р.г. -  91 -  21 -  8; 401 р.г. -  38 -  18 -  6. Тараза - 1 2 3 -  
49 -  23. Утому числі: 396 р.г. -  2 -  2 -  2; 397 р.г. -  1 -  1
-  1; 398 р .г .- 2 - 2 - 2 ;  399 р . г , - 1 5 - 7 - 3 ;  400 р .г.-7 0
- 23 -  8; 401 р.г. -  33 -  14 -7 . Іспіджаба -  237 -  60 -28. 
Серед них: 394 р.г. -  1 -  1 -  1; 397 р.г. -  4 -  1 -  1; 397(9) 
р.г. -  13 -  8 -  7; 398 р.г. -  9 -  6 -  6; 399 р.г. -  2 -  2 -  2; 
400 р.г. - 8 7 - 1 7 - 5 ;  401 р.г. - 1 1 8 - 2 2 - 3 ;  без р о к у - 
2 -  2 -  2; з незбереженим роком - 1 -  1 -  1. Куз-Орду
-  З -  3 -  3. В тому числі: 396 р.г. -  1 -  1 -  1; 399 р.г. -  
1 -  1 -  1; 400 р.г. - 1 - 1 - 1 .  К єш а -З  -  1 -  1. Всі 401 
р.г. Хафтдеха -  400 р.г. -  1 -  1 -  1. Кашгара -  397 р.г.
-  1 -  1 -  1. Бухари -  400 р.г. -  1 -  1 -  1. Узгенда -  399 
р.г. -  2 -  2 -  2. Самарканда -  3 -  3 -  3. З них: 395 р.г. 
- 1 - 1 - 1 ;  398(?) р.г. -  1 -  1 -  1; 399 р.г. - 1 - 1 - 1 .  
Штемпелі відбиралися за відмінностями, навіть най
меншими, зворотньої сторони. Вага диргемів має 
значне коливання від 1.98 гр. до 4.9 гр.

Формуляр монет складається з імен, титулів та 
антропоніміє, до яких відносяться: Кунья, яка вхо
дить до насабу (родоводу) і починається з Аба, Абу, 
Бу [Гафуров, 1987, с. 101]. Наприклад, Бу Алі озна
чає “ батько Алі” . Нісб -  прізвисько за містом на
родження, чи мешкання, або за іменем визначного 
предка, яке має шляхетне закінчення “ йа” та про
мовляється як довге “ і” [Гафуров, 1987, с. 102]. На
приклад-Разі. Тахаллус- прізвисько за фахом, що 
відноситься до насабу [Гафуров, 1987, с. 102]. На
приклад Сарраф, тобто “ міняйло” . За логікою роз
ташування на диргемах символу віри (далі СВ) най- 
почеснішою стороною є зворотня (далі ЗС), а най- 
почеснішим є місце після імені пророка за загаль
ною схемою: Аллах -  пророк -  халіф -  хакан -  ва
сал, де Алах згаданий у полі лицевої сторони (далі 
ЛС), а пророк, халіф, хакан, васал -  у полі ЗС (див. 
малюнок №1). Для полегшеного сприймання тек
сту місце після імені халіфа позначимо №1. На ньо

му розташовані імена, титулатура, антропоніми. На 
диргемах Іспіджаба згадані: Ахмад бін Алі (№l -  19, 
21 -  ЗІ, 38 -  43, 48), Мухамед бін ал-Хасан (№20), 
Мухамед бін Алі (№ 32-33), Наср бін Алі (34-37, 44-
47) . Шаша -  Ахмад бін Алі -  (№13, 19, 22), Наср бін 
Алі (№20, 21), Мухамед бін ал-Хасан -  (№1 — 12,14 —
18) . Тараза -  Ахмад бін Алі (№1 — 19,36 — 37), Муха
мед бін Алі (№20 -  35). Куз-Орду -  Ахмад бін Алі 
(№1 -  3). Кеш -  Ахмад бін Алі (№1). Хафтдех -  Ах
мад бін Алі (№1). Кашгар -  Йусуф бін Гарун (№ 1). 
Бухара -  Ахмад бін Алі (№1). Узгенд -  Ахмад бін 
Алі (№1,2). Самарканд -  Ахмад бін Алі (№1 -  3).

Місце №2 розташоване внизу поля ЗС, після 
місця №1. На ньом у згадую ться  на монетах 
Іспіджаба: Мухамед бін Алі (№3 -  5), А ббас бін 
Мухамед бін Наср (№1, 7, 24 -  33, 38, 39, 44, 45,
48) , Хасан (№8), Мірак (№9), слово Хакк (№10), 
титул Амір... (№6), Бу Алі (№12, 14), Мухамед 
(№13, 17), Саіг (№15, 23), Алі (№18), Газі (№19), 
М ут (№21, 40, 41, 43), Падшах (№ 34, 46,47), Сар
раф (№35 -3 7 ), Хілал (№ 42), А саіг (?) (№ 16). 
Шаша: Наср бін Алі (№19), А ббас бін Мухамед 
бін Наср (№13, 20, 21). Тараза -  Мухамед бін Алі 
(№2 -  4, 12, 20, 26 -  32), слово Адл (№13, 36). Куз- 
Орду: Наср (№2, 3). Кєша -  Наср бін Алі (№1). 
Хафтдеха -  Наср бін Алі (№1). Бухари -  Наср бін 
Алі (№1). Самарканда -  Наср бін Алі (№1, 2, 3), 
Узгенд - Наср Бін Алі (№1,2)

Нижче місця №2, у полі ЗС знаходиться місце 
№3, з написами імен та титулатури на диргемах: 
Іспіджаба -  Мута (№ 5), Бу Алі (13-17), Мірак (№32, 
33), Шаша -  Мухамеда бін Алі (№19), Мута (№20).

Імена, титули окремі слова та антропоніми роз
міщені на місці №4 зверху у полі ЗС. На монетах 
Іспіджаба згадуються: Мут (№ 1,6 — 13, 15 — 19, 22 — 
31, 33, 38, 39, 42, 48), Падшах (№35 -  37, 45), Адл 
(№40,41,43). Шаша -  Разі (№ 10 -12,18), Мут (№ 13), 
Падшах (№20, 21). Тараза -  Ахмад бін Алі (№36), 
Мухамед бін Алі (№2, 4). Куз-Орду -  Адл (№1). Бу
хари -  Падшах (№1).

На 5-му місці зверху поля ЛС згадані на дир
гемах Іспіджаба: Мухамед (№3). Мут (№4, 34, 35, 
47), Алі (№36, 40). Шаша: Разі -  (№6 -  9, 11, 12, 17,
19) , здається, Йусуф (№22). Тараза: Ахмад бін Алі 
(№8 - 1 1 , 1 5 ,  36), Мухамед бін Алі (№ 1,3, 12 -  14, 
17, 18, 22 -  28, 31 -  35), здається, Халілі (№37). Са
марканда -  Хакк (№1 -  3).

І, нарешті, на 6-му місці внизу поля ЛС згадані 
на диргемах Іспіджаба: Мут (№3), Хакк ал-Кадір 
(№31), Аббас бін Мухамед бін Наср (№34, 35, 40, 
41, 43, 47), Сарраф (№36), Тараза: Ахмад бін Алі 
(№36), Адл (№28, 32, 35), Саїд ат-Тараз (№1), Мір
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Малюнок 1. Розташування написів на діргемах
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(№ 18, 23, 27), Куз-Орду: Джаугар (№2), Самаркан
да: Мірак (№l -  3). Виключенням виявився диргем 
Кашгара, де на 5 та 6 місці розташована титулату- 
ра Кадир-хана Йусуфа бін Гаруна Малік ал- 
Машрік, яка є єдиним неподільним текстом.

Круговий напис ЗС (далі -  круг ЗС) починаєть
ся з відомої ще за часів Саманидів формули: “ 3 того 
що наказав...”  Міма Амр Біхі і далі титулатура влас
не того, хто наказав чеканити цей диргем [Гізенга- 
узен, 1855, т.І, с.83]. На диргемах нашого скарбу це 
Карахакан, Арслан-Текін Мухамед, та володар 
Кєша Бектузун, які і отримували прибутки від цієї 
справи [Давидович, 1995, С.П4-П5].

Навіть не вдаючись до складних підрахунків, 
зрозуміло, що у формулярі не існує сталих хакано- 
вих чи васалових місць, а є місця ключові №1, 2 і 
коло ЗС та менш важливі, як №3 -  6. Місце №1 зав
жди займають представники панівної верхівки: Ха
кан -  77% у м.Іспіджабі, 57% у м.Таразі, 14% у 
м.Шаші. Решту складають титули або імена ілєка 
та текіна. Місце у колі ЗС іноді містить коранічну
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легенду №6 (34%) або титулатуру одного з пред
ставників верхівки дінастії. У нас це Хакан (48%) 
та Текін (18%), за виключенням диргема Кєша, де 
розташована титулатура та ім’я впливового Бек- 
тузуна. На місці №2 згадані Текін -  8 разів, Ілєк -  
Ю разів, Аббас -  20 разів і інші особи, не причетні 
до панівної шістки (24 рази). Іноді це місце порожніє, 
як і місця №3 -  6.

Одже зрозуміло, що мова йде про стосунки, ос
новані на розподілі функцій по керівництву містом 
чи областю, та про місце у формулярі як ознаку ке
рівної функції, що належить певній особі та має свій 
конкретний обсяг, відмінний від інших за своїм 
змістом і вагою. Дуже промовисто розповідає про 
це низка диргемів м.Тараза, де васал Мухамед бін 
Алі поступово “ витискуючи” Карахакана Ахмада 
бін Алі з формуляру, опановує всі “ вільні" місця ЛС 
та ЗС, іншими словами, перебирає на себе всі функції 
по керуванню містом для отримання найбільших 
прибутків.
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Існування у колі ЗС коранічної легенди замість 
настанови чеканити диргем має, безперечно, своє 
пояснення, ще несформульоване, але безсумнівно, 
поряд з розмаїттям написів ЛС та ЗС відбиває 
найдрібніші нюанси політичного життя держави. 
Яскраво виражена центробіжна тенденція дуже 
швидко зруйнувала Єдиний Каганат, тому політич
не життя цього періоду варто розглядати, як жор
стке протистояння найближчих родичів у здобутті 
чи відстоюванні вже здобутої влади.

Реконструкція історичних подій - справа невдяч
на і ризикована, особливо коли маєш справу з нум
ізматикою, бо ніколи не знаєш, яка монета буде 
останьою. І все ж таки деякі події виразно просту
пили, і це дозволяє зробити певні аргументовані 
припущення.

За рукописами Утбі [Бартольд, 1963,т.І, с.335] 
та Ібн ал-Асіра [Кочнев, 1993, с. 25] взимку 401 р.г. 
[Кочнев, 1993, с. 25] Наср розпочав похід проти 
Ахмада у напрямі Узгенд-Кашгар. Але нумізма
тичні дані малюють іншу картину.

З 393 р.г. [Кочнев, 1995,: №121] до початку 396 
р.г. (№1 -  4) Тараз належав братам Ахмаду бін Алі 
та його васалу Мухамеду бін Апі. Майже весь 396 
р.г., повний 397 р.г. та частково 398 р.г. місто підпо
рядковане Ахмаду (№5 -  11). А  починаючи з 398 
р.г. Мухамед вже частково ігнорує верховну владу 
Ахмада та позбавляє його прибутків (№12 -  14, 16 
-  18). Приблизно у другій чверті 400 р.г. Мухамед 
утверджується як повновласний володар міста, по
ступово витискуючи Ахмада з монетного форму
ляру (№20 -  35).

З 395 р.г. [Кочнев, 1995, №149] та приблизно до 
першої половини 400 р.г. Іспіджаб належить Ахма
ду (№1 -  19, 21 -  31), який спирається на різних ва
салів, крім короткого часу, коли у місті володарює 
Мухамед бін ал-Хасан (№20). Але, Мухамед, мож
ливо, скориставшись нагодою у час розбрату між 
Ахмадом та Насром захоплює Іспіджаб, у якому, 
до речі, вже був володарем у 389 р.г. [Кочнев, 1995, 
№76], і чеканить у ньому свої монети, не згадуючи 
Ахмада (№32, 33) та спираючись на його васалів 
Мута та сина Насра бін Алі Муізз ад-Даула. Зго
дом у цьому 400 р.г. Мухамед втрачає, чи віддає 
владу над містом Насру, який чеканить у ньому в 
400 -  401 р.г. диргеми разом з Мутом, Аббасом, Сар- 
рафом (№34 -  37), також не згадуючи ані Ахмада, 
ані Мухамеда, і це дає підставу припустити, що на- 
врядчи Наср та Мухамед були спільниками. Мож
ливо, на початку 401 р.г. Наср втрачає Іспіджаб, який 
знову займає Ахмад (№38, 39), випускаючи диргеми 
від власного імені та, знов-таки, Мута та Аббаса.

Шаш у 399 -401 р.г. належав Мухамеду бін ал- 
Хасану (№1 -  12), який визнавав главою династії 
Ахмада та поповнював його казну. Очевидно, на
прикінці 400 р.г. короткочасно Ахмад чеканить 
диргеми у місті від власного імені та васалів Іспіджа
ба Мута та Аббаса, не згадуючи Мухамеда бін ал- 
Хасана (№13), який знову з’являється у 401 р.г. та 
випускає диргеми, як у попередні роки, згадуючи 
Ахмада у колі ЗС (№14 -  18). Приблизно у другій 
половині 401 р.г. розгортаються складні політичні 
події. З’являється диргем (№19) зі своєрідним “ три- 
умвіратом” імен Ахмада -  Насра -  Мухамеда, де 
Ахмад згаданий якХан-Адж ал [див.: Кочнев, 1995, 
№382]. Згодом влада над Іспіджабом переходить 
до Насра, який спирається на Падшаха, якщо це не 
титул Насра [див.: Кочнев, 1995, №91], Аббаса та 
Мута і згадує Ахмада у колі ЗС (№20). У 402 р.г.

Ю. ШИЛІН НОВЕ У НУМІЗМАТИЦІ КАРАХАНІДІВ
Наср продовжує володіти Шашем, замінивши ле
генду кола ЗС з титулатурою Ахмада на коранічну 
(№ 21) аж до заключения миру з Насром та Муха
медом, за яким Шаш (№22), Іспіджаб (№48) та Та
раз (№36, 37) повертаються Ахмаду.

Підсумки
1. Нумізматичні дані виявилися більш надійни

ми від рукописів. Доведено, що Наср спрямував 
похід не на Кашгар, як писав Утбі [Бартольд, 1963, 
т.І, с.335], чи Баласагун, як вважає Кочнев [Кочнев, 
1993, с. 25], а на Іспіджаб та Шаш, в якому, можли
во, у цей час перебував Ахмад. Монети показують, 
що всі головні події та зміни відбувалися саме тут.

2. Розмаїття штемпелів дало можливість упо
рядкувати всі відомі написи періоду, який дослід
жується, на диргемах міст Шаша, Тараза та Іспіджа
ба і виявити відносну тривалість певних варіантів, 
що дозволило створити версію історичних подій 
структурно більш повну та нюансово відмінну від 
існуючої, та визначити приблизний час заховання 
скарбу -  середину або другу половину 401 р.г.

3. Виявлено 40 раніше не описаних у літера
турі диргемів: 36 варіантів та чотири невідомі роки 
чекану міст: Кєша -  401 р.г., Хафтдеха -  400 р.г., 
Самарканда -  399 р.г., Іспіджаба -  394 р.г. Стало 
відомо, що Кешем у 401 р.г. володів Бектузун. а 
Хафтдехом та Самаркандом у 399 р.г. Ахмад бін 
Алі та Наср бін Алі. Стали відомі диргеми Самар
канда (№1, 2, 3) з написом у полі ЛС слова Хакк 
та імені Мірак. Новими серед монет Шаша стали 
диргеми з розташуванням нісба Разі у полі ЛС, та 
легендою у колі ЗС з титулатурою Ахмада бін Алі 
(№7, 8 ,9 , II, 12), без нісба Разі на ЛС та ЗС (№14, 
15, 16), з нісбом Разі у полі ЛС (№17), з ім’ям Мут 
(№13), з невідомою легендою поля ЗС, де згадані 
Ахмад, Наср та Мухамед бін Алі (№19). На дирге
мах Тараза прочитане нове ім’я Мір, не відоме на 
монетах Караханідів (№18, 23, 27), описані нові 
варіанти з титулом Текін (без Адл), що знаходять
ся одразу в полі ЛС та ЗС (№26, 27, ЗІ), з написом 
Текін та Текін Адл лише у полі ЛС (№33 - 35). Се
ред монет Іспіджаба виявлено: новий диргем з ім’ям 
Мірак у полі ЗС (№9), з написом Асаіг у полі ЗС 
(№16), невідомий тип з титулатурою Мухамеда 
бін ал-Хасана в полі ЗС (№20), варіант з новим 
розташуванням імені Мут в полі ЗС (№ 21, 40, 41, 
43), з написом в полі ЛС Хакк ал-Кадір (№31), з 
іменем Алі і без нього та титулатурою Аббаса бін 
Мухамеда в полі ЛС, словом Адл та ім’ям М ут у 
полі ЗС (№ 40,41,43).

4. Диргеми без року та назви міста (№40, 41) 
схожі з описаним Б.Д.Кочнєвим №380 з поміткою 
“до 405” , зважаючи на рок заховання скарбу, майже 
впевнено можно позначити поміткою “до 402 р.г.” .

5. Роль Мухамеда виявилася дуже виразною і 
активною. Він був найменш лояльним до Ахмада, 
не визнаючи його в Таразі, коли в цей самий час 
Наср визнавав Хакана в різних містах свого волод
іння (напр.: Кочнев, 1995, №239, 255).

6. Володар Шаша Мухамед бін ал-Хасан зіграв 
власну роль, не зовсім зрозумілу щодо Ахмада, але 
відмінну від ролі Насра та Мухамеда.

7. Мут та Аббас виявилися постатями впливо
вими, чи компромісовими, на яких по черзі спира
лися Ахмад та Наср і Мухамед.

8. Зафіксовані диргеми Іспіджаба з зображен
ням птаха (№25,27), Тараза (№25,34) і Шаша (№15, 
17 ) з зображенням стилізованої голови барана.
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Аббас бін Мухамед бін Наср-син Мухамеда бін Насра бін Алі [Давидович, 1995, с. 109]
- Муізз ад-Даула [Кочнев, 1993, с. 21]
Ал-Кадир - ім’я халіфа ? [Іспіджаб №31]
Ахмад бін Алі - син Арслан-хана Алі [Кочнев, 1993, с. 24]
- ал-Хакан [Кочнев, 1995, №108]
- ал-Музаффар Кутб ад-Даула [Кочнев, 1995, № 160]
- Наср ал-Мілла [Кочнев, 1995, №147]
- Насір ал-Хакк Хан [Кочнев, 1995, №173]
- Карахакан [Кочнев, 1995, №174]
- Ал-Амір ас-Саід ал-Малік [Кочнев, 1995, №160]
- Хан ал-Аджал [Шаш № 19]
Бектузун - колишній саманидський політичний діяч. [Бартольд, 1963, т.І, с.326]
- Ал-Амір ал-Джаліл Сахіб ал-Джайш Сінан ад-Даула 
Абу-л-Фаваріс Бектузун [Кеш №1]
Бу Алі - кунья, яка означає “ батько Алі”
Газі - тобто “ воїн за віру” .
Джаугар - ім’я арабського походження [Гафуров, 1987, с. 144]
Йусуф бін Гарун - син Богра-хана Гаруна [Хасана] [Бартольд, 1963, т.І, с.342]
- Насір ад-Даула Кадир-хан бін Богра-хан [Бартольд, 1963, т.І, с.343; Кочнев, 1995, №222]

Малік ал-Машрік [Бартольд, 1963, т.І, с.343]
Йусуф бін Абдаллах -  васал Ахмада бін Алі у м. Шаші 394-405 р.г. [Кочнев, 1995, №139 №408]
- Йусуф
Мір - скорочене від Амір, арабо-перського походження [Гафуров, 1987, с. 166]
Мірак - ім’я перського походження. Пестливе від Амір [Гафуров, 1987, c . l66]
Мут - представник давньої династії м. Іспіджаба некараханідського походження

[Бартольд, 1963, т.І, с.326]
Мухамед бін Алі - брат Ахмада бін Алі [Бартольд, 1963, т.І, с.343]
- Сана ад-Даула [Кочнев, 1995, №321]
- Арслан-Текін [Кочнев, 1993, с. 21]
- Абу Мансур [Кочнев, 1993, с. 21]
- Ал-Амір ал-Джаліл ал-Мумкін ал-Мансур [Тараз №3]
Мухамед бін ал-Хасан -  син Богра-хана Гаруна [Хасана] [Давидович, 1979, с. 158]
- Нізам ад-Даула Абу-л-Музаффар [Кочнев. 1995, №269]
- Тонга-Текін [Кочнев, 1993, с. 22]
Наср бін Алі - брат Ахмада бінАлі [ Бартольд, 1963, т.І, с.343], ал-муаййід ал-адл [Кочнев, 1995, 

№ 45], ілєк [Самарканд №3]
[Бартольд, 1963, т.1, с.ЗЗЗ] 
означає “ король” [Гафуров, 1987, с. 178] Високий 

титул персько-таджицького походження 
[Кочнев, 1993, с. 11], може бути ім“ ям [Гафуров, 1987, с. 178] 
нісб. Можливо від імені Раз [Гафуров, 1987. с. 180] 

тахаллус який означає “ ювелір ” 
тахаллус який означає “  міняйло “ 
нісб арабського походження від імені 
Халіл [Гафуров, 1987, с.203]
ім“ я арабського походження [Гафуров, 1987, с.204] 
ім“ я арабського походження [Гафуров, 1987, с.205]

Падшах/Падша -

Разі
Саіг [Асаіг ? ] -
Сарраф
Халілі

Хасан
Хілал
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Ю. ШИЛІН НОВЕ У НУМІЗМАТИЦІ КАРАХАНІДІВ

Ісбіджаб: 1 (№7), 2 (№ 10), 3 (№ 16), 4 (№ 19), 5 (№ 24), 6 (№ 27), 7 (№ 31), 8 (№ 38), 9 (№ 39), 10 (№ 40).
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Кеш: 11 (№1).
Шаш: 12 (№ 4), 13 (№ 8), 14 (№ 11), 15 (Ns 13),16 (№ 19). 
Тараз: 17 (№ 3), 18 (№ 18), 19 (№ 25), 20 (№ 29).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Іспіджаб

1 394 1 3
Кр

5
* b u J l

Мут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

7 1-1
вперше

2 395 Villi І і Карахакан Насір ал-Хакк 6 К. 149
3 396 і • • лДу Мухамед/М ут 1 «iJ_j jJ l Кутб ад-Даула А бу 

Мансур
6 К. 162

4 396 М ут A )a Ull Кутб ад-Даула А бу 
Мансур

6 К. 163

5 396 j  y j a l e jJ l <_Jti Кутб ад-Даула А бу 
Мансур Мут

6 К. 164

6 397 1 As** Мут/Кутб ад-Даула 
Амір...

8 К. 181

7 397 1 3
Кв

5 Vs»J> с_т1сс>| JvjL-a-l/OK
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7 1-4

9 397/9 1 3
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5 S -fJ y fte /e jb  uM v U o .| / Мут/Ахмад бін Алі/ 
Мірак ?

8 1-1
вперше

10 397/9 1 3
Кв

5 М ут/Ахмад бін 
Алі/Хакк

8 1-1
вперше

11 397/9 1 3
Кв

5 М ут/Кутб ад-Даула 
Ахмад

8 2-2
вперше

12 397/9 1 3
Кв

5 КЛ '* * * 1 /*=»* Мут/Ахмад бін 
Алі/Бу Алі

7 1-1

13 379/9 1 3
Кв

5 J  а.л 1 / сод Мут/Ахмад Алі 
Мухамед/Бу Алі

8 1-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 397/9 1 3

Kb
4 / f J-C «-Уд-а. 1 y e k Насір ал-Хакк 

Ахмад бін Алі/Бу 
Алі

8 1-3
вперше

15 398 1 3
Kb

5 сІСцу Лил* М ут/ Ахмад бін 
Алі/Саіг

7 1-1

16 398 1 3
Kb

5 М ут/ Ахмад бін 
Алі/Асаіг ?

7 1-4
вперше

17 398 , Де JlaJ  ̂j / O ® Мут/Ахмад Алі 
Мухамед бу Алі

7 К. 193

18 398 Мут/Ахмад бін Алі/ 
Алі

7 К. 190

19 398 1 3 Kb 5 (_ s j^ /c _ r ^  cK  1 / ^ Мут/Ахмад бін Алі/ 
Газі

7 1-1

20 398 1 3
Kb

4 yiliaJl ( у і  «ІІ * jJ l  i*UaJ
S j & C u i .  Г

Нізам ад-Даула Абі 
ал-Музаффар Тонга 

-Текін

7 1-1
вперше

21 398 1 3
Kb

4 / e j e  (У . 1 Ахмад бін Алі/М ут 7 1-1
вперше

22 398 1 3
Kb

5 Мут/Ахмад бін Алі 7 1-1

23 399 Мут/Ахмад бін 
Алі/Саіг ?

7 К. 191

24 399 1 3
Kb

5 > * *  1 /  
з  \л)і

Мут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

7 1-1

25 399 1 3
птах
Кв

5 _>л> ^ ^ . ^ x l / о »
d J j  jJ l

Мут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

8 1-1

26 400 1 3
Kb

5
«*-1 дчХІІ

Мут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

7 13-71

27 400 1 3
птах
Кв

5 jjL #  t_rl r  ^  cb -a .l /o > e Мут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

7 1-1

28 400 1 3
Kb

5
«=ijj «лИ

Мут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

8 1-2
CD

CD

CD



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 400 1 3>

Кв
5 М ут/Ахмад бін Алі 

Муізз ад-Даула
7 1-12

ЗО 400
с >

У*-й \ / ^ °  
«*Зз »а )і

М ут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

6 К. 227

31 400 1 3
Кв

Хакк ал-Кадир 5 М ут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

7 1-1
вперше

32 400 Мут А бу Мансур Муізз 
ад-Даула Мірак

6 К. 228

33 400 М ут/А бу Мансур 
Муізз ад-Даула 

Мірак

6 К. 229

34 400 «4J jv-U l Мут/Муізз ад- 
Даула

Наср бін Алі 
Падшах

6 К. 230

35 401 1 3
Кр

-O j Ajj O Мут/Муізз ад- 
Даула

5 t_i &  J * !/ *  Ь і  j  l Падшах/Наср бін 
Алі/Сарраф

6 1-1

36 401 Алі/Сарраф / <LJ c tj ) ;ya J //A L& ->b Падшах/Наср бін 
Алі Сарраф

6 К. 263

37 401 t_3 \jte>(̂ c  ̂ y .y a jjb  L io l i Падшах/Наср бін 
Алі Сарраф

6 К. 264

38 401 1 3
Кв

5 J * -*
І )  3 >4Ji

М ут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

8 9-57

39 401 1 3
Кр

5
4*J jvX ll

М ут/Ахмад бін Алі 
Муізз ад-Даула

8 12-60

40 Б/Р 1 6
КР

Алі/Муізз ад- 
Даула

5 * - l^ /4 ^ e чХе Адл/Ахмад бін Алі/ 
Мут

8 1-1
вперше

41 Б/Р 1 І
кр

*-ХІ| jjw Муізз ал-Даула 5 Адз. | /J  vXs Адл/Ахмад бін Алі/ 
Мут

8 1-1
вперше

42 Б/Р 6 і Ад-з. l/G>> Мут/Ахмад бін 
Алі Хілал

7 К. 380

43 ? 1

1--------

Муізз ад-Даула 5 A a^. | /i jA c Адл/Ахмад бін 
Алі/М ут

8 1-1
вперше

44 402 clXo Мут j j w  .іД »! < jA * ll  A jy O l 
- O j jJ l

Ал-Муаййід ал-Адл 
Ілєк Муізз ад- 

Даула

6 К. 283
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 402 М ут і ~Ції JrfjflJl/a їли о 1»

jJ l
Падшах/Ал-Муай- 
йід ал-Адл Ілєк 
Муізз ад-Даула

6 К. 282

46 402 М ут Л U iJ)b Наср бін Алі 
Падшах

6 К. 284

47 402 Мут/Муізз
ад-Даула

& Ь£/_> Ь <z_Jiccy Наср бін Алі 
Падшах

6 К. 285

48 402 y*x> cjU. Мут/Насір ал-Хакк 
Хан Муізз ад-Даула

6 К. 286

К уз-О рду
1 396 1 3

K b

5 ^  1 dJbtlljiaJ Адл/Наср ал-Мілла 
Ахмад бін Алі 

Карахакан

6 1-1

2 399 1 3
K b

М/Джаугар 4 Наср ал-Мілла 
Ахмад Бін Алі 

Карахакан/Наср

6 1-1

3 400 1 3
Kp

4 t_sJjc- I AlaJl^wj Наср ал-Мілла А х
мад Бін Алі Кара

хакан/Наср

6 1-1

Кеш
1 401 1 3

K b

4
__ywJ vilbl

Насір ал-Хакк Хан 
ал-Муаййід ал-Адл 

Ілєк Наср

11 1-3
вперше

Хафтдех
1 400 1 3

Kp
4 J  JeJl 13. ̂ аЛ_у*<»1> 

ĴJCLJ .liL l
Насір ал-Хакк Хан 
ал-Муаййід ал-Адл 

Ілєк Наср

6 1-1
вперше

К аш гар
1 397 1 3

K b

<3^уліІлЛ/JLUo Малік/ал-
Машрік

4 ch e jk )  vA» i l j Насір ад-Даула 
Кадир Хан бін 

Богра-хан

6 1-1

Б у х а р а
1 400 1 3

Kp
5

_ y * » j *lALi J  Jutil
Падша/Насір ал- 

Хакк Хан ал-Муай- 
йід ал-Адл Ілєк 

Наср

6 1-1
вперше CD

CD

CD

1
8

8
.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Узгенд

1 399 І 3
Кр

4 J  c L&aJI CjCi (JjiJI Uo[j
«*д,|

Насір ал-Хакк 
Хан ал-Муаййід ал- 

Адл Ілєк Наср

6 1-1

2 399 1 2/3
Кр

4 t jju il l  JUwJIcyUopJI y o t  
jlIXI

Насір ал-Хакк Хан 
ал-Муаййід ал-Адл 

Ілєк Наср

6 1-1
вперше

Самарканд
1 395 1 3

Кв
Хакк/Мірак 4 J  A*Jl LU^ Li 

_yaL> ĴLb 1
Насір ал-Хакк Хан 
ал-Муаййід ал-Адл 

Ілєк Наср

6 1-1
вперше

2 398 ? 1 3
Кв

’Z b * * / # * Хакк/Мірак 4
j i o j  xLLI

Насір ал-Хакк 
Хан ал-Муаййід ал- 

Адл Ілєк Наср

6 1-1
вперше

3 399 1 3
Кв

Хакк/Мірак 4 J  | cj ̂  ^
j j a j  d i l l

Насір ал-Хакк 
Хан ал-Муаййід ал- 

Адл Ілєк Наср

6 1-1
вперше

Ш аш
1 399 1 3

Кв
4 Нізам ад-Даула 

Абу-л-Музаффар 
Тонга-Текін

7 К. 217

2 399 1 3
Кр

Лук та стріла донизу 4 yik-sJ 1 1 **Jj 1 * Hi Нізам ад-Даула 
Абі-л-Музаффар 

Тонга-Текін

7 1-1

3 399 1 3
Кр

Лук та стріла донизу 4 1 '■*} j j J l  PUij
o *j6  l* iL

Нізам ад-Даула 
Абу-л-Музаффар 

Тонга-Текін

7 1-5

4 399 1 3

Кв

Лук та стріла донизу 4 \idLaJlv  l fU j Нізам ад-Даула 
Абу-л-Музаффар 

Тонга-Текін

7 1-1

5 400 1 3
Кв

4 JJattJl-U j  jJ l i»liau
UcILU

Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

7 1-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 400 c t j l ) Разі уДадЛ rfJ jjJ l ЛІаЗ

bed»
Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

6 К. 260

7 400 1 3
Kp

Лук та стріла вправо

У ) Ь

Разі/- 4 vilie-M <*J« j J l  fllaj Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

8 2-19
вперше

8 400 1 3
Kp

Лук та стріла донизу
- / L s j b

Разі/- 4 1 a J jjJ l f  lli-J 
\хаЬ»

Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

8 5-12
вперше

9 400 1 3
Kp

Разі/- 4 J lL a II a ]j -xJI fULi Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

7 1-6
вперше

10 400 1 3
Kb

5 j-iX L J  I «aJj  j J 1 [  IUj  / c _ r j  [) Разі/Нізам ад-Даула 
ал-Музаффар 
Тонга-Текін

8 7-44

11 400 1 3
Kp

Лук та стріла вправо 

- /  c - r j 1;

Разі/- 5 Разі/Нізам ад-Даула 
ал-Музаффар 
Тонга-Текін

7 1-5
вперше

12 400 1 3
Kp

Разі/- 5 Разі/Нізам ад-Даула 
ал-Музаффар 
Тонга-Текін

7 3-3
вперше

13 400 1 3
Kb

5 y * *  1 / t ^ ° Мут/Ахмад бін Алі/ 
Муізз ад-Даула

7 1-1
вперше

14 401 1 3
Kb

4 . ОІ4 ol| a J a ji l  fillk-J Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

7 2-5
вперше

15 401 1 3
K b

4 Стилізована голова барана 
.*) jO J IflL -

Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

7 1-2
вперше

16 401 1 3
K b

Лук та стріла вправо 4 p lt j
^>хХу'і*л1»

Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

8 1-1
вперше

17 401 1 3
K b

Лук та стріла вправо Разі/- 4 Стилізована голова барана 
uwi=>jiii_J| •+] j jJ I  fllLj

Нізам ад-Даула ал- 
Музаффар Тонга- 

Текін

8 2-3
вперше

<
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 401 1 3

Кв
6

UcZW

Разі/Нізам ад-Даула 
ал-Музаффар 
Тонга-Текін

7 10-25

19 401 1 3
Кр

~ / c - T j 'L > Разі/- 4
jJ l Umj

Хан ал-Аджал/ ал- 
Муаййід ал-Адл/ 
Сана ад- Даула

8 2-2
вперше

20 401 « J jjJ l A Падша/ ал-Муаййід 
ал-Адл Муізз 
ад-Даула Мут

8 К. 279

21 402 si-U/lJAx/i eb$jJl/lA,>l
j  -M l f j i  jb j

Падша/ал-Муаййід 
ал-Адл Ілєк Наср 

бін Алі Муізз 
ад-Даула

6 К. 298

22 403 с а. ли Йусуф Кутб ад-Даула ал- 
Хакан Ахмад бін 

Алі

6 К. 326

Тараз
1 394 Мухамед бін Алі 

/Саід ? ат-Тараз
cuts la Ijs Ajjvv)ll_yUj Кутб ад-Даула 

Карахакан
6 К. 137

2 395 L’ ! J j  | U juu

< _ 3 -^  cP -

Сана ад-Даула/На- 
сір ал-Хакк Хан 
Мухамед бін Алі

6 К. 154

3 396 1 3
Кр

- / о л А Текін/- 4 tXajij/u jla. v>aJl J * » \ j
С _Д с

Насір ал-Хакк Хан/ 
Мухамед бін Алі

9 1-1
вперше

4 396 ( ! )
CP-

Текін/Насір ал- 
Хакк ха(!) Мухамед 

бін Алі

6 К. 175

5 396 qjj JlA-^l t^l^j^JU loli Насір ал-Хакк Хан 
Ахмад бін Алі

6 К. 173

6 396 <__Г̂  С У. 1 (Vplljloli 
tills lb.1)3

Насір ал-Хакк А х 
мад бін Алі Кара

хакан

6 К. 145

7 396 Хан > f ix  UJ. i k a  l

tills
Насір ал-Хакк 

Ахмад бін Алі Кар
ахакан

6 К. 174
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 396 1 3

Кр
Хан/- Хм - ун> урськсю 4 c_ $L -e<K Juua. 1 Ахмад бін Алі 7 1-1

9 397 Хан/- Хал- уйгурсько» f f l f ( x  ОсЛЛ. 1 Ахмад бін Алі 7 К. 172
10 397 1 3

Кр
Хан/- Xw- уйгукьквьр 4 Ахмад бін Алі/ М 8 1-1

11 398 1 3
Кр

Хан/- Хан- уигурськлю 4 1*/ ^  1 Ахмад бін Алі/ М 8 1-1

12 398 1 3
Кр

Текін/- 4 (•Jj ( jjla .СДАІIjjoU 
c J f c

Насір ал-Хакк Хан 
Мухамед бін Алі

9 1-1

13 399 1 3
Кр

Текін/- 4 <J Насір ал-Хакк Хан/ 
Адл

9 1-2

14 399 1 3
Кр

-/ ч н £ > ' Текін/- 4 Насір ал-Хакк Хан 9 4-10

15 399 1 3
Кр

Хан/- Хлн-уйгурською 4 Ахмад бін Алі 7 2-3
вперше

16 400 Текін «'„Др vI j a I Ахмад бін Алі 9 К. 248
17 400 1 3

Кр
Текін/- 4 Ахмад бін Алі 10 3-10

18 400 1 3
Кр

Текін/Мір 4 ґ fix еУ. 1 Ахмад бін Алі 9 1-1
вперше

19 400 Текін e_*U СіУ. 1 Ахмад бін Алі 6 К. 252
20 400 Текін CJ-i&<_J* сЯ Мухамед бін Алі 

Текін
6 К. 249

21 400 Текін С_гЬгоЯ «Ал-iw» Мухамед бін Алі 6 К. 250
22 400 1 3

Кр
Текін/- 4 Мухамед бін Алі 10 4-10

23 400 1 3
Кр

Текін/Мір 4 Мухамед бін Алі 10 1-1
вперше

24 400 1 3
Кр

Текін/- 4 CS^cT-0*-^ Мухамед бін Алі 9 3-11

25 400 1 3
Кр

у с л ^ ' Текін/- 4 Голова барана/
Г «Lr <_іК

Мухамед бін Алі 9 7-27

26 400 1 3
Кр

Текін/- 4 сГ. Мухамед бін 
Алі/Текін

9 3-7
вперше

27 400 1 3
Кр

Текін/Мір 4 CJ4 «-Кало Мухамед бін 
Алі/Текін

9 1-3
вперше
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

28 400 Текін/Адл Мухамед бін 
Алі Текін

9 К. 253

29 401 1 3
Кр

4 Мухамед бін 
Алі/Текін

9 8-15

ЗО 401 1 3
Кв

4 Мухамед бін 
Алі/Текін

9 1-2

31 401 1 3
Кр

Текін/- 4 єн Мухамед бін 
Алі/Текін

9 1-3
вперше

32 401 1 3
Кр

Текін/ Адл 4 С С Т -  * * * * * Мухамед бін 
Алі/Текін

10 1-2

33 401 1 3
Кр

7 5 7 Текін/- 4 Мухамед бін Алі 10 1-1

34 401 1 3
Кр

Текін/- 4 Голова барана/
е Де р а д »

Мухамед бін Алі 9 1-9
вперше

35 401 1 3
Кр

J O c / o a ^ v Текін/Адл 4 Мухамед бін Алі 10 1-1
вперше

36 402 /?  Хан Хан/Хакан 
Xm -vhcypchc» *  ?

J  кУ /і^ е сҐ- ^ {/ ^ Хан/Ахмад бін 
Алі/Адл

7 К. 296

37 403 С—і ч Халілі
C_J^

Насір ал-Хакк Хан 
Мухамед бін Алі 

Сана ад-Даула 
Інал-Текін

6 К. 320

ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ

1. БР -  без року.
2. КР -  легенда розташована кругом.
3. КВ -  легенда розташована квадратом.
4. Вперше -  публікується вперше.
5. Цифри в колонках 3, 4, 7, 10 означають но

мера легенд наведених у розділі “ Написи на дірге- 
мах скарбу” .

6. Перша цифра в колонці “ Примітки” означає 
кількість штемпелів, друга -  діргемів. Наприклад: 
1- 12.

7. Скорочення у розділі “ Примітки” , наприклад 
К. 149, означає -  Кочнев. 1995 №149.

8. Посилання у розділі “ Примітки”  лише на 
Кочнєва, наприклад К. 149, означає, що подібного 
діргема у скарбі немає, але титулатура та антропо
німи позичені зі “ Зводу написів на Караханидсь- 
ких монетах”  Кочнєва, для більш повної картини.

9. Діргеми описані в таблиці, які в розділі “ При
мітки” мають лише цифри кількості штемпелів та 
екземплярів зафіксовані у “ Зводі написів на Кара-

ханидських монетах” Кочнєва, але збігаються з ним 
лише в частині титулатури та антропонімів, тому 
впевнено віднести їх до відповідного номера “ Зво
ду...” неможливо.

10. Монети з невизначеною датою 397/9 
р.г. міста Іспіджаба скоріше за все відносяться до 
397 р.г. зі скороченим всередені словом са'ун замість 
саб'ун, подібно до скороченої назви міста на дея
ких діргемах, де замість Тсбтджаб пишеться Тсджаб 
( №  12, 13)
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Ф.О. АНОРОШУК

ШВЕДСЬКА БІРКА 
ТА Ї Ї  КОНТАКТИ ЗІ СХОДОМ

Two b a s ic  pu rp oses  has th e  a r t i c l e :  th e  r e v ie w  o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  re se a rch e s  w hich  was d e d ic a te d  B irk a  -  th e  
tow n  o f  th e  V ik in g s  and th e  p rob lem  o f  th e  e a s t  c o n ta c t s  o f  t h i s  t r a d e -c e n t r e .  Among th e  m ost d e b a ta b le  q u e s t io n s  
a re  th e  q u e s t io n s  o f  th e  o r ig in  and d e c l in e  o f  th e  B irka . In  th e  a r t i c l e  th e  a t t e n t io n  i s  p a id  t o  th e  new e x ca v a t io n s  
o f  th e  f o r t i f i c a t i o n  o f  th e  B irk a  w hich  have been  co n d u cte d  b y  L .H olm quist O lausson. These in v e s t ig a t io n s  a re  
s ig n i f i c a n t  f o r  r e -d a t in g  o f  th e  term  o f  th e  r i s e  o f  t h is  t r a d e -c e n t e r  on  th e  is la n d  Вju rk i; and p u t th e  q u e s t io n  on 
th e  term  o f  th e  B ika s  d e s t r u c t io n . T r a d it io n a l ly  i t  i s  co n s id e re d  th a t  th e  d e c l in e  o f  th e  B irk a  has com e a b o u t 970 
A.D. H owever th e  L.H olm quist O lausson s e x c a v a t io n s  has shown th a t  a t  th e  end o f  10 c e n tu r y  th e  B irk a  s  ram p art 
h ave been  b u i l t .  Now i t  i s  n o t  c le a r ,  th e  o ld  p o p u la t io n  have b u i l t  th e se  ram part, o r  new w hich  has l e f t  su b seq u en tly  
ce m e te ry  К дггЬаска. I t  i s  n ecessa ry  t o  n o te  t h a t  e x is t e n c e  o f  th e  f o r t i f i c a t i o n  in  th e  B irk a  i s  th e  e s s e n t ia l  
fe a t u r e ,  w hich  d is t in g u is h e s  i t  from  th e  s im ila r  t r a d e -c e n t e r s  o f  th e  E ast Europe: Ladoga, G orod ish che , G neozdovo, 
T im erjovo , S h e s to v its a . The m a jo r ity  o f  s e tt le m e n ts  w ere n o t  f o r t i f e d .  The q u e s t io n s  o f  th e  c o n ta c t s  o f  th e  B irk a  
w ith  th e  E ast E urope w ere exam ined b y  T.Arne and H.Arbman and I.Jansson. M ain ly th e se  c o n ta c t s  in v o lv e d  e a s te rn  
item s from  th e  barrow s o f  th e  B irka  s  cem etery. This a r t i c l e  con s id ers  th e  e a s t  a r t i fa c t s  found d u rin g  th e  ex ca v a t io n  
th e  B lack  E arth  b y  H .Stolpe. They con cern  th e  d e t a i l s  o f  ornam ents and arms. The s tu d y  o f  th e  fem a le  s t y l e  i s  
im p o rta n t f o r  c la r i f y in g  th e  p rob lem  o f  th e  m ig ra t io n  o f  B irk a  in h a b ita n ts  t o  th e  E ast Europe. A .S ta lsb erg  and 
I.B ogu slavsk y  b e l ie v e  t h a t  tw o  o v a l  b ro o ch e s  and t h i r d  a d d it io n a l  a re  a t t r ib u t e s  o f  th e  t y p i c a l  S can d in avian  
fem a le  c lo t h e s . However, a c c o r d in g  t o  th e  c a lc u la t io n s  o f  th e  a u th o r  o f  th e  a r t i c l e  th e r e  a re  22 v a r ia n ts  o f  th e  
v a r io u s  co m b in a tio n s  o f  ornam ents in  th e  fem ale  g ra v e s  o f  th e  B irka . The la r g e s t  am ount o f  th e  fem a le  g ra v e s  have 
o n ly  th e  beads. Second b y  am ount i s  th e  g rou p  o f  th e  g ra v es  w ith  tw o  o r  one b rooch es . And o n ly  t h i r d  g rou p  form s th e  
fem a le  g ra v es  w ith  tw o  o v a l  b ro o ch e s  and t h ir d  a d d it io n a l  b rooch . The a t t e n t io n  i s  p a id  t o  f a c t  t h a t  th e  e a s t  item s  
w ere known in  B irk a  d u r in g  9 -1 0  c e n tu r y  A.D. I t  a llo w s  t o  a s s e r t  t h a t  th e  p o p u la t io n  o f  th e  B irk a  has ab sorb ed  th e  
e a s t  in f lu e n c e s  w hich  w ere r e f l e c t e d  in  fo rm a t io n  o f  some e lem en ts, b o th  man and fem a le  s t y le .

Зв’язки Швеції зі Східною Європою мають до
сить довгу історію. Найбільш різноманітніх форм 
вони набули протягом тривалої історичної доби, яку 
в західній історіографії прийнято називати “ добою  
вікінгів” . Судячи з поширення східноєвропейських 
імпортів на території Швеції та даних рунічних на
писів, найбільш активними регіонами, що були втяг
нуті в контакти зі Сходом, були острів Готланд та 
долина озера Меларен. Саме на озері Меларен і 
виник досить специфічний осередок вікінгів - місто 
Бірка, розташований на острові Бьйорко.

Бьйорко - один з островів озера Меларен, що 
лежить у Середній Швеції на кордоні між Упплан- 
дом та Сьодерманландом, між двома фолькланда- 
ми - Фьєдрундаландом і Аттундаландом та між 
чотирма херадами - Ферентуною, Трьогдом, Селе- 
бу та Свартльоса. Зараз острів має довжину 3,7 км 
та ширину 1,5 км і фактично поділений на дві час
тини (північну та південну), які в добу вікінгів явля
ли собою  два окремих острови - Бйорко (Bjorko) та 
Грьонсьо (Gronso). Грунт острова переважно морен
ний, іноді трапляється глина та пісок. Північно-за
хідна частина Бйорко найбільш підвищена, оскіль
ки є місцем виходу скельних порід. Вузлове місце- 
розташування острова на водному шляху обумо
вило його важливе значення вже задовго до появи 
на острові у добу вікінгів ранньоміського торговель
но-ремісничого поселення - міста Бірки.

Археологічні дослідження острова розпочали
ся вже наприкінці XVII ст. у зв’язку з публікацією 
Ю. Хадорфом найдавнішого у Швеції міського за
кон од авчого  кодексу “ Права Б ірки” 
(“ Bjorkoratten”). Справа в тому, що ще у 1530-х ро
ках О. Петрі відзначав, що саме завдячуючи Бірці 
інші міста отримали міське право, яке називали 
“ Правом Бірки” [АгЬтап, 1939, s.42]. У 1579 році Д. 
Веллеюс стверджував, що Бірка розташовувалася 
на датській території, а це в свою чергу викликало 
довгу дискусію стосовно її локалізації і стало основ
ною темою дисертацій, які захищалися^протягом 
XVIH -початку X X  ст. (Ю. Мемер, Е. Йотлін, У. 
Вальквіст та Е. Вессен) [Holmquist Olausson 1993,

р. 13]. Джерельна обмеженість цих дискусій почала 
відчуватися досить скоро, оскільки всі дослідники 
використовували тільки свідчення Рімберта та Ада
ма Бременського.

Перші великі розкопки могильника Бірки були 
здійснені протягом 1825-1827 рр., коли О. Сетон 
розкопав 13 поховань у Хемландені. У  1871 р. роз
копки поселення Бірки на “ Чорній землі”  розпочав 
Й. Стольпе, який поступово зосередив свої дослід
ження на могильнику, який був досліджений про
тягом 1874-1879, 1881, 1888-1890 та 1895 рр. За вик
люченням невеликих повідомлень [Stolpe, 1872; 1873; 
Halstrom, 1913], практично до 1940-х років величез
ний матеріал Бірки залишався не опублікованим. 
У  1940-1943 рр. X. Арбман підготував капітальну 
публікацію матеріалів розкопок могильника (близь
ко 1200 курганів) [Arbman, 1940; 1943]. У 1930-х 
роках Арбман провів невеликі археологічні дослід
ження в могильнику Хемланден та поблизу Боргу, 
які лише частково опублікував [Arbman, 1939]. Д ос
лідження “ Чорної землі” відновилися лише у 1969 
році та протягом 1990-1995 рр. і були проведені під 
керівництвом Б. Амброзіані [Ambrosiani, 1973; 1992]. 
З 1989 р. укріплення Бірки почала досліджувати Л. 
Хольмквіст Олауссон [Holmquist Olausson, 1993].

Зараз археологічний комплекс Бірки складаєть
ся з поселення, городища (Борг), так званого “гар
нізону” та семи курганних могильників (Таб.1).

Етапи дослідження старожитностей Бірки по
ступово призвели до актуалізації цілої низки про
блем, які лягли в основу дослідницьких проектів:

1. Поселення [Ambrosiani, 1973; 1991; 1992].
2. Укріплення [Arbm an, 1939; H olm quist 

Olausson, 1993].
3. Поховальна практика і вірування [Graslund, 

1980 ;Neil, 1990].
4. Матеріальна культура населення [Kylberg, 

1980; Ambrosiani, 1981; Jansson, 1985; Arwidsson, 
1984; 1986; 1989].

5. Характер пам’ятки [Arbman, 1939; Булкин, 
Лебедев, 1974; Clarke, Ambrosiani, 1991; Holmquist 
Olausson, 1993].

Андрощук Ф.О. - к. іст. н., асистент кафедри археології та музеєзнавства Київського університету імені Тараса Шевченка.
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6. Соціальний склад населення [Arbman, 1939; 
Leciejewicz, 1956; Steuer, 1969; Лебедев, 1970; 1985; 
Graslund, 1980].

7. Християнізація населення [Arbman, 1939; 
Graslund, 1980; Sawyer, 1993].

8. Контакти [Arne, 1914; Arbman, 1937; 1939; 
Лебедев, 1985; Jansson, 1986; 1988; 1989].

9. Датування пам’ятки [Kylberg, 1980; Jansson, 
1985; Arrhenius, 1990; A m brosian i, 1990; 1991; 
Holmquist Olausson, 1993].

Розглянемо стан вирішення цих проблем по 
черзі.

Поселення “ Чорна земля" у межах міського валу 
становить близько 7 та, однак, як показав фосфат
ний аналіз, культурний шар простягається і за межі 
валу, загалом складаючи площу в 14 га. У 1871-1874 
рр. та 1878 р. Й. Стольпе було 
розкоп ан о площ у близько 
3200 м2. Під час розкопок було 
знайдено вогнищ а, кам ’яні 
кладки, які, ймовірно, є залиш
ками фундаментів та глиняну 
обмазку стін. Як можна зроби
ти висновок з попередніх пуб
лікацій нових розкоп ок  
[Ambrosiani, 1990, р. 16-30], по
селення було забудоване неве
ликими заглибленими квад
ратними або прямокутними 
спорудами, що супроводжува
лися вогнищами та господар
чими ямами. В культурному 
шарі знайдено: намисто, брон
зові прикраси, елементи озб
роєння, заклепки, ключі, кре
сала, ножиці, пряслиця, ли
варні формочки (Таб.2). У  ве
ликій кількості знайдено 
різноманітні кістяні заготов

ки, наприклад для 
виготовлення вістрь 
для розв’язання ко
рабельних вузлів 
(інтерпретація Лай- 
ли Кірц) (Таб.З).

Вздовж берего
вої лінії, на північ від 
Борга розташовува
лися кам ’яні при
стані, одна з яких 
була досліджена у 
1969-1971 рр.
[Ambrosiani, 1973].
Припускають, що це 
були міцні земле-ка- 
м’яні опори для дере
в’яних штабелів, які були витягнуті у воду.

З північного-сходу поселення оточене валом на- 
півсферичної форми, який впритул підходить до 
Боргу [Wahlander, 1997]. Вал 1,5-2 м висотою, 7-12 
м шириною та загальною довжиною 450 м споруд
жений з піску, каміння та гравію. Вал складається з 
семи сегментів, що перериваються проходами 1-3 м 
шириною. В 1987 році в північній частині валу (сег
мент 4) Л. Хольмквіст Олауссон провела переріз, 
що дозволило зробити висновок про декілька етапів 
його спорудження (Т аб.4 ).

Найдавніший вал (1а) був висотою близько 0,75 
м та шириною 3 м. Вал складався з великого камін
ня, серед якого зафіксовані залишки дерев’яних кон
струкцій. Радіокарбонний аналіз дозволив датува
ти загибель цих конструкцій від пожежі в період між 
770-910 рр.

Через деякий час початковий вал було зміцне
но (lb). Його датування 774-902 рр. дозволяє при
пустити, що досипка була здійснена невдовзі після 
спорудження початкового насипу.

Новий вал висотою 1 м та шириною 4 м було 
споруджено з каміння поруч з 
найдавнішим валом (2). Ж од
них залишок дерев’яних кон
струкцій не було виявлено, що 
ускладнює датування цієї спо
руди.

Остаточний вал (3) скла
дався з піску змішаного з вугі
ллям, і перекривав два попе
редніх насипи. На вершині на
сипу був виявлений шар вуг
лю, що інтерпретується, як за
лишки дерев’яного палісаду. 
Виявлено фрагменти скла, 
залізні заклепки, уламки кера
міки, шлак. Верхня межа спо
рудження валу визначається 
не пізніше 886-890-х років.

На думку Л. Хольмквіст 
Олауссон, вал почав споруд
жуватися на місці функціону
ючого могильника, який мож
на датувати перехідним пері-
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одом від Вендельської доби до епохи вікінгів (похо
вання 824 з фібулою Бердальського типу). Разом з 
тим, багато поховань було зроблено в самому валу, 
після його спорудження (поховання 865 з фібулами 
типу ЯП 55) [Holmquist Olausson, 1993, р.71-72].

Укріплення Боргу довжиною 350 м складають
ся з валу, складеного з землі та каміння. Висота валу 
становить 2-3 м, ширина - 7-8 м. Як показали досл
ідження [Holmquist Olausson, 1997], поверх валу 
розташовувалися дерев’яні конструкції типу бру
ствера (Таб.6). Вал має три проїзди, один з яких 
називається “ Королівськими воротами” . У  споруд
женні конструкцій виділяються як місцеві традиції, 
так і зовнішні впливи. Дерев’яні конструкції валу 
горіли два рази, причому після останньої пожежі 
(кінець Х -початок XI ст.) укріплення Боргу не 
відновлювалися.

На північний захід від Боргу на терасі, що вис
тупає у напрямок М еларен, розташ овується  
місцевість, за якою з легкої руки X . Арбмана закрі
пилася назва “ Гарнізон” (Таб.5). Місце обмежене з 
півдня стрімким схилом, з півночі пагорбом і зі схо
ду горою. Тераси оточені по периметру кам’яними 
“ цоколями” . Вже після розвідкових розкопок Й. 
Стольпе у 1877 р. та X. Арбмана у 1934 р. тут вияв
лено велику кількість різних елементів озброєння: 
наконечників стріл, списів, сокир, деталей щитів, 
пластини від панциря, фрагменти кольчуг, а також 
уламки гребінців та монети [Stjema, 1996; Andersson, 
1997; Eriksson, 1997]. Зразу ж було звернуто увагу 
на відсутність жіночих прикрас, що і змусило А рб
мана припустити, що на цьому місці розташовував
ся військовий гарнізон Бірки [Arbman, 1939, s.6l- 
66]. В ході нових досліджень вдалось визначити де
кілька етапів освоєння цієї місцевості [Kitzler, 1997].

Зокрема, початковий період (І) представлений 
тільки круглим кам’яним вогнищем. Протягом дру
гого періоду (2а) тут розташовувалася кам’яна спо
руда ремісничого призначення. Знайдено також 
інструменти для кування та напівфабрикати. Дещо 
пізніше (2Ь) на цьому місці відбувається пожежа. В 
горілому шарі знайдено чимало елементів озброєн
ня, інструментів та обгорілих кісток. Протягом ос
таннього періоду (3) споруджується тераса II, звер
ху якої, ймовірно стояв паркан, що оточував плато 
з сходу та заходу. На рівні цієї поверхні знайдено 
уламки замків, щитів, східні дирхеми, наймолодший 
з яких датується 938-939 або 940 рр. [Kitzler, 1997].

Щ е у 1925 р. Г. Хальстрьом, припускаючи, що 
залишки споруд та палісаду, який розташовувався 
тут, ймовірно входили в систему укріплень Бірки, 
відзначив також їх можливий ритуальний харак

тер [Hallstrom, 1925, s.5]. Таке припущення, як вия
вилося, має рацію. В 1998 році в межах другої тера
си, оточеної кам’яним цоколем, було виявлено яму, 
заповнену камінням, під яким знайдено фрагмети 
арабських дирхемів, близько 100 уламків футлярів 
від гребінців, залізний спис, бронзовий наконечник 
піхов меча та мініатюрний м ол оточок  Т ора  - 
підвіску, виготовлену з рогу . Мабуть, перед нами 
місце жертвоприношень. Жертовна яма розташо
вувалася у межах якогось приміщення, ймовірно 
великого будинку, дерев’яні стіни якого, пов’язані 
між собою  залізними заклепками, покоїлися на ка
м’яному цоколі. Поблизу північно-західного цоко
ля, розташованого впритул до кам’яної скелі, знай
дено умбон та деталі щита, положення та обстави
ни знахідки якого дозволяють припустити, що він 
висів на стіні. [Hedenstierna-Jonson, Kitzler Stjerna, 
1998]. Як показали археологічні дослідження верх
ньої тераси, жертовна яма розташовувалася у ме
жах будинку, що мав розміри 8 X  15 м. Стіни бу
динку плетені обмазані глиною, з зовнішнього боку 
розташовувалися невеликі дренажні канавки. Роз
ташування стовпових ям свідчить на користь того, 
що споруда являла собою  стовповий довгий буди
нок з трьома проходами усередині. В південній час
тині будинку знайдено велику кількість кісток тва
рин та декілька ножів [Holmquist Olausson, 1998].

В зв’язку з цими знахідками цікавим виявляєть
ся одне місце у “ Житті святого Ансгарія (VA), де 
мова йде про напад на Бірку датського війська: 
“... один шведський конунг на ім’я А нунд, був вигнаний 
з свого королівства і перебував у  Данії. Він хотів по
вернути своє королівство і тому почав шукати до
помоги у  данців, обіцяючи 'їм, що вони отримають 
велику нагороду, якщо підуть за ним. Він запропону
вав їм саме місто Бірку, ос-киїьки талі було чимало 
багатих купців та велика кількість різних товарів, 
багато грошей і дорогоцінностей. Данці були раді 
обіцяному і тому спорядили вони на допомогу йому 
21 корабель з воїнами і вирушали з най. Крім того 
мав він 11 власних кораблів. Після того, як залишали 
вони Данію захопили вони зненацька Бірку. Шведсь
кий конунг перебував в цей момент далеко звідти і не 
зібрав воє
вод та 
в і й с ь к о .
Т і л ь к и  
лише Хер- 
гейр, який 
був прави- 
т е л е м 
міста був



Ф.О. АНДРОЩУК ШВЕДСЬКА БІРКА ТА ЇЇ КОНТАКТИ ЗІ СХОДОМ і  97
там разом з купцями і на
родом, що там запишався.
В цю критичну ситуацію 
знайшли вони притулок в 
укріпленні, котре розта
шовувалось неподалеку.
Вони почали також дава
ти обіцянки і приносити 
жертви у  великій кількості 
своїм богам або скоріше ди
яволам, щоб вони з їх допо
могою могли порятувати
ся у  цій небезпеці. Але оск
ільки укріплення не були 
особливо міцними, і їх са
мих було дуже мало, щоб 
захищатися, відправили 
вони посла до нападників з 
проханням друж би та 
миру. Конунг Анунд спові
стив, що вони повинні зап
латити 100 фунтів срібла, 
як викуп за місто. На цих 
умовах повинні вони отри
мати мир. Вони вислали не 
гаючись суму, що вимага
лась і конунг її отримав 
[Вокеп, 1986]. Було б дуже 
привабливо припустити досліджені у “ Гарнізоні” 
о б ’єкти з подіями описаними у “Житті” . Однак, ос
таточно це можна буде встановти лише після атри
буції монет і повної публікації пам’ятки.

Кількість існуючих курганів на острові Бьйорко 
підраховано досить умовно. За даними А.-С. Греслунд 
їх нараховується не менше як 2300 насипів. Й. Стольпе 
дослідив 1084 курганів з яких 103 не містили зовсім 
поховань. З 981 кургану 80 містили по два похован
ня, 14 три поховання та 5 по чотири поховання. У 
1902 та 1905 рр. брати Хальстрьом розкопали один 
курган, а у 1932 та 1934 рр. Арбманом було дослідже
но ще 3 насипи. Таким чином, загалом досліджено 
1110 курганів [Graslund, 1980, р.4]. Кургани Бірки кон
центруються у 7 великих могильниках.

Могильник Хемланден (Hemlanden) (17 га) 
(Таб.7) розташований на схід від поселення і налічує 
1600 курганів, трикутних, чотирикутних та човно
подібних кам’яних кладок, під якими виявлені тілос
палення та тілопокладення.

Могильник на північ від Боргу (Borg) розташо
ваний на плато поза валом, на схилах у напрямку 
до поселення і охоплює ареал розмірами 160X50 м. 
Поховання -грунтові. Здійснені за обрядом тілопок
ладення.

На території плато Боргу у межах валу Й. 
Стольпе дослідив 8 поховань за обрядом тілоспа
лення, одне з яких розташовувалось під курганом.

На південь від Боргу розташований ще один 
могильник, що охоплює ареал розмірами 500X200 
м і нараховує близько 400 курганів, трикутних, чо
тирикутних та човноподібних кам’яних кладок. 
Досліджено близько 150 тілоспалень.

На південний схід від Хемланден, на відстані 
близько 300 м розташований могильник Гріндсбак- 
ка (Grindsbacka), який нараховує близько 60 могил, 
що складаються з круглих та чотирикутних кам’я
них кладок під якими виявлені тілопокладення.

На південний-схід від Хемланден розташований 
могильник Чербакка (Karrbacka), що нараховує ЗО 
трикутних, чотирикутних та човноподібних кам’я
них кладок з залишками поховань за обрядом тіло
покладення та тілоспалення.

На південний схід від могильнику Хемланден, 
на відстані близько 500 м розташований могиль

ник Урмкнес (Ormknos), що містить ЗО курганів, 
круглих, чотирикутних та човноподібних кам’яних 
кладок.

Тілопокладення могильників Бірки репрезенто
вані декількома типами: похованнями з гробами, 
без гробів та поховальними камерами.[Graslund, 
1980, р.7]. Більшість похованих орієнтовані голо
вою у західному напрямку з незначними відхилен
нями. 56 інгумацій визначені як грунтові. За підра
хунками А.-С.Грьослунд, 119 поховань були камер
ними, які були виявлені тільки у могильниках Хем
ланден та на північ від Боргу. У  Хемланден з 76 
камер 34 належали чоловічим, 28 жіночим та 2 ди
тячим похованням. Коні виявлені у 14 чоловічих 
похованнях, 1 жіночому та трьох подвійних похо
ваннях. У могильнику Бірки немає поховань з гро
бами у камерах, які концетруються у Південній 
Скандинавії [Graslund, 1980, р.29-30].

Тілоспалення за кількістью складають більше 
половини розкопаних поховань. Залишки кремова- 
них кісток розташовували або на місці, або у ямах, 
або в урнах під насипами курганів, або просто у грун
тових могилах. У деяких випадках були виявлені 
некремовані кістки тварин та людей, які інтерпрету
ються як жертвоприношення [Graslund, 1980, р.60].

Інтерпретація соціального складу населення та 
характеру поселення Бірки грунтується переважно 
на даних “ Життя Святого Ансгарія” Рімберта 
[Rimbert 1986, s.11-12], В ньому зокрема, йде мова 
про дві християнської місії на чолі з Ансгарієм у 
Бірку. Під час першої подорожі у Швецію, прибув
ши у vicus/portus, Ансгарій був представлений місце
вому королю на ім’я Бьйорн (Bern). Порадившись 
зі своїми підданими та з їх одностайної згоди, він 
дозволив місіонерам залишитися і проповідувати 
свою віру. Місцеве населення начебто дуже залюб
ки слухало християнське віровчення, крім того у 
Бірці серед полонених було багато християн. Зго
дом, як говориться у “ Житті” , прибічник короля - 
Хергейр споруджує у Бірці церкви. Однак, вже під 
час другої місії король Олоф (Olef) не дав швидкої 
згоди на місіонерську діяльність Ансгарія, посила
ючись на необхідність спитати волю богів та лю
дей на загальному зібранні (VA, 27). Це дало підста
ви стверджувати деяким дослідникам, що влада



короля не була абсолютною [Norr, 1998, р.154-156]. 
Окрім прибічника короля - Хергейра (Herigarius), 
який названий префектом (prefectus) та радником 
(conciliarius regis) короля, про оточення короля жод
ної інформації немає. Арбман свого часу припус
кав, що у місті мешкало дві різних категорії насе
лення: постійні мешканці та чужинці-іноземні або 
шведські купці, що прибували для торгівлі. Найви
щою, керівною особою  був “ префект” , який відпо
відав за збір податків конунгу [Arbman, 1939, s.39]. 
Однак, судячи з контексту “ Життя” , Хергейр мав 
статус не вищий за командира військового гарні
зону, проте, володів наслідуваною землею на якій 
він збудував церкву (VA, 11). Крім того згадуються 
радники короля “principles” (VS, 27), заможні люди, 
радники короля [Svante, 1998, s. 163-166].

На думку дослідників, соціальна структура на
селення Бірки знайшла відображення в різних ти
пах поховань міського могильника. Зокрема, Л. 
Лєцієвіч, засновуючись на статистичному методі, 
віділив дві групи населення [Lecijewicz, 1956].

I група представлена тілоспаленнями, що суп
роводжувалися гривнами з молоточками Тора, ке
рамікою та імпортованими з континенту склом та 
керамікою, пов’язувалася зі звичайним місцевим 
населенням;

II група, що охоплює два варіанти, репрезен
тована камерними похованнями та тілопокладен- 
нями з елементами озброєння, кінського споряджен
ня, скляним посудом, важками та терезами, ножи
цями, фібулами, підвісками, поясною гарнітурою, 
замками та ключами, інтерпретувалася як похован
ня купців divites negotiatores. Поховання рабів, на 
думку дослідників, представлені тілоспаленнями та 
тілопокладеннями без поховального інвентарю.

Г. Ш тоєр, застосувавши статистичний аналіз 
до камерних поховань Бірки, дійшов висновку про 
приналежність їх до вищ ого соціального шару 
міського населення [Steuer, 1969].

Висновкам Л. Лєцієвіча та Г. Штоєра близькі 
висновки Г. С. Лебедева, однак запропонована ним 
типологія більш деталізована. На думку дослідни
ка, найдавнішим і найбільш поширеним типом по
ховань у Бірці були тілоспалення (тип А), що зали
шені широким колом міського населення за деякими 
виключеннями-багатими тілоспаленнями (тип С). 
Група тілопокладень в гробах та камерах, що роз
ташовувалися на північ від Борга (тип D) залишена 
христианізованою частиною населення. Тілоспален
ня у човнах (тип В), на думку дослідника, слід пов’я
зувати безпосередньо з дружинами вікінгів. Багаті 
камерні поховання воїнів з наложницею та конем 
(тип F) інтерпретуються як поховання королівських 
дружинників [Лебедев, 1970; 1977; 1985, С.П4-П6].

На думку А.-С. Греслунд, знахідки в камерних 
похованннях терезів та важків, гаманців та сумок 
можуть вказувати на приналежність цих поховань 
купцям. Дослідниця звернула увагу, що важки були 
знайдені в 129 похованнях за обрядом тілоспален
ня та тілопокладення. Крім цього, багато таких 
знахідок походять з жіночих та дитячих поховань - 
напевно в торгівлі були задіяні сім’ї [Graslund, 1980, 
р .79-80]. Загалом, соціальна структура уявляється 
дослідниці такою. Тілопокладення в ямах, гробах, 
камерах та тілоспалення з багатим поховальним 
інвентарем належали вищому соціальному стану. 
Прості тілопокладення без поховального інвента
рю розглядаються як християнські поховання або 
поховання рабів [Graslund, 1980, р.80]. На при
сутність християн серед міського населення Бірки 
вказують також окремі речі: каролінгські хресто
подібні фібули, фризькі глечики, прикрашені хрес
тами з боків, та хрестоподібні підвіски [Graslund,

198__________________________________
1980, р.84]. Хрестоподібні підвіски у Бірці знайдені 
у похованнях Bj 480, Bj 517, Bj 835 та Bj 983. їх хро
нологія визначається на основі дат монет (Bj 517- 
922/923 рр., Bj 835-911/912 рр.) та наявністю оваль
них фібул у похованнях Bj 480 та Bj 983, які дату
ються другою та третьою чвертю X  ст. Подібні хре
стоподібні підвіски відомі також у Данії, Швеції та 
Норвегії. Поява їх у шведських похованнях пов'я
зується з християнською місією архієпископа Гам- 
бурга-БременаУнні (поїздка у Бірку у 936 р.) [Adam, 
І. ]. Однак, як підкреслюють окремі дослідники, хре
стоподібні підвіски побутували у Бірці відносно 
недовгий час, і поява гривень з молоточками Тора 
у похованнях, ймовірно, відзеркалює реакцію язич
ницької частини суспільства на загрозу поширен
ня нової релігії [Staecker, 1997, р .419-454].

Як вважають дослідники, протягом 830-850-х 
років у Бірці перебувало чотири короля: перший - 
Бьйорн, другий - король, ім’я якого не відоме, але 
який був відсутній під час облоги Бірки за описом 
Рімберта, третій - Анунд та останній - Олав 
[Holmquist Olausson, 1993, р.34]. У зв’язку зі згад
кою королів постало питання про їх резиденцію. 
Починаючи з праці Б. Нермана [Nerman, 1918], 
місце королівського двору розташовують на ост
рові Адельзо, що розташований поблизу Бірки. Б. 
Арреніус, припустила, що пам’ятки Адельзо і Бірки 
являють собою  єдине ціле [Arrhenius, 1993]. На її 
думку, особливо відчутним була спільність торгі- 
вельної території зимою, коли відкривався сезон 
торгівлі хутрами, і пролив, що роз'єднує два остро
ви, вкривався кригою.

Щ о ж являють собою  археологічні пам’ятки 
Хувгордена (Hovgarden) - місця розташування ко
ролівської резиденції?

У місці розташування королівського двору на 
Адельзо, Меларен утворює гавань, у напрямку якої 
витягнуто плато з терасами, на одній з яких у XIII 
ст. було споруджено королівський палац [Rydh, 
1936]. На захід ланцюгом розташовані великі кур
гани, один з яких називається- Скопінтулл 
(Skopinntull). Під курганом виявлено залишки тілос
палення. Велика кількість заклепок та цвяхів доз
воляє припустити, що тілоспалення було здійснене 
в човні. В похованні знайдено намисто, пряжку з 
поясними бляшками, фрагменти фібули, наконеч
ника списа, скрамасакса, гребінця та бляшки від 
кінської вуздечки. Курган датовано кінцем ІХ-по- 
чатком X  ст. [Rydh, 1936, s .164-168]. Великий мо
гильник в Хувгордені існував протягом довгого 
часу. Поруч з похованнями залізного віку знайде
но поховальні комплекси, датовані добою  пересе
лення народів, Вендельським періодом та добою  
вікінгів. Власне великий курган Скопінтулл доне
давна був єдиною підставою для локалізації коро
лівського двора на Адельзо. Справа в тому, що 
згідно “ Саги про Інглінгів" королівська резиденція 
розташ овувалась в Уппсалі та давній Сігтуні 
(Fornsigtuna). Кам’яний палац було споруджено на 
Хувгордені лише в 1200-х роках синами ярла Бірге- 
ра Вальдемаром та Магнусом. Спроба обгрунту
вати існування королівського двору на Адельзо в 
добу вікінгів була здійснена нещодавно А. Карлс- 
соном [Carlsson, 1994, s.3-7; 1995, s.83-88], У 1991- 
1994 рр. на території Хувгордена були проведені 
археологічні дослідження, які виявили культурний 
шар зі старожитностями синхронними Бірці. А. 
Карлссон звернув увагу, що топографія пам’яток 
Хувгордена досить точно копіює топографію ко
ролівських дворів в Уппсалі та давній Сігтуні. Крім 
того привертає увагу, що королівська династія у 
Сігтуні має тіж самі імена, що і у Бірці - Ерік, Олав, 
Анунд та Емунд (і Бьйорн у формі Стірбьйорн). Це
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Ф.О. АНДРОЩУК ШВЕДСЬКА БІРКА ТА ЇЇ КОНТАКТИ ЗІ СХОДОМ
привело дослідника до висновку - це є одна і та ж 
династія, що правила у Бірці та Сігтуні. Близько 
970 р. Ерік Сегерсель переніс двір у давню Сігтуну 
[Carlsson, 1995, s.85-87]. Королівський двір на Адель
зо, ймовірно відновлюється у 1060-х роках. Саме в 
цей час якийсь Х ок он  наказує поставити тут 
пам’ятний камінь з рунічним написом для конунга 
(U 11). Ім’я Хокона у тексті рунічного напису ото
тожнюють з королем Хоконом Рьоде або норвезь
ким ярлом Хоконом Іварссоном [Carlsson 1995, s.86].

Давно помічено, що за своїм характером Бірка 
подібна до цілої низки західноєвропейських раннь- 
оміських осередків-так званих “ міст старшого типу” 
за X . Янкуном або “ віків” за Г. С. Лебедевим 
[Jankuhn, 1974, s.312; Булкин, Лебедев, 1974]. X. В. 
Кларк та А. Сіммс серед європейських міст виділя
ють три головних типи: торгівельні поселення-віки 
(Бірка, Хельго, Рібе, Ліндхольм Хойе, Ральсвік, Хе- 
дебю, Павікен), аристократичні укріплені поселен
ня (Лонгфортс) та культові осередки (Аркона, Ви
бор г  та О денсе) [Clarke, Simms, 1985, р .681; 
Holmquist Olausson, 1993, p .22-23]. На думку Г. С, 
Лебедева, віки характеризуються цілою низкою 
спільних ознак: розташуванням на прикордонних 
племінних територіях, віддалених від морського 
узбережжя; відсутністю на ранніх етапах укріплень; 
великою площею; несталою кількістю населення; 
вільною динамікою забудови; близьким розташу
ванням поліетнічних могильників; торгівельно-ре- 
місничою діяльністю та одночасним співіснуванням, 
що охоплює VIII-X ст. Серед аналогічних центрів 
дослідник називає Каупанг, Рібе та Х едебю  у 
Північній Європі, Ральсвік, Менцлін та Волін у 
Західній; Ладога, Рюриково городище. Гньоздово 
та Тимерьово у Східній. Східноєвропейську групу 
поселень дослідники характеризують, як “ відкриті 
торгово-ремісничі поселення” . Всі вони, на думку 
дослідників, складали єдину систему центрів та 
шляхів, по яких рухалося східне срібло на Північ 
[Булкин, Лебедев, 1974; Лебедев, 1985, с .104-105].

“ Протоміська” характеристика торгово-реміс
ничих центрів поставила питання про їх взаємовід
ношення з середньовічними містами [Толочко, 1989, 
с. 159-167, 164]. Б. Амброзіані вважає за можливе 
припускати перенесення основних функцій від Хель
го до Бірки, від Бірки до Сігтуни, від Сігтуни до 
Стокгольму [Clarke, Ambrosiani, 1991, р.71, 76-77]. 
Однак, якщо функції цих осередків на різних ета
пах їх існування і були подібні, то структура, що 
відобразилася у топографії та фортифікації пам’я
ток, відмінна.

По-перше, навряд чи можна погодитися з точ
кою зору, що “ віки” розташовувалися на віддале
них від моря територіях [Лебедев, 1985, с. 105]. Таке 
твердження є просто констатацією місцерозташу- 
вання сучасної берегової лінії. Зокрема відомо, що 
в окремих ділянках Скандинавії (район Стокголь
му та Осло) рівень моря понижувався зі швидкістю 
приблизно 40 см за сторіччя. Це, в свою чергу, при
звело до того, що в XIII ст. прохід кораблів у різних 
місцях Меларен став неможливим, і саме тому на 
одному з островів, який розташовувався при вході 
в озеро, виник Стокгольм [Sawyer, Sawyer, 1993, 
р.29]. Найближче розташування до берегової лінії - 
в найбільш уразливому зі стратегічної точки зору 
місці, спричнило до появи замкнутих укріплень, які 
у деяких випадках доповнювалися палісадами 
(Бірка, Хедебю). Фортифікаційні споруди такого 
характеру відомі також в Іпсвічі, Вестергарні, Ор- 
хусі та Льодечьопінгу [Hodges, 1989, р.64; Holmquist 
Olausson, 1993, р.66-69; Wahlander 1998, s.9-13].

По-друге, східноєвропейські торгово-ремісничі 
поселення не у всіх випадках можна назвати

“ відкритими” , на що вже зверталася увага [Толоч
ко, 1989, с.159]. Так само не можна стверджувати, 
що окремі з них (Стара Ладога, Рюриково Городи
ще та Гньоздово) від початку мали укріплення. Зок
рема, Ладога близько 750 р. являла собою  тільки 
садибу-колонію, що характеризується круговою 
забудовою, наявністю ремісничої майстерні, малою 
кількістю жител та відсутністю відокремлених жит
лово-господарчих комплексів. Власне, появу торго
во-ремісничого поселення можна датувати лише 
другою половиною IX ст. [Кузьмин 1997, с.228-235]. 
А. М. Кірпічніков вважає, що в першій половині IX 
ст. Ладога формується у значне відкрите торгово- 
ремісниче поселення ранньоміського типу з функц
іями торжища, погосту та пункту збирання дани
ни [Кирпичников, 1985, с.3-26, 24]. Судячи з дослід
жень Земляного городища, дерево-земляні вали з’я
вилися в Ладозі лише у пізньому середньовіччі [Реп- 
ников, 1948, с.26-28] (Таб.8:1). Наприкінці ІХ-почат- 
ку X  ст., як вважає А. М. Кірпічніков, на північ від 
Земляного городища на мису споруджується кам’я
на фортеця, що не має аналогів у Балтійському ре
гіоні і яка проіснувала до кінця X  ст. [Кирпични
ков, 1984, с.23-42]. На думку дослідника, споруджен
ня ладозької фортеці започаткувало процес офор
млення міста, поділеного на князівську та посадсь
ку частини [Кирпичников, 1984, с.38]. Двочасну 
структуру, на думку Є. М. Носова, мало Рюрикове 
городище, яке у ІХ -Х  ст. складалося з укріпленої 
площадки на вершині пагорба та прилеглої до неї 
неукріпленої частини [Носов 1990, с. 153] (Таб.8:2). 
Натомість, Тимерьовське поселення не мало укріп
лень [Дубов, 1982, с.143] (Таб.8:3), як не мали їх на 
початкових етапах Гньоздово [Пушкина, 1996, с.20- 
27; 24) (Таб.8:4) і Ш естовиця [Андрощук, 1999] 
(Таб.8:5).

Зовнішні контакти Бірки досить яскраво відчу
ваються як серед археологічних матеріалів, знайде
них на поселенні, так і в поховальному інвентарі 
могильника. Контакти з Західною Європою позна
чилися на появі західноєвропейських монет, скля
ного посуду, окремих типів прикрас та кераміки 
[Arbman, 1937; 1939]. Д. Селлінг свого часу виділи
ла 4 групи кераміки, які присутні у матеріалах Бірки 
і характеризують її різноманітні контакти:

А  І - західноєвропейська гончарна кераміка 
світлого, жовтого або коричневого кольору;

А  II - східнобалтійська або слов’янська керамі
ка чорного, сірого, червонуватого або коричнево
го кольору, орнаментована лінійним або хвилястим 
орнаментом;

А  III - “ фінська кераміка” з низьким тулубом, 
округлим дном темнокоричнева за кольором, при
крашена лінійним або шнуровим орнаметом;

А  IV - місцева кераміка представлена прямост- 
інними, погано обпаленими горщиками з загнути
ми в середину вінцями [Selling, 1955, s.41-43; 70; 140].

Контакти Бірки зі Сходом відчутні як на чис
ленних побутових речах, так і в поширенні специф
ічної моди [А т е , 1914; Arbman, 1955; Hagg, 1974; 
Jansson, 1986; 1988; 1989]. Серед імпортованих ре
чей або речей, які з’явилися завдяки східним впли
вам можна назвати монети, важки, терези, персні 
так званого “ салтівського типу” , різноманітні рем
інцеві бляшки та наконечники прикрашені рослин
ним орнаментом, підвіски-скарабеї, намисто, виго
товлене з сердоліку та гірського кришталю, сумки- 
таш ки, гудзики від каптанів, п олотн о, ш овк, 
двобічні сокири та сокири-молотки, пластинчаті 
панцирі та округлі стремена [Hdgg, 1974; Calmer, 
1977; Jansson, 1988; 1989].

Відзначимо, що переважна більшість східних 
імпортів Бірки розглядалася на матеріалах могиль-
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ника. Однак не менш 
репрезентативними є 
речі східного походжен
ня, що походять з розко
пок И. Сольпе “ Чорної 
землі” (Державний істо
ричний музей у С ток 
гольмі, далі-SHM).

Серед східних при
крас у колекції з Чорної 
землі вирізняються два 
срібні персні “ салтівсь
кого типу” . Один пер
стень (SHM 5208: 15971:
1) з розширеною округ
лою рамкою зі вставле
ним в неї каменем зеле
ного кольору розмірами 
1,4смх 1,1 см, товщиною 
0,6 см. Діаметр кільця 2,7 
см (Таб.9:3). Другий пер
стень (SHM 5208:21350) 
з овальною  рам кою  з 
чотирма зубчиками для 
каменю (Таб.9:4). Всере
дині рамки збереглася 
біла крейдоподібна 
маса. Діаметр кільця 2,9 
см. Подібні персні відомі 
у ареалі салтово-маяць
кої культури [Степи Ев
разии, 1981, рис. 37: 6) та 
в старожитностях давніх 
угрів [Hampel, 1905, bd.
Ill, taf. 363: 3].

З матеріалів поселен
ня походять дві сердолі
кові підвіски у вигляді 
жука-скарабея (SH M  
1996). Одна з них висо
тою  2,4 см, максимальна 
ширина 2 см, товщина 0,8 
см (Таб.9:1). Друга висо
тою 2,3 см, максимальна 
ширина 1,8 см [Jansson,
1988, s.588, abb. 12.]
(Таб.9:2). Ще одна знахі
дка скарабея знайдена у 
В е с т м а н л а н д і  
(Jammertuna, K oping,
Vastmanland, SHM  
250006: 33) [Jansson 1988, 
s.588]. Виготовлення под
ібних прикрас, ймовірно, пов’язане з Північним Кав
казом, де відомі аналогічні знахідки [Jansson, 1988].

З розкопок поселення походять дві бронзові 
бляшки наближено серцевидної форми, ймовірно від 
поясу. Одна з них (SHM 9126:3) висотою 1,8 см, 
шириною 2,5 см, з передньої сторони прикрашена 
рослинним орнаментом у вигляді трьох трилистих 
пагонів, з задньої сторони має три штифти для 
кріплення [Arne, 1914, s. 136, fig. 184; Jansson, 1986, 
s.94, abb. 10: П а] (Т а б .9:5). На другій (SH M  
5208:151) - з передньої сторони зображення зіпсо
ване корозією, з заднього боку - три маленьких 
штифти для кріплення (Таб.9:6). Висота 2,2 см, ши
рина 2,3 см.

Ще одна бляшка, ймовірно крилоподібної фор
ми знайдена X. Арбманом у 1934 р. під час розко
пок верхньої тераси (траншея 2), на місці гарнізону 
(SHM 21004: 247) (Таб.9:14). Ширина бляшки 2 см, 
товщина 0,2 см. Подібної форми бляшки знайдені у 
кургані № 42 Ш естовицького могильника. Ш есто-

вицькі екземпляри оздоблені глибоко врізаним ор
наментом у вигляді спіралі та вигнутих ліній. Дві 
більші бляшки мають розміри 6 X  3 см, дві менші - 5 
X  2 см. [Бліфельд, 1977, с. 139].

Деталі костюму східного типу, знайдені на 
“ Чорній землі” , представлені трьома бронзовими 
гудзиками з вушком (SHM 7342: 2; SHM 13734, 
SHM 1734) (Таб.9:13) та великою пряжкою ліровид- 
ної форми (SHM 14563: 9) загальною висотою 5,2 
см, максимальна ширина кільця 3,8 см, довжина 
голкотримача 4 см (Таб.9:12).

З ареалом смоленських довгих курганів можна 
пов’язати круглу срібну підвіску з круглим висту
пом посередині, що знайдена Й. Стольпе на посе
ленні у 1878 р (Таб. 10). По краю підвіска орнамен
тована пунктиром у два ряди. Простір між пункти
ром та виступом заповнений 13 несиметрично роз
ташованими колами. Діаметр 2,6 см. Нижче пунк
тирного канту, в одному місці підвіска має два 
наскрізні отвори. Аналогічні прикраси відомі на
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Смоленщині (Заозер’я курган № 3) [Седов, 1982, с.84, 
табл. XVIII: 13] та Старій Ладозі [Davidan, 1993].

З Смоленським Подніпров’ям можна пов’язати 
також ліпний горщик знайдений у Вестманланді 
(Vastmanland, SHM 24265: 12 № 4) виліплений з 
світло-коричневої глини з широким горлом та мак
симальним розширенням в плечовій частині, при
крашений по вінцях та тулубу “ гусеничним” орна
ментом (Таб.11). Висота горщика 19,5 см, діаметр 
вінця 19,7 см, діаметр дна 14,5 см.

Традиційними слов’янськими жіночими при
красами були місяцеподібні скроневі підвіски. В 
Києві та Гньоздові відомі знахідки ливарних форм 
для виготовлення подібних підвісок [Килиевич, 
Орлов, 1985, с.64-67; Ениосова 1998, с.259-261]. Зна
хідка половини ливарної глиняної формочки (SHM 
13838: 1) з розкопок “ Чорної землі”  дає підстави 
припускати попит на подібні прикраси серед жінок 
Бірки (Таб. 12).

Серед інших речей, пов’язаних з побутом жінок, 
можна назвати шиферне біконічне прясло (SHM 
5208: 1905) діаметром 2,6 см, висотою 1,7 см, діа
метр отвору 0,9 см. (Таб.9:11) Ще однією річчю, 
виготовленою з овруцького шифера, є намистина 
діаметром 1,6 см, діаметр отвору 0,6 см, товщина 
0,6 см. (Таб.9:10).

Елементи озброєння, виявлені під час розкопок 
Чорної землі И. Стольпе, представлені трьома на
конечниками стріл, що мають трикутне у перетині 
лезо (тип D 1 за Е. Вегро) [Wegraeus, 1986, s.28, abb. 
4: 10] (Таб.9:7-9). Два наконечники мають вузьке і 
довге лезо (SHM 5208: 296; SHM 5208: 297), третій - 
листоподібне (SHM 5208: 294). За даними Е. Вегро, 
наконечники даного типу поширені переважно в 
долині Меларен, а в похованнях Бірки їх нарахо
вується 41 екземпляр. Найбільш близькі аналогії 
вони мають в старожитностях угрів [Hampel, 1905, 
bd. I, abb. 358; 420-422].

Східного походження, ймовірно є залізна соки
ра східного типу (Таб. 13:1) з молоткоподібним обу
хом та трапецієподібним лезом близька сокирам ка- 
раякупівської культури [Степи Евразии, 1981, рис. 
55: 60; 61] та сокирі з кургану 10 (комплекс 4) мо
гильника Ісаєво у Південно-Східному Приладожжі 
[Кирпичников, 1966, c .l04, табл. XVIII: 1]. На сокирі 
позначений шифр поховання - Bj 872 , однак в публ
ікації X. Арбмана ця сокира не згадується [Arbman, 
1943, s.340-341]. П. Паульсен приписував цю сокиру 
похованню Bj 572 [Paulsen, 1956, s.44, 46, abb. 15a],

що суперечить даним X . Арбмана: “№  572. 
Probegrabung, diekeine Fundegab” [Arbman 1943,s. 186]. 
Крім цього у Паульсена помилково вказана довжи
на сокири - 12,2 см, замість 11,6 см. Можливо, дана 
сокира походить з матеріалів розкопок поселення Й. 
Стольпе, які досить довгий час не були оброблені і 
по сьогодні залишаються неопублікованими.

До залишків військового обладунку належать 
уривки кольчуги SHM 5208:30.

Серед елементів торгівельного інвентарю 
відзначимо деталі бронзових терезів, чашок від них 
та бочковидних і кубічних важків.

Для вивчення проблеми міграцій окремих меш
канців Бірки у Західну та Східну Європу, велике 
значення має аналіз стилів “ моди” . Останнім часом 
серед окремих дослідників побутує думка, що 
найбільш характерною ознакою жіночого сканди
навського костюму є дві овальні (черепахоподібні) 
фібули, які скріплювали лямки юбки, та третя фібу
ла, що кріпила накидку або шаль [Stalsberg, 1982, 
s.267-295; Богуславский 1997, с.46-61]. Натомість 
аналіз комбінацій різних типів прикрас у могиль
нику Бірки дозволяє виділити 22 варіанти , що ха
рактеризуються різною кількістю.

Варіант Iі (118 поховань) складають поховальні 
комплекси, де виявлене тільки намисто.

Варіант II2 (51 поховання) утворюють комплек
си, які містили дві овальні фібули або одну і іноді мог
ли супроводжуватися намистом та підвісками. Час по
бутування цього стилю допомагають визначити мо
нети, знайдені у похованнях: Bj 550 - диргем 705-749 
рр.; Bj 632 - візантійська монета 829-832 рр.; Bj 837 - 
диргем 864/865 рр.; Bj 838 - диргем 942 р.; Bj 844 - дир
гем 809/810 рр. Отже, час появи даного стилю можна 
визначити часом не пізніше початку IX ст.

Варіант IIP (32 поховання) представлений по
ховальними комплексами у яких знайдено дві 
овальні фібули разом з тре- 
тьою-рівноплечною. В трьох 
похованнях знайдено моне
ти, які дозволяють датувати 
початок побутування цього 
стилю на початку IX ст.: Bj 
639 - дві монети Бірки; Bj 646 
- дві монети Бірки; Bj 964 - 
диргем 773-790 рр.

Варіант IV4 (24 похован
ня) складають комплекси з 
зафіксованими двома оваль-
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Таб. 9. Східні речі з розкопок «Чорної Землі» і «Гарнізону» Бірки.
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ними та третьою - круглою фібулою*. В трьох по
хованнях знайдено монети, які датують побутуван
ня даного стилю близько середини ІХ-початком X  
ст.: Bj 963 - динарій 814-840, монета Бірки; Bj 966 - 
диргем 912/913 рр.; Bj 731 - диргем 903-911 рр.

Варіант V5 (8 поховань) представлений похован
нями з двома овальними фібулами, третьою - круг
лою та четвертою - кільцевою. Загалом стиль V 
близький до стилю IV, додатковим елементом є 
плащ, котрий одягався поверх плаття і скріплювався 
кільцевою фібулою. Зважаючи на дати монет мож
на зробити висновок, що обидва стилі побутували 
одночасно: Bj 835-диргем 911/912 рр., монета Бірки; 
Bj 845 - диргем 925/926 рр.; Bj 847 - брактеат Хеде- 
бю ; Bj 965 - диргем. Крім цього, треба зазначити, 
що ця ж комбінація фібул зафіксована у похован
нях жінок у парних поховальних комплексах - Bj 
644 з монетою 920/921 рр. та Bj 750 з монетою 909/ 
910 рр. або 911/912 рр.

Варіант VI6 (7 поховань) утворють комплекси, в 
яких трапилися дві овальні фібули разом з третьою - 
кільцевою. У двох похованнях знайдено монети: Bj 
306 - диргем 939/940 рр.; Bj 523 - срібний брактеат, 
які дозволяють датувати цей стиль ІХ-першою по
ловиною X  ст.

Варіант VII7 (7 поховань) складають похован
ня з двома овальними фібулами та третьою - три- 
лисною. В похованні Bj 465 знайдено диргем 805/

806-813/814 рр., що дозволяє датувати початок по
бутування цього стилю на початку IX ст.

Варіант VIII представлений комбінацією з двох 
овальних фібул та третьою - кільцевою з довгою 
голкою, виділяється умовно. Даний стиль близький 
стилю II, за виключенням одного елементу - пла
ща, який одягався поверх плаття і скріплювався 
кільцевою фібулою з довгою голкою. Така комбі
нація начебто фіксується у похованнях Bj 504 та Bj 
633. Однак при перевірці виявилося, що у зведеній 
таблиці X . Арбмана помилково вказана наявність 
у похованні Bj 633 “ringnadel”  замість “ ringspange” , 
яка була знайдена у дійсності [Arbman, 1943, s.213- 
214, taf. 51: 5]. Тому це поховання ймовірно, слід 
віднести до варіанту VI. Поховання Bj 504 було 
знайдено разом з чоловічим похованням Bj 536 і 
кільцева фібула з довгою голкою могла належати 
чоловічому похованню.

Варіант IX8 (4 поховання) репрезентують ком
плекси, в яких знайдено овальні, трилиста та кільце
ва фібули. В похованні Bj 954 знайдено диргем, що 
датується 902-911рр.

Варіант X  представлений комбінацією двох 
овальних та третьою-прямокутною фібулою, які 
трапилися у двох похованнях - Bj 539 та Bj 557. В 
останньому похованні виявлена візантійська моне
та, датована 842-856 рр.

Варіант XI утворює комбінація з овальних, три
листої та круглої фібул, яка зафіксована у двох ви
падках. В обох похованнях виявлено монети: Bj 517
- диргем 920 р. та Bj 968 - брактеат Хедебю.

Варіант XII9 являє собою  поєднання овальних, 
круглої та рівноплечної фібул, що зафіксоване у 
трьох випадках.

Варіант XIII представлений лише у похованні 
Bj 860 А  і являє собою  комбінацію овальних фібул, 
круглої та так званих “ Bogenspangen".

Варіант XIV  виявлений у двох похованнях - Bj 
543 та Bj 607, де зафіксовані овальні, кругла фібула 
та “ B o g en sp a n g en В похованні Bj 547 знайдено 
диргем.

Варіант X V 10 представлений у трьох похован
нях зі знахідками овальних фібул, рівноплечної та 
кільцевої'. В похованні Bj 902 знайдено диргем.

Варіант X V I" (15 поховань) репрезентований 
у похованнях, де знайдено тільки одну круглу фібу
лу. У похованні Bj 777 знайдено диргем, датований 
951/954 рр.

В а р і а н т  
XVII зафіксова
ний тільки у од
ному похованні
- Bj 138, в якому 
знайдено круг-

>

Таб.12. Ливарні форми. 
1-Бірка; 2-Гчьоздово. Рис.13. Сокири східного типу з Бірки.
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лу та кільцеву фібулу разом 
з диргемом, карбованим у 
815/816 рр.

Варіант XVIII являє со
бою  поєднання двох круг
лих фібул, яке зафіксоване у 
двох випадках - Bj 923 та Bj 
638 (фібули різних розмірів).

Варіант X IX  представ
лений тільки одним похо
ванням - Bj 642, в якому 
знайдено круглу фібулу та 
кільцеву з довгою голкою.

Варіант X X  фіксується у 
трьох похованнях - Bj 468, Bj 
631 та Bj 882, які містили 
тільки трилисті фібули.

Варіант X X I '2 виявлено 
у 19 поховальних комплек
сах, де знайдено тільки одну рівноплечну фібулу. У 
двох випадках знайдено монети: Bj 29 - дирхем 705- 
749 рр. та Bj 944 - диргем.

Варіант XXII являє собою  комбінацію трилис
тої фібули з круглою, яка трапилася у двох похо
ваннях - Bj 738 та Bj 841.

Отже, з огляду різноманітних комбінацій мож
на зробити висновок, що поєднання овальних фібул 
з третьою - рівноплечною, круглою або трикутною 
складають менший відсоток по відношенню до ком
бінації лише з двох овальних фібул. Це ймовірно, 
дає підстави стверджувати, що знахідки цієї комбі
нації у Східній Європі можуть свідчити про міграції, 
а не запозичення або культурні впливи, як уявляєть
ся деяким дослідникам [Богуславский, 1997, с.46-62]. 
І. Хегг виділяє такі типи жіночого одягу у Бірці.

1) прості або гофровані сорочки, виготовлені з 
полотна, що на думку дослідниці, запозичені зі 
Східної Європи;

2) туніки з шерсті, що виготовлялися у Сірії і у 
деяких випадках були обшиті шовком або пуземент- 
ними стрічками імпортованими зі Сходу або Візантії;

3) юбки з бретелями, скріплені овальними фібу
лами, традиційний нордичний жіночий стрій за 
виключенням самого матеріалу - шерсті або полот
на які імпортувалися зі Сходу;

4) кофта, що виготовлялася з імпортної шерсті 
і мала спереду до грудей розріз, який скріплювався 
над грудьми круглою фібулою;

5) плащі, наявність яких реконструюється на 
основі знахідок кільцевої з довгою голкою або п’я
тої фібули [Hagg, 1974, s.101].

Таким чином, складові елементи ж іночого 
строю  Бірки досить рано зазнали потужних ор 
ієнтальних впливів, що в свою  чергу підважує 
досить поширену серед дослідників точку зору 
про існування “ типово скандинавського типу 
одягу” . Натомість, різноманітні стилі викорис
тання прикрас можуть пояснюватися регіональ
ними особливостями. Зокрема, як показав І. Ян- 
ссон, овальні фібули набули більш ого поширен
ня у Середній Ш веції та на Оланді; рівноплечні 
фібули переважають в Уппланді, Єстрікланді та 
на Оланді; рівноплечні, трилисні та великі круглі 
фібули домінують у Вестманланді, Рекарне та 
Нерке; великі круглі фібули у Сьодерманланді 
[Jansson, 1985, s. 153].

Реконструкція динаміки зовнішньорегіональ- 
них контактів Бірки пов’язана з проблемою хро
нології пам’ятки. Зараз більшість дослідників ви
діляють Ранній період Бірки (775-875 рр.) та 
Пізній період Бірки (875-975 рр.) [Jansson, 1985, 
s.176; Holmquist Olausson, 1993, р .30-31]. Засну
вання Бірки датують близько 800 р., однак ця дата 
в основному грунтується на порівняльних анало
гіях деяких типів намиста та гребінців з нижньо
го горизонту старої Ладоги та Хедебю [Clarke, 
Am brosiani, 1991, р .75-76]. Взаємовідношення 
міста з поселенням попередньої доби поки що не 
зрозуміле. Християнські могильники Гріндсбак- 
ка та Чербакка, ймовірно залишені поселенням, 
яке існувало після залишення Бірки [Clarke, 
A m brosian i, 1991, р .76 ; Jansson, 1985, р. 183; 
Holmquist Olausson 1993, р.ЗО]. Верхня дата існу
вання поселення визначається на основі грош о
во-речових скарбів, знайдених Й. Стольпе на по
селенні. У  скарбі 1872 року найпізнішими моне
тами виявилися саманідська - Мансура бен-Нуха 
(961-977 рр.) та візантійська - Костянтина VII та 
Романа (948-959 рр); скарб 1873 р. містив візант
ійську монету Костянтина VII і Романа та саман- 
ідську монету карбовану в Бухарі у 957/958 рр. 
[Stolpe, 1873; 1874; Zachrisson, 1992, р .52-63]. Вра
ховуючи дати цих монет та відсутність західноє
вропейських монет другої половини X  ст., верхня 
межа існування поселення визначена 970-ми рр. 
[Arbm an, 1939, s .130-132; Jansson, 1985, s. 185; 
Clarke, Ambrosiani 1991, p.76].

Прикметно, що східноєвропейські імпорти до
сягають Бірки вже у її ранній період. Зокрема, не 
пізніше IX ст. можна датувати срібні персні салті- 
вського типу, сердолікові підвіски-скарабеї, круглу 
“ кривичську” бляшку, які знайдені на поселенні. 
Ймовірно, в X  ст. у Бірку потрапляють окремі ви
роби з овручського шиферу. Нарешті, тривалі кон
такти Бірки зі Східною Європою яскраво ілюстру
ють срібні виті браслети з завитими в кільце кінця
ми, знайдені в скарбі 1872 р. (Таб. 14) і знайомі нам 
за скарбом у Шпилівці та Києві (садиба Сікорсько- 
го) [Корзухина, 1954, табл. V; IX]. Напевно, що саме 
Бірка кристалізувала у добу вікінгів східні впливи, 
що позначилися, як на чоловічій, так і на жіночій 
“ моді” . Із занепадом Бірки пріоритет східних кон
тактів переходить до королівського міста Сігтуни1.

1 Робота виконана в рамках проекту «Скандинавія і Південна Русь в добу вікінгів» за підтримкою Шведського Інституту (Svenska Institutet) 
та Шведської королівської академії наук (Kungliga vetenskapsakademien).
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1. G r.№  11 В; 14; 17; 37; 38; 42;49; 54; 69; 96; 105
A ; 105 В; 112; 119; 145; 137; 150; 157; 161; 163; 164 
168; 177; 184; 188; 189; 191; 193; 201; 211; 215; 321
322; 329; 332; 342; 343; 367; 370; 371; 376; 387; 391
418; 419; 424 A ; 437; 448; 454; 455; 457; 467 A ; 492 
494; 502; 570; 583; 584; 592; 598; 649; 679; 682; 687
700; 712; 733; 749; 754; 756; 758; 760; 766; 767; 770
780; 782; 783; 795; 797; 811; 829; 861; 867; 884; 889
892; 893; 894 A ; 999; 1001; 1010; 1015; 1023; 1050; 1061 
1064; 1099; 1111; 1115; 1127; 1146; 1147; 1153; 1162 
1164; 1165; Ausg. 1902.

2. Gr. № 13; 39; 77 b; 127; 208; 209; 212; 214; 348 
390; 464; 501; 504; 505; 513; 521; 526; 550; 564; 566 
573; 585; 619; 625; 629; 630; 632; 655; 660; 711 B; 757 
823 B; 824 A ; 824 B; 825; 836; 837; 838; 844; 856; 860 В 
922; 952; 959; 980; 1009; 1012; 1067; 1085; 1131; 1158

> 3. Gr. № 158; 304; 385; 462; 485; 508; 515; 535;
549; 551; 552; 556; 563; 577; 594; 597; 599; 602; 606; 
620; 637; 639; 645; 646; 657; 849; 961; 964; 969; 978; 
1014; Ausg. 1888.

4. Gr. № 60 A; 431; 511; 518; 703; 791; 800; 846; 
857; 865; 950; 963; 966; 967; 987; 1004; 1038; 1084; 1087; 
1090; 1102; 1130; 1161; 731.

5. Gr. № 835; 845; 847; 901; 943; 946; 965; 1083.
6. Gr. № 306; 523; 633; 739; 981 A; 633; 902.
7. Gr. № 465; 466; 507; 559; 605 A ; 839; 843 A.
8. Gr. № 480; 954; 1062; 1159.
9. Gr. № 479; 960; 973.
10. Gr. № 902; 983; 1081.
11. Gr. № 24 A ; 59; 104; 110; 463; 554; 571; 737 A; 

762; 777; 831; 948; 972; 1035; 1095.
12. Gr. № 29; 109; 134; 151; 178; 444; 483; 530; 538; 

615; 647; 854; 880; 944; 951; 981 B; 1046; 1105; 1108.
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І. А. ГОТУН

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕУКРІПЛЕНИХ 
ПОСЕЛЕНЬ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я Х-ХІІІ СТ.

The analysis o f features o f Old Rus v illa ge  settlements at the Middle Dniepr region shows that they were not 
uniform. A rchaeologically  have been discovered large agricu lture  settlem ents, cattleman settlem ents and 
settlements whose inhabitants practiced  d ifferen t fie ld s  and cra fts  permanently or seasonally. New materials 
prove that th is  structure was more developed. The analysis o f buildings discovered at those settlements gives 
evidences about settlements o f hunters and fishers, settlements on which were practiced  both agricu lture and 
cra ft , and about versatile  centers. Especially th is concerned to  Polissja zone where environment forsed people to  
seek fo r  d iffe ren t sources o f existing. Between sp ec ific  South Rus n on fortified  settlements we know also feudal 
country centers, religious sites etc.. Of course, some typ ica l kind o f settlements existed, but never the less, every 
settlem ent kept th e ir  own individual features.

Розглядаючи характерні риси неукріплених 
поселень епохи Давньої Русі, необхідно брати до 
уваги їх соціальну та економічну неоднорідність. 
Аналіз пам’яток Київської землі привів П.П.Толоч- 
ка до висновків про існування різних типів селищ. 
Мешканці одних були зайняті виключно в сільсько
му господарстві, причому дані поселення не були 
однотипними, і їх відмінності визначалися, пере
дусім, економічною спеціалізацією окремих тери
торій: в зонах родючих грунтів знаходилися великі 
землеробські села, в поліських районах і в заплавах 
крупних річок розташовувалися невеликі поселен
ня тваринників. Для інших характерний ремісни
чий і промисловий напрямок в господарській діяль
ності. Наводяться приклади щодо сезонних вироб
ничих поселень, зокрема в басейні Тетерева, жителі 
яких займалися добуванням болотної залізної руди; 
довготривалих спеціалізованих виробничих селищ 
по видобутку будівельного каменю і точінню ши
ферних пряслиць в околицях Овруча; вказується на 
інші виробництва в основі економічної діяльності: 
гончарне тощо, виявлення і дослідження яких - спра
ва майбутнього [Голочко, 1980, с. 162, 163]. Вчений 
підкреслював, що поява промислових селищ, насе
лення яких тимчасово (сезонно) чи постійно зай
малося ремісничою діяльністю (виплавкою заліза, 
випалюванням деревного вугілля, добуванням і об
робкою шиферу) була обов ’язковим наслідком по
дальшого розвитку продуктивних сил і поглиблення 
процесу поділу праці [Голочко,1975,с.27].

Наступні дослідження дозволили виявити ще 
більш строкату і багатогранну картину. Якщо ж 
аналізувати поселення не лише Київської землі, то 
навіть у межах Середнього П одн іпров ’я при
вертають увагу утворення, котрі значно розширю
ють і уточнюють наші погляди на соціально-еко
номічний феномен давньоруського села. Особливо 
це стосується глибинних районів Полісся, що розг
лядатиметься нижче. І визначалося вказане явище 
як специфікою виробничої діяльності населення, так 
і соціальним змістом самого селища.

Підводячи попередні підсумки і окреслюючи 
подальш і перспективи археологічних р об іт  з 
сільської тематики, О.П.Моця відзначав, що вда
лося зафіксувати різноманітні типи поселень, за яки
ми стояли їх конкретні соціально-економ ічні 
функції, що досить широко різнились між собою. 
Серед них такі, які можна розглядати як населений 
пункт, жителі котрого (державні смерди) влашто
вували свої взаємовідносини з верхівкою суспіль
ства виконанням різноманітних натуральних по
винностей (Автуничі); пункти князівського домену

(Дорогинка, Піскове); такі, що стояли ближче до 
відкритих торгово-ремісничих поселень типу Гньоз- 
дово та Бірки, але знаходились у приватних во
лодіннях представників класу феодалів (Григорів- 
ка) [Моця,1991,с.7,8]. Міський характер останньо
го із названих селищ відзначається і автором роз
копок; дослідниця підкреслює, що до таких вис
новків приводить характер планування і щільність 
забудови: одна садиба на 250-300 кв.м [Петрашен- 
ко,І998,с.212]. «Міська» номенклатура археологіч
ного матеріалу, культурно-релігійний характер ба
гатьох знахідок, археологічні докази зв’язку насе
лення з князівською владою дозволили дослідниці 
висловити припущення, що григорівське поселен
ня відповідає погосту - адміністративному центру, 
який виникав в результаті окняжіння земель [Пет- 
рашенко,1998,с.212,213]. Для цього типу поселень 
в складі доменіальних князівських володінь - на 
думку Б.О.Рибакова - характерні риси феодально
го організму, впровадженого в гущу селянських 
«вервей» і «весей», відірваного від доменіальних баз, 
поселення, де перебував гарнізон, існували при
міщення для данини, навколо якого споруджувались 
укріплення; це і відрізняє його від становища - більш 
простої в соціально-економічному плані бази для 
прийому князя в період полюддя [Ры ба
ков, 1993.С.364,365].

Іншого типу селища вивчені на Чернігівщині. Як 
вказував М.С.Грушевський, «всі засоби чернігівсь
кої династії і чернігівського боярства були на півночі 
в Задесенні і придніпровській Сіверщині. Тут великі 
княжі й боярські села... пасіки і риболовлі...» [Гру- 
шевський,1928,с.108]. Археологічні роботи в регіоні 
дозволили простежити як відповідні топоніми, так і 
речі, що вказують на присутність представників фе
одального стану [Шекун, 1985, с.44-46], виділити 
певні соціальні особливості забудови.

Означені риси і в першому, і в другому випад
ку, проте, мають враховуватися лише в сукупності 
і при кореляції з іншими чинниками, котрі визна
чали соціальне обличчя населеного пункту. Як на
голошував П.О.Раппопорт, «індивідуальні особли
вості... поселення... дозволяють в найбільш яскравій 
і повній формі змалювати картину реального жит
тя» [Раппопорт, 1967,с.З]. Проте дослідник застері
гав, що «не всі сліди виробництва означають на
явність ремесла, адже могло існувати і домашнє ви
робництво, призначене не для збуту, а для задо- 
вільнення власних потреб... Аналогічно наявність 
дорогих імпортних речей зовсім не свідчить про 
торгівлю, оскільки ці предмети могли потрапити на 
поселення не лише завдяки торгівлі, але й іншими
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шляхами, наприклад в якості дарів, військових тро- Узагальнюючи результати робіт з селищної
феїв тощ о» [Раппопорт, 1967, с.4]. З огляду на ска
зане, класифікувати поселення варто за комплек
сом ознак, що по своїй суті заперечень не викликає. 
Пропонувалося як основні використовувати топог
рафію, характер і специфіку забудови та соціаль
но-економічний статус населення, залучаючи також 
ряд додаткових критеріїв [Попов, 1994,с.36-38]. Але 
щодо перших двох основних ознак - друга часто де
термінується першою, щодо третьої - наведені вище 
факти демонструють складність залучення для соц
іально-економічних висновків лише даних про харак
тер знахідок. Проте, це стає можливим, якщо гово
рити про соціально-економічний статус, базуючись, 
перш за все, на даних двох перших. Саме аналіз 
розташування селищ та особливостей забудови на 
них дає змогу говорити і про соціальний аспект (що 
заслуговує на окрему увагу) і про функціональні 
особливості різних типів неукріплених поселень.

Щ одо функцій селищ, в літературі наводився 
факт, що певні їх риси простежуються на основі вив
чення регіональної специфіки, зумовленої, передусім, 
географічним середовищем. Це - як підкреслювала 
С.О.Беляева - стосується згаданих уже поселень по
близу Овруча, поліських металургійних селищ, ви
робничої зони у Комарівці, ремісничих об ’єктів на 
сільських пам’ятках Чернігівщини та ін. [Беляе
ва, 1988,с.198,199; Беляева, 1990,c.l 14-116; 1993,с.84].

На окрему увагу заслуговують пункти, які, 
хоч і були поселеннями сільського типу, тим не мен
ше, мали оборонні споруди. І хоч вони не аналізу
ються в даній роботі, оскільки це неминуче приве
ло б до визначення соціального змісту пам’яток, що 
є окремою глобальною темою, проте при розгляді 
функціональних особливостей селищ зовсім не зга
дати їх було б некоректним. На сільський характер 
ряду укріплених пам’яток вказував В.В.Седов, 
відносячи до таких городища площею до 3 тис. кв.м 
[Седов, 1978, с. 147], подібної точки зору дотримував
ся і П.О.Раппопорт, відзначаючи: «якщо поселен
ня, що мали укріплення площею не менше 1-2 га 
можуть дійсно виявитись містами, то поселення 
меншої площі напевно виявляться сільськими. 
...Сама лише наявність укріплень ще не вирішує 
питання про соціальний характер даного поселен
ня» [Раппопорт, 1967, с.5,6]. Розглядуваний нами 
регіон подібну картину демонструє на прикладі 
пам’ятки біля с.Григорівка, центральна частина якої 
з найменш захищеного боку в XII ст. - за спостере
женнями В.О.Петрашенко - обноситься дерев’яною 
стіною [Петрашенко, 1998, с.212].

Повертаючись до питання про різні за функці
ональним призначенням селища, варто нагадати 
твердження І.Забєліна, який вважав, що село, навіть 
у значенні окремої садиби, виражало господарську 
самостійність свого власника. [Забелин, 1876, с.544]. 
І саме через призму господарської діяльності - на 
що звертав увагу В.Я.Конецький - можна просте
жити вплив на систему розселення природних умов 
[Конецкий, 1984, с.161].

Щ одо економічної діяльності, то вона - на 
думку В.Й.Довженка - носила натуральний харак
тер, поєднуючи в собі землеробство, скотарство і 
промисли з домашнім ремеслом [Довженок, 1961, 
с.213]. Дане поєднання добре простежується на ба
гатьох селищах (хоча ремісники, судячи з масш
табів виробництва, обслуговували не лише свою 
сім’ю), дозволяючи говорити про загальне й особ
ливе в їх розвитку, хоч кожне селище мало своє інди
відуальне обличчя. Останнє, до речі, простежуєть
ся не лише в Середньому Подніпров’ї, а й в  інших 
регіонах, на що вже зверталася увага в публікаціях 
[Філіпчук, 1987, с. 155,156].

тематики, А.В.Куза підкреслював, що в цілому для 
вказаних пам’яток епохи Давньої Русі велике зна
чення мали передусім добуваючі промисли, а також 
заняття, в тій чи іншій мірі пов’язані з експлуатацією 
природних ресурсів: виплавлення заліза, випал ву
гілля, вигонка дьогтю; селянське господарство ха
рактеризувалося домашнім виробництвом, що по
вністю забезпечували побут. Разом з тим, в ході 
розкопок фіксувалися сліди ковальської, ливарно- 
ювелірної, гончарної справи тощо [Древняя Русь. 
Город. Замок. Село, 1985, с.103].

Розглянемо приклади пам’яток, що репрезен
тують як окремі специфічні галузі, так і їх сукупність 
у певних співвідношеннях. Вже називалася, як ок
рема категорія, селища тваринників у річкових зап
лавах та серед обширних поліських лук. Деякі з них 
піддані археологічному вивченню, зокрема, розта
шовані у басейнах Ужа, Здвижа, Тетерева: на піща
них заплавних дюнах, невеликі за площею - від 
30x70 до 80х 150 м. Датуються вони ХІ-ХІІІ ст., роз
копки на одній з пам’яток (біля Бородянки) дозво
лили виявити підквадратний (0,85 х 1 м) черінь і 
передпічну яму наземного житла (глибина фіксації 
0,15 м від сучасної поверхні). Розташування вказа
них пунктів та їх розміри приводять - як вказувала 
Л.І.Іванченко - до ідентифікації їх з місцем прожи
вання тваринників [Иванченко, 1981, c . l22,123]. З 
іншою галуззю пов’язане ще одне заплавне селище
- Борки III на р.Судость. Воно демонструє наземні 
житла, котловани типу напівземлянок, але без пе
чей, господарські ями; тут знайдені численні кістки 
диких тварин і знаряддя обробки шкур [Смирнов, 
Шинаков,1987, с. 104; Смирнов, Нигматуллин, С о
рокин, Ш инаков,1988,с.91; С мирнов, С о р о 
кин,1989,с. 18].В публікаціях одностайно відзначався 
неземлеробський характер пам’ятки, акцентувалася 
увага на незвично високому відсотку кісток диких 
тварин. Проте, щодо конкретного визначення місця 
даного селища, думки дослідників розійшлися. 
Спеціалісти з археозоології, що обробляли колек
цію, висловили припущення про можливість ото
тожнення пам'ятки з мисливським займищем літо
писних бродників [Маслов, Антипина, Мусатова, 
1988, с.64,65; Антипина, Маслов, 1990, с. 116-119; 
1994,с.60-65], археологи ж, зокрема С.О.Шинаков, 
схилилися до ідентифікації поселення як князівсь
кого заповідника, аналогічного згадуваним під 947
р. «ловищам» княгині Ольги [Шинаков, 1988, с.17- 
18; 1995, с.74, 79, 214; 1996, с.50, 51]. Не виключали 
можливості такого трактування й інші дослідники 
[Зотько, Нигматуллин, Смирнов, Смирнова, 1993,
с. 67]. До вивчення вказаного селища князівські ло- 
вища та перевесища, в т.ч. і в Сіверській землі, роз
глядалися без археологічних ідентифікацій [Голу
бовский, 1881, с.27; Фроянов, 1996, с.397].

Привертає увагу ще одне заплавне поселен
ня, вивчене на території Чернігівського Задесення,
- Анисів. Тут досліджено три житла, знайдено чис
ленні матеріали, що вказують на розвиток рибаль
ства, а також речі, які свідчать про високий со 
ціальний статус мешканців [Кузнецов, 1987, с.358, 
359; 1988, с.49]. В літературі дана пам’ятка ототож
нювалася з промисловим селищем рибалок [Шекун, 
1992а, с.52; 1995, с.9-11]. Проте, дана ідентифікація 
не безсумнівна; авторами розкопок висловлювало
ся припущення щодо входження цієї пам’ятки до 
феодальної садиби в складі чернігівської міської 
агломерації [Кузнецов, Ситий, 1992, с.34-41]. Звер
нувши увагу на той факт, що цінні знахідки на се
лищах непоодинокі і навряд чи виявлені в Анисові 
невелика срібна підвіска, бронзова платівка-наклад- 
ка, так як і уламки плінфи з цем’янковим розчином
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тощ о можуть слугувати єдиним критерієм віднесен
ня до феодального осередку. Разом з тим підкрес
лимо, що рибальство на пам’ятці розвивалося (про 
що свідчать шиферне і свинцеві грузила), хоч на
вряд чи дане поселення промислове, скоріш за все, 
рибальство було лише однією з галузей. Разом з тим, 
останнім часом вивчені пам’ятки, де сліди даного 
заняття проявляються чіткіше. І хоч територіально 
вони виходять за межі Середнього Подніпров’я, 
проте залучення їх як аналогії виправдане, оскіль
ки база і організація промислу, що використовува
лися давнім населенням, у цілому були подібними. 
Приклади походять з басейну Бистрої Сосни та 
Дністра. Зокрема, так ідентифіковане поселення 6 
біля с.Аргамач - Пальна [Гропин, 1996, с. 192]. Роз
ташоване на тій же річці селище біля с.Лави демон
струє не лише рибальську, а й залізоробну спеціалі
зацію [Тропин, 1992, с.205]. Привертає увагу і 
пам’ятка, вивчена біля с.Сокіл у Подністров’ї. На 
ній досліджено напівземлянку без опалювальної 
споруди. На думку О.Л.Вільшанської, вона функц
іонувала в теплі періоди і використовувалася ри
балками під час лову [Вільшанська, 1988, с.85-90]. 
Стосовно останнього о б ’єкту - варто принагідно 
згадати аналогічні, виявлені на охарактеризовано
му вище селищі Борки-ІІІ. Серед поселень з подібни
ми топоумовами - пам’ятка з наземними житлами, 
досліджена С.Гамченком на острові біля с.Студе- 
ниця на Житомирщині [Гамченко,1899,с.3-93].

Наведені приклади демонструють певну се
зонність у функціонуванні селищ чи використанні 
окремих о б ’єктів з їх складу. Подібне явище досить 
розповсюджене, поодинокі невеликі поселення на 
підвищеннях в заплаві виявлені в окрузі Любеча 
[Шекун, 19926, с.52] та в цілому в межиріччі Дніпра 
і пониззя Десни [Веремейчик, 1994, с.7; Шекун, 1996, 
с . 114]. Сезонний характер або певна виробнича 
спеціалізація - не єдині форми прояву функціональ
них особливостей селищ регіону. Основною рисою 
багатьох з них є багатоструктурність економіки і 
багатогранність виробничої діяльності, розвиток 
різноманітних ремесел і промислів. Аналізуючи 
сільську кустарну промисловість, Р.Попов підкрес
лю вав, що вона зумовлю валась, передусім, 
несприятливістю умов для землеробства (що зму
шувало селян шукати підспір’я в формі промисло
вої праці) з одного боку і доступністю та дешевиз
ною матеріалу, простотою прийомів, операцій, не
значними пристосуваннями, можливістю збуту - з 
іншого [Попов, 1875, с. 15-21]. Всі ці умови наявні в 
лісовій зоні, на чому наголошував В.П.Петров, ха
рактеризуючи багаточисельні і різноманітні незем- 
л еробські заняття населення остан н ьої [П ет
ров, 1968,с.33]. Суттєво проявляється це - за спосте
реженнями А.Г.Данилюка - і в регіональних особ
ливостях народного будівництва, відображаючи в 
тому числі і зміну господарських типів [Данилюк, 
1982, с.59,60]. Яскраво і вичерпно демонструють 
загальну тенденцію лісової зони до розвитку реме
сел та промислів і селища Українського Полісся. За 
спостереженнями чернігівського дослідника В.П.Ко- 
валенка, навіть в пізньосередньовічні часи це сяга
ло найрізноманітніших сфер діяльності - аж до 
відлову і дресирування ведмедів [Коваленко, 1992, 
с.ЗЗ; 1993, с.68]. Подібна картина спостерігається і 
щодо давньоруських селищ, причому строкатість і 
різнобічність досліджуваних утворень приводить до 
постановки питання: чи були серед поліських посе
лень типові і середньостатистичні? Абстрагуючись, 
можна відповісти ствердно, але наголосити на інди
відуальних особливостях кож ного [Готун,1995, 
с. 121]. Вже називались поселення тваринників, ри
балок, мисливців; пам’ятки, де розвивалися ремес

ла. Поліські ж селища демонструють картину ще ба- 
гатоструктурнішу. Тут фіксуються і спеціалізовані 
виробничі села, і пам’ятки, де ремесла і промисли були 
допоміжними по відношенню до землеробства і тва
ринництва, і пункти, де певна галузь була доміну
ючою, а рільництво та скотарство другорядними. 
Спостерігалися і різні співвідношення та взаємоза
лежність окремих галузей. Крім специфіки економі
чної діяльності привертає увагу і неоднорідність 
структурних елементів забудови селищ, що вказує на 
соціальні особливості населених пунктів чи їх діля
нок; це заслуговує окремого висвітлення.

Господарська багатопрофільність добре про
стежується за матеріалами поселення Ліскове, де 
вивчені сільськогосподарські споруди, житло-май- 
стерня ювеліра, кузня, ями для добування смоли та 
дьогтю, будівля з численними обробленими фраг
ментами шиферу, яма для випалу вапняку тощо. 
Про інші галузі свідчать криця в горщиках, знахід
ки, що вказують на розвиток рибальства, бортниц
тва. На думку О.В.Шекуна та О.М.Веремейчик, 
місцеві ремісники обслуговували всю округу [Ше
кун, Веремейчик, 1995, с. 155]. Подібна картина спо
стерігається і на інших селищах регіону. Зокрема, 
на поселенні Овраменків Круг досліджені виробничі 
споруди для смолокуріння, овин, яма в жаровнею. 
Зернові ями, жаровню та житло з обробленими ро
говими заготовками вивчено на селищі Криниця. 
Лісохімічний промисел розвивався на поселеннях 
Деснянка, Козарки, Криниця, Льгівка. Виплавкою 
заліза займалися на селищах Сибереж, Очеретяна 
Гора, Кам’яна Гора. На поселенні Деснянка вияв
лено сліди як добування заліза, в т.ч. розвал горна, 
так і його обробки - ковальської і слюсарної спра
ви [Веремійчик, 1985, с. 102; Веремейчик, 1986, с.31; 
1989, с.88; Шекун, 1990, с .133,134; Шекун, Сита, 
1993, с.39; Веремейчик, Пашкевич, 1995, c . l9; Вере
мейчик, Готун, 1996, с.65-68].

Про зернове господарство, як одну з пріори
тетних галузей, свідчать також матеріали з посе
лення Рів-ІІ в Подесенні. Тут досліджено житла, по
греби, зернові ями, снопосушильню. Займалася 
місцева людність і залізообробкою: вивчено май
стерню відповідного профілю [Коваленко, Моця, 
Шекун, 1985, с.288]. Знайдено тут і артефакти, що 
вказують на розвиток рибальства. Прикладом мо
жуть слугувати грузила, аналогічні виявленим на 
поселенні Анисів [Простантинова,1988,с.34].

Селища каменотесів на Овруччині вже зга
дувалися. Вони - на думку П.С.Пеняка - були пов’я
зані з сільським господарством, і їх мешканці кори
стувалися загальною з селянством суспільно-пра
вовою градацією [Пеняк, 1987, с.34]. Дещо вище зга
дувалася будівля з численними шматками обробле
ного шиферу, виявлена в Лісковому. Варто відзна
чити і наявність подібної в Софійській Борщагівці 
[Готун, Моця, 1993, с.78]. Ще більш віддалене від 
районів сировини селище, на якому обробляли ши
фер, вивчене у верхньому Поволжі. Тут в одному з 
жител виявлено більше 40 шиферних пряслиць та 
кілька десятків намистин, в тому числі напівфабри
кати [Милонов, 1950, с. 155, 158]. Даний приклад, з 
огляду на його територіальну віддаленість, слугує 
додатковим підтвердженням існування подібних не 
лише на Овруцькому кряжі; зрештою, і в містах - 
Києві, Мінську, Мозирі та ін. майстерні вказаного 
призначення зустрічалися не раз [Айналов, 1904, 
с.29; Штыхов, 1978, с.113; Гупало, Івакін, Сагай
дак, 1979, с.45, 46; Трусов, 1991, с.66, 67].

Дослідження показали, що чим менш спри
ятливими були умови для сільського господарства, 
тим більшого значення набували ремесла і промис
ли. Так, на поселенні Автуничі, розташованому на



1-А. ГОТУН ОСОБЛИВОСТІ НЕУКРІПЛЕНИХ ПОСЕЛЕНЬ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я Х-ХІІІ ст.
малородючих піщаних і супіщаних грунтах в ото
ченні лісів і боліт, простежено сліди високорозви- 
нутого багатогалузевого господарства. Зафіксова
но знахідки, пов’язані із землеробством, скотар
ством, мисливством, рибальством, збиральництвом. 
Відзначимо, що рільничі знаряддя нечисленні, а 
відбитки зерен та обвуглені зернівки вказують на 
відсутність монокультурної злакової спеціалізації: 
згідно аналізів, зроблених Г.О.Пашкевич, тут ви
рощувалось мінімум сім видів типового для давньої 
Русі палеоботанічного спектру. Крім вказаних га
лузей, високого розвитку досягли гончарство, 
лісохімічні промисли та ін., займались на поселенні 
і роботою  з чорним металом. Інструменти свідчать 
про слюсарне ремесло, обробку дерева, шкіри тощо.

Розкопками зафіксовано розвиток гончарства 
ще на ряді пам’яток. Горни на поселеннях Томаші- 
вка, Малополовецьке, на селищах поблизу Райко- 
вецького городища вже перераховувалися. Остан
ня пам’ятка репрезентує також неукріплені селища, 
жителі яких займались сільським господарством та 
такі, де було зосереджене ремісниче виробництво 
(гончарне, виготовлення жорен і т.п.). Пам’ятки зі 
слідами ремісничої діяльності авторами розкопок 
визначались як посади давньоруського міста [Мов- 
чанівський, 1934, с.211; 1935, с.146-147; Гончаров, 
1948, с.49,50; 1949, с.35-46; 1950, с.54-57]. Приверта
ють увагу вивчені на вказаній пам’ятці житла, де 
окрім звичайної печі зафіксовано гончарний горн 
чи ще одну піч - технічного призначення.

Вище вже називалися поселення металургів, в 
тому числі і сезонні виробничі селища з легкими 
наземними будівлями і господарськими ямами біля 
с.Лапутьки, де - на думку П.П.Толочка - займалися 
«відхожим» промислом жителі сусідніх городи- 
щенських центрів [Толочко,1980,с.163]. Аналогічна 
пам ’ятка відом а і біля с.Н овосілки  [Те- 
легін, 1965,с.98]. П ов’язане з сільським ремеслом 
спеціалізоване виробниче поселення репрезентує і 
згадуване вже селище Колонщина. Учасники роз
копок вказують навіть на наявність на ньому двох 
виробничих ділянок: до однієї входило житло, спец
іалізовані споруди, ями, залишки наземної печі; до 
іншої - житло, металургійний горн, споруди, ями 
[Монтаг, Філюк, 1993, с.40; Серов, Філюк, 1990, 
с.73,74; Філюк, 1995, с.77]. З чорним металом мали 
справу і жителі селища Гульськ. Поряд з будівлями 
вказаного призначення вивчено на селищі і хліви, 
комплекс для просушки зерна і випікання хліба та 
ін. [Звіздецький, 1991, с.22, 23; Звіздецький, Носі- 
ков, 1992, с.35-38; Звіздецький, Готун, 1997, с.32-52]. 
Подібна картина спостерігається і на поселенны 
Комарівка, де металургія співіснує з лісохімічним 
промислом, рільництвом таін. [Кубышев, 1967, с.24- 
27; 1968, с.49-51; 1969, с. 158-159; 1971, с.239-242; 1972, 
с.339-341; Беляева, Кубишев,1995,с.24-27].

В зонах родючих грунтів знаходились великі 
селища землеробів. На думку П.П.Толочка, пока
зове в цьому відношенні поселення неподалік від 
городища Іван-гора з десятками жител і господарсь
ких споруд, численними сільськогосподарськими 
знаряддями [Голочко, 1980, с. 162, 163]. Землероб
ство досягло високого рівня розвитку на селищах, 
відкритих поблизу сіл Казаровичі [Степаненко, Бла- 
жевич, 1976, с .151-163], Дорогинка [Серов, 1985,
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с.354; 1987, с.410-411; Південноруське село...,1997, 
с. 108-112] та інших.

В літературі характеризувалися о б ’єкти, по
в ’язані з обробкою  та зберіганням зернових, вив
чені на Григорівському поселенні: двокамерна бу
дівля з печами для просушки і випічки хліба та 
ямою-погребом; споруда для просушки снопів; ко
мора для зберігання збіжжя; на високий рівень роз
витку галузі вказують і знахідки знарядь [Петра- 
шенко, Пашкевич, 1992, c . l98-210]. Серед інших за
нять - рибальство, мисливство, промисли. Наявність 
гончарного горну вказує на місцеве виробництво 
кераміки, шлаки і великі печі виробничого призна
чення - на металообробку [Петрашенко, 1993, с.67; 
1995, с.147; Південноруське село..., 1997,с. 121].

Розглядаючи функціонально різні типи 
сільських поселень, необхідно згадати заміські оселі 
представників феодального класу. Вже згадувалось 
ототожнене із подібною садибою селище Анисів. 
П роте, дана ідентифікація базувалася лише на 
престижному речовому комплексі. Розкопки ряду 
селищ показали, що подібні знахідки для давньо
руського села не виняток. Разом з тим, є приклади 
дослідження саме сільських феодальних осередків. 
Показове в даному відношенні селище Чауси в 
Могилівському Подніпров’ї'. Тут вивчено садибу і 
окремі господарські будівлі навколо неї. Більшість 
споруд - наземні; зафіксовано погреби, вогнища і 
печі за межами будівель. Автор розкопок вважаз, 
що дане обійстя належало дружиннику-землевлас- 
нику чи представнику власницької адміністрації. 
Навколо проживали ремісники - на це вказують 
сліди залізоробної справи, а різноманітність форм 
посуду і запаси сировини свідчать про домашнє гон
чарне виробництво. Попри наявних слідах ювелір
ного ремесла, деревообробки, рибальства, тварин
ництва, мисливства, відсутні знахідки, пов’язані із 
землеробством, що привело Я.Г.Різра до припущен
ня, що сільськогосподарська зона знаходилася у 
віддаленні від садиби феодала, на ще не відкритій 
частині пам’ятки [Риер, 1981, с. 15,16].

Привертають увагу ще кілька типів селищ; 
хоч вони виявлені і за межами Середнього П од
ніпров’я, але репрезентують надзвичайно цікаві 
соціально-економічні утворення. В Подонні на дюні 
вивчено вогнище і два глинобитних майданчики; 
житло (4x4 м) - легкої наземної конструкції тимчасо
вого (сезонного) користування; датується комплекс 
в межах X I -початку X II ст. і ототож ню ється 
дослідником пам’ятки зі стоянкою бродника [Си- 
нюк, 1993, с.83-86].

Кілька комплексів пов’язані з відправленням 
культів. Показове в даному відношенні неукріпле- 
не святилище ХІІ-ХІІІ ст. в Медоборах на Терноп
ільщині. Комплекс язичницьких споруд на селищі 
«Бабина долина» датується II половиною XII - І 
половиною XIII ст.; для його спорудження викори
стані котловани жител давньоруського селища XI 
ст. В складі пам’ятки - капище, 4 жертовні камери, 
жертовні ями та 2 «сухі» колодязі [Ягодинська, 1994, 
с.55]. Згадуються поселення служителів язичниць
кого культу біля городищ-святилищ і Б.О.Тимощу- 
ком [Гимощук, 1994, с.35]. А  розкопки поселення 
поблизу Рогачова дозволили зафіксувати житло 
жерця на святилищі [Соловьева, 1970, с.304, 305].
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В.И. БУЛГАКОВА
ДРЕВНЕРУССКАЯ ПЕЧАТЬ 

ВТ. ПОЛ. XII В. -  ПЕР. ПОЛ. XIII В. С ТЕРРИТОРИИ
КИЕВСКОГО ДЕТИНЦА

The a r t i c l e  co n ce rn s  on e O ld Russian s e a l d is c o v e r e d  in  1971 w ith in  th e  bounds o f  th e  K iev. As a r e s u l t  o f  r e c e n t  
re se a rch  o f  th e  a r t e f a c t  b y  th e  a u th or , th e  p r e v io u s  d e s c r ib e d  a t t r ib u t i o n  o f  th e  p r in t in g  and th e  c h r o n o lo g ic a l  
fram ew ork  o f  i t s  c i r c u la t i o n  was changed.

Во время археологических исследований 1971 
г. на территории Киевского детинца (раскопки 
С тар ок и евск ого  отряда К иевской п остоянно 
действующей археологической экспедиции ИА АН 
УССР под рук. С.Р. Килиевич) была обнаружена 
древнерусская вислая свинцовая печать (Рис. 1). 
Ввиду неудовлетворительной сохранности , ее 
атрибуция до недавнего времени оставалась не 
вполне определенной [Кілієвич, 1975; Ивакин 1981; 
Килиевич, 1982; Булгакова, 1996].

Печать происходит из заполнения ямы жилища 
№ 3 ', расположенного в северо-восточной части 
Старокиевской горы вблизи юго-восточной стены 
Десятинной церкви (раскоп I, северо-западная 
часть)2. В яме, интерпретированной как часть 
подвального помещения жилой постройки, наряду с 
печатью были обнаружены куски обугленного 
дерева, уголь, зола, - указывающие, по мнению 
автора раскопок, на следы пожара в верхней части 
хозяйственного строения, - печина, цемянка, обломки 
плинфы, костяные проколки, а также фрагменты 
древнерусской керамики X -X I вв., однотипные с 
керамикой из самого жилища [Кілієвич, 1975, с. 37; 
Килиевич, 1982, с. 81-82,158]. Жилище, датированное 
Х-ХІ вв., по предположению автора раскопок, могло 
быть сооружено уже во время застройки города 
князем Владимиром Святославичем (980-1015) 
[Кілієвич, 1975, с. 37].

В первой публикации моливдовула 
изображения на обеих сторонах печати были 
определены как бюст святителя и фигура святителя 
в рост. В качестве аналогии находке указывался 
м оливдовул н о в го р о д ск о го  князя 
Рю рика Р остиславича (1170-1171), 
обнаруженный в Новгороде (см.: Янин,
1970, № 174) [К ілієвич, 1975, с. 37]; 
Новгородский экземпляр представлял, 
однако, погрудное изображение Василия 
Великого и ростовую фигуру архангела, 
на что позднее было обращено внимание 
Г .Ю . Ивакиным. У точнив описание 
печати \ Г.Ю . Ивакин ограничился ее 
отнесением  к моливдовулам , 
датируемым не ранее первой трети XII в.
[Ивакин, 1981, с. 403]. * 1

В результате вновь предпринятой обработки 
памятника удалось составить более точное 
описание оборотной стороны и идентифицировать 
изображение на ней.

Av. Низкорельефное поясное изображение 
Богоматери в типе “ ОрантьГ или “ Знамения” .4 
Б огородичны е титла не различимы. Следы 
линейного (?) ободка.

Rv. Низкорельефное ростовое изображение св. 
князя-мученика Бориса в княжеском головном 
уборе с пропендулиями; в правой, согнутой в локте 
руке крест (хорошо виден при увеличении ок. 10х). 
С левой стороны остаток надписи, представляющий 
первую букву в имени святого : Б. Остатки 
линейного (?) ободка.

Размеры: d - 18,9 х 17,8 мм; d матриц: Av. - ок. 
17 х 15,5; Rv. - ок. 17,2 х 15,2 мм (более точное 
определение размеров матриц печати затруднено 
качеством оттиска); толщина - 2,5 мм.

Тип заготовки: цельная литая.
Сохранност ь: поверхности затерты,

патинированы (оттиск сработанной парой матриц?).
М ест о хранения: Музей истории города Киева, 

инв. № А  3904.
Библиография: Кілієвич, 1975, с. 37, рис. 8 (фото 

печати в перевернутом виде); Ивакин, 1981, с. 403, 
рис. 173; Булгакова, 1996, с. 87, 163, № 4.

Упоминания: Килиевич, 1982, с. 82, 158.
Рассматриваемая печать по своим 

типологическим характеристикам принадлежит 
группе анонимных древнерусских моливдовулов, 
отмеченных изображением Богоматери в сочетании

Рис. 1. Древнерусская печать вт. пол. XII в. -  пер. пол. XIII в. с  
территории киевского детинца.

Булгакова В.И. - научный сотрудник НИИПОИ МКИ Украины.
1 Исследованное жилище имело столбовую конструкцию, от которой сохранились северная и западная стены. В юго-восточной части 
постройки была обнаружена вымостка булыжником, частично перекрывающая упомянутую яму. Автор раскопок, указывая на сходство 
вымостки с уличным или дворовым мощением, ограничился ее предположительной датировкой ХІІ-ХІІІ вв. [Кілієвич 1975:36; Килиевич 
1982:81,158].
2 Раскоп (размер 26 х 6 м) располагался вдоль каменной ограды, отделявшей территорию Национального музея истории Украины от 
усадьбы № 38 по Андреевскому спуску, на расстоянии 18 м от фундаментов Десятинной церкви [Кілієвич 1975:33].
3 Изображение одной стороны моливдовула было определено как ростовая фигура неизвестного святого, другой -  поясной извод Богоматери 
в типе "Оранты’’ или “Знамения" [Ивакин 1981:403].
4 Качество оттиска печати, усугубленное деформацией поверхности лицевой стороны у нижнего устья канала для продевания шнура, не 
позволяет определить однозначно иконографический тип изображения Богоматери.



с образом  то го  или д р угого  свя того . Эта, 
относител ьн о малочисленная разновидность 
насчитывает к настоящему времени 25 экземпляров 
печатей от 18 пар матриц [Янин, 1970, №№ 312-323; 
Янин, Гайдуков, 1998, №№ 311д-7,2, 314а, 315,3, 
315а, 3156, 317,4, 317а-7,2, 3176]. Определение 
владетельной принадлежности булл этого типа все 
еще остается предположительным. Н.П. Лихачевым 
печати связывались с княжеской сфрагистикой 
[Лихачев, 1928, с. 161-163]. В.Л. Янин помещает эту 
разновидность среди печатей “ сомнительной 
принадлеж ности” , выделяя ее в отдельную  
подгруппу “ анонимных печатей с изображением 
Б огом атери ” . Б ольш инство “ богор од и ч н ы х 
анонимных булл” относится  им к разряду 
епископских печатей, характерной особенностью 
которого является использование в оформлении 
традиционного для древнерусских церковных 
печатей XII в. изображения Богоматери в сочетании 
с патрональным изображением князя, в земле 
которого находилась епархия [Янин, 1970, с. 147- 
150]. По мнению В.Л. Янина, печати этого типа 
могут охватывать хронологический промежуток от 
второй половины XI в. (№ 315, 316) вплоть до ХН- 
Х Ш  вв. [Янин, 1970, с. 150].

Среди печатей рассматриваемой разновидности 
преобладают буллы, несущие на обеих сторонах 
изображения Богоматери и святых в поясных либо 
погрудных изводах -  12-ть из 18-ти экземпляров 
матриц [см.: Янин, 1970, №№ 313-319,322,323; Янин, 
Гайдуков, 1998, №№ 311а, 314а, 315а]. Печати с 
ростовы ми изображениями на обеих сторонах 
соответственно представлены 6-ью образцами [см.: 
Янин, 1970,№ №312,320,321;Янин,Гайдуков, 1998, 
№ 3156, 317а, 3176]. Сочетание на одной печати 
изображений в поясном и р остовом  изводах, 
аналогичное комбинации на моливдовуле со 
Старокиевской горы, не встречено.

О тносительно представленных на печатях 
иконограф ических типов Б огом атери мож но 
отметить следующее. Буллы этой разновидности 
воспроизводят преимущественно Богоматерь в 
типе “ Знамения” (10 экз.) или “ Оранты” (6 экз.). 
Одна печать представляет Б огом атерь 
восседающей на престоле [Янин, 1970, № 321].
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Идентификация типа изображения Богоматери на 
печати № 311а затруднена.

Прямых сю ж етны х аналогий об о р о тн о й  
стороне печати с киевского детинца среди булл 
этого типа не известно. Оборотная сторона одной 
печати, обнаруженной в пределах рязанской земли, 
несет ростовое парное изображение святых Бориса 
и Глеба [Янин, 1970, № 312].

Из к орп уса  древн ерусски х печатей, 
атрибутированн ы х тем или иным лицам, и, 
соответственно, определяемых хронологически 
более точно, в качестве стилистически близких 
рассматриваемому образцу могут быть названы 
буллы князя Давыда Ростиславича, времени его 
выш городского княжения (1169-1180) [Булгакова, 
1997, № 10], а также его старшего сына Изяслава 
(ум. после 1185 г.) [Булгакова, 1998]. Их сходство 
с описываемой печатью определяется не только 
стилистическим и о соб ен н остя м и ,
подчеркиваемыми характерным исполнением 
матриц в низком рельефе, но и размерными 
характеристиками (печать Давыда Ростиславича: 
диаметр -  16-19, толщина - 3 мм; печать Изяслава 
Давыдовича: диаметр -  17,2-18, толщина -  2,6 мм). 
Обращает также внимание техническое сходство 
з а го т о в о к  этих печатей , предопределен ное 
способом  их оттискивания: так, одна из сторон 
имеет вы пуклы й край, другая н апротив - 
срезанны й, плавно скош енны й наруж у.5 
П еречисленное дает осн овани я определять 
вероятную  нижнюю дату печати с киевского 
детинца последней третью XII в.

Д атировка печати соверш енно очевидно 
указывает на ее позднейшее попадание в яму 
жилища X-XI вв.. в которой она могла оказаться 
как вследствие перепланировки этого  участка 
детинца в ХН -ХШ  вв.. о чем свидетельствуют следы 
каменной вымостки, так и во время его расчистки в 
30-е гг. X IX  в. под строител ьство церкви 
В. Стасовым, на что могут указывать находки 
обломков цемянки и плинфы. Таким образом, для 
реконструкции непосредственно связанного с 
печатью истори ко-к ул ьтурного  контекста 
топограф ические данные находки в целом 
привлекаться не должны.
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Л.В. ТОМІЛОВПЧ

НАДДНІПРЯНСЬКА ЛАНКА ТОРГОВОГО ШЛЯХУ 
СХІД-ЗАХІД В XIII - СЕРЕДИНІ XVI СТ.

In  th e  L ate  M id d le  A ge tr a d e  c o n tin u e d  t o  p la y  im p o rta n t p a r t  o f  th e  econ om ic l i f e  o f  th e  r ig h t  bank o f  th e  
D n ip er. The s p e c i f i c  fe a t u r e  o f  t r a d e  d ev e lop m en t o f  t h is  r e g io n  has d im in u t iv e  t r a d in g  ch a ra c te r .

The a r t i c l e  a n a ly ses  d ev e lop m en t s ta g e s  o f  r e la t io n s  o f  Sou th ern  K iev  la n d s and c i t i e s  o f  N orthern  B lack  Sea 
r e g io n  d u r in g  th e  p e r io d  from  th e  m id o f  Х П І c e n tu r y  up t o  th e  m id o f  XVI ce n tu ry . T here was made th e  co n c lu s io n  
th a t  t r a d e  w ent th rou gh  d i f f i c u l t  d ev e lop m en t, th e y  w ere th e  r is e s  and th e  f a l l s ,  th e  c h a r a c te r  was ch angin g  from  
A sia  t o  Europe, th e  le a d e r  changed -  f i r s t  I ta lia n s , th en  -  Turks. B oth  o f  them w ere in t e r e s t e d  in  th e  developm ent o f  
w id e  t r a d e  r e la t io n s  o f  th e  re g io n . The K iev  s la n d s m ostly  p la y  th e  p a r t  o f  in te r m e d ia r y  and im p o r te r  o f  fu r . The 
p r i n c i p a l l y  m e d ia to ry  c h a r a c te r  o f  th e  t r a d e  and absence o f  p r o je c t i o n i s t  p o l i c y  from  th e  governm ent becam e a 
reason  f o r  th e  weakness o f  S outhern  Russian m erchants, y e t  f o r  th e  tim es  o f  Old Russian S ta te , th e  end o f  ХП ce n tu ry  
-  th e  b eg in n in g  o f  ХП І ce n tu ry .

The same s i t u a t io n  s u r v iv e d  a t  th e  tim es  o f  L a te  M id d le  Ages. There w ere th e  c u t - o f f  o f  tu r n p ik e  and 
s o r r o w fu l ly  known B lack  W aylay n ear th e  South o f  K iev. T h e re fo re , t h is  t e r r i t o r y  was s itu a te d  on  th e  cro ss ro a d s  o f  
th e  main tr a d e  ways and ways o f  nomads b a n d it  cam paigns. T h is f a c t o r  p la y e d  th e  g r e a t  r o l e  in  i t s  h i s t o r i c a l  
d e s t in y  and g r e a t ly  in flu e n c e d  on  p o l i t i c a l ,  e con om ic and e th n ic  developm ent.

Проблемам, пов’язаним з розвитком торгівлі, 
її місцем в економічному житті давньоруської дер
жави, локалізацією торгівельних шляхів у цю добу, 
присвячені праці М.Я.Арістова, В.О.Ключевсько- 
го, В.Г.Василевського, Б.О.Рибакова. В.П.Даркеви- 
ча, М.Ф.Котляра, В.М.Зоценка та ін. Вони дово
дять високий рівень розвитку торгівельних відно
син, як на нижній ланці, тобто товарообмін-торгів- 
ля між міським центром та сільською околицею, 
середній - економічні зв’язки між окремими регіо
нами (наприклад, Києва зі Львовом, Володимиром 
Волинським та Володимиром на-Клязмі тощ о) і 
вищій - контакти з західноєвропейськими, арабсь
кими країнами та Візантією.

Дослідники неодноразово підкреслювали особ
ливе значення для Русі міжнародної торгівлі, в якій 
вона, перш за все, виконувала посередницьку роль, 
являючи собою  зв'язкову ланку між Сходом та За
ходом. Так було в часи активного функціонування 
“ Ш овкового шляху’’ в VIII-IX ст., шляху “ з варяг в 
греки’’ в Х -Х І ст. і в період пізнього середньовіччя.

В кінці XIX  ст. В.О.Ключевським була вислов
лена думка про те, що внаслідок зміни міжнародної 
обстановки відбувся занепад торгівлі Києва в 
сер.XII ст. Причинами цього явища він вважав: 
походи турків-сельджуків та руйнування ними 
арабських країн, що відрізало ряд східних держав 
від Русі; прихід в XI ст. в південноруські степи, че
рез які проходили торгівельні траси, ворожих до Русі 
половців, що ще більш ускладнило зв’язок; поява 
на Чорному морі італійських купців, які склали серй
озну конкуренцію руському купецтву; зміни торгі
вельних шляхів внаслідок хрестових походів -  вста
новлення прямих контактів між Західною Європою 
та країнами Ближнього Сходу, оминаючи Київ; 
поява інтересу до хутра (довгий час вважалося, що 
пріоритет в цій галузі належав Північно-Східній 
Русі). Падіння ж Константинополя під ударами хре
стоносців в 1204 р. остаточно паралізувало києво- 
візантійську торгівлю [Ключевский, 1988. с. 284-286]. 
Цю ж думку в кін. 40-х - 50-х рр. відстоював Б.О. 
Рибаков [Рыбаков, 1948, с. 318]. Завдяки цим вче
ним дані погляди надовго вкорінилися у вітчизняній 
історіографії.

А  між тим, письмові джерела (наприклад, кар
та Ідрісі 1154 р., введена у науковий обіг тим же 
Б.О.Рибаковим [Рыбаков, 1952]), а особливо архе
ологічні дослідження (матеріали розкопок в Києві

за останні 20 років [Толочко, Ивакин, 1986, с. 252, 
271; Толочко, 1983; Стародавній Київ, 1993]) дово
дять, що найбільшого економічного розвитку Київ 
досяг саме в XII - на поч. XIII ст. і торгівельні зв’яз
ки його в цей час були широкими і активними.

Розвитку торгівлі Київщини в післямонгольсь- 
кий час і період пізнього середньовіччя спеціальних 
праць не присвячено, але окремі питання, пов'язані 
з широким колом проблем економічного розвитку і 
ролі в ньому торгівлі, висвітлюються в працях О.Ан- 
дріяшева [Андріяшев, 1926], О.Верзилова [Верзилов. 
1892], П .Г .К лепатського [Клепатский, 1912], 
М.Ф.Котляра [Котляр, 1971]. Цим же питанням при
діляється увага в грунтовному дослідженні М.Гру- 
шевського [Грушевський, 1995]. Останнім часом з’я
вився збірник документів, присвячених висвітленню 
розвитку торгівлі в Наддніпрянщині та Волині в XIV 
- сер. XVII ст. [Торгівля на Україні, 1990] та стаття 
О.Сидоренко [Сидоренко, 1994, с. 29-45].

Загалом, дослідники сходяться на думці, що 
пограбування міст і земель кочовиками під час 
монгольського нашестя зруйнувало їх господар
ство, зменшило кількість населення Подніпров’я. 
Монгольське завоювання призвело до розриву тор
гівельних зв’язків Русі як з Заходом, так і зі Сходом, 
що стало причиною занепаду руської торгівлі у 
другій половині XIII ст. [Каргалов, 1967, с. 205] Від 
сер. X IV  ст. починається поступове економічне 
відродження, незважаючи на набіги орд зі Степу, 
які гальмували розвиток господарства, негативно 
впливали на природний приріст населення. Таке 
уявлення є найбільш поширеним при характерис
тиці економічного розвитку Подніпров’я кін. XIII- 
поч. X IV  ст. у вітчизняній історичній літературі. 
Треба зауважити, що існує інша точка зору (загаль
на, без прив’язання до будь-якого регіону): істори- 
ки-сходознавці (В.В.Бартольд, Ф.І.Успенський) 
відзначали, що в зв’язку зі створенням Монгольсь
кої імперії відбувається активний розвиток руської 
зовнішньої торгівлі взагалі і особливо Східної Євро
пи з країнами Середнього та Ближнього Сходу. Яка 
з двох точок зору має більшу рацію?

Звернемося до джерел. Щ одо внутріш ньої 
торгівлі, її підставової ланки - товарообмін-торгів- 
ля між ремісничими містами та сільськогосподар- 
чою околицею - то в цій галузі в нашому розпоряд
женні перш за все археологічні джерела. Помітне 
кількісне зменшення селищ та, особливо, міст, які
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були центрами ремесла, свідчить про певні регре
сивні тенденції в економіці регіону. Так, на Пороссі 
були зруйновані найбільші міста - Родень, Торчеськ. 
Протягом кін. XIII - X IV  ст. на селище перетворив
ся Ю р’їв. Г.А. Федоров-Давидов відзначає, що в 
післямонгольський період на П ороссі не відомо 
жодного кочівницького поховання з монетами, що, 
на його думку, дає підстави говорити про занепад 
економічного життя кочовиків цього регіону [Фе
доров-Давыдов, 1966, с. 216]. Останнє, на наш по
гляд, пов’язане з перехідним етапом в житті тюр
кського населення, яке залишилося на Пороссі: 
відбувається перехід до землеробства ]  промислів, 
можливо присадибного скотарства. Й ого причи
ною, в свою чергу, стала криза напівкочового ско
тарства, викликана відкочуванням основної маси 
Чорноклобуцького союзу в Подністров’я та Повол
жя. Щ одо розвитку землеробства, то в зв’язку зі 
зменшенням також слав’янського населення і в цій 
галузі спостерігається певний спад.

Внаслідок вищезгаданих причин, господарство 
набуває більш замкнутий, натуральний характер. 
Таким чином, торгівля міста з селом,а також обмін 
продуктів тваринництва на плоди землеробства, на 
наш погляд, знаходились в занепаді. Такий стан 
речей тривав принаймні до поч. XIV  ст.

Стосовно розвитку зовнішньої торгівлі, маємо 
писемні свідчення. В 1246-1247 рр. Плано Карпіні, 
прямуючи як папський посланець до Орди через 
Київ та назад, зустрів тут багато іноземних купців 
- “ Михайло Генуезький, а також Ворфоламей, Ма- 
нуїл Венеціанський, Яків Реверій з Акри, Микола 
Пізанський; це найбільш головні. Інші, найменш 
важливі, суть: Марк, Генріх, Іоанн Вазій, другий 
Генріх Бонадіес, Петро Пасхамі; було ще багато 
інших, але їх імена нам не відомі [Плано Карпини, 
1957, с. 82]. Тобто, щонайбільше через п’ять років 
після монгольського походу на Поросся та Київ, 
міжнародні торгівельні контакти були відновлені. 
Інший мандрівник, Вільгельм Рубрук, який відвідав 
Солдаю (Судак) в 50-ті рр. XIII ст., застав там до
сить велику колонію руських купців і свідчить, що 
найбільш поширеною їх спеціалізацією була торгі
вля хутром [Вильгельм Рубрук, 1957, с. 86-87]. В. 
Сироєчковський вважає руських купців, які в другій 
половині XIII ст. привозили хутра в Крим, вихід
цями з південних князівств і зазначає, що “для XIII 
в. с несомненностью устанавливаются связи Суро- 
жа с Юго-Западной Русью” [Сыроечковский, 1935, 
с. 15]. Роль Києва, як бази створення товарних за
пасів хутра з найдавніших часів ( принаймні, з IX 
ст., коли сюди звозилось зібране першими київсь
кими князями “ полюддя”) і до періоду пізнього се
редньовіччя, визначає інша дослідниця, О.Ф.Сидо- 
ренко [Сидоренко, 1994, с. 33-34]. Вона, проаналі
зувавши товарний склад давньоруської торгівлі 
різних напрямків, дійшла до висновку, що хутра 
являли собою  основний еквівалент товарів півден
ного походження і місцевого виробництва.

Отже, маємо докази швидкого відновлення 
міжнародної торгівлі в сер. XIII ст., а досить велике 
скупчення окремих нумізматичних знахідок та 
скарбів у Нижньому П ороссі, де пролягав шлях 
Крим - Київ, свідчить про її активність [Данилевич, 
1895, с.3-7; Козубовский, 1992, с. І ЗО-148].

Читаючи мемуари Плано Карпіні або ознайом
люючись з матеріалами археологічних досліджень, 
які фіксують значні колонії іноземних купців у вели
ких руських містах, що особливо розростаються в 
XII ст., впадає в око велика чисельність іноземного 
купецтва. О.Ф. Сидоренко пояснює це переважно 
транзитним характером південноруської торгівлі. В 
Х-ХІ ст. нагромадження у Києві (по дорозі між Схо
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дом та Заходом) товарів візантійського, чорноморсь
кого асортименту забезпечувалось головним чином 
руськими купцями - “ гречниками” , організованими 
в могутню корпорацію [Сидоренко, 1994, с.32]. Ево
люція торгівлі складового типу сприяла виникнен
ню в місті колоній іноземних купців, своєрідних се
редньовічних товарних баз і торгівельних представ
ництв різних країн, що дозволяло купцям гаранто
вано закуповувати в Києві товари різного походжен
ня, не вдаючись до більш далеких подорожей за ними.

На нашу думку, одним з факторів, чому руське 
купецтво у Києві з XII ст. почало поступово втра
чати домінуюче положення, була відсутність князі
вської династії. Часто змінюючи один одного князі 
з різних гілок династії Рюриковичів не завжди мали 
контакт з місцевим купецтвом і не переймались його 
проблемами. Тобто, основними причинами посту
пової втрати лідерства руського купецтва були пе
реважно транзитний характер південноруської 
торгівлі та відсутність протекціоністської політики 
уряду.

Імовірно, цей процес активізувався після Батиє- 
вого погрому. “ Гречники” , як найбагатший торгі- 
вельний прош арок постраж дали найбільше. 
Арабський історик Ібн-ель-Асир свідчить, що ще 
після невдалої для русько-половецьких військ бит
ви на р. Калці в 1223 р. багато з руських іменитих 
купців переправились на кораблях в мусульманські 
землі, щоб врятувати свої багатства [Тизенгаузен, 
1884, с.63]. Ослаблення руського етнічного елемен
ту серед купецтва в ХІІ-ХІІІ ст. започаткувало пев
ну історичну традицію: в XIV-XVI ст. він також буде 
слабким, провідну роль в українській торгівлі 
відіграватимуть вірмени та євреї ( на Західній Ук
раїні, яка входила до складу Польщі з сер. XIV  ст. 
ще й німці), які, скориставшись моментом, займуть 
вільну соціальну нішу - перші - в сер,- кін. XIII ст., 
другі -в в кін. XIV-XV ст. [Грушевський, 1995, с.8-9]

Таким чином, можна зробити висновок, що, 
хоча зовнішня торгівля Київської землі після мон
гольського походу 1240 р. була швидко відновлена 
та активно функціонувала, зиски від цієї торгівля 
одержували переважно іноземні купці та монгольсь
ка адміністрація, яка встановила митниці в півден- 
норуських степах (Тавань та, ймовірно, Черкаси), 
серед місцевої купецької корпорації руський елемент 
також втрачає свої позиції.

Розглянемо проблему розвитку торгівлі півден- 
норуських земель в XIII-XVI ст. з іншого боку - в 
руслі загальноєвропейських тенденцій, особливо в 
чорноморському басейні, що мало велике значен
ня, враховуючи переважно посередницький харак
тер цієї торгівлі.

Поросся було ланкою торгівельного шляху Київ 
- міста Північного Причорномор’я ( перш за все 
кримські, в період ХІ-ХІІІ ст. Солдая ( Судак), з 
сер. XIII ст. - Кафа).

Зміни політико-економічної ситуації в Східно
му Середземномор’ї та суміжних з ним регіонах, які 
відбулись в XIII ст., зумовили зміну напрямків маг
істральних шляхів міжнародної торгівлі, що забез
печило Трапезунду, Тані і Кафі роль її головних 
посередницьких центрів [Карпов, 1994, с. 6].

В 1204 р. учасники Четвертого хрестового по
ходу оволоділи Константинополем. Процес втра
ти візантійською столицею ролі головного торгі- 
вельно-розподільного центру на Леванті, який роз
почався задовго до цього, завершився; рухнула і 
візантійська торгова монополія на Чорному морі, 
яка забезпечувалася контролем над протоками. І 
хоча Константинопіль після відновлення імперії в 
1261 р. залишався великим містом, колишнє зна
чення було втрачене назавжди. Провінційні міста
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(Трапезунд, Фесалоніки) перетягнули на себе час
тину його колишніх функцій. Конкуренцію їм скла
ли генуезькі та венеціанські торгові факторії на 
Середземному, Чорному та Азовському морях.

Особлива роль на Леванті належала в XIII-XV 
ст. Венеції. Саме вона в найбільшому ступені ско
ристалась наслідками Четвертого хрестового похо
ду для організації потужного колоніального доме
ну на Сході. Венеція разом з Генуєю стали східни
ми воротами Європи, найбільшими посередника
ми в торгівлі Заходу з Левантом [Соколов, І963, с. 
55]. Освоєння Генуєю “ Великого моря” , як назива
ли італійці давній Понт Евксинський, було запо
чатковано Німфейською угодою 1261 р. з нікейсь- 
ким, потім візантійським, імператором Михайлом 
VIII Палеологом. З 60-х рр. XIII ст. починається 
інтенсивний процес генуезької, а з поч. X IV  ст. - 
венеціанської колонізації Причорномор’я [Соколов, 
1963, с. 57]. Особливо ця колонізація отримала по
штовх після “ відкриття” проток (тобто вільного 
проходу італійських судів в раніше закрите для них 
Чорне море), зруйнування монголами давніх тор
гових центрів Ближнього Сходу ( перш за все, Баг
даду, 1258 р.), загибелі останніх володінь хресто
носців в Сирії та Палестині (1291 р.) і папських за
борон на торгівлю з мамелюкським Єгиптом, що в 
цілому призвело до занепаду західноєвропейської 
торгівлі зі Східним Середземномор’ям.

Створення монгольських держав ( ільханів і 
Золотої Орди), які розповсюдили свою владу на ве
личезні території від Китаю до Чорного та Азовсь
кого морів, і в межах яких була створена найкраща 
на той час система комунікацій, що включала на
лагоджену ямську службу, супроводжувальні охо
ронні грамоти, мережу караван-базарів, інспекції. 
Все це зробило шлях з глибин Азії через підконт
рольну монголам територію найбільш зручним та 
безпечним [Карпов, 1994, с.8], підтримувало функ
ціонування, принаймні в кін. XIII - першій пол. XIV 
ст., трансазіатських торгових шляхів від берегів 
Чорного моря до Каспія, Ірана, Середньої Азії, Індії 
та Китая, сприяло посиленню значення азово- чор
номорських портів як головних центрів міжнарод
ної транзитної торговлі Західної Європи зі Сходом, 
Руссю, Закавказзям [Бадян, Чиперис, 1974, с. 175].

Дослідники визначають три етапи в розвитку 
північночорноморської торгівлі XIII - кін. X V  ст. 
Перший охоплює другу пол. XIII ст. - першу пол. 
XIV, другий триває з кін. XIV  до першої пол. XV, 
третій - 50-70 рр. X V  ст.[Еманов, Попов, 1988, с. 76] 
На першому етапі, завдяки підприємницькій діяль
ності Генуї та Венеції, чорноморська торгівля була 
виведена зі стану регіональної замкнутості і перей
шла в узгодження зі світовими торговими комуні
каціями [Еманов, Попов, 1988, с. 83]. Були встанов
лені торгівельні зв’язки італійських колоній з Рус
сю, Поволжям, Золотою Ордою, середиьоазійськи- 
ми містами, Кавказом, Єгиптом, Індією і Китаєм. 
Це був період найбільшого розквіту італійських 
факторій (перш за все Кафи та Тани).

З другої половини XIV  ст. в зв’язку з загаль
ним погіршенням економічної кон’юнктури та кри
зою основних держав чорноморського басейну - 
Золотої Орди та держави ільханів - спостерігається 
спад в розвитку світової торгівлі. Економічна кри
за викликала ослаблення транзитної торгівлі, але 
привела до активізації регіональної, в якій брали 
участь як італійські, так і місцеві купці. На початку 
X V  ст. намітився короткочасний підйом, в цілому 
перша пол. XV  ст. характеризується поглибленням 
процесу регіоналізації. Італійський купецький кап
італ виявляє ознаки кризи, що зумовлено як внутр
ішніми закономірностями розвитку, так і причина

ми зовнішніми: розпадом Золотої Орди, яка забез
печувала сполучення зі Сходом, формуванням на
ціональних держав в Чорноморському басейні з 
власним купецьким станом і висуванням Турції як 
основної політичної та економічної сили на Чорно
му морі [Еманов, Попов, 1988, с. 85].

На третьому етапі, в 50-70-ті рр. XV  ст. відбу
лося замикання обміну рамками Чорноморського 
регіону. Прямі зв’язки з середземноморськими рин
ками втратили своє значення. Зовнішні контакти 
перемістились до кордонів регіону, розповсюдив
шись по всьому його периметру [Бадян, Чиперис, 
1974, с. 187]. Становище кримських міст, зокрема 
Кафи, різко погіршилось в зв’язку з захопленням 
Константинополя турками. Влітку 1455 р. турки 
осадили Боспор Фракійський, внаслідок чого жо
ден корабель не міг потрапити з Середземного моря 
до Чорного [Бадян, Чиперис, 1974, с. 189]. В 50-70- 
ті рр. діапазон торгівельних зв’язків Кафи звузив
ся, однак місто продовжувало торгувати з М ос
ковською державою, Південно-Західною Руссю і 
країнами Східної Європи. Більше того, в кін. X V  
ст. Кафа стає головним центром руської торгівлі в 
Причорномор’ї. Економічні контакти Кафи з М ос
квою, молдовськими містами, Львовом та Києвом 
продовжувались до захоплення Кафи турками у 
червні 1475 р. [Катюшин, 1998, с. 10 1]

Італійські факторії припинили своє існування, 
всі приморські міста та укріплення опинились у ру
ках турків. З цього часу починається четвертий пе
ріод в причорноморській торгівлі, в якому Київщи
на займала також певне місце. Османи переімену- 
вали Кафу на Кефе, зберегли за нею статус голов
ного торгівельного, адміністративного та політич
ного центру Криму та Причорномор’я. Кефе дала 
назву провінції, до якої входив південно-східний 
Крим та частина Тамані : Кафська ліва [Катюшин, 
1998, с. 121].

Таким чином, причорноморська торгівля в XIII- 
сер. XVI ст. пройшла складний розвиток, зазнав
ши піднесення і падіння, змінювався її характер - 
від трансакційного до регіонального, змінювався 
лідер - спочатку італійці, потім турки. І перші, і другі 
були зацікавлені у розвитку якнайширших торгі
вельних зв’язків у цьому регіоні.

Значне місце у торгівлі з чорноморськими міста
ми посідала Південна Русь, особливо, напевно, в 
період з 20-х до 70-х рр. XV  ст., коли кордони Ве
ликого князівства Литовського (до якого входили 
південноруські землі) розширились до берегів Чор
ного моря. Кафа постачала в цілий ряд європейсь
ких країн східні товари (візантійські килими, серед- 
ньоазійський шовк, спеції).

Один зі шляхів з Криму в країни Західної Євро
пи проходив через Київ. З Кафи вивозились на Захід 
руські хутра (як було зауважено, в кін. XIII- на поч. 
XIV  ст. головним поставником їх були південно- 
руські землі, пізніше до них приєдналися і північно- 
східні, але перші свого значення не втратили). Крім 
того, Кафа виконувала функцію концентрації про
дуктів промислів, аграрного та сільського госпо
дарств (як найближчої периферії, так і всього Чор
номор’я) з метою наступного експорту [Еманов, 
Попов, 1988, с. 77-79]. На першому місці було зер
но, за ним йшов віск (для свічного та паперового 
виробництва), квасці, бичі, баранячі та козлячі 
шкіри, риба. Якась кількість зерна періодично за
куповувалась в Подніпровії, але загалом цей регі
он становив для кримських факторій інтерес як 
імпортер хутра.

У зв’язку з економічним розвитком італійських 
колоній (особливо Тани та Кафи) постає питання, 
пов’язане з работоргівлею. У  вітчизняній історіо
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графії вкорінилася думка про масові втрати насе
лення Середнього Подніпров’я протягом всього пе
ріоду X lll-cep.XV I ст. (і далі, до кін.ХУІІІ ст., до 
часу перемог у російсько-турецьких війнах та при
єднання Криму до Російської імперії) внаслідок та
тарських набігів, захоплення ясиру та продаж його 
в чорноморських портах з метою подальш ого 
відправлення в країни Сходу (Сірія, Єгипет) та За
хідної Європи (переважно до Італії та Іспанії) [Ба
дян, Чиперис, 1974, с. 178-179] .

Дійсно, роль Кафи в експорті рабів була особ
ливо велика, що зумовлювалось її монополією на 
транспортування невільників, гарантованою уго
дами з місцевими правителями [Еманов, Попов, 
1988, с. 82]. Згідно з актами канцелярій Тани та 
Кафи, вивозилося в середньому до 2 тис. чоловік 
на рік [Еманов, Попов, 1988, с. 82]. Але серед них 
русинів було дуже мало. Більшість рабів належало 
до адиго-черкеської народності. В актах купівлі- 
продажу також згадуються абхазці, лезгіни, тата
ри, русини [Бадян, Чиперис, І974,с. І 79]. Крім того, 
до обов ’язків католицького єпископа Кафи входив 
нагляд за тим, щоб звідти не вивозилися раби-хри- 
стияни [Еманов, Попов, 1988, с. 82]. У другій поло
вині XIII ст. найбільше вивозилося половців.

Ситуація дещо змінюється в кін. XV- першій 
пол. XVI ст. у зв’язку зі створенням Кримського 
ханства, яке не мало постійних прибутків, як Золо
та Орда, у вигляді данини чи мит від розвинутої 
торгівлі. Чорноморські порти знаходились в руках 
Туреччини, яка, правда, робила певні виплати своє
му васалу, але цих коштів, як і плодів скотарського 
господарства на досить невеликій території Кримсь
кого півострова для зростаючої кількості татарсь
кого населення було недостатньо. І одним з суттє
вих джерел поповнення як державної скарбниці, так 
і власної кишені стають грабіжницькі походи на 
руські землі з м етою  захоплення ясиру 
[Podhorodiecki, 1987, с.46-47].

Збереглася достатня кількість джерел для ло
калізації торгівельних шляхів, які проходили по те
риторії Правобережного Подніпров’я - письмових, 
картографічних, нумізматичних.

До перших відносяться свідчення мандрівників 
Плано Карпіні (1246-1247 рр.), Амбродж іо Кон- 
таріні (1473-1475рр.),С.Герберштейна (кін. X V -поч. 
XVI ст.), Михалона Литвина (1550 р.), а також лю- 
страція Канівського замку 1552 р. Картографи 
фіксують досліджувану магістраль починаючи від 
карти Ідрісі 1154 р. і пізніше: Микола Кузанський 
(1507 р.), Я.Гастольдо (1548 р.), Р.Гастольдо (1562 
р.), Антоній Від (1537 р.), є вона на картах всіх ви
дань “ Записок о Московии” С.Герберштейна. Ну
мізматичні дані, зібрані в працях В.Антоновича, 
М.Біляшівського, В.Даниловича, М.Котляра, Г.Ко- 
зубовського підтверджують значну кількість окре
мих знахідок та скарбів на нижньому Пороссі (особ
ливо в p-ні Канева) та вздовж правого берега Дніпра 
від Києва до Канева.

Отже, торгівельний шлях Київ - причорно
морські міста вздовж правого берега Дніпра з клю
човим пунктом Каневом був зафіксований картою 
Ідрісі 1154р., яка, крім графічної, досить незрозумі
лої частини, містить опис. Причому Канів згадуєть
ся двічі: як пункт між Олешшям ( також важливою 
перевалочною базою згаданого шляху, яка знахо
дилась на Пониззі) , і вдруге - коли мандрівник 
йшов з півдня, зі степів Білої Куманії (ймовірно, 
пониззя Бугу та Дністра) на північний захід, по са
мому кордону Київського та Володимирського 
князівств, повідомляючи з кож ного міста про 
відстань до великих відомих міст на Подніпров’ї' 
[Рыбаков, 1952, с. 38]. Необхідно зауважити, що
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карта Ідрісі є досить плутаним джерелом. Причина 
цього криється в тому, що сам автор на Русі ніколи 
не був, одержував відомості від своїх агентів і звідси 
основний недолік цього картографічного зводу - не
узгодженість між собою  повідомлень, одержаних з 
різних джерел [Рыбаков, 1952, с.6 ]. Так, наприклад, 
Канів згадується під двома різними назвами - Кано 
і Кініов, деякі траси, що в реальності існували окре
мо, поєднані у арабського письменника в одну. При
кладом є включення києво-канівського відрізку до 
магістралі Київ - Булгар, хоча з інших джерел відо
мо, що остання проходила від Києва по лівому бе
резі Дніпра через Переяславль [Рыбаков, 1952, с.ЗІ- 
38; Рыбаков, І948,с. 10-45] .

Д орогою , описаною Ідрісі, їхав, здається, в 
1246-1247 рр. Плано Карпіні, просуваючись спочат
ку по правому березі Дніпра до Канева і наступно
го населеного пункту, що знаходився неподалік, 
теж, напевно, на дніпровському березі, потім п’ять 
днів до першої татарської застави (частина шляху 
пролягала по кризі, оскільки була зима, тому місце 
переправи на лівий берег було не зазначено) і далі 
десь на пониззі звернув на схід, на Поволжя, в став
ку Бату [Плано Карпини, 1957, с. 67-70]. Але, на
певно, цей шлях не використовувався активно як 
торгівельний, оскільки про нього не згадують ні 
більш ранні, ні більш пізні джерела.

Про торгівельний шлях з Києва до Криму з пе
ревалочними базами у Каневі та Черкасах згаду
ють А.Контаріні, С.Герберштейн [Барбаро и Кон- 
тарини о России, 1971, с. 2 12; Герберштейн, 1988, с. 
185]. МЛитвин писав, що “ нема шляху більш зна
ного, як старовинна, бита і добре відома дорога, 
що веде з Чорноморського порту - міста Кафи, че
рез ворота Тавріки, на таванський перевіз на Дніпрі, 
а звідти до Києва...’ ’ [Січинський, 1992, с. 50].

Л ю страцією  К анівського замку 1552 р. не 
тільки фіксується проходження згаданої магістралі 
через цей замок, але й визначається сплата на ко
ристь старости з караванів, які проходять з Києва 
або з Орди, описуються два варіанти шляху, якими 
можна трапити з Канева до Києва - по суходолу 
правим берегом Дніпра, або по воді човнами. 
Більше того , засвідчуються привілеї канівських 
міщан - тільки вони можуть перевозити або супро
воджувати каравани [АЮЗР, 1886, с. 91-106]. Крім 
т о го , в цей період Канів був пунктом і інш ої 
торгівельної магістралі, яка пов’язувала Московію 
з півднем, адже канівський замок з давньоруських 
часів охороняв переправу через Дніпро. Та сама 
люстрація згадує про проходження великого кара
вану з Московії (більше 100 возів), який намагався 
обійти Канів стороною , ймовірно, щоб уникнути 
сплати мита [АЮЗР, 1886, с. 91-106].

У  картографії, як було вже зауважено, також 
знайшлось відображення досліджуваного шляху. На 
картах М .Кузанського, Я. та Р.Гастольдо та ін. 
обов ’язково фіксуються Тавань, Канів або Черка
си (інколи і перший, і другий) - ключеві пункти киє- 
во-кримської магістралі, можливо, місця збору мита 
[Кордт, 1899, карти 4, П , ІЗ, 14, 22; Кордт, 19Ю, 
карта 19]. На карті Я.Гастольдо (1548 р . ) відсутній 
навіть Київ, але Гавань є .

Дослідженню торгівельних шляхів на Право
бережній Україні присвячені праці О.Верзилова 
[Верзилов, 1892, с. 12-21], Е.Руліковського, О.Яб- 
лоновського [Jablonowski, 1897, с.49-51,362-365] 
відзначають наступні напрямки південної магіст
ралі, яка проходила по цій території і яку ми перед 
цим спробували локалізувати:

І . Шлях з півдня вздовж узбережжя Дніпра до 
Канева та Черкас, а далі на човнах до Києва - вва
жається головним шляхом міжнародноїторгівлі ще
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з давньоруських часів, не втратив він свого зна
чення і протягом кількох наступних століть.

2. Гостинець Трипільський, часто званий та
кож „гон ч ою  д о р о г о ю ” (від сл. гонець) йшов 
вздовж Дніпровського узбережжя, проходячи від 
Трипілля далі на Канев та Черкаси, де звертав до 
Торговиці над Синюхою, а там через степи, звані 
“ дикими полями” доходив до головного перевозу 
в стороні Перекопу та Тавані. Це т. з. “ путь соля
ний” , відомий за часів Київської Русі, а в X V  ст. 
званий “ дозвольоною дорогою ” , завдяки цьому 
шляху відбувалось регулярне сполучення Києва з 
Кримом та Туреччиною.

Це дві основні торгівельні траси, які існували 
протягом всього періоду пізнього середньовіччя, 
починаючи з давньоруської доби і саме вони стали 
серйозними факторами, які вплинули на економіч
ний розвиток Правобережного Подніпров’я в цей 
період, можливо, стимулювали активність його 
відродження після батиєвого походу 1240 р., були 
тією привабливою обставиною, яка скерувала на 
ці землі литовську експансію.

Необхідно звернути увагу ще на один шлях, 
який сумно відомий під назвою “ Чорного” і проля
гав через самий центр Поросся. Він, зрештою, та
кож відомий принаймні з давньоруських часів. По 
ньому лукоморські половці, які мешкали на Пониззі, 
приходили на Русь (в основному на П оросся). 
С.О.Плєтньова вважає, що пролягав він “ по пра
вому березі Дніпра, між рікою і потужним лісовим 
масивом, який захищав від степовиків Поросся з 
півдня” [Плетнева, 1990, с. 151]. Напрямок повністю 
збігається з пізнішим описом “ Чорного шляху” : він 
починався в Чорному лісі, де татари звикли хова
тися після масової переправи через Синю воду. Від 
Чорного лісу шлях направлявся на захід з відхилен
ням на північ, по водорозділу Дніпра та Буга, повз 
ліси - Нерубайла та Лебедина. За Лебедином він 
розділявся на дві гілки, які охоплювали з двох боків 
ліса : Ромчин та Вербич. О б ’єднавшись знову на
проти Ольшанки, Чорний шлях йшов далі між дво
ма лісами: з одного боку - Кириловим, з другого - 
Майдановим і Качкиним, на верхів’я Баскуна (де 
тепер Тараща), звідти на Юшків Ріг (саме тут, за 
люстраціями XVII ст., білоцерківські міщани несли 
польову сторожу - Л. Т.) та Руду Цицілію - на Ста
вища і в верхів’ях Гнилої Бахви знову розділявся. 
Одна гілка, притримуючись течії р.Рось, йшла до 
Білої Церкви і далі по водорозділу Рута та Кам’ян
ки - в глибину Полісся, друга - від Гнилої Бахви, 
мимо П ’ятигір, звертала в верхів’я Росі, звідти - на 
водорозділ Гнилоп’ята і Роставиці, повз Житомир, 
і також на Полісся [Клепатский, 19 12, с. 49-51].

Цей шлях також періодично використовувався 
як торгівельний, і, схоже, саме на нього намагались 
звернути купці, бажаючи оминути митниці, про що 
розповідають документи кін. XV- сер. XVI ст.

Треба зазначити, що найбільш докладно зоб
раженим Чорний шлях є на карті Г.Боплана 1648 
р. Але в кін. XVI- на поч. XVII ст. була побудована 
нова система оборони в Середньому Подніпров’ї, 
яка, зрештою, була дуже подібна до давньоруської 
і спиралася на невеликі, але густо посаджені замки. 
Зрозуміло, що з її виникненням не міг не трансфор
муватись Чорний шлях - кримські набіги мусили 
оминати ці укріплення. Г.Боплан зафіксував саме 
цей етап. Тому ми змушені відмовитись від викори
стання цього джерела. Але в цілому, головний на
прямок не змінився, його неможливо змінити - як 
торгівельні шляхи, так і грабіжницькі, орієнтува
лись або на водорозділи, або проходили по берегах 
річок, намагаючись уникнути зайвих переправ [Ры
баков, 1952, с. 40].

Важливим є питання: в який період який зі 
шляхів використовувався  більш інтенсивно? 
Відповідь на це запитання можуть дати лише док
ладна характеристика політико-економічної ситу
ації в регіоні та нумізматичні дані.

Використання Трипільського гостинця та шля
ху вздовж правого узбережжя Дніпра було зумовле
но не тільки зручністю та традиційністю цих магіст
ралей, але і стародавнім складовим правом Києва, 
що діяло з давньоруських часів. Воно могло бути 
проігнорованим тільки в період безумовного пол
ітичного пріоритету Золотої Орди над Київщиною, 
в другій половині XIII- в першій половині XIV  ст. : 
Чорний шлях пролягав в обхід Києва і взагалі фак
тично за межами Київської землі, по території Східно
го Поділля - ординського улусу. Можна припусти
ти, що монголи в зазначений період використали 
відому здавна половецьку дорогу як торгівельну, і в 
такій якості вона функціонувала весь монгольський 
період, частково захоплюючи і литовський - скарби, 
які локалізуються вздовж неї, сягають поч. XV  ст. 
Щоправда, більш пізні скарби кін. XIV- поч. X V  ст. 
можна пояснити ординськими походами 1399 та 1416 
рр. на Київщину, коли населення ховало свої збере
ження, рятуючи їх від нападників. Таким чином, ло
гічно припустити, що з переходом Києва і Київської 
землі під литовську владу складове право Києва і 
монопольність шляхів, які проходили через нього, 
були відновлені. Чорний шлях офіційно як торгівель- 
на магістраль перестав використовуватись, але інко
ли на нього звертали купці, намагаючись уникнути 
мита. Цим пояснюється, чому зазначений шлях не 
згадується в документах - існував в цій якості недо
вго і в досить віддалені часи, бідні на письмові звістки. 
У  західних документах згадується “ via tatarica” (“та
тарський шлях” ), але, як випливає з досліджень 
С.Кутшеби, Л.Харевічової, М.Котляра, В.Крота 
[Kutrzeba, 1903, с. І91 Charawiczowa, 1925, Котляр, 
1966, с. 135-148, Крот, 1988, 87-100], він проходив 
південніше. Скоріш за все, це був т.з. Кучманський 
шлях [Крот, 1988, с. 88].

Після захоплення Польщею Львова, він стає 
ключовим містом у східній торгівлі, “ сухим портом 
Сходу” . Це місто мало значення і в попередній час, 
оскільки через нього проходила згадувана вже “ via 
tatarica” , але особливо воно підноситься в кін. XIV- 
XV  ст., коли через Львів була прокладена т.з. Мол
давська дорога і він отримав цілу низку привілеїв 
від польського уряду. М олдавський шлях був 
найбільш активно використовуваним в зазначений 
період - зручний, коротший, протегований молдавсь
ким та польським урядами [Крот, 1988, с. 88]. З ним 
конкурував Подніпровський шлях. На наш погляд, 
він почав втрачати свої позиції перш за все через 
політичні негаразди - довгу боротьбу за Волинь в 
кін. XIV ст., через яку цей шлях проходив, що роби
ло його небезпечнішим і крім того, проторений в 
Подністров’ї шлях був більш зручним. Незважаючи 
на це, Подніпровський шлях продовжував викорис
товуватись. хоча менш інтенсивно. Але в кін. XIV- 
XV  ст. Подніпровська ланка стає частиною шляху, 
який пов’язував міста Північного Причорномор’я з 
Н овгородськ ою  та П сковською  республіками, 
Тверським князівством, Смоленщиною, Брянщиною 
[Сыроечковский, 1935, с.44; Еманов, 1996, с. 18; Си
доренко, 1992, С.99-10 1]. Цей шлях продовжував фун
кціонувати до cep. XVII ст., переживши за свою істо
рію піднесення і кризи. Особливий розквіт торгівель
них шляхів по суходолу, як Подніпровського, так і 
Подністровського припадає на X V  ст., коли турки 
захопили Константинопіль і фактично паралізува
ли морську торгівлю італійських колоній в Криму. 
До цього ж висновку дійшли В.В.Бадян та О.М. Чи-
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[ З а  кордони Київської землі

Таб. 1. Київська земля та торгові шляхи в кін. XIV - на початку XVI ст,

перис, проаналізувавши історію торгівельних відно
син Кафи: в кін. XIV ст. в зв’язку з кризою трансаз- 
ійської торгівлі та регіоналізаціею торгівлі Причор
номор’я, шлях суходолом з Кафи до Києва через 
Солхат, Перекоп і Тавань на Дніпрі набуває особ
ливого значення [Бадян, Чиперис, 1974, с. 180]. Ос
новна питома вага у зв’язках як Сходу з Заходом, 
так і Півночі з Півднем була перенесена на караванні 
магістралі. Так тривало до захоплення турками уз
бережжя Криму, що зробило їх монополістами в 
Чорноморській торгівлі; паралельно рівномірно 
співіснують суходільний та морський шляхи.

Підтвердженням наведених думок виступають 
нумізматичні джерела. Перш за все, співставлення 
відомих за джерелами торгівельних маршрутів і то 
пографія нумізматичного матеріалу підтверджує 
функціонування зазначених шляхів у досліджувану 
добу: знахідки між Києвом та Каневом і в Канівсь
кому районі співпадають з місцем локалізації двох 
торгівельних шляхів - 1/з Києва через Канів та Чер
каси і далі правим узбережжям Дніпра до Дніпровсь

кої переправи на Пониззі; 
2/ з Києва через Канев до 
Черкас, Торгавиці і далі 
степами на Пониззя до 
т о г о  ж перевозу через 
Дніпро. Д осить багато- 
численні нумізматичні 
знахідки в Таращансько- 
му районі співпадають з 
місцем проходження Чор
ного шляху, і дороги, яка 
проходила з Києва через 
Білу Церкву та Буки на 
Гнилому Тікичу до Брац- 
лава. Через К орсунь, в 
околицях якого знайдено 
два скарби, проходив 
шлях з Києва через Кагар
лик та Корсунь і вливався 
в Чорний шлях. Треба за
уважити, що ця дорога  
досить дивна: відомо, що 
вдавнину шляхи традиц
ійно проходили по бере
гам великих річок або по 
водорозділам, намагаю
чись уникнути зайвих пе
реправ, а дорога, про яку 
йдеться, на коротк ій  
відстані від Києва до Кор- 
суня принаймні 5 разів 
мусить форсувати річки. 
Значно бідніше в плані ну
мізматичних знахідок 
Верхнє Поросся ( всього 
2 - в Сквирському та По- 
пельнянському p-ні), крім 
того, вони поодинокі. Че
рез цю територію прохо
див шлях Києва через Ва
сильків, Білу Церкву, Па- 
волоч на Вінницю, але 
знахідки зафіксовані в 
стороні від нього. Заува
жене дає мож ливість 
стверджувати, що в пере
важній більшості випадків 
нумізматичні знахідки 
фіксуються недалеко тор
гівельних шляхів. На тери
торіях, менш втягнутих у 
активну торгівельну 

діяльність, розташованих далеко від важливих ма
гістралей, нумізматичних знахідок значно менше 
(Верхнє та Середнє Поросся).

Крім того, необхідно зазначити, що в складі 
скарбів та серед знахідок, які локалізуються в рай
оні Трипільського гостинця частіше зустрічаються 
монети Вацлава IV ( кін. XIV- non.XV ст.) та Воло
димира Ольгердовича (між Каневом та Трипіллям, 
с.Григорівка Канівського р-ну, с. Малі Дмитровичі 
Обухівського р-ну, с.Бучак, с.Хмільна, с.Пекарі, 
Ключники Канівського р-ну), ніж в районі Чорного 
шляху, де переважають знахідки ординських монет 
(с.Ольшаниця Т аращанського р-ну, м .Корсунь-Шев- 
ченківський, с.Чайки Миронівського р-ну, с.Керда- 
ни Таращанського р-ну, с. Стара Буда Звенігородсь- 
кого р-ну) [Козубовский, 1992]. На наш погляд, це 
свідчить про більш інтенсивне функціонування Чор
ного шляху ніж Трипільського в монгольський пер
іод, і повернення позицій другого в литовську добу.

Необхідно відзначити, що ряд дослідників (напр. 
М.Ф. Котляр) вважають, що Подніпровський шлях

торгові шляхи
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скарби (X IV -X V  ст.)Кгтг~пг\ - північна межа території, (
1----------л яка до середини XVI ст.

практично збезлюдніла . _ . . .  .^  - поодинокі знахідки (XIV - X V  ст.)

Скарби: 3 - золотоординські; Л  - литовські; Ч - червоноруські; С  - чеські

Таб. 2. Поросся в XV - в першій половині XVI ст.

в кін. X IV -на поч. X V  ст. 
майже заглох, потік товарів 
перемістився південніше, в 
П од н істр ов ’я, що пояс
нюється більшою безпекою 
останнього [Котляр, 1971].
Насправді, напади татар в 
XV-XVI ст. на Поділля трап
ляються частіше, ніж на Киї
вщину [Владимирский-Буда
нов, 1890, с. 47-78; Клепатс- 
кий, 1912, с. 115-129]. Нуміз
матичні джерела та свідчен
ня мандрівників також засв
ідчують існування досліджу
ваного нами шляху протя
гом всього періоду пізнього 
середньовіччя. Інша справа, 
що в зв’язку з кон’юнктурою 
європейського ринку, особ
ливостями розвитку при
чорноморської торгівлі та 
геополітичними змінами в 
регіоні, як це зазначалося 
раніше, дніпровський шлях 
використовувався більш чи 
менш активно.

Разом з тим, не викликає 
заперечень важливість Под
ністровської магістралі. В 
XIV ст. там існувала т.з. та
тарська дорога  ( “  via 
tatarica” ), що зазначалось 
раніше, яка проходила зі 
Львова на Кам’янець і через 
Південну Русь на Крим, в XV 
ст. торгівельний рух перено
ситься на т.з. молдавський 
шлях. Він мав дві гілки: 1/ зі 
Львова через Галич, Коло
мию, Снятии, Чернівці і Се
рет на Сучаву (головний); 21 
з Кам’янця через Хотин та 
Дорохой на Сучаву. Далі з 
Сучави на Яси до Білгорода- 
Дністровського і морем до 
Кафи або Константинополя 
[Крот, 1988, с. 88]. Таким чи
ном, подніпровський і под
ністровські шляхи існували 
паралельно, в різні часи беручи перевагу один над дру
гим. Слід зауважити, що Поділля та Київщина в XIV- 
сер. XVI ст. входили до двох різних державних утво
рень - Польського королівства та Великого князівства 
Литовського, конкуруючих між собою в галузі міжна
родної торгівлі, відповідно конкуренція розповсюд
жувалась і на торгівельні шляхи.

На Правобережному Подніпров’ї, і на Пороссі 
зокрема, існували інші шляхи, які мали скоріше рег
іональний характер, але їх існування свідчить про 
економічний розвиток цієї території, поступове ро
зірвання замкнутості, характерної для натурально
го господарства, і розвиток торгівельних стосунків.

Таким чином, Поросся знаходилось на перехресті 
важливих торгівельних магістралей та шляхів грабі
жницьких походів кочовиків, ці фактори мали вели
ку роль для його історичної долі, в значній мірі впли
нули на політико-економічний та етнічний розвиток. 
В сер. XIII ст. закордонна торгівля, яка мала перш за 
все посередницький характер, швидко відновилась. ЇЇ 
характерною рисою протягом всього періоду пізньо
го середньовіччя був переважно посередницький ха
рактер. Це стало причиною того, що, з одного боку,

вона швидко відроджувалася після будь-яких по
трясінь, а, з другого, провідну роль у ній відігравав 
іноземний елемент, у місцевій купецький корпорації 
русини також втратили позиції, переважали вірмени 
та євреї. Внутрішньорегіональна торгівля в цей час 
переживала кризу, пов’язану з руйнівними наслідка
ми батиєвого погрому та переселенням значної час
тини мешканців за межі Поросся. Економіка, а в тім, і 
торгівля, почали виходити з кризи на поч. XIV ст. Ана
логічна ситуація повторювалась кожний раз у зв’яз
ку з великим татарським походом ( 1399,1416, 1582 
рр.). Тобто, розвиток внутрішньої торгівлі значно 
відставав від розвитку зовнішньої.

Щ одо торгівельних шляхів, то локалізація ста
більних маршрутів і їх функціонування фіксуються 
протягом всього періоду пізнього середньовіччя. 
Змінювався лідер північночорноморської торгівлі 
(спочатку італійці, потім турки), її характер( від 
трансконтинентального до регіонального), але 
шляхи, які проходили через Правобережне П од
ніпров’я продовжували активно використовуватись 
і цей фактор відіграв важливу роль в історичній долі 
зазначеного регіону.
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C.M. ЗЕЛЕНКО

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОДВОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО НА ЧЕРНОМ МОРЕ В 1997-99 ГГ * *

The a r t i c l e  c o n ce rn  on  u n d erw a ter  a r c h e o lo g ic a l  re se a rch  a t  N ovy S v e t  n ear Sudak (m ed ieva l Soldaya).
There was re v e a le d  a 1 3 -cen tu ry  sh ip w reck . A cco r d in g  t o  p r e lim in a r y  e v a lu a t io n s ,ca rg o  o f  th e  s h ip  co n ta in e d  

o f  p ith o s , amphorae, k it c h e n -  and ta b lew a re , g la ss  w are and g la ze  ceram ics . U ncovered a r c h a e o lo g ic a l  m a te r ia l shou - 
wed t h a t  th e  s h ip  due t o  f i r e .

C 1997 года подводно-археологическая экспе
диция Киевского университета имени Тараса 
Ш евченко проводит обследование шельфовой 
зоны Восточного Крыма между мысом Киик-Ат- 
лама и Ай-Фока. Этот район привлекает внима
ние археологов уже давно, что связано с вопросом 
местонахождения античного Афинеона и средне
вековых Фулл, известных нам из письменных ис
точников. На этом отрезке вдоль берега была о б 
следована 100 метровая полоса шельфа. В резуль
тате были выявлены места скопления древних ке
рамических изделий, что позволяет говорить о су
щ ествовании прибрежных поселений на мысе 
Мальчин и на плато Тепсень. Основная масса на
ходок, преимущественно VIII-X веков, была обна
ружена возле крупного средневекового поселения 
на плато Тепсень. Подводные исследования дали 
возможность ввести в научный оборот новую кол
лекцию керамики его портовой части [Зеленко, 
1997,1998].

При исследовании береговой полосы между 
мысом Меганом и Ай-Фока наш интерес привлек
ла информация о наличии керамики на дне бухты 
пгт.Новый Свет. Первый раз она прозвучала в крат
ком отчете о подводных археологических развед
ках 1957-58 года, которые провела группа первых 
аквалангистов г .Ленинграда под научным руковод
ством заведующего античным и средневековым от
делом Института археологии УССР - П.Н.Шульца 
[Пропп, 1958]. Следующее сообщение об этом мес
те дала подводная разведка археологической экс
педиции под руководством профессора Московско
го университета В.Д.Блаватского. Она в 1960 году 
обследовала на корабле-тральщике “ Лещ” , предо
ставленным Черноморским флотом, ряд пунктов в 
Азовском и Черном морях, среди которых был и 
пгт.Новый Свет [Блаватский, Кошеленко, 1963, с.87- 
88]. Во второй половине 80-х и в начале 90-х годов 
археологические разведки в этом районе провела 
группа аквалангистов от Судакской экспедиции 
под научным руководством И.А.Баранова, который 
на основе полученного подъемного материала пред
положил наличие в бухте места кораблекрушения
X III-XIV  века [Баранов, 1990, с.24-35]. В 1997-98 
годах, подводные археологи Киевского универси
тета имени Тараса Шевченко провели обследова
ние состояния мест с остатками керамики зафикси
рованные разведками предыдущих лет в бухте Су- 
дак-Лимен [Зеленко, 1997,1998, с.8-10]. Наблюдение 
в течение двух полевых сезонов этого подводного 
археологического памятника и информация полу

ченная от местных жителей показала, что он под
вергается систематическому разграблению, как 
организованными группами, так и одиночными 
аквалангистами и находится на грани уничтоже
ния. В связи с этим в 1999 году подводная археоло
гическая экспедиция приступила к охранным иссле
дованиям в бухте Судак-Лимен и продолжению 
разведки береговой полосы этого района по плану 
программы исторических исследований Киевского 
университета [Зеленко, 1999].

За последние десятилетия в мире накоплен боль
шой опыт изучения подводно-археологических па
мятников. При исследованиях нами была примене
на общепринятая методика при изучении таких 
объектов. Она предусматривает визуальный осмотр 
дна, составление плана участка с разбивкой на квад
раты, подъем находок с привязкой к плану, прове
дение послойных подводных раскопок по квадра
там с графической фиксацией местоположения ар
хеологического материала.

Визуальный осмотр дна показал, что терри
тория с археологическим материалом занимает до
вольно большое пространство площадью 120x120 
м. По сосредоточению находок керамики на по
верхности дна её можно разбить на два участка. 
Участок №1, площадью 60x60 м расположен в за
падной части бухты под горой Коба-Кая в 50 мет
рах от берега. Керамический материал находится 
на глубине 8-10 м. По центру бухты на глубине 10- 
12 м расположен участок №2. Здесь была проведе
на разведка с выборочным сбором материала для 
определения его характера и датировки. Наиболее 
многочисленными среди находок являются два типа 
керамических сосудов. Первый - это амфоры с гру
шевидным туловом [Рис.1]. Они имеют сглаженную 
поверхность, массивные уплощенные в сечении руч
ки, которые крепятся непосредственно под венчи
ком. Последний различается двумя вариантами: 
один в виде отложного воротничка, другой ворон
кообразный. Черепок светло-коричневый с лакуна
ми от выгоревших органических частиц. На двух 
амфорах обнаружены клейма - одно на горле в виде 
небольшого кружка [Рис. 1 -2], другое на плече в виде 
незамкнутого овала [Рис. 1-1]. Два подобных клей
ма известны из находок в Измире и Серче Лимани 
[Gunsenin, 1990, fig.43, pi.XXXIII]. На стенках и руч
ках этих амфор имеются и граффити в виде букв 
греческого алфавита и знаков [Рис.1]. Одна из ам
фор сохранила пробку из сосновой коры. Мы рас
полагаем фотографией (см. фото 1) почти целых 
амфор поднятых в начале 80-х годов аквалангис-

Зеленко С.М. - науковий співробітник НДЧ Київського університету імені Тараса Шевченка
* Автор искренне признателен спонсорам и участникам экспедиции благодаря усилиям которых получены эти результаты
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тами клуба подводного спорта г.Пярну (Эстония) 
с этого места, что позволяет предположить, что мы 
имеем место с остатками кораблекрушения. Этот 
тип амфор широко распространен в Средиземно
морье и бассейне Черного моря [Barnea, 1967, fig. 161; 
Gbnsenin, 1990, p l.X X X III-X X X V I, тип ІІаДІЬ; 
Hayes, 1992, тип 60, p.75, fig.26-4; Антонова и др. 
1971, тип X X I, рис. 22; Якобсон, 1979, с.109-111; 
Паршина, 1991, с.76; Романчук и др. 1995, класс 43, 
с.68-70, таб.34]. Большинство исследователей отно
сят эти амфоры к X -X I веку. В Херсонесе они обна
ружены в комплексах последней трети X  -  первой 
половины XI века.

Второй тип -  это высокие стройные амфоры- 
кувшины с плоским дном [Рис.2 -1,2,3]. Они имеют 
вытянутое тулово с одной или двумя плоскими и 
широкими ручками. Венчик в виде однорядного и 
двухрядного валика. Внутренняя поверхность осмо
лена. Предполагается, что они служили тарой для 
перевозки нефти, которая использовалась для осве
щения. Характерной особенностью найденных кув
шинов являются довольно толстые стенки, что не все
гда характерно для этого типа. Имеются и граффи
ти в виде точек и полос разного количества на руч
ках. Черепок оранжевого и коричневого цвета. Они 
датируются ІХ-ХІ вв. [Якобсон, 1979, с.75,78; Бара
нов, 1990, с.23; Паршина, 1991, с.76; Романчук и др, 
1995, с.68-70, таб.34; Плетнева, 1996, с. 11-12].

Помимо выще описанных, среди подъемного 
материала имеются амфоры VIII-X века. Это фраг

менты амфор с яйцевидным рифленым туловом, ко
ротким горлом, ручки присоединены верхним кон
цом непосредственно под венчиком, в сечении они 
овальные с ребром на наружной плоскости, венчик 
в виде валика, цвет черепка коричнево-оранжевый. 
Подобные амфоры встречаются по всему побере
жью Северного Причерноморья в слоях VIII-X вв. 
[Якобсон, 1979, с.31; Баранов, 1990, с.26-31; Роман
чук, 1995, с.60, 133]. Другая амфора, найденная 
здесь, имеет высокое конусообразное горло, расши
ряющийся венчик с плоским верхним краем, на стен
ке мелкое зональное рифление, на ручках имеются 
продольное ребро. Черепок коричнево-оранжевый.
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Она относится к так называемому причерноморско
му типу имеющему разные варианты. Находки изве
стны в Херсоне, по Южному берегу Крыма и в Вос
точном Крыму [Фронджуло, 1968, с. 138-141; Парши
на, 1974, с.56-93; Якобсон, 1979, с.30-31; Седакова, 
1994, с.435; Романчук, 1995, с.53, 132, 134]. В аквато
рии бухты также встречены единичные экземпляры 
амфор и керамической посуды разных хронологичес
ких периодов от античности до средневековья.

Основные работы в 1999 году были сосредото
чены на участке №1. Для проведения работ участок 
был разбит на полосы с помощью ходовых тросов, 
в которых перемещался квадрат. Это позволило 
ориентироваться и проводить привязку местополо
жения при сборе подъемного материала. В целях вы
яснения глубины залегания и характера материала 
исследование начали с двух площадок размером 4x4 
метра. Они были заложены в местах наибольшего 
скопления керамики. При работе на этих площад
ках по мере выборки археологического материала 
на площадку накладывалась сетка для его привяз
ки и зарисовки местоположения. Была проведена 
подводная фото и видеосъемки.

Материал, поднятый с этого участка в бухте 
Судак-Лимен, свидетельствует о том, что мы имеем 
дело с остатками кораблекрушения, которые отно
сятся к одному временному периоду. По предвари
тельным данным груз корабля составляли: пифосы, 
амфоры, столовая и кухонная посуда, стеклянные 
изделия и поливная керамика.

Вызывает интерес наличие пифосов среди гру
за корабля (Рис.З). Это еще один факт, подтверж
дающий использование пифосов в качестве самой 
вместительной тары в морской торговле, что прак
тиковалось еще с античного времени и было про
должено в средние века. Известны находки антич
ных фрагментов синопских пифосов в Херсонесе и 
Ольвии, колхидских в Нимфее, и средневековых 
таманско-крымских в Саркеле [Скуднова, 1952, 
с.242; Плетнева, 1996, с. 155]. Исследователь Соко
ловский Н.И. считает, что они служили в качестве 
тары для перевозки смолы и воска [Соколовский, 
1971, с.37]. Среди наших находок пифосы представ
лены двумя видами. Первый - гладкостенный с мас
сивным венчиком и украшенный под ним по окруж
ности валиком с пальцевыми вдавливаниями. Че
репок светло красный с включениями крупных бле
сток слюды. Второй тип - имеет желобчатую по
верхность. Черепок светло коричневый с включе
ниями крупных блесток слюды и песка. Аналоги 
этих типов пифосов известны из раскопок Херсо- 
неса в слоях ХН -ХШ  века [Якобсон, 1966, с. 199-200]. 
Большая коллекция импортных пифосов с подоб
ными медальоновидными налепами на горле изве
стна из раскопок средневековых поселений в райо
не Новороссийска. Они встречены там, как единич
ными находками, так и целыми складами располо
женными у берега моря. Один из таких складов на
считывает свыше 60 экземпляров [Дмитриев, 1982, 
с.73-75]. Исследователь датирует находки первой 
половиной XIII века и связывает их с расцветом 
Трапезундской империи в это время, вероятно, имев
шей свои колонии на Таманском полуострове.

Большинство амфор поднятых с исследуемого 
участка принадлежит к широко распространенно
му в Причерноморье в позднем средневековье типу 
[Антонова и др. 1971, с.94, рис.94, тип XXIII; Ро
манчук и др. 1995, класс 44, таб. 35, класс 46, таб. 
37; Giinsenin, 1990, тип IV, ], а именно - “ грушевид
ным амфорам с дугообразными ручками” (Рис.4). 
Они имеют короткое, почти не выраженное горло 
без венчика. Ручки, овальные в сечении, охватыва
ю т горло, поднимаясь вверх, и опускаются на са

мую широкую часть тулова. Корпус покрыт пол
ностью или в большей своей части ровным, неши
роким рифлением. Черепок плотный, красного цве
та различных оттенков. Дно округлое. Найдено не
сколько экземпляров с плоским дном. Некоторые 
амфоры в верхней части покрыты светлым ангобом. 
Размеры амфор сильно различаются между собой. 
На большинстве амфор, которые были под слоем 
песка, сохранились пробки из сосновой коры. На 
многих экземплярах, на ручках (Рис.5) и стенках 
(Рис.6), встречаются граффити. Они представляют 
собой буквы или сочетания букв греческого алфа
вита, монограммы, черточки и точки, знаки, оче
видно представляющие условные символы. Отдель
ные фрагменты амфор покрыты ими почти сплошь, 
что указывает на неоднократное использование их 
в качестве тары. На трех амфорах в нижней части 
ручки имеются клейма в виде розетки и более слож
ного рисунка (Рис.7). Клейма на позднесредневеко
вых амфорах встречаются довольно редко и нахо
дят их преимущественно на амфорах с дуговидны
ми ручками. В Таврике они происходят из раско
пок последних лет Партенита, Алушты, Судака. 
Известны они в Азове, средневековом Белгороде на 
Днестре, на Таманском городище. Наиболее распро
страненным среди клейм является клеймо в виде вось
милепестковой розетки. Н.Гюнсенин приводит три 
клейма, аналогичные нашему (Istanbul, Sinop, 
P.Iberique) [GUnsenin, 1990, fig.43, pl.LXIV-LXV; 
Demangel, Mamboury, 1939, fig.63,201]. Клеймо со
вершенно идентичное нашему в виде двух розеток 
(Рис.7-3) происходит из Константинополя [Hayes, 
1992, р.77, fig. 19,27, pi. 14,19]. Аналогия клейму -Рис.7- 
1- имеется в находках Таманского городища [Вол
ков, рис.5,9]. Клеймо -Рис.7-2- встречено впервые.

Ш ирокое распространение в Х Н -Х Ш  веке в 
Восточном Средиземноморье и бассейне Черного 
моря сосудов этого типа неоднократно подчерки
валось исследователями керамической тары (Рис. 15)
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Рис. 4. Амфоры первого типа с  участка №1.

[Якобсон, 1979, с. 111-113; Романчук идр. 1995,с.73- 
79; Паршина, 1991, с.88, рис.6; Мыц, 1991, с.97, 
рис.34; Чангова, 1959, с.258, рис. 12,13; Вагпеа, 1967, 
р.267, figl 59; Demangel, Mamboury, 1939, fig. 197,198; 
Megav, 1972, p.334, fig.23]. Вопрос о месте произ
водства этих амфор до настоящего времени остает

ся дискуссионным. Н.Гюнсенин, рассматривая эво
люционный ряд сосудов этого типа, считает, что 
центром производства их является Ганос, где обна
ружено огромное количество керамического боя 
[Gunsenin, 1992, р. 197-202]. И.В.Волков считает этот 
тип производством мастерских Трапезунда или его
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Рис. 7. Клейма на амфорах первого типа

окрестностей [Волков, 1993, с.89-90]. Находки этих 
амфор настолько многочисленны в центрах Север
ного Причерноморья, например в Херсонесе и А зо
ве, что это дало повод отдельным исследователям 
относить их к местному производству [Антонова и 
др., 1971, с.96-97; Гуревич, 1986]. Нам кажется, что 
нельзя исключать такую возможность, что суще
ствовало несколько центров производства данных 
сосудов, т.к. имея достаточно четкую по пропор
ции и отдельным деталям форму, они различаются 
по качеству черепка.

О содержимом этих амфор судить трудно. Та
кие вместительные контейне
ры применяли для перевозки 
жидких и сыпучих продуктов.
Целесообразно было перево
зить в них вино, тем более, 
что из письменных докумен
тов известно о крупномасш
табной торговле вином Тра
пезунда в бассейне Черного 
моря в XIII веке. Нам пока не 
удалось зафиксировать вин
ный камень ни в одной из на
ших находок . П равда это 
можно объяснить их нахожде
нием в воде. Возможно даль
нейшие исследования помо
гут осветить этот вопрос.

Второй тип представлен 
маленькими толстостенными 
амфорами высотой 30-35 см 
(Рис.8). Они имеют веретено
образный корпус со сглажен
ной или бороздчатой поверх
ностью, конусообразное гор
ло, заканчивающееся слабо 
выраженным валикообраз
ным венчиком. Ручки,оваль
ные в сечении, сильно вытя
нутые вверх и иногда раздви
нутые слегка в стороны. Че
репок плотный светло крас
ного цвета. Этот тип амфор, 
но более крупных размеров

10 I/ 11
Рис. 8. Амфоры второго типа

широко распространен, как в бассейне Черного 
моря так и в Средиземноморье (Рис. 15) [Gunsenin, 
1990, тип III; Hayes, 1992, с.76, тип 61, рис. 10,11,26; 
Антонова и др. 1971, тип XXII; Романчук и др. 1995, 
класс 48, тип 34,36.41,43-44].

На внутренней поверхности имеются остатки 
смолы. Содержимым этих сосудов вполне мог быть 
ладан -  ароматическая смола, получаемая из над
резов тропических деревьев произрастающих в во
сточной части Средиземноморья и восточной час
ти Азии. Небольшой размер этих контейнеров, тол
стые, прочные стенки, как нельзя лучше подходят 
для перевозки подобного вещества морским путем. 
Ладан широко применялся в средние века в рели

гиозных ритуалах, поэтому не слу
чайны находки этих амфор при хра
мах и монастырях, а также граффи
ти на одном из наших сосудов в виде 
креста. П одобны е амфоры были 
найдены в комплексе с поливными 
тарелками XIII века на укрепленном 
монастыре с удобной бухтой в уро
чище Димитраки, недалеко от Суда
ка [Баранов, 1982, с.242-243], в Хер
сонесе в слое пожара третей четвер
ти XIII века (Рис.9-1,2) [Рыжов, 1997, 
с.4], в Алустоне две подобные амфо
ры найдены в 1968 году в слое XII- 
XIII века (Рис.9-3,4) [Мыц, 1989, 
рис. 153]. Встречаются они и на тер
ритории Болгарии [Георгиева, 1985, 
с. 138]. Следует отметить, что наход
ки сосудов такого типа на поселени
ях и городищах единичны, в отли
чие от других типов амфор.

В Таврике известен и другой ва
риант сосудов предназначенных для 
малой расфасовки. Э то таких же 
размеров небольшие амфоры, также 
имеющие веретенообразный корпус, 
но отличающиеся от выше описан
ных иной модификацией горла -  бо 
лее короткого и широкого и слегка 
расширяющегося кверху и ручки у 
них не поднимаются кверху, а кре
пятся на уровне горла под венчиком. 
Один экземпляр подобной амфоры
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происходит из раскопок усадьбы XIII века на го
родище Эски-Кермен (Рис.9-7) [Паршина, 1979, с. 16], 
два других из раскопок крепости Исар-Кая и Алуш
ты (Рис.9-5,6) [Мыц, 1991, с.97]. Третий экземпляр 
найден в Керчи, где он был использован в качестве 
голосника в церкви Иоанна Предтечи (Рис.9-8) [Якоб
сон, 1979, рис.43,16]. В связи с пересмотром времени 
сооружения этого храма А.Н.Комечем и Ю.С.Асее- 
вым, эту амфору следует относить не к IX-X веку, а к 
XIII-XIV. Аналогии второму варианту известны в 
Константинопольских находках [Giinsenin, 1990, 
pl.LXXII 3b, LXXVI 6a,7, LXXXV За].

В XIII веке торговля итальянских купцов сво
дилась в основном к торговле специями, среди ко
торых ароматические смолы занимали не последнее 
место [Карпов, 1990, с .110-113]. Ладан поставляли 
в Южное и Северное Причерноморье из Египта 
(Александрия) и восточной части Азии. С середи
ны XIII века большое значение в морской торговле 
специями приобретает Тавриз, в нем аккумулиро
вались различные специи (лаванда, гвоздика, мус
кат, орех, благовонные смолы и т.д.) перед их дос
тавкой в порты Ю жного Причерноморья. Из Тав- 
риза получали лучший ладан, чем из Египта, хотя 
доставка этих товаров обходилась дороже, но это 
окупалось тем, что они облагались более низкими 
налогами. Регулярная караванная связь между Тав- 
ризом и Трапезундом способствовала развитию 
этой торговой линии. По данным Рубрука с сере
дины XIII века существовала регулярная торговля 
специями по линии Синопа -  Солдайя.

Третий тип -  это небольшие амфоры (около 
40 см) с яйцевидным туловом, невысоким малень
ким горлом с овальным венчиком (Рис. 10). Ручки 
уплощенные, крепятся непосредственно под венчи
ком. Корпус по плечику и часто в нижней части 
имеет четкое неглубокое рифление. Эти амфоры 
имеют характерное дно -  округлое по краям, а по 
центру вогнутое внутрь. Черепок светло коричне

вого цвета с многочисленными мелкими блестка
ми. Следует отметить довольно тщательное изго
товление этих сосудов и то, что на всех фрагментах 
амфор сохранилось содержимое в виде смолообраз
ного осадка коричневого цвета на стенках и доныш
ках, толщиной от 0,2-0,5 см. В остатках этого веще
ства в одном сосуде обнаружены зерна. По опреде
лению палеоботаников эти зерна представляют со
бой мумифицированную оболочку проса. Нам ка
жется, что это могли быть остатки кипера, извест
ного из византийской энциклопедии X  века: “ У ки
пера, называемого некоторыми зерна, листья похо
жи на перышки еще молодого порея, стебель, как у  
ситника, но еще тоньше, на верхушке находятся се
мена, как у  проса. Корень черный, как косточка мас
лины, на вкус ароматный” [Геопоники, 1960, с.59]. 
Кипер употреблялся в древности для приготовле
ния определенных сортов оливкового масла: ‘‘Как 
готовить масло, похожее на истрийское. В масло из 
незрелых маслин или какое-нибудь другое хорошее 
масло всыпь девясила, сухих лавровых листьев и су
хого кипера, разумеется, все это истолкши, растер
ши и просеяв через сито и подбавя, разумеется, под
жаренную и измельченную соль. Затем хорошенько 
все перемешай, дай отстояться и дня три или боль
ше следи за ним; на третий день закрой его на одну 
треть крышкой. Это так называемое ливирнийское 
ши, что то ж е самое, истрийское масло ”  [Геопони- 
ки, 1960, с. 169]. Возможно, что в найденных амфо
рах перевозилось оливковое масло особого сорта. 
На амфорах, которые были под слоем песка, сохра
нились пробки из сосновой коры. Аналогию этой 
амфоры мы находим в монографии Дж. Хейса о 
находках при раскопках в Стамбуле в слоях XIII 
века [Hayes, 1992, р.76].

Далее среди находок мы можем выделить сто
ловую и кухонную посуду (Рис. 11). Это небольшие 
горшки с шарообразным корпусом, широким плос
ким дном, с небольшим венчиком в виде раструба 
иногда имеющим слив. Как правило, эти сосуды 
имеют одну плоскую ручку (реже две), прикреплен
ную верхним концом к краю венчика, который в 
большинстве случаев имеет треугольное сечение. 
Черепок варьирует от красного до темно красного, 
коричневого цвета. Интересен один горшок, имею
щий два граффити: на стенке и сверху ручки (Рис. 11 - 
10) -  явление крайне редкое на сосудах подобного 
типа. По внешнему виду можно выделить посуду, 
которая была в употреблении и ту, которая по ви
димому предназначалась для продажи. Аналогии 
такой посуды мы находим по всему побережью Чер
ного моря в средние века и по раскопкам Констан
тинополя [Якобсон, 1950, с.109-111; Якобсон, 1979, 
с.117; Паршина, 1981, с.81; Rice, 1959, fig.22].

Стеклянные изделия нашей коллекции пред
ставлены колбообразными сосудами с узким завер
шающимся раструбом горлом, в том числе декори
рованного толстыми нитями синего стекла (Рис. 12- 
1,2,4,5,7). Их неоднократно находили при археоло
гических раскопках в Италии, Германии, Франции, 
Венгрии, чаще всего в слоях X III века 
[Katalen.,,1986, fig.3].

Другой вид составляют фрагменты открытых 
сосудов большого диаметра с выпуклым оплавлен
ным краем, сильно вогнутым коническим в сечении 
дном на полом кольцевом поддоне (Р и с .12- 
3,6,10,11,12,13).

Третий вид стеклянных изделий составляют 
цилиндрические стаканы (Рис. 12-14,15). Наиболь
ший интерес представляет стакан, украшенный кап
ле видными налепами с вогнутым коническим дном 
на напаянном декорированными защипами поддо
не. Они часто встречаются при раскопках археоло-
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гических памятников в Южной Германии. Италии, 
Швейцарии, Венгрии, где датируются второй по
ловиной XIII века [A travers..., 1989, р .197-198. 
fig. 136,138,139; Katalen.,,1986, fig.4,8]. Стаканы та
кого типа опознаваемы в немецких манускриптах 
начала XIV  века [Manessischen.., planche LXXX], 

Все сосуды выполнены из чистого светлоолив- 
кого стекла без признаков выветривания. На наш

взгляд они составляют единую группу, датирую
щуюся второй половиной XIII века и происходят 
скорее всего из стеклодельных мастерских Италии. 
В письменных источниках сохранились упомина
ния о поставках стеклянных изделий в порты Кры
ма [Balard, 1978, р .397,441-442,835-841; 
T iepolo,1981, р. 102].

Вторую по численности группу после амфор 
составляет глазурированная красноглиняная кера
мика, представленная целыми сериями однотипных 
изделий (Рис. 13). По форме они различаются на 
открытые сосуды -  блюда, миски, тарелки, чаши, 
пиалообразные или широкие, неглубокие чашки, 
кубки, нескольких вариантов и закрытые -  это кув
шины. Последних в процентном соотношении зна
чительно меньше. Основная часть коллекции состо
ит из открытых сосудов на невысоком кольцевом 
поддоне изготовленные из монолитного куска гли
ны путем аркообразной выемки, покрытых по бе
лому ангобу желтой или зеленой поливой различ
ных оттенков и украшенных врезными горизон
тальными или волнистыми линиями, подчеркива
ющими форму предмета, т.е. по венчику, бортику, 
ребру, дну и т.д. В центре этих сосудов, чаще всего 
помещены две концентрические окружности или спи
ралевидный завиток. Иногда встречается более слож
ный декор в виде геометрических или стилизован
но-растительных фигур (перо, пальметта) - возмож
но представляющих определенную символику. С 
внешней стороны миски и кувшины нередко укра
шены росписью белым ангобом в виде горизонталь
ных или волнистых линий. Другой вид поливных 
изделий, также относящихся к XIII веку, имеет иной 
поддон, выполненный прикреплением профилиро
ванного кольца, и иной характер декора -  штамп 
или геометрический орнамент в технике сграффито. 
Они представлены единичными экземплярами.

Письменных источников о торговле керамичес
кими изделиями чрезвычайно мало. В перечне то 
варов экспортируемых итальянскими купцами по 
сохранившимся документам данные о торговле ке
рамикой отсутствуют [Карпов, 1990]. Однако на
земные археологические раскопки свидетельствуют 
о значительном импорте керамических изделии, 
особенно художественной поливной керамики в 
Северное и Западное Причерноморье [Якобсон, 
1978, с. 148-159, 1979, с .119-120; Мициашвили, 1985, 
с.3-18; Залесская, 1985, с .3-15]. В средневековых 
слоях крупных центров Таврики -  Херсонесе, Си
меизе, Горзувитах, Партените, Алустоне, Солдайе, 
Каффе и т.д. широко представлена византийская 
белоглиняная расписная или украшенная резным 
штампом керамика X  века, так и более поздняя бе
логлиняная, расписанная окислами металлов и 
красноглиняная, украшенная врезным орнаментом 
XIII века. Поступали они в города Крыма, скорее 
всего, морским путем. В частности, аналогичные 
нашей серии блюдо и кувшинчик расписанный ан
гобом найдены в Херсонесе в закрытом комплексе 
в слое пожара, который относят к 1278 году, связы
вая этот слой с завоеванием Ногаем Херсона [Ры
жов, 1987; Мыц. 1997, с.65-67].

Известна эта керамика и за пределами Таври
ки. Ее широкое распространение в Восточном Сре
диземноморье и бассейне Черного моря является 
свидетельством производства одним или несколь
кими центрами для широкого экспорта. Центром 
производства византийской поливной керамики 
принято считать районы К онстантинополя и 
северо-западную часть Малой Азии (Никею -  Ни
кодим ию )-районы  богатые глиной и имеющие глу
бокие традиции керамического производства 
[Якобсон, 1979, с. 120; Медведев, 1963, с.270]. В пос-
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леднее время центром производства данной груп
пы глазурированной керамики считают Никею и 
датируют ее XIII веком [Franfois, 1997, р.413-416].

Существенно дополняют информацию о торгов
ле керамическими изделиями данные, полученные в 
результате подводных археологических исследований. 
Так груз корабля IV века н.э., потерпевшего круше
ние у Ясси Ада, составляли амфоры, столовая и ку
хонная посуда, керамические светильники и стеклян
ные изделия [Bass, van Doominck, 1971, р.27-37]. Рас
копки затонувшего в начале XI века в Серче Лимани 
(Турция) возле о. Кос корабля показали, что помимо 
основного груза -  стеклянных сосудов, насчитывав
ших до 10 тысяч экземпляров, на корабле везли гла- 
зурированные блюда и чаши с орнаментом сграффи
то [Bass, 1979, р.36-43]. На затонувшем судне середи
ны XII века возле о.Пелагос, входящего в группу ост
ровов Северные Спорады, было обнаружено 15 сотен 
единиц фрагментов и целых изделий глазурирован
ной керамики с орнаментом сграффито. Наконец, об
ломки кораблекрушения начала XIII века у берегов 
Турции, на морском торговом пути ведущем от Кип
ра к Родосу, содержали византийскую керамику с ор
наментом сграффито, расписанную ангобом и одно
цветной глазурью [Framois, 1995, р. 140].

Помимо серийных находок, с данного участка 
подняты единичные экземпляры амфор, столовой 
и поливной посуды, синхронные перечисленным 
выше группам, которые можно рассматривать как 
личное имущество команды корабля. Помимо это
го находившиеся на корабле пассажиры (купцы или 
путешественники) закупали всевозможные товары, 
необходимые для поездки, которые не входили в 
группы изделий, предназначенных для торговли. 
Подтверждение этих фактов имеется в письменных 
источниках, правда относящихся к более позднему 
времени XIV -XV  вв., где отмечается, что итальянс
кие пассажиры приобретали различные вещи, в том 
числе керамические тарелки, чашки, большие кув
шины и т.д. Подробно эти источники рассмотрены 
Вероникой Франсуаз [Francois, 1995, р. 140].

В средневековых слоях крупных центров Тав- 
рики -  Херсонесе, Симеизе, Горзувитах, Партени- 
те, Алустоне, Солдайе, Каффе и т.д. широко пред
ставлена византийская белоглиняная расписная или 
украшенная резным штампом керамика X  века, так 
и более поздняя белоглиняная, расписанная окис
лами металлов и красноглиняная, украшенная врез
ным орнаментом XIII века. Поступали они в горо
да Крыма, скорее всего, морским путем. В частно
сти, аналогичные нашей серии блюдо и кувшинчик 
расписанный ангобом найдены в Херсонесе в зак
рытом комплексе в слое пожара, который относят 
к 1278 году, связывая этот слой с завоеванием Но- 
гаем Херсона [Рыжов, 1987; Мыц, 1997, с.65-67].

Известна эта керамика и за пределами Таври- 
ки. Ее широкое распространение в Восточном Сре
диземноморье и бассейне Черного моря является сви
детельством производства одним или несколькими 
центрами для широкого экспорта. Центром произ
водства византийской поливной керамики принято 
считать районы Константинополя и северо-запад
ную часть Малой Азии (Никею -  Никодимию) -  
районы богатые глиной и имеющие глубокие тра
диции керамического производства [Якобсон, 1979, 
с. 120; Медведев, 1963, с.270]. В последнее время цен
тром производства данной группы глазурированной 
керамики считают Никею и датируют ее XIII веком 
[Francois, 1997, р.413-416]. 1995, р .140].

В последние десятилетия в результате комплек
сных научных исследований структуры и динами
ки прибрежных вод, берегов, дна и атмосферы в 
бассейне Черного моря получены новые данные, 
которые могут помочь лучше понять специфику 
древнего мореплавания [Блатов, Иванов, 1992]. 
Применение современных навигационных прибо
ров и компьютерная обработка этих данных позво
ляют получать гидрологическую и климатическую 
карту необходимую для понимания условий нави
гации в исследуемом районе. Так для Судакской 
бухты преобладающий ветровой режим восточно
го направления делает район возле горы Коба-Кая
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(пгт.Новый Свет) особенно опасным для парусных 
судов. В тоже время, следующая за горой бухта Го
лубая позволяет спокойно отстаиваться в непого
ду. Даже современные суда, как описывает такую 
ситуацию во время проведение подводной архео
логической разведки в этой бухте В.Д.Блаватский, 
не застрахованы от опасности возле горы Коба-Кая 
[Блаватский, Кошеленко, 1963, с.88].

В заключение следует сказать, что подавляю
щее большинство товаров, представляющих груз 
корабля относится ко второй половине XIII века. 
Владельцами судов (нав, кокк, больших галер) и их 
нанимателями для дальних перевозок, как правило, 
были итальянцы [Еманов, 1990, с.43-45]. В связи с 
дискуссионной проблемой о месте производства той 
или иной группы керамики, сложно ответить на воп
рос в каких портах совершалась погрузка корабля, 
за исключением, может быть, Никеи (средиземномор
ский регион) и одного из портов Италии.

Поднятый археологический материал показал, 
что корабль затонул вследствие пожара. Слой пес
ка, закрыв место кораблекрушения, сохранил на 
многих сосудах следы горения - спеченные от боль
шой температуры фрагменты амфоры, на доныш
ках поливных чаш имеется довольно значительный 
слой нагара и золы - вероятно, они были упакова
ны в целях сохранения ветошью.

В начале XIII века морская торговля в Восточ
ном Средиземноморье была почти полностью под 
контролем итальянских купцов. Три итальянских рес
публики Генуя, Пиза и Венеция занимали лидирую
щие положение среди торговых факторий и госу
дарств. Итальянские корабли практически были един
ственным средством транспортировки грузов и пас
сажиров на дальние расстояния. Особенно эксплуа
тировались итальянскими купцами две главные мор
ские дороги (Рис. 14). Первая до Константинополя 
проходила от Генуи или Пизы через Мессинский про
лив, затем вдоль побережья Пелопоннеса до Фесса- 
лоник и далее через Дарданеллы в Перу. Второй мор
ской путь шел из Италии в Александрию и Сирию

через Родос и Кипр. С 1261 года морской путь италь
янцев удлиняется до Таны, захватывая бассейны Чер
ного и Азовского моря. Начиная с Перы, морской путь 
разделяется на два направления. Западный идет вдоль 
болгарских берегов до Вечины и Монкастро и дохо
дит до Херсонеса (Крым). Второй путь (восточный) 
от Перы (или Константинополя) через Синоп и Тра
пезунд до Таврики и Таны. Помимо каботажного 
плавания существовало два кратчайших пути через 
Черное море известных еще мореплавателям с времен 
античности [Максимова, 1954, с.45-57; Гайдукевич, 
1969, с. 11-19]. Один от Синопы до Балаклавы (Чем
бало), другой от Трапезунда до Солдайи.

Определенные пункты следования на морском 
пути из Средиземного моря в Черное, такие напри
мер, как Неаполь, Лесбос, Хиос, Родос, Фессалони
ки, Пера, Вечина, Ираклия Понтийская, Синоп, 
Трапезунд, -  являлись крупными портами обору
дованными складами и удобными стоянками име
ющими свою торговую администрацию (Рис. 14). 
Ареал распространения, как амфорной тары так и 
поливных изделий, наглядно иллюстрируют черно
морско-средиземноморский торговый путь. Эти 
находки, обнаруженные в достаточно отдаленных 
друг от друга центрах, лежат как бы на одной ли
нии связывая эти два моря и показывают какие цен
тры были в большей или меньшей степени задей
ствованы в этой торговле. (Рис. 15)

С падением Константинополя (1204 г.) венециан
ские купцы появляются в портах Таврики. Самый 
ранний документ -  текст торгового контракта в ко
тором конечным пунктом названа Солдайя относит
ся к 1206 году [Marozzo della Rocca R, 1940, p. 18-19]. С 
этого времени начинается собственно итальянская 
колонизация Таврики, которая на первом этапе про
ходила мирно, путем экономической экспансии. Если 
после перемирия в 1238 году между Генуей и Венеци
ей заключен договор по которому распределялись 
сферы влияния в Средиземном море, то в бассейне 
Черного моря имелась тенденция закрепиться в ос
новных торговых центрах Таврики. Так в Солдайе
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побывал известный венецианский путешественник 
Марко Поло, а его дядя в 1250 году приобретает здесь 
дом, в 1260 году сюда прибыли братья Никколо и 
Маффео Поло. В 1253 году Солдайю посетил Гильом 
Рубрук. Генуэзцы приобретают квартал в Каффе и 
получают после нимфейского договора 1261 года пра
во плавания в Черном море без всякого имуществен
ного и личного обложения [Еманов, 1982, с.64-65].

Со второй половины ХШ  века торговля на Чер
ном море, как говорилось выше, стала монополией 
итальянских купцов, среди которых не было единства. 
Особенно острое противоборство было среди трех ос
новных морских республик: Венеции, Генуи и Пизы 
[Еманов, 1982, с.62-68; Карпов, 1990, с.300-316.]. В 70- 
х годах XIII века обострились отношения между Ге
нуей и Пизой, что сказалось и на черноморском реги
оне. Письменный источник сообщает, что возле Си
нопы пизанская галера пыталась перехватывать тор
говые суда Генуи. Но 14 августа 1277 года была по
беждена и сожжена генуэзской галерой в морском сра
жении на виду у Солдайи [Belgrano, 1926, Т.4, р. 180].

Мы не можем пока твердо утверждать, что это 
сообщение относится к нашему кораблекрушению. Но

такие факты, как исследуемый нами корабль погиб 
от пожара во второй половине XIII века недалеко от 
Солдайи, груз корабля составляли амфоры и керами
ческая посуда из Средиземноморского региона, стек
лянные изделия итальянского производства - все же 
наводят на определенные размышления.

П одводя итоги подводны х исследований 
1997-99 гг. в бухте пгт. Новый Свет в заключение 
следует отметить:

■ в бухте обнаружены два кораблекрушения 
нач. XI и конца XIII века;

■ груз корабля XIII века составляла амфорная 
тара с маслом и ладаном;

• в качестве товара перевозилась поливная ке
рамика, столовая и кухонная посуда;

• в акватории бухты обнаружены единичные 
находки античного и раннесредневекового мате
риала, свидетельствующие о освоении этой бухты 
еще с древности.

Археологические материалы, полученные в ходе 
подводных исследований нашей экспедицией явля
ются конкретным вкладом для определения исто
рико-культурных связей данного региона Таврики.
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В.Г.ТУР

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА НА

ГОРЕ СЮЮРЮ-КАЯ (КАРАДАГ)
In  th e  p a p er  a re  p u b lish e d  r e s u l t s  o f  a r c h a e o lo g ic a l  e x c a v a t io n s  a t  th e  S ju jurju -K aja  m ountain  in  1998 d u rin g  

w hich  w ere d is c o v e r e d  bases o f  th e  m ed iev a l C h r is t ia n  church . Ceram ics and a h oard  o f  Crim ean co in s  m inted  in  957 
H. (1551 A.D.) p r o v e s  th a t  th e  ch u rch  e x is t e d  in  15th 16th c e n tu r ie s  A.D..

Карадагский горны й массив, ш ироко 
известный как уникальный памятник природы, 
длительное время оставался практически не 
исследованным в археологическом отношении. 
Между тем этот регион, богатый природными 
ресурсами и источниками воды, находящийся между 
крупными средневековыми центрами Сугдея и 
Кафа, не мог остаться без внимания древних 
поселенцев.

В 1998 г. начаты охранные археологические 
исследования средневекового христианского храма 
на восточн ом  склоне горы  С ю ю рю -К ая . Он, 
вероятно, являлся центром средневекового поселения 
либо крупного м онасты рского комплекса. 
Фундаменты построек , провалы колодцев и 
фрагменты средневековых водопроводных систем, 
затянутые дерном и заросшие 
кустарником, еще четко 
п рослеж иваю тся  на всем 
склоне горы.

На карте К ры м ского  
побереж ья, опубликованной 
П .К еппеном в 1836 г., на 
восточном склоне горы Сююрю- 
Кая обозначены  руины 
забр ош ен н ого  поселения 
К арадаг с “ армянской 
ц ерковью ” в центре [Карта 
Ю ж ного К ры м а...,1836]. О 
сущ ествовании развалин 
деревни Карадаг и источнике 
упоминает еще в 1793-1794 гг. 
академик П .С .П аллас
[П утеш ествие по К ры му...
1881,с.208]. До 1956 г. здесь еще 
были видны руины стен церкви 
(или часовни), которы е 
впоследствии, по словам 
местны х жителей были 
разобраны  на строительны е 
материалы. Около одной из стен 
сохранялся пилон, увенчанный 
капителью с резным 
орнаментом. Не исключено, что 
именно эта капитель нами 
обнаружена в 10 м. к северу от 
храма. Вырубленная из цельного 
блока в форме квадрата, она с 
двух сторон обтесана под углом 
и украшена врезным 
орнаментом (Рис.6.1). В центре 
храма, поверх поздней засипи, 
лежит не менее массивное 
основание колонны  с 
отверстиям и для крепления, 
залитыми свинцом.

В процессе археологических исследований был 
расчищен шурф, выкопанный злоумышленниками 
в алтарной части южной апсиды на глубину 1,2 м в 
1995 г. и проведены работы на площади 210 кв.м. 
(Рис.1). Глубина изученного культурного слоя, до 
уровня естественного разрушения храма, колеблется 
от  0,1 до 1,0 м. При этом , до согласования с 
администрацией заповедника, были сохранены 
многолетние растения укоренившиеся на руинах 
храма. Это заставило ограничиться исследованием 
южной стены постройки, трех апсид и прилегающей 
с юга и востока небольшой территории.

Здание трехнефного храма, в плане имеет 
прямоугольную форму длиной 12 м и шириной 8,1 
м. Церковь ориентирована апсидами строго на 
восток. Стены сложены на известковом растворе из

ЗЯЙчП
L2&U

Раствор на глине с 
примесью извести 
фрагменты древесного
УГЛЯ

фрагменты известковой 
штукатурки
фрагменты известковой 
штукатурки с Фресковой 
росписью

1 - Нонеты серебрянныс
2 - Монета медная.
3 - Гвозди железные
ц - пластинка, бронза
5 - фрагмент железного ножа
6 - слиток comma

Рис. 1. План средневекового храма на Сююрю-Кая (Карадаг)

Тур. В.Г. - зам. нач. Железнодорожного РОСГУ ГУ МВД Украины в Крыму



236_ V I T A  A N T I Q U A  №2 1 9  9 9

ш
дерн и засыпь XX в.

Известковый раствор

Раствор из глины с 
принесью извести
РЫХЛЫЙ ГРУНТ с ПРИ
МІСЬКІ известкового 
раствора

Слой грунта насышен- 
КЫЙ известковым 
раствором

Плотный ГРУНТ с при
несью известкового 
раствора, черепицы, 
шебня

ниш Р ы хл ы й  ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 
с примесью известково
го раствора

- Фрагменты древесного
УГЛЯ

-  Фрагменты черепицы

Рис. 2. Стратиграфические разрезы. Фасировки. 
1 - ф а си р о в к а  кладки I (вид  с  ю га); 2 - ф а си р о в к а  кладок II, VI, VII. А б си д ы  (вид  с  
во ст о ка ); 3 - ст р а т и гр а ф и ч е ск и й  р а з р е з  В  - В2; 4 - ф а си р о в к а  кладки II (вид  с 
за п ад а); 5 - ф а си р о в к а  кла д о к  X I I  и X I I I  (вид  с  вост ока ); 6 - ф а си р о в к а  кладки V  
(вид  с  в ост ока); 7 - ф а си р о в ка  кладки IV  (вид с  ю га); 8 - ф а си р о в ка  кладки III (вид  
с  с е в е р а ); ст р а т и гр а ф и ч е ск и й  р а з р е з  А  - А '

ди к ого  камня сланцевых, 
песчаниковых и иных местных 
п ород . При исследовании 
обнаруж ены небольш ие 
фрагменты известковой 
штукатурки сохранившейся с 
внешней стороны  кладки на 
стыке центральной и южной 
апсиды.

Южная стена храма (кладка 
I) шириной 0,9 м сохранилась 
на высоту от 0,5 до 0,9 м выше 
уровня слоя естествен н ого  
разруш ения. Внешний и 
внутренний панцири сложены 
из сравнительно крупны х и 
тщ ательно подогнанны х 
камней, а забутовка выполнена 
мелким камнем и щебнем на 
известковом растворе. В юго- 
восточ н ой  части , ок ол о  
основания ю ж ной апсиды, 
стена образует прямоугольный 
вы ступ ш ириной 0,4 м. 
Аналогичный выступ имеется и 
в северо-восточной части перед 
северной апсидой.

В кладке I обнаруж ен 
дверной проем шириной 1,1 м. 
Ограничивающ ие вход
прямоугольны е блоки

известняка и песчаника тщ ательно 
обработаны. По краям имеются отверстия 
для крепления двери. (Рис.1; 2.1). Проем, 
предположительно, перекрывался аркой, 
так как рядом находились обработанные 
камни ракушечника соответствую щ ей 
конфигурации (Рис.6.7-8).

Справа о т  д вер н ого  проема 
обнаруж ены  мелкие фрагменты 
ф ресковой росписи  выполненной по 
известковой штукатурке. Фон росписи 
светло-ж елтого, светло-коричневого, 
светл ого  ор ан ж ево-к ор и чн евого  и 
б а гр о в о го  оттен ков . Рисунок по 
указанном у фону выполнялся сине- 
зеленой, темно-коричневой и голубовато
серой краской. Отдельные элементы 
подчеркивались тонкими линиями белого 
или темного голубовато-серого цветов.

При расчистке шурфа появилась 
возм ож ность  частично изучить с 
внутренней стороны помещения стену I. 
На расстоянии 8,0 м. от апсиды в связке с 
кладкой I имеется выступающий цоколь 
пилона (III), где крупные каменные блоки 
тщательно обработаны и подогнаны друг 
к другу. Ю жный неф перегорож ен  
перпендикулярной каменной кладкой V 
п рим ы каю щ ей , но не связанной с 
кладкой I и сложенной также из местных 
пород камня на известковом растворе. 
Кладка V сохранилась на 0,5 м ниже 
современной дневной поверхности и 
является резул ьтатом  поздней 
перестройки. К сожалению, разрушение 
к ул ьтур н ого  слоя грабителям и на 
данном  участке, не п озвол яет пока 
установить время перестройки.

С восточной  стороны  постройки 
выявлены три эллипсовидные апсиды - II, 
VI, VII [Рис.1; 2.2]. Они построены  
единовременно, что четко прослеживается
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по связке кладок. Центральная - имеет внешний 
радиус 2,8 м, северная -1,6 м, южная -1,3 м Толщина 
кладок апсид: центральной - 0,8 м, южной и западной
- 0,5 м Центральная и северная апсиды сохранились 
хуже южной из-за сползания кладки по крутому 
склону холма. В процессе исследований они открыты 
с наружной стороны до уровня слоя естественного 
разрушения на глубину 0,6 м от уровня современной 
дневной поверхности. За исключением южной 
апсиды, остальные, с внутренней стороны зачищены 
на высоту до 10 см. Внутри помещения, вдоль кладки 
юж ной апсиды на глубине 1,1 м от  уровня 
современной дневной поверхности, имеется выступ 
фундамента шириной 0,1 м.

С наружной стороны  южная апсида была 
укреплена кладкой VIII, сложенной из местного 
необработанного камня на глине. Фрагмент кладки 
сохранился на высоту от 10 до 25 см, длиной 2,0 м и 
ш ириной до 1.0 м. Причем первоначальную 
толщину стены установить не представляется 
возможным. Кладка имеет внешний панцирь из 
крупных блоков и внутреннюю забутовку.

С южной стороны к стене I перпендикулярно 
примы каю т кладки X  и X I, а под углом 45 ° 
изгибающаяся кладка IX. Они сохранились также 
на вы соту  всего до  10-15 см и сложены из 
н еобр а бота н н ого  м естного камня на глине. 
Ширина кладок X  и XI - 0,7 м, IX - 0,4 м. Кладка X  
сохранилась на участке длиной 1,1 м, XI - 0,6 м, IX
- 3,4 м. Функциональное назначение указанных 
стен пока не выяснено. Не исключено, что это 
фрагменты поздних пристроек либо, что 
более вероятно, контрфорсов для защиты 
южной стены от разрушения.

Строительство кладок VIII, IX, X  и XI 
относится  к времени непосредственно 
предш ествую щ ему запустению  и 
разруш ению храма, т.к. сложены без 
фундамента на грунте засыпанному 
сползшей черепицей (Рис.2.2,9).

Около кладки IX, поверх слоя упавшей 
черепицы, прослеживаются два тонких слоя 
прокаленной почвы с примесью древесных 
углей. Археологического материала, за 
исключением нескольких фрагментов 
костей ж ивотны х, в этих слоях не 
обнаружено, что позволяет предположить 
здесь остатки костров горевших во время 
или после естественного разрушения храма.

В ю го-западн ой  части раскопа  на 
расстоянии 2,4 м от  кладки I обнаружено 
осн овани е разруш енной кладки X III 
шириной 1,6 м, перпендикулярной южной 
стене храма. Она слож ена также из 
н е об р а б ота н н ого  м естн ого  камня на 
известковом  растворе, имеет внешние 
панцири из крупных блоков и забутовку.
Поверх основания кладки XIII построена 
более поздняя стена XII, примыкающая к 
южной стене храма и как бы являющаяся 
продолжением западной стены постройки.
Ее толщина, как и западной стены церкви,
1,0 м. Однако, в отличие от нее, сложена 
на глине. В р астворе  встречаю тся  
фрагменты  извести . Внешний и 
внутренний панцири кладки XII сложены 
из крупны х, тщ ательно подогнанны х 
блоков. Стена сохранилась на участке 2,6 
м [Рис.2.5]. М ож но предположить, что 
кладка XII перекрывала ранее имевшийся 
проем между стенами I и XIII.

Культурный слой на всей площади 
раскопа исследован до уровня времени
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разрушения храма, четко обозн ачен н ого  
фрагментами черепицы - каллиптеры (Рис.6.9-10), 
завалом камня и известковым раствором (Рис.2.3,9). 
В числе археологических находок в грунте, 
перекрывающ ем слой черепицы, фрагменты 
кувшинов и тарелок оранжевой, реже красной 
глины (Рис.3-5). Вся черепица и доминирующее 
число фрагментов сосудов - оранжевой глины, что 
позволяет предположить наличие местного центра 
гон чарн ого  п роизводства. Ф рагменты 
красноглиняных сосуд ов , преобладаю щ ие, 
например, в позднесредневековых слоях Судака, 
здесь являются редкостью.

П росты е плоскодонны е кувшины имели 
удлиненную горловину диаметром от 9,5 до 10,5 см, 
различного профиля венчики (Р и с.3.1-9) и 
эллипсообразную либо уплощенную ручку (Рис.3.7- 
9,11,14-16; 5.16-19), крепившуюся в верхней части 
горловины и у расширяющейся части сосуда. Среди 
фрагментов обнаруж ено два носика, 
располагавшиеся обычно у основания горловины 
(Рис.3.12-13). Исключение составляет сосуд  с 
ш ироким горизонтальны м венчиком, резко 
расширяющимися стенками (Рис.5.4). На некоторых 
фрагментах сосудов встречается прочерченный до 
обж ига орнамент в виде волнисты х линий 
(Рис.5.2,9). Стенки одного из кувшинов украшены 
горизонтальными врезными линиями и темным 
ангобом (Рис.5.23).

Поливная керамика представлена фрагментами 
тарелок и реже кувшинов. Среди них широкогорлый
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Рис. 5 .A  - фрагменты керамической посуды; 
Б  - изделия из металла

плоскодонный кувшин с ручкой, укрепленной у 
венчика, ж елтой поливы , украшенный 
продольными линиями и конусообразный сосуд с 
узкой горловин ой  без поливы. Внутренняя 
поверхность обоих сосудов глазурована (Рис. 4.2- 
3). Найден небольш ой фрагмент зеленого 
поливного кувшина с отверстием для носика 
(Рис.4.26).

Поливные миски и чаши имеют кольцевой 
поддон диаметром от 5 до 10 см. (Рис.4.14-20) и 
форму типа пиалы с постепенно закругляющимися 
стенками либо переходящими в верхней части в 
вертикальный бортик. Венчики ярко не выражены 
или выглядят в виде н ебол ьш ого вы пуклого 
закругления (Р ис.4.4-13,14; 5.5). Исключение 
составляет поддон тарелки диаметром 28 см. 
(Рис.5.15). Цветовая гамма поливы ограничена 
желтыми, зелеными и светло-коричневыми тонами. 
М иски и чаши украш ены врезными 
геометрическими и растительными орнаментами 
тем н о-зел ен ого  и к ор и ч н евого  цветов 
(Рис.4.7,14,19-25; 5.21).

Обнаруженная керамика характерна для X V  - 
XVI вв. Исключение составляют только несколько 
мелких фрагментов поливных сосудов, украшенные 
узором типа “ сеточки” и “ цветка” коричневого цвета

по желтому фону, которые могут относиться 
к X IV  вв. и не исключено, что попали в 
поздний слой в результате эрозии почвы 
[Мыц, 1991, с. 19,25; Отчет..., 1998, с.21].

Не оставляет сомнения в датировке 
обнаруж енной керамики и в целом 
культурного слоя, находка кладового 
характера 11 серебряных монет датируемых 
957 г. X. [Отчет..., 1998, табл.7].1 Все монеты 
обнаружены в одном месте около северной 
апсиды в завале черепицы сползшей кровли 
(Рис. 1.1). Еще одна медная монета, 
предположительно относящаяся к XVIII в. 
была обнаружена в северной части раскопа, 
на краю склона в слое дерна.1 2

Среди изделий из металла, на 
различных участках около стен храма, в 
слое черепицы, обнаружены железные 
гвозди (Рис. 1.3; 5.27), фрагменты железного 
лезвия ножа (Р и с .1.5; 5.26), подковы  
(Рис.5.29), бронзовой пластинки (Рис. 1.4; 
5.28) и небольшой слиток свинца со следами 
рубки. Архитектурные детали (Рис. 1.6; 5.30) 
найденные при раскопках представлены 
семью тщательно обработанными блоками 
из ракушечника и известняка.

Первый этап археологических 
исследований христианского храма на 
восточном склоне горы Сююрю-Кая еще не 
позволяет в полном объем е дать 
исчерпы ваю щ ую  характеристику 
памятнику. Однако, опираясь на скромные 
материалы, полученные в процессе работ, 
мы можем констатировать, что трехнефный 
храм, вероятно, являлся центральным 
культовым сооружением средневекового 
поселка Карадаг.

Трактовка П.Кеппеном памятника, как 
“ армянской церкви” пока не нашла 
подтверждения, т.к. в данном строении 
не прослеживается особен н остей  
армянской церковной архитектуры. 
Прямоугольная планировка, а главное, три 
апсиды, вы ступаю щ ие четкими 

полукружьями с внешней восточн ой  стороны  
здания, говорят об  обратном [Шуази, 1937, с.51-52]. 
Подобный архитектурный стиль характерен для 
византийских традиций, широко распространен в 
средневековой Таврике распространен  в 
средневековой Таврике и имеет массу аналогов в 
Херсонесе, Горном и Южнобережном Крыму [Мыц, 
1991, с.34; Якобсон, 1950, с.229-252].

П .Кеппен указывает на близкую к 
равностороннему четырехугольнику планировку 
церкви, армянские надписи на камнях и в алтарной 
части [Кеппен, 1837, с . 17,20]. П ока, при 
исследованиях 1998 г. ничего п о д об н ого  не 
обнаружено. Не исключено, что плиты с надписями 
были использованы на стройматериалы в 1956 г. 
Мы можем лишь предположить, что на позднем 
этапе, сохранившийся и подвергшийся меньшим 
разрушениям южный неф, мог использоваться в 
качестве часовни местной армянской общиной. 
Единственным слабым основанием для подобной 
гипотезы можно считать следы позднего ремонта 
ю ж ной стены храма. О дноврем енно, нельзя 
исключать, что исследуемый нами храм является не 
тем памятником, на который указывал П.Кеппен.

И сследования культурного слоя периода 
разрушения памятника, позволяю т сделать

1 Монеты и иные предметы из металла обнаружены с помощью металлоискателя “Shtctrum XLT” фирмы White's Electronics (VK) LTD.
2 Монеты исследованы и датированы к. ист. наук В.А.Сидоренком.



обосн ован н ы е вы воды  о времени 
прекращения его функционирования.
Ф рагменты  керамических сосуд ов  
обнаруж енны х поверх п л отн ого  слоя 
черепицы, относятся  к X V  - X V I вв.
[И ванов, Савеля, Ф илиппенко, 1998;
П арш ина, 1974]. Еще точнее время 
разрушения датирует находка монет 
Крымского ханства, отчеканенных в 957 г.
X. (1551 г. Р. X.). Каких-либо следов пожара 
при раскопках не обнаружено. Поэтому 
напрашивается единственный вывод, что 
здание было заброшено не позднее конца 
XVI в. и разрушалось под воздействием 
природных сил.

Если учесть религиозность 
средневекового населения, то не совсем 
ясно, почему крупное, по средневековым 
меркам Таврики, культовое здание, 
располож енное в центре поселения, 
неожиданно оказалось заброш енным 
прихожанами. Причем, незадолго перед 
разрушением, южная и восточная стены 
заботл иво укреплялись подпорны ми 
стенками. В 1793 г., по упоминанию 
П.С.Палласа на месте поселка были только 
руины [Путешествие по К ры му..., 1881, 
с .208]. Если допустить, что запустение 
храма и поселения связано с исходом 
христиан в 1778 г., то вызывает сомнение, 
что 15 лет оказалось д оста точ н о  для 
разрушения капитальных каменных 
строений. Более того, указанные монеты 
1551 г. находились уже в слое упавшей 
черепицы, т.е. попали туда во время 
интенсивного разрушения памятника.
Единственная монета, предположительно 
относящ аяся к X V III в., находилась 
значительно выше в слое дерна.
Предполагая причины, по которым был 
заброш ен жителями поселок и 
соответственно храм, мы предварительно 
можем выдвинуть две гипотезы. Это могло 
быть связано с вторжением ногайских орд
г., либо с вооруженным конфликтом крымского 
хана Мухаммеда-Гирея II Ж ирного с турецкими 
властями в 1584 г., т.к . основны е собы тия 
разыгрывались в окрестностях Кафы.

В.Г. ТУР СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ НА ГОРЕ СЮЮРЮ-КАЯ (КАРАДАГ)_____________ 2 3 9

Рис. 6. Архитектурные детали и черепица

в 1523
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I.A. КЛРСПМ

РОЗРОБКА ПРОБЛЕМ ЦЕРКОВНОЇ АРХЕОЛОГІЇ
НА АРХЕОЛОГІЧНИХ З'ЇЗДАХ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.
The a u th o r  o f  th e  a r t i c l e  a n a ly ses  th e  p rob lem s o f  th e  ch u rch  a rch a e o lo g y  b y  th e  A r c h a e o lo g ic a l  C ongresses in  

th e  secon d  h a l f  o f  XIX -  on  th e  b eg in n in g  o f  XX ce n tu r ie s . The m ain rea son  w hich  g a th e re d  th e se  C ongresses was an 
a n x ie ty  a b o u t th e  c o n d it io n s  o f  th e  h i s t o r i c a l  monuments, e s p e c ia l ly  o f  ch u rch  monuments p r e se r v a t io n . To ensure 
th e  su ccess  o f  t h e i r s  p r e s e r v a t io n  th e se  monuments had t o  b e  in v e s t ig a t e d , p o p u la r is e d , and had t o  be  in tr o d u c e d  
th e  s tu d d in g  o f  a rch a e o lo g y  in  th e  h ig h e r  e d u c a t io n a l in s t i t u t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  in  th e  T h e o lo g ic a l academ ies, had 
t o  be  cre a te d  th e  ch u rch -a r ch a e o lo g ic a l museums in  th e  d io c e se s  and T h e o lo g ica l sch oo ls . In th e  p rocess  o f  con d u ctin g  
o f  t h is  C ongresses a l i t t l e  b y  l i t t l e  th e  th e o r y  o f  th e  ch urch  a rch a e o lo g y  was d e v e lo p e d , was d e f in e d  i t s  o b je c t ,  was 
w orked up i t s  m eth od o logy , was accu m u lated  i t s  m a te r ia l. A r c h a e o lo g ic a l  C ongresses had th e  r e g io n a l  ch a ra c te r , so  
t h e i r s  p a r t i c ip a n t s  p a id  a t t e n t io n  f i r s t  o f  a l l  t o  th e  monuments o f  th e  r e g io n  w here th e  C ongresses to o k  p la ce . I t  
i s  in t e r e s t in g  th a t  s i x  o f  f i f t e e n  C ongresses t o o k  p la c e  on  th e  t e r r i t o r y  o f  U kraine. The s c i e n t i f i c  in t e r e s t s  o f  
ch u rch  a r c h a e o lo g is t s  con cern ed  such  re g io n s  as th e  t e r r i t o r y  o f  R ussian  em p ire , B u lga ria , G reece, I t a ly  and th e  
t e r r i t o r y  o f  fo rm er  Byzantium. L i t t l e  b y  l i t t l e  th e  them es o f  th e  Congresses w ere broadened , tou ch ed  upon q u estion s  
became m ore com p lica ted , th e  more s c ie n t is t s  to o k  p a r t  in  th e  Congresses. Among th e  problem s o f  th e  church arch aeology  
w hich  w ere d e v e lo p e d  on th a t  Congresses w ere th e  th e o ry  o f  th e  s c ie n ce ; church  a r c h ite c t u r e , i t s  v a r io u s  a sp ects , i t s  
r e g io n a l s p e c ia l  fe a tu r e s , i t s  p e r io d is a t io n ; th e  h is t o r y  o f  ch urch  u te n s ils  and ic o n -p a in t in g ; church  a p p lie d  a r t ; 
th e  problem s o f  m utual in flu e n c e  o f  Russian, U krainian, Byzantinum, West European and E astern  church  a r t .

Церковна археологія належить до традиційних 
вітчизняних напрямків у галузі гуманітарних знань, 
хоча межі цього напрямку в різних трактовках не 
були усталеними. Згідно з сучасним визначенням, 
церковна археологія - це наука, яка вивчає 
матеріальні пам’ятки (артефакти) джерелознавчими 
методами загальної археології у контексті 
Священного писання і церковної традиції з метою 
більш п овн ого  вирішення проблем істор ії 
християнської Церкви і християнської культури 
[Первая Всероссийская конференция, 1995, с. 17]. 
Предметом церковної археології є артефакти, а 
о б ’ єктом  - явища і процеси , які знайшли 
відображення у цих артефактах, тобто християнська 
культура й історія, яка матеріалізувалася в часі і 
просторі. Археологічно виражене церковне життя 
дає нам розуміння т о го , як незмінна система 
християн ського віровчення втілювалася в 
історичній ментальності й індивідуальній свідомості 
людини минулого. Церковна археологія як більш- 
менш самостійний у рамках археології напрямок 
дозволяє вивчати динаміку культурних процесів і 
духовні аспекти повсякденного буття народів 
протягом  багатьох  стол іть. В раховую чи 
багатофункціональне значення досліджуваних 
об ’єктів, її наукові розробки йдуть поруч з іншими 
напрямками, церковними й світськими: літургікою 
(функціональність і символізм пам ’ яток), 
мистецтвознавством, іконологією, архітектурною 
а рхеол огією , в ізан тол огією , нум ізм атикою , 
епіграфікою та ін.

Звичайно, до такого  ч іткого визначення 
церковна археологія пройшла великий шлях. На 
послідовних етапах розвитку цієї науки по-різному 
визначалися мета і завдання церковної археології, її 
предмет і о б ’єкт, і т. ін. Вітчизняні науковці X IX  ст. 
вважали творцями і «першопроходцями» церковної 
археології західних вчених. Дійсно, в країнах Західної 
Європи у X IX  ст. існувала наука християнська 
археологія, хоча її й не можна ідентифікувати з 
вітчизняною церковною археологією. Розвиток 
церковної археології йшов від сакральної функції 
літургічного предмету до культурної конкретики, 
тоді як християнська археологія йшла від 
конкретного артефакту до його культурної функції.

У  X IX  - на початку X X  ст. християнська археологія 
плідно розвивалася завдяки тому, що вона постійно 
розширювала сферу своїх інтересів і в географічному 
відношенні, і в колі використовуваних джерел, і в 
методах н аукового пошуку. Вона намагалася 
зробити пам’ятки християнської культури 
історичними джерелами, застосовую чи 
багатосторонній метод, який о б ’єднував аналіз 
археологічних о б ’ єктів, пам’яток мистецтва, 
письмових джерел, епіграфіки й даних допоміжних 
історичних дисциплін. Християнська археологія 
обмежувала свої хронологічні рамки III - VII ст., 
ставлячи перед собою мету синтетичноїреконструкції 
християнського життя в усіх його проявах.

В Україні в X IX  - на початку X X  ст. церковна 
археологія використовувала досягнення західної (і 
східної) науки, ставлячи й свої власні задачі, 
п ов ’ язані з вивченням наш ої християнської 
культури. П отрібно зауважити, що сам термін 
«церковна археологія» протягом X IX  ст. містив у 
собі істотно різні поняття. Цей термін виник як 
назва предмету, що вивчався в курсі наук Духовних 
Академій. Богословсько-літургійний напрямок, що 
склався на базі Д уховних Академій, в епоху 
археологічних з ’їздів (1869-1911) з ’ єднався з 
істори ко-худож нім , породж еним загальним 
розвитком мистецтвознавства в країні, а також з 
розвитком  візантології. Найважливішим 
досягненням цього напрямку був розгляд пам’яток 
у зв’язку з письмовою  церковною традицією і 
текстами літургії, що було основним 
методологічним принципом. Слабким місцем була 
відсутність теоретичних розробок, виключна увага 
до високохудож ніх і архітектурних пам ’яток 
(традиція І.Вінкельмана), неувага до масового 
археологічного матеріалу і польової археології, 
відсутність історичних узагальнень. Хронологічні 
рамки дисципліни охоплювали всю християнську 
епоху, що дозволяло давати матеріал для церковної 
археології існувавш ими поряд з нею істор ії 
мистецтва, візантології і літургіці. Від вищеназваних 
напрямків церковна археологія відрізнялася 
розглядом пам’яток у контексті церковної історії й 
п обуту , запозичую чи у сумісних дисциплін 
джерельну базу. В кінці X IX  - на початку X X  ст.
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церковна археологія була, в основному, історією 
церковного мистецтва. Подальш ий розви ток  
церковної археології був перерваний подіями 1917 
р. Вона залишилася дисципліною, яку викладали 
лише в Духовних Академіях, і визначення її не 
змінилося з часів початку X X  ст. В наш час церковна 
археологія в основном у залишається історією  
церковного мистецтва і пам’яткознавства, і лише в 
останні роки були зроблені перші кроки до її 
відродження і переосмислення на новому рівні.

Розвиток церковної археології відображений у 
працях І - XV  археологічних з’їздів (1869-1911), які 
проводилися в Російській імперії. О днією  з 
найважливіших причин скликання таких з’їздів була 
турбота  про збереження вітчизняних пам’яток 
істор ії, старовини. Як зазначив голова  
М осковського Археологічного Товариства граф 
О.С.Уваров, котрий був ініціатором і незмінним 
головою перших п’яти археологічних з'їздів, «добре 
розуміння і розумна оцінка залишків старовини 
краще за будь-що забезпечать їх збереження; але 
для цього потрібно, щоб наука про старожитності, 
котра до цього часу була надбанням лише окремих 
о с іб , стала надбанням усіх освічених людей. 
Досягнути цієї мети можна лише викладанням 
вітчизняної археології, котра сама вже привчить 
поважати і берегти вітчизняні пам’ятки» [Груды 
Первого Археологического съезда, 1871, с. XXX]. 
Чи не на першому місці стояла проблема вивчення і 
збереження церковних пам’яток. Відмічалося, що 
знайом ство з вітчизняними церковними 
старож итностям и, необхідне для викладання 
історико-археологічних наук, має живе відношення 
до церковної літургійної практики, яка грунтується 
на спадкоємному переданні. Невірне уявлення про 
церковну старовину спричинило відділення значної 
частини росіян від Православної Церкви у XVII ст. 
На П ерш ому археологічному з ’їзді ставилося 
питання про викладання церковної археології в 
духовних учбових закладах - академіях і семінаріях. 
Так, проф есор  К иївської Д уховн ої А кадемії 
П.А.Лашкарьов вважав, що викладання археології 
тим необхідніше в духовних учбових закладах, що 
о б о в ’язком саме духівництва було збереження 
пам’яток [Груды Первого Археологического съезда, 
1871, с. X L VIII]. Значна частина старожитностей, 
відомих на той  час, або прямо належала до 
церковних предметів, або зберігалася при церквах 
та монастирях. Вперше вказувалося на необхідність 
складання систематичної уч бов о ї програми з 
церковної археології.

На цьому ж з’їзді були обговорені деякі питання 
теор ії церковної археології. І.І.Срезневський 
вважав, що викладання археології не повинно 
обмежуватися одними матеріальними пам’ятками, 
що археологія має поділятися на худож ню  і 
побутову; відділ християнських старожитностей 
може викладатися в світських учбових закладах у 
межах загального курсу археології, а у духовних - 
як окрема наука [Груды Первого Археологического 
съезда, 1871, с. XLI]. Ф.І. Буслаєв зазначив, що 
потрібно ввести викладання іконографії, як частини 
церковної археології, в духовних учбових закладах, 
вивчати не лише вітчизняну церковну археологію, 
а й загальну давньохристиянську. Саме він вперше 
запропонував влаштовувати археологічні музеї 
при учбових закладах [Труды П ервого 
Археологического съезда, с. XL, 82].

Серед питань, які порушувалися на цьму з’їзді, 
були питання про значення в історії християнського 
мистецтва і в археології місцевих ікон, хрестів, 
панагій, інших церковних предметів, починаючи з 
XII по XVIII ст.; питання про те, коли і які зміни

відбувалися в нашому іконопису, про західні впливи 
на іконописні школи, зміст, малюнок, символіку 
ікон; про значення мініатюр старовинних рукописів 
для дослідження історії іконопису; про порівняльний 
аналіз зображень відомих святих і свят, символічних 
зображ ень протягом  усього  їх розвитку; про 
архітектуру давніх дерев’яних церков; про церковні 
архітектуру X II ст. і романський вплив на неї 
(зокрема, питання про архітектуру київських 
Трьохсвятительської, Успенської П одольської, 
Троїцької надбрамної, Благовіщенської на Золотих 
вор отах  церков); про фрески К и ївського  
С оф ій ського  со б о р у ; про церковний спів і 
походження нотописання в Руській Церкві; про 
Турівське Євангеліє XI ст.; про пам’ятки старовини 
в Галичині й Буковині; про давньохристиянські 
пам’ятки Таврійського півострова; про дзвони і 
дзвіниці [Груды Первого Археологического съезда, 
1871, с. X X II -X X V I].

На Другому археологічному з’їзді, що відбувся 
в Петербурзі у 1876 р., також були представлені 
доповіді з церковної археології - про церковні 
пам ’ятки Кавказу, про архітектуру перших 
дерев ’яних церков на Русі, про розвиток 
християнського календаря; ставилися питання про 
збереження і вивчення вітчизняних християнських 
пам’яток, про вплив єретичних сект на походження 
і розвиток християнського мистецтва [Второй 
съезд А рхеологи ческий , 18 7 1, с. 9-13]. 
І.І.Срезневський, який робив загальний огляд 
сучасного стану археологічної науки в Російській 
імперії, назвав серед київських установ, метою яких 
є зібрання і зберігання пам’яток, бібліотеку й 
ризницю при Софійському соборі, бібліотеку й 
ризницю при Києво-Печерській Лаврі і кілька інших 
ризниць, бібліотеки Київської Духовної Академії й 
Університету [Труды Второго Археологического 
съезда, 1876, с. 1-2].

Третій археологічний з’їзд відбувся в Києві у 
серпні 1874 р. На ньому були поставлені загальні 
теоретичні питання археології, її відношення до 
історії. Було зазначено, що археологія включає у 
свій предмет всі історичні науки, наскільки їх зміст 
вираж ається в матеріальних пам ’ ятках. 
А рхеологія має свій особливий метод, задача 
як ого  - р оби ти  наукові висн овки  ш ляхом 
порівняння од н ор ід н и х  матеріальних, 
монументальних пам’яток, тоб то  археологія - 
монументальна історія. Д о цього часу археологію 
визначали як історію мистецтва; але на з ’їзді була 
висловлена дум ка, щ о мож на розш ирити  
завдання археології і розглядати її як науку про 
стародавн ій  п о б у т  лю дини, яка вивчає усі 
пам’ятки стародавнього життя кожного народу 
[Труды Третьего Археологического съезда, т .І , 
1878, с. X V - X X ] .

Цікаво, що саме київські археологічні з ’їзди 
приділяли найбільше уваги церковній археології. 
Третій з ’ їзд розглядав численні питання: про 
київську архітектуру X  - XII ст., про те, що саме 
залишилося від первісних будівель стародавніх 
київських церков: Василівської, С оф ійської, 
Золотоверхо-Михайлівської, Успенського собору 
Лаври, В идубицько-М ихайлівської, С пасо- 
Б ерестовської, Троїцько-К ирилівської, Івано- 
Предтеченської, Троїцької Надбрамної Лаврської, 
Успенської на Подолі; про відзнаки київського 
архітектурного стилю X  - XII ст., про те, за яким 
планом будувалися київські церкви того часу, їхню 
кладку, фасад, форми покрівель, орнаментацію; про 
те, які найдавніші ікони знаходяться у Києві і його 
околицях; про те, звідки привозився червоний 
шифер, що зустрічається у стародавніх храмах
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Києва; про закладку, освячення, ієрархічне значення 
і стародавній вигляд Києво-Софійського собору; 
про вплив візантійського іконопису і мініатюрного 
живопису з X  по XVIII ст. на слов’янський іконопис 
і мініатюрний живопис; про вплив візантійської 
символіки на руське мистецтво [Труды Третьего 
Археологического съезда, 1878, с. IV -  IX]. Були 
прочитані також  доп овід і про істор ію  
візантійського мистецтва і архітектури Русі, про 
фрески К и єво-С оф ій ськ ого  со б о р у , про 
Влахернську ікону, про плащаницю з Буковини, про 
знищення пам’яток старовини в Україні, про Софію 
Київську, про Софію  Цареградську за описом 
руського паломника кінця XII ст. У роботі цього 
з ’їзду взяли участь такі відомі київські вчені, 
викладачі К и ївської Д уховн ої А кадем ії, як 
П .А .Л аш карьов, П .Г.Лебединцев, М .І.П етров, 
І.І.Малишевський, А .В .Розов, Ф.А.Терновський, 
Н.М.Сементовський, Ф.А.Смірнов.

Під час проведення Третього археологічного 
з’їзду його учасники відвідали з метою знайомства 
і наукового вивчення Києво-Софійський собор, 
церкви К ирилівського монастиря, К иєво- 
Печерської Лаври, церкву Спаса на Берестові, 
М еж игір ’я. Були проведен і р озк оп к и  у 
Т р ехтем и р івськ ом у  м он асти р і, розк оп к и  
городища у Вишгороді, де була знайдена частина 
фундаменту стародавньої церкви святих Бориса і 
Гліба [Труды Третьего Археологического съезда, 
1878, с. L X X I X -L X X X ],

При цьому з’їзді була організована виставка, 
на якій були представлені численні експонати у 
відділі церковних старожитностей. Це відділення 
було поділено на п’ять відділень - пам’яток місцевої 
церковної архітектури (уламки каміння, цегли, 
карнизів, мозаїки, штукатурки, кафелю, голосників, 
барельєфів, підлоги, підсвічників, панікадил, 
дзвонів, церковного посуду, окладів ікон та ін.), 
живопису і різноманітних священних зображень 
(диптихи, ікони, оклади, панагії, хрести, медальони, 
дарохранительниці, розп’яття, кадила, підсвічники), 
фотографічних знімків (церков, хрестів, церковного 
начиння), металевих хрестів та ікон, церковних 
старожитностей, що надійшли на виставку вже після 
її відкриття (цегла з кладки церков, церковні 
посудини, портрети релігійних діячів, Євангелія, 
частини одягу духівництва, плащаниці, хрести, 
рипіди, антимінси, панагії та ін.) [Указатель 
выставки, 1874, с. 3-33].

У  1877 р. вібувся Четвертий археологічний з’їзд, 
у Казані. В основному він був присвячений релігії, 
етнографічним святам і звичаям татар, хоча 
розглядалися і питання церковної археології. Були 
зроблені доповіді про зображення хреста з перших 
століть християнства, про старовинні ікони м. 
Стара Русса, про старовинне кладовище біля 
Іорданської церкви у Києві [Труды Четвертого 
Археологического съезда, т. 1, 1884, с. IV -  LV]. 
Предметів християнської церковної старовини на 
з’їзді представлено не було. Від Київської Духовної 
А кадем ії у з ’їзді брали участь С .Т .Голубев, 
П.А.Лашкарьов, М .І.Петров, І.І.Малишевський, 
Ф.А.Терновський.

П ’ятий археологічний з’їзд відбувся у Тіфлісі і 
мав розглядати в основному питання кавказької 
археології, мало вивченої на той час. Але з’їзд не 
обминав і питань, безпосередньо не пов’язаних з 
археологією Кавказу [Майков, 1882, с. 1].

Християнство проникло на Кавказ не пізніше 
III ст., і там збереглися найдавніші християнські 
пам’ятки на території Російської імперії (IV ст.). 
Н езваж аючи на багатство  і р ізном анітність 
християнських пам’яток Кавказу, їх вивчення на
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зТ'зді не займало особливо помітного місця, оскільки 
ці пам’ятки досить рано привернули до себе увагу 
науковців і стали предметом якщо не всебічного 
вивчення, то  уважного розгляду. На з ’їзді були 
вивчені храми Успіння Богородиці в Піцунді в 
Абхазії (VI ст.), Кутаїський собор (XI ст.), сучасний 
Софійському собору у Києві. Деякі дослідники 
вважали, що грузинсько-вірменська архітектура 
дещ о вплинула на російську (кам ’ яні шатри 
московських храмів), інші - що обидві форми 
архітектури розвинулися самостійно.

З питання про іконографію і живопис вірмен і 
грузинів було зроблено всього кілька окремих 
заміток. М .І.Петров зробив доповідь з приводу 
грузинських мініатюри й іконопису - порівняв 
мініатюри грецького Нікомідійського Євангелія XI 
- XII ст. з зібрання церковно-археологічного музею 
К иївської Д уховн ої А кадем ії і ж ивописне 
зображення з грузинського Євангелія X I ст. з 
Гелатського монастиря біля Кутаїсі.

Близько половини наукових повідомлень на 
Тіфліському з’їзді не мали відношення до Кавказу, 
зокрема, повідомлення А.В.Прахова про фрески, 
відкриті ним в Кирилівському монастирі Києва; 
реферат М.В.Покровського про історію, розвиток і 
форми ш любних вінців; повідомлення 
І.Д .М ан свєтова  про мініатюри з рукопису 
временника Георгія А рм артола М оск овськ о ї 
Духовної Академії [Майков, 1882, с. 25-56].

Шостий археологічний з’їзд відбувся в Одесі у 
1884 р. На з’їзді розглядалися такі питання: значення 
російського церковного розколу в історії російської 
археології; церковний архітектурний стиль кінця 
XVI - початку XVII ст.; форма і прикраси царських 
врат у слов’яно-руських церквах; зображення святих 
Кирила і М ефодія в підземній церкві святого 
Климента у Римі; взаємовплив іконопису і 
словесності народної і книжної; вплив особливостей 
богословського світогляду Церков на іконопис; 
печерні храми в Криму; гравірувальні роботи  
топографії Києво-Печерської Лаври у XVII і XVIII 
ст.; сучасне вивчення візантійської археології; сліди 
апокрифічних євангелій у давньоруськом у 
іконопису; іконографічні особливості уніатського 
іконопису. Були прочитані доповіді про стародавні 
ікони; про ікони С оф ії П рем удрості Б ож ої 
Новгородську і Київську; про історичний розвиток 
типу російських дзвіниць; про стародавні церкви у 
Вологодській і Архангельській губерніях; про вплив 
візантійського мистецтва; про константинопольські 
церкви; про церкву святого Івана Предтечі в Керчі; 
про зображення Страшного суду; про значення 
символічних зображ ень на стародавній 
єпископській  палиці [Труды Ш естого  
Археологического съезда, т. 1, 1886, с. X X IV  -  
LXXII]. Від Київської Духовної Академії у роботі 
з’їзду брав участь М.І.Петров.

На археологічній виставці цього з’їзду особливо 
численним був відділ християнської старовини: 
фотознімки церков і пам’яток Константинополя, 
С ін ай ського монастиря, плани розк оп ок  
стародавнього Херсонесу, плани його базилік, 
фотограф ії архітектурних деталей, кримських 
церков і печер; копії фресок Києво-Кирилівського 
монастиря X II ст., мозаїк К иєво-С оф ійського 
собору, знімків з фресок печерних церков Криму, 
стародавніх церков. Члени з ’їзду побували на 
розкопках Херсонесу, в Інкермані - у печерних 
храмах Криму, у Георгіївськом у монастирі, в 
Успенському скиті.

У  1887 р. відбувся Сьомий археологічний з’їзд, 
у Ярославлі. Серед питань церковної археології, які 
розглядали на цьому з’їзді, були питання про
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стародавні кам’яні храми Північно-Західної Росії, 
про те, чи були у церковному православному 
мистецтві Росії X V I ст. залишки язичницького 
мистецтва, про вплив Києва, Новгорода, Пскова і 
М уром а на м истецтво півночі Р осії, про 
архітектурне значення ярославських церков, про 
ростовську церкву святого Івана Богослова, про 
ікони святого Миколая Чудотворця Можайського 
типу і їх походж ення, про законодавчу 
регламентацію іконопису на Русі, про стародавні 
ростовські ікони, про стародавні предмети ризниці 
Ростовських митрополитів, про час появи і значення 
церковних галерей, про кам ’яні надгробки з 
зображеннями трикінечного хреста, про іконописні 
подлінники, про форми і прикраси стародавніх 
царських врат, про іконографічні сюжети, які 
з ’явилися у XVI і XVII ст., і їх похождения, про 
відм інності головних іконописних шкіл, про 
надписи на церковних предметах. Окрім цього, були 
прочитані доповіді про дерев’яний церковний посуд 
і шлюбні вінці Н иж ньогородської губернії, про 
О стровський  м онастир, про давні пам ’ятки 
Сольвичегодського Благовіщенського собору, про 
різьблені ікони, про апокрифічні надписи на хресті 
про страсті Господн і [Седьмой съезд 
Археологический, 1886, с. 14-19; Труды Седьмого 
Археологического съезда, т. 2, 1891].

Восьмий археологічний з’їзд відбувся в Москві 
у 1890 р. Від Київської Духовної Академії в ньому 
взяли участь проф есори А .А .Д м ітр ієвський , 
В.З.Завітнєвич і П.А.Лашкарьов. Серед питань, які 
було запропоновано розглянути на з ’їзді, були 
питання про заходи для збереження і публікації 
стародавніх руських пам’яток, про археологічні 
джерела з прийняття християнства в Грузії, про 
розписи Благовіщенського собору в Москві, про 
стилізацію ландшафту в руських іконописних 
мініатюрах, про стародавні дерев’яні різьблені ікони 
свя того  М иколая Ч удотворц я , про зібрання 
надписів на церковних предметах з Мурома, про 
значення стародавньої ікони Спаса біля моря, про 
взаємовплив іконопису і словесності, про те, коли 
вперше стали будувати на Русі церкви в ім ’я 
Неопалимої Купини, про московські храми, про 
символіку російських храмів XVII ст., про пам’ятки 
стародавньої церковної архітектури на Волині, про 
старовинні дерев’яні церкви на берегах Білого моря, 
про рослинний орнамент іконостасів  і його 
символічне значення, про пам’ятки Одоєвського 
Анастасьєва монастиря, про Курський Троїцький 
монастир, про значення голосників, про тип церков 
новгородсько-псковської архітектури XI - XII ст., 
про те, наскільки на розвиток церковного мистецтва 
вплинули постанови російських помісних соборів, 
про те, хто будував собор Василія Блаженного, про 
те, чи були у візантійській архітектурі луковичні 
маківки, про техніку старовинного фрескового 
ж ивопису на Русі, про іконограф ічний зміст 
стінописів московського Успенського собору, про 
походження і значення ікони «Єдинородний Сине і 
Слове Божий», про те, з якого часу в іконостасах 
стали заміняти зображенням Тайної Вечері ікони 
причастя під двом а видами [Труды В осьм ого 
Археологического съезда, т.4, 1897, с. 9-16].

У  роботі з’їзду брали участь такі відомі церковні 
археологи , знавці церковного мистецтва, як 
Д .В .Айналов, Ф .І.Буслаєв, В .Т.Георгієвський, 
М.Ф.Красносєльцев,М.В.Покровський,А.В.Прахов, 
Є.К.Редін, М.І.Троїцький. Були прочитані доповіді 
про деякі предмети, представлені на виставці з’їзду, 
про доісторичний і символічний елементи іконопису, 
про викладання археології в духовних семінаріях і 
влаштування єпархіальних археологічних музеїв, про

стан давньо-християнського мистецтва, про 
взаємовплив ікон і словесності, про походження 
мініатюр лицевої Псалтирі, про вплив візантійського 
церковного мистецтва на мистецтво південної Італії 
і Сіцілії, про задачі і м етодологію  вивчення 
євангельської іконографії, про світський живопис 
К иєво-С оф ій ського соб ор у , про М стиславів 
Володимиро-Волинський собор, про стан охорони 
церковної старовини, про церкви Великого 
Кремлівського палацу, про символіку іконостасу, про 
сучасний стан і перспективи вивчення римських 
катакомб, та інші.

Зокрема, у доповіді В.Т.Георгієвського «П ро 
викладання археології в духовних семінаріях і про 
влаштування єпархіальних археологічних музеїв» 
описувався сучасний, досить-таки невтішний стан 
збереження церковних пам'яток. Так, старовинні 
церковні будівлі часто перебудовувалися, 
реставрувалися, при чому змінювалася їхня 
архітектура і внутріш нє оздоблення, йшла 
безконтрольна торгівля старовинними церковними 
предметами, які вже неможливо було вживати за 
призначенням, але які водночас мали величезну 
наукову і мистецтвознавчу цінність, і таке інше. 
Автор вважав, що найкращими методами боротьби 
з такими явищами були популяризація археології в 
широких колах суспільства, викладання церковної 
археології в духовних семінаріях (вона викладалася 
тільки в академіях), влаштування церковно- 
археологічних музеїв в єпархіях і семінаріях, котрі 
могли поповнювати свої фонди завдяки пожертвам 
старовинних предметів церквами, духівництвом та 
приватними особам и . Було зап роп онован о 
заборонити парафіяльним священникам і старостам 
продавати старовинні предмети без дозволу 
спеціально створюваних комітетів знавців, які мали 
визначати справжню цінність цих речей [Занятия 
Восьмого Археологического съезда, 1890, с. 63-65].

На з ’їзді була представлена археологічна 
виставка з відділенням церковних старожитностей, 
котрі прислали багато монастирів, церков і приватні 
особи. Її особливістю було те, що вона надавала 
можливість побачити в одному місці значну кількість 
пам’яток, що виникли під різними впливами, за 
різних умов протягом кількох століть і відносилися 
до різних галузей мистецтва - іконопису, різьби, 
ювелірного мистецтва, шиття золотом, шовком, 
живопису на тканині та ін. [Труды В осьм ого  
Археологического съезда, т. 4, 1897, с. 207-219].

Дев’ятий археологічний з’їзд, який відбувся у 
Вільні в 1893 р., розглядав в основному проблеми 
археології території сучасних Білорусі та Литви. Від 
Київської Духовної Академії депутатами на з ’їзд 
призначили М.І.Петроваі В.З.Завітнєвича. На з’їзді 
були прочитані доповіді про стародавні храми 
Вітебська, Полоцька, Брест-Литовська і Вільни, про 
зібрання старовинних церковних предметів у 
ризницях Вільни і Трок, про Купятицьку ікону 
Б огородиц і у зв ’язку з давньоруськими 
енколпіонами, про Спасо-Преображенський собор 
Мірожського Псковського монастиря, про історію 
живопису у Києво-Печерській Лаврі XVIII ст., про 
нові археологічні відкриття у Києві і фрески Києво- 
С оф ій ського  со б о р у , про фрески Т ульського 
Успенського собору, про церкву святого Михаїла у 
Ломжі [Груды Девятого Археологического съезда, 
т.1, 1895; т. 2, 1897].

Щ об  продовж ити вивчення археології 
Прибалтики і півночі Росії, місцем проведення 
Десятого з’їзду обрали Ригу. З’їзд відбувся у 1896 р. 
Від Київської Духовної Академії в його роботі взяли 
участь М .І.П етров , В .З.Завітнєвич і 
П.А.Лашкарьов. Щ одо місцевих пам’яток були
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зроблені доповіді про церковну старовину м. Риги, 
про хрести і образки в могилах західної Росії, про 
іконограф ічні зображення великомученика 
М икити, про церковно-археологічні пам’ятки 
Пінська, про Ризький церковно-історичний музей, 
про Новгородський Софійський собор, про вплив 
космології на іконографію фресок купола цього ж 
собору. Були також представлені повідомлення і з 
церковної археології інших регіонів: про сліди 
християнства на Дону в домонгольський період, про 
започаткування, перших діячів і напрямки 
іконописної школи Троїце-Сергієвої Лаври, про 
історію живопису Києво-Печерської Лаври.

Чим вирізнявся цей з ’їзд, так це кількістю і 
р ізном анітн істю  доп овідей , присвячених 
християнським пам’яткам Константинополя, Греції 
і Болгарії. У р обот і з ’їзду брав участь голова 
нещ одавно відкритого  в К онстантинополі 
Р осій ськ ого  А рх еол огіч н ого  Інституту 
Ф.І.Успенський, котрий познайомив учасників 
з’їзду з діяльністю цього наукового закладу. Так, 
працівники Інституту вивчали християнські 
пам’ятки Константинополя, Малої Азії, Анатолії, 
Болгарії (Софії, Тирнова, Рильський і Бачковський 
монастирі), Трапезунда, Нії<еї, Афону. Вони склали 
проект систематичного вивчення пам’яток Афону і 
написання історії стародавніх монастирів Сходу. 
Саме вчені цього Інституту спростували думку 
західних вчених про те, що у давньо-християнський 
період церковне мистецтво існувало виключно на 
Заході, відкривши численні християнські пам’ятки 
у Греції та Турції. На з’їзді були прочитані доповіді 
про давньохристиянський саркофаг, знайдений в 
К онстантинополі, про константинопольський 
храм святих Апостолів, про мозаїки Равеннських 
церков, про церковні пам’ятки північної Болгарії, 
про п ам ’ятки Н ікеї, про щ ойн о відкритий 
пурпуровий кодекс Євангелія [Труды Десятого 
Археологического съезда, т. 1, 1899; т. 2, 1899; т. 
З, 1900] (навіть у наш час відомі всього кілька 
таких кодексів, які зберігаються у найбільших 
музеях світу).

Одинадцятий археологічний з’їзд відбувся у 
Києві в 1899 р. Це вже був другий київський з’їзд. 
Спочатку його планували провести на Волині, але 
з певних міркувань все ж зупинилися на Києві, хоча 
попередні плани зумовили ту велику увагу, яку з’їзд 
приділив волинським і подільським пам’яткам. Від 
Київської Духовної Академії у роботі з’їзду взяли 
участь М.І.Петров, П.А.Лашкарьов, В.З.Завітнєвич, 
І.М.Корольков, Ф.І.Титов, І.А.Бродович.

На з’їзді обговорювалися такі проблеми, як 
русько-візантійські пам ’ятки мистецтва, які 
знаходяться в церквах Києва і знайдені під час 
археологічних розкопок; особливості архітектури і 
кладки церков, побудованих за литовської доби; 
церкви князівської доби  в м. В олодимир- 
Волинський (Успенський собор , церква святого 
Василія, «Стара катедра»); церква святого Василія 
в Овручі; особливості українського церковного 
живопису; фрески X V II - X V III ст. в храмах і 
костьолах України; головні риси іконографії Волині 
XVI - XVIII ст.; церковно-археологічні пам’ятки 
Володимир-Волинського і Волинської губернії; 
основні риси руського церковного зодчества усіх 
періодів його розвитку; що було у давнину на місці 
сучасної К иєво-Андріівської церкви; грецький 
(афонський) хрест «Животворящее Древо» і його 
іконографія; школи руського іконопису; хрести 
старообрядців; вплив російського іконопису на 
афонський у X V I - XVII ст.; київські старовинні 
енколпіони, хрестики і образки; риси руської 
самобутності у пам’ятках мистецтва Київського

періоду (X  - XI ст.); грузинські старожитності у 
ризницях київських храмів.

На з’їзді були прочитані доповіді з церковної 
археології про церкви Чернігова і Н овгорода- 
Сіверського, про церковні старожитності Чернігова, 
про стародавнє місто Лопастня і монастир святого 
Миколая Ч удотворця Ч отирьох Ц ерков, про 
різьблені зображення святого Миколая Чудотворця 
Можайського і їх історичну долю, про новгородську 
іконописну школу за даними мініатюри, про 
пластинки зі знаками церковних свят, про 
старожитності Суздаля, про методологію вивчення 
іконописних шкіл, про Братську ікону Богородиці, 
про сказання про ікону Бога-Отця, про зображення 
святого Митрофана, про фрески XVII - XVIII ст. у 
храмах і костьолах України, про головні риси 
волинської іконограф ії X V I - X V III ст ., про 
зображення давньогрецьких мудреців і сивілл в 
руських храмах, про розпис Великої Лаврської 
церкви, про відтворення зовніш ніх форм 
С оф ій ськ ого  со б о р у , про період занепаду 
давньоруського зодчества, про історію  Києво- 
П одолу, про стародавні церкви Поділля, про 
заграничні монастирі Київської митрополії, про 
школи руського іконопису, про працю Російського 
А рхеологічного Інституту в Константинополі 
[Груды Одиннадцатого Археологического съезда,
т. 2, 1902, с. 5-34].

При з’їзді була відкрита археологічна виставка. 
Відділ церковних старожитностей цієї виставки 
підготував професор Київської Духовної Академії 
Ф.І.Титов. Експозиція цього відділу поділялася на 
шість відділень: 1) зразки будівельних матеріалів з 
стародавніх споруд; 2) залишки зовніш ньої і 
внутрішньої орнаментовки з стародавніх споруд; 3) 
залишки різноманітного церковного начиння з 
розкопок на місці стародавніх церков; 4) енколпіони 
і натільні хрести, знайдені в Києві і в Україні; 5) 
релігійні медальони; 6) образки і складні. Іконографія 
була представлена у відділі пам’яток мистецтва і 
поділялася на чотири від ділення: 1) ікони і плащаниці 
візантійської композиції; 2) ікони, що носять відбиток 
західних впливів; 3) ікони алегоричні або символічні; 
4) картини есхатологічн ого змісту [Каталог 
выставки, 1899, с. 25-116].

Дванадцятий археологічний з’їзд відбувся у 
Х аркові у 1902 р. Це був уже четвертий 
археологічний з’їзд, який проводився на території 
України, після перших двох Київських і Одеського. 
Це мало певний сенс - перший з’їзд в основному 
повинен був торкатися проблем української 
археології Київської доби, другий з’їзд - XIV - XVI 
ст ., Одеський - грецьких міст П івн ічного 
Причорномор’я, а Харківський - XVII - XVIII ст. 
Від Київської Духовної Академіїу роботі з’їзду взяли 
участь професори С.Т.Голубєв, В.З.Завітнєвтич і 
М.І.Петров.

На з ’їзді були прочитані доповіді з таких 
питань, що стосувалися проблем церковної 
археології: про дар княгині Ольги в ризницю церкви 
Святої Софії в Цареграді, про мармурові інкрустації 
Києво-Софійського собору і Десятинної церкви, про 
церковні старожитності кубанських козаків, про 
м істо П утивль, про У сть-М едведівський 
Преображенський монастир, про Кременчуцький 
Вознесенський монастир, про Старочеркаський 
монастир, про залишки запорізьких церковних 
старож итностей  в К убанській обл асті, про 
зображення на іконах свя того  Лаврентія 
К алуж ського, про пам ’ятки давн ьоруського  
літургійного шиття золотом, шовками, про «міру 
серед церкви» у стародавніх соборних храмах, про 
церковні старож итн ості К атеринославської
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губернії, про мініатюри в царських рукописах XVI 
- XVII ст., про побутові особливості української 
іконограф ії, про найстародавніш ий храм в 
Х ерсон есі Тавр ій ськом у, відкритий під час 
археологічних розкопок 1902 р., про архітектурні 
пам’ятки Солікамська, про історію печерних храмів 
В оронезької губернії, про монастирі Д онської 
єпархії, про стародавні церкви Кубанських козаків, 
про відбудову київської церкви Спаса на Берестові 
[Груды Двенадцатого Археологического съезда, т. 
1,1902; т. 2,1905; т .3 ,1905]. На виставці з'їзду відділ 
церковних старожитностей був представлений лише 
іконами п ізнього походження та картинами 
релігійного змісту [Каталог выставки, 1902].

Тринадцятий археологічний з’їзд відбувся у 
1905 р. на півдні України - в Катеринославі. Від 
Київської Духовної Академії в роботі з’їзду взяли 
участь професори М .І.П етров і В.З.Завітнєвич. 
Д оповіді з проблем церковної археології були 
нечисленними і торкалися таких питань: стародавні 
пам’ятки церковної старовини в Орловському краї, 
дерев’яні церкви Полтавщини, вплив дерев’яного 
церковного зодчества на архітектурні форми 
кам ’яних храмів Києва у X V II і X V III ст., 
архітектура дерев’яних церков Київської губернії 
XVIII ст, пам’ятки мистецтва в українських церквах 
[Известия Тринадцатого Археологического съезда, 
1905, с. 4-46].

Ч отирнадцятий археологічний з ’їзд, вже 
шостий на території України, відбувся у 1908 р. в 
Чернігові і був майже повністю  присвячений 
археології України і, зокрема, Чернігівщини. Від 
Київської Духовної Академії в роботі з’їзду взяли 
участь професори М .І.П етров, В.З.Завітнєвич, 
Г.Г.Павлуцький, протоієрей І.М .Корольков. З’їзд 
розглядав такі питання церковної археології: 
відношення деяких типів ассіро-вавілонської і греко- 
римської пластики до християнської іконографії, 
етнографічні типи і іконописні «подобія» лицевих 
подлінників, церква свя того  М ихаїла в 
Страгородку, церковні старожитності Брянська, 
Севська і Т рубчевська, джерела ун іатського 
сим волічного ж ивопису (сивілли, Передвічна 
Трійця, Всевидяче ок о  та ін.), дослідження 
Ч ерн ігівського со б о р у  та інших стародавніх 
чернігівських церков, руські лицеві рукописи 
Страстей і їх відношення до західних пам’яток того 
ж типу, вплив гравюр західних Біблій на мініатюри 
давньоруських рукописів, вплив італійського 
ж ивопису на релігійний ж ивопис України, 
відображення українського побуту в релігійному 
живописі XVIII ст., про розповсюдження стилю 
р ок ок о  в церковному зодчестві України, про 
народні елементи в церковном у ж ивописі 
Чернігівщ ини [Труды Ч еты рнадцатого 
Археологического съезда, т. 3, 1911, с. 24-30].

На з’їзді були представлені доповіді про історію 
Чернігівського Спасо-Преображенського собору, 
про київські храми домонгольського періоду і їх 
відношення до візантійської архітектури, про 
церковні будівлі стилю ампір Полтавської губернії, 
про походження форм українського дерев’яного 
церковного зодчества, про риси сам обутності 
українського зодчества, про печери Єлецького 
Чернігівського монастиря, про румунські художні 
пам ’ятки в Р осії і про їх можливий вплив на 
російське мистецтво, про будівничу діяльність 
графів Розумовських на Чернігівщині (Козелецький 
соб ор , Трьохсвятительську церкву в Лемешах, 
іконостас В.Л.Боровиковського), про маріупольські 
воскові ікони, про архітектуру чернігівських церков, 
про історію архієрейського посоху, про дерев’яні 
церкви Чернігівської губернії, про архітектурні

особливості кам’яних храмів Чернігівщини, про 
іконостас Введенської церкви архієрейського дому 
в Т роїцьком у монастирі, про царські врата 
Чернігівської Катерино-Покровської церкви, про 
фрески Київської Спасо-Берестовської церкви, про 
ікону святого М иколая Н овоси л ьського , про 
триєдинство Божества в пам’ятках загальної історії 
мистецтва, про символічне значення пелікана в 
церковному мистецтві.

На з’їзді вже традиційно була представлена 
археологічна виставка з відділом церковних 
старожитностей. Він головним чином складався з 
пам’яток, які надійшли з церков Чернігівської 
єпархії за благословінням єпископа Чернігівського 
і Ніжинського Антонія, і розділявся на дев’ять 
відділень: 1) закладні церковні дошки; 2) ікони; 3) 
царські врата, жертовники, фігури та інші різьблені 
церковні предмети з дерева і металу; 4) хрести і 
Євангелія; 5) дарохранительниці; 6) всенощниці 
(літійниці); 7) плащаниці; 8) священний одяг 
духівництва (фелоні, єпітрахілі, поручі, підризники, 
стихарі, опліччя, пояси, воздухи, покровці та ін.); 9) 
пам’ятки церковного будівництва. Цікаво, що 
багато  з цих предметів стали власністю  
новостворен ого Ч ернігівського єпархіального 
древлехранилища (музею) [Груды Четырнадцатого 
Археологического съезда, т. З, 1911, с. 96-166].

Останній, П ’ятнадцятий археологічний з’їзд 
відбувся в 1911 р. у Новгороді. Від Київської Духовної 
Академії в роботі з ’їзду взяли участь професори 
М.І.Петров, П.П.Кудрявцев, протоієрей Ф.І.Титов, 
протоієрей І .М .К орольков, доцент священник 
В.Д.Прилуцький. В роботі двох останніх з’їздів брали 
участь і представники від таких українських церковно- 
наукових установ, як Полтавський церковний 
історико-археологічний комітет, Чернігівська 
церковно-археологічна комісія при єпархіальному 
древлєхранилищі, Подільське церковне історико- 
археологічне товариство, Холмське православне 
Свято-Богородицьке братство. З’їзд мав розглянути 
такі церковно-археологічні проблеми: сліди 
українського мистецтва у творах Північної Росії, 
московські храми Н ариш кінського стилю, час 
побудування найстаріш ого храму К онівського 
монастиря. Софійська ризниця в Новгороді, місце 
розташування неіснуючих нині монастирів 
Могилівськоїгубернії, чи вплинув Кавказ на церковну 
архітектуру Новгорода, стиль барокко в українській 
архітектурі XVII і XVIII ст., внутрішнє облаштування 
Софійського собору в Новгороді, візантійські риси в 
новгородській церковній архітектурі, новгородська 
церковна архітектура в XIV - XVI ст., псковська 
церковна архітектура, фрески Спасо-Нередицької 
церкви, стародавні іконостаси в новгородських і 
псковських храмах, предмети стародавнього 
металічного виробництва в новгородських храмах, 
розписи Успенської церкви в с. Волотові, закриті 
монастирі Новгородського краю, Псково-Печерський 
монастир і його печери, старожитності Антоніїва 
монастиря, старожитності Хотинського і Ю р’єва 
монастирів [Груда Пятнадцатого Археологического 
съезда, т. 1,1914, с. 22-29].

На з’їзді були прочитані реферати про 
стародавню ризницю Новгородського Софійського 
соб ор у  (Єрусалими або Сіони, кратири, 
воздвизальний і запрестольний хрести, рипіди, 
панагіар, релікварії, аворії, одяг духівництва, 
плащаниці), про новгородські шапки-мітри, про 
сучасний стан Софійського собору в Новгороді, про 
внутрішнє оздоблення храмів Н овгородського 
Антонієва монастиря в XVII ст., про Андріївський 
соб ор  села Грузіно як хранилище історичних 
пам’яток епохи імператора Олександра І, про
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древлехранилища Російської імперії і їх діяльність, 
про реставрацію фресок церкви Федора Стратилата, 
про стан старовинних ікон в Новгородській губернії 
і заходи для їх збереження, про Новгородську церкву 
святих апостолів Петра і Павла, про іконографію 
святих Флора і Лавра в новгородському мистецтві, 
про псковські церковні старожитності, про сучасний 
стан новгородських старожитностей, про вплив 
західноєвропейського мистецтва на 
північноросійську дерев’яну церковну архітектуру, 
про візантійські риси в декоративній обробці фасадів 
новгородських храмів X IV  - X V I ст., про вплив 
українського мистецтва на декорацію московського 
барокко, про стародавні храми Старої Русси, про 
ікону «Ісус Х ри стос Благе М овчання». Цікаве 
зауваження було зроблене під час підбиття підсумків 
з'їзду: «36 рефератів, присвячених Новгороду, його 
святиням, території і історії - кількість незначна, якщо 
звернути увагу на те, що всіх рефератів було 90, і що 
в Чернігові з 85 рефератів лише 7 не присвячувалися 
спеціально старожитностям М алоросії; але це 
пояснюється тим, що місцевих новгородських 
дослідників немає, а найближчий науковий центр 
Петербург не попрацював для Новгорода так, як 
попрацювали вчені Харкова і Києва для люб’язної 
їм України» [Груды Пятнадцатого Археологического 
съезда, т.1, 1914, с. 22-29].

На закінчення хотілося б виділити кілька 
узагальнюючих моментів про роботу археологічних 
з’їздів і їх внесок до розвитку церковної археології.

1) Основною причиною, що зумовила зібрання 
археологічних з’їздів, було занепокоєння сучасним 
станом і турбота про краще збереження пам’яток 
старовини, особливо церковних старожитностей; 
цієї мети можна було досягти шляхом наукового 
вивчення, популяризації таких пам ’яток, 
запровадження викладання археології в навчальних 
закладах, зокрем а, в Д уховних академіях і

семінаріях, створення археологічних і церковно- 
археологічних музеїв в єпархіях і при духовних 
навчальних закладах.

2) П ід час проведення з ’їздів і у процесі 
підготовки до них поступово розвивалась теорія 
церковної археології, визначався її предмет, 
розроблялась м етодологія , проводилися 
археологічні розкопки, розширялась джерельна 
база, накопичувався матеріал.

3) А рхеологічн і з ’їзди мали регіональний 
характер, тобто увагу учасників з'їздів привертали 
насамперед місцеві пам’ятки то го  регіону, де 
проводився черговий з'їзд. Цікаво, що з п’ятнадцяти 
з’їздів шість відбулися на території Росії (з них один, 
у К азані, був присвячений майже виключно 
етнографії і історичним пам’яткам татар), шість 
відбулися на території сучасної України, два - на 
тери тор ії П рибалтики (розглядали також  і 
білоруські пам’ятки), один - у Грузії. Це свідчить 
про той  інтерес, який викликали українські 
пам’ятки, і про плідну р оботу  вчених України. 
Наукові інтереси церковних археологів тієї доби 
торкалися таких регіонів, як територія Російської 
імперії, територія колишньої Візантії, Болгарії, 
Мала Азія, Афон, Італія.

4) Поступово розширювалася тематика з’їздів, 
піднімалися складніші проблеми, залучалася щоразу 
більш а кількість учасників. Серед проблем 
церковної археології, які розроблялися на з'їздах, 
можна назвати: теорія науки; церковна архітектура, 
її окремі аспекти, регіональні особливості, періоди 
розвитку; історія і розвиток предметів церковного 
начиння і внутрішнього оздоблення храмів, одягу 
духівництва; іконопис, його основні школи, періоди 
розвитку, іконограф ічні сю ж ети; м ініатю ри; 
церковне прикладне м истецтво; проблеми 
взаємовпливів церковного мистецтва Росії, України, 
Візантії, Західної Європи, Закавказзя.
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Труды Четвертого Археологического съезда в 
России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 
1877 года. Т. 1. 1884.

Труды Четырнадцатого А рхеологического 
съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. 1911.

Труды Ш естого Археологического съезда в 
Одессе 1884 г. Т. 1. 1886.

Указатель выставки при Третьем 
А рхеологическом съезде в Киеве, 1874 г., 2-22 
августа. 1874.



О.Г. ТАРАН
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАБІНЕТУ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ 
ІМ. ХВ. ВОВКА ПРИ ВУАН

L a r t i c l e  e s t  соп эасгй  а 1 irtude d e  1 a c t i v i t y  s c i e n t i f i q u e  e t  ttu roriqu e  d une des  s u b d iv is io n s  d e  r e c h e r 
ch e  d e  VUAN l e  C a b in et d e  1 a n t h r o p o lo g ie  e t  d e  1 e th n o lo g ie . Le c a b in e t  p o r t a i t  l e  nom du p re m ie r  a n th r o p o - 
lo g u e  u k ra in ie n  F ed or K o n d r a t ie v itc h  Vovk. Le c a b in e t  orga n isft p a r  le s  irlkves d e  F. Vovk, r f t a l is a i t  d es  irtudes 
an th rop om ittr iq u es  d e  la  p o p u la t io n  d e  1 U kraine d u ra n t le s  annifes v in g t  e t  a con n cid ft a v e c  la  p iir io d e  d e  
«1 u k r a in is a t io n  d e l  h i s t o i r e  s o v iir t iq u e , qu a in flu e n c fi f  a vorab lem en t 1 a c t i v i t i i  du C abinet, т а їд г й  le s  d i f -  
f  i c u l t f i s  f in a n c ie r  es.

Les employers du C ab in et a v e c  A. Nosov en tK te  co n t in u a ie n t  l e  t r a v a i l  с о т т е п с й  p ar F. Vovk, su r 1 irtude du ty p e  
a n th r o p o lo g iq u e  d es  u k ra in ien s . Comme l e  r i is u lta t  i l y a e u  des tr a v a u x  su r  1 a n th r o p o lo g ie  d es  u k ra in ie n s  d e  
Kouban, d e  P o d i l la ,  a in s i  que  l e  t r a v a i l  s e lo n  1 irtude d es  p e u p le s  h a b ita n ts  en U kraine (des t a t a r s  d e  С гітй е). La 
p o l i t iq u e  in t i ir ie u r e  d e  1 irta t d ir ig ft  su r  d itracinem ent d e  to u s  le s  t r a i t s  n a tion a u x  e t  o r ig in a u x , n a  pas donrm de 
p o s s ib i l i t f t  de f i n i r  l e  t r a v a i l  с о т т е п с й  p a r  l e s  a n th ro p o lo g u e s  u k ra in ie n s  e t  p r o d u ir e  l e  t r a ite m e n t  d ftch e lle  
s t a t i s t iq u e  du m a tirr ie l гези.

Кабінет Антропології та Етнології, що існу
вав при Всеукраїнській Академії Наук впродовж 
1921-1934 років, носив ім“ я славетного вітчизня
ного вченого-етнолога Федора Кіндратовича Вов
ка. Внесок Ф.Вовка у світовий науковий доробок 
в галузі антропології та етнографії важко переоц
інити. Й ого робота з опрацювання антропомет
ричних анкет українців мала наслідком вихід у 
1916 р. узагальнюючої праці з антропологічного 
складу населення України, а також дала підгрун
тя для подальшого дослідження проблеми антро
пологічного складу українського народу та його 
генезису. До того ж Ф.Вовк був ще й блискучим 
організатором наукових досліджень України в га
лузі антропології. Протягом багатьох років у Па
рижі, а згодом -  у Петербурзі саме Федір Вовк реп
резентував українську науку.

Громадянське прагнення служити Україні 
підтримали учні Федора Вовка, що залишилися в 
Україні. Вони в складних політичних та економіч
них умовах 1918-1921рр. змогли створити устано
ву, що відповідала меті комплексного всебічного ет
нологічного вивчення українського народу, -  Му
зей антропології та етнології ім. Хведіра Вовка при 
В У А Н . М узей було засновано на С пільному 
зібранні УАН  29 березня 1921 року. Так, у прото
колі говориться: “ Постановлено заснувати при 
УАН у безпосередньому віданні Спільного зібран
ня “ Музей антропології та етнології ім. Хв.К.Вов- 
ка”  [Історія АН  України, 1993, с. 467] і надіслати до 
НКО УСРР додатковий кошторис на музей” . Пер
шим керівником Музею став Олександр Алешо, а 
його співробітниками Анатоль Носів та Антін Они- 
щук (усі троє -  учні Федора Вовка). З часом у Музеї 
працювали Лідія Шульгіна, Євген Дзбановський, 
Ніна Заглада, Юрій Павлович, Данило Демуцький 
(останні двоє -  технічні працівники). Музей розмі
щувався в будинку ВУАН на бульварі Шевченка 
(колишня 1-ша гімназія, сучасний філологічний кор
пус Київського університету) [Полонська-Василен- 
ко, 1993, с.31], пізніше Музеєві відведено приміщен
ня на території Києво-Печерської Лаври, яка 1926 
року була оголош ена Державним Культурно- 
історичним Заповідником.

За Статутом Академії Наук керівник Музею 
(Кабінету) як академічної установи мав право до
радчого голосу на засіданнях Президії ВУАН.

Новостворена інституція Академії Наук була 
поділена на відділи: антропології, етнології та пе

редісторії (археології), одночасно було організо
вано: наукову бібліотеку, архів та фотолаборато
рію, що мала стати ілюстративним фондом як для 
безпосередньої наукової роботи, гак і для підго
товки та публікації етнологічної літератури.

На думку фундаторів, Кабінет Антропології 
та Етнології ім. Хв. Вовка при ВУАН мав стати 
першою інституцією в Україні, що мала б статус 
та рівень таких закладів, як L “ E cole  
d“ Anthropologie в Парижі, Royal Anthropological 
Institut в Лондоні, Bureau o f  Ethnology у Вашінг- 
тоні, Peabody Museum o f  Archaeology and Ethnology 
в Кембриджі [Бюлетень Кабінету антропології, 
1925, с.6].

Основу Музею Антропології та етнології скла
ли наукова спадщина Ф. Вовка (згідно із запові
том , духівники Ф.К. Вовка -  С. Єфремов та П. 
Стебницький передали молодій ВУАН право на 
користування тими рукописами та науковими ма
теріалами, розробка яких не була проведена за 
життя Федора Вовка, а також домашню бібліоте
ку, що містила книги з антропології, археології, 
історії, етнографії, фольклору та колекції доісто
ричних (археологічних) артефактів та амулетів. 
Комісія, яка виробляла статут Академії, почала 
вживати заходи для переводу цього коштовного 
майна з Петрограду до Києва, але військово-пол
ітична ситуація, що склалася на україно-більшо- 
вицькому фронті, стала тому на перешкоді. Зібрані 
Вовком антропологічні та етнографічні матеріа
ли становили настільки значну наукову цінність, 
що зумовили навіть турбуватись про себе секре
таря російської Академії Наук Сергія Ольденбур
га, який надіслав у 1918 р. клопотання до петрог
радських властей з проханням нікого не вселяти 
до квартири Ф. Вовка на Василівському острові з 
тим, аби зберегти наукові папери та бібліотеку вче
н ого  [Стельмах, П ри ходько, 1967, с. 125]) та 
відповідні колекції колишнього Українського На
укового Товариства у Києві (які здебільшого ук
лав сам Федір Вовк). 1920 року Олександрові Але
шо вдалося перевезти наукову спадщину свого 
вчителя на батьківщину до Києва.

31 березня 1922 р. через технічні причини було 
скорочено штат співробітників до чотирьох осіб 
та змінено назву закладу на Кабінет Антропології 
та Етнології ім. Хв. Вовка. При цьому не звужува
лися межі наукової діяльності, наміченої раніше 
[Бюлетень Кабінету антропології, 1925, с.4] - це

Таран О.Г. - аспірантка Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка
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видання трьох серій: 1) матеріали до антропології 
України; 2) щоквартальний бюлетень Кабінету; 3) 
методичні програми збирання матеріалів.

Після реорганізації Кабінет Антропології та 
Етнології складався з таких одиниць: спеціальної 
антропології, передісторії (палеоетнології), етно
логії та пам“ яткового відділу.

1923 року антропологічним відділом велася ро
бота для підготування підручника з фізичної ант
ропології: “ Основи анатомічної антропології” , що 
мав вийти друком 1924 року, але так і не побачив 
світу [Звідомлення ВУАН, 1993, с. 375].

З 1926 р. відділ антропології Кабінету Антропо
логії та Етнології було виділено в окремий Кабінет 
Антропології, завданням якого стали дослідження 
фізичних (анатомічних) варіацій населення України 
різного віку, статі, професій, популяризація антро
пологічних знань, науково-педагогічна праця, пов'я
зана з керуванням гуртком з молоді при Кабінеті з 
метою набуття слухачами практичних знань з ант
ропологічних дисциплін (керівник -  А.Носів).

Центральним друкованим органом відділу ан
тропології став науковий збірник Кабінету ім. Хв. 
Вовка “Антропологія. Річник Кабінету” , який ви
ходив протягом 1927-1932 років у Києві. Щ оріч
ник мав чотири томи та вміщував антропологічні 
й археологічні роботи та розвідки працівників Ка
бінету. Головним редактором цього наукового ча
сопису був учень Хв. Вовка антрополог Анатоль 
Носів. Видання й розсипка щорічника дало змогу 
київським науковцям підтримувати зв'язок не 
лише з аналогічними закладами УСРР та СРСР, 
але й закордону, що привело до обміну наукови
ми виданнями з університетами та дослідними 
інститутами Німеччини, Франції, Іспанії, Чехії, 
Польщі, Болгарії, Югославії, Португалії, Швеції, 
Данії, Норвегії, СШ А.

Тут варто відзначити, що з двох пріоритетних 
напрямків, зазначених як мета наукової діяльності 
Кабінету А нтропології та Етнології, антропо
логічні досліди велися досить мляво. Основний 
наголос через низку обставин, пов“ язаних з асиг
нуванням, ставився на етнографічне вивчення на
селення України, про що свідчать монографії, а 
також листи кореспондентів, вміщені в часописі 
“ Антропологія” та “ Бюлетені Кабінету Антропо
логії та Етнології” .

За час існування Кабінету Антропології та Ет
нології його працівники проводили антропомет
ричні дослідження не лише у польових умовах Ку
бані, Поділля, Криму, а й на практичних заняттях 
із студентами археологічного інституту м. Києва 
[Звідомлення ВУАН, 1993, с. 375], а також черво- 
ноармійців однієї з дивізій, розташованої поблизу 
Києва. Виміри проводились за допомогою  устат
кування власне Кабінету та приладів Інституту 
Фізичного культу [Вісти ВУАН, 1929, с.10].

Відділ Етнології вже з 1921 року впровадив 
нові методи стаціонарного дослідження українсь
кого села, заснувавши за допом огою  місцевого 
вчителя Якима Шевченка першу науково-дослід
ну етнографічну станцію в с. Старосіллі на Черні
гівщині. 1924 року дослідну працю поширено на 
суміжні села Сварміє, Дабешня, Новосілки, Хатя- 
нівка. Того ж року відкрито стаціонарну станцію 
в с. Жукині на Чернігівщині та намічено розпоча
ти систематичну працю в с. Ялинець на Поділлі. 
Зібрані дослідницькі матеріали (стаціонарні запи
си, речі матеріальної культури, фотографії, малюн
ки) дали “ повну картину одного села” , наочно 
проілюструвавши методи стаціонарного його дос
лідження. У грудні 1922 р. відбулася виставка ет
нографічних матеріалів з с.Старосілля, яка лягла

в основу першого на Україні етнографічного му
зею, або Музею народознавства.

За мету перед відділом Антропології було по
ставлено декілька завдань: антропометричні дос
ліди населення України (вікові, статеві, професійні 
варіації-), а також “ популяризація антропологічно
го знання” [Бюлетень Кабінету антропології, 1925, 
с.9]. В зв'язку з нестачею лабораторного обладнан
ня (деякі інструменти були роздобуті 1922 року 
А.Н осовим), матеріальних засобів для придбання 
потрібного обладнання, відділ не міг розгорнути 
свою  діяльність у всій повноті поставлених зав
дань. Ширша діяльність відкладалась на майбутнє.

Відділ систематизував велику кількість антро
пометричних бланків, зібраних під час польових 
експедиційних досліджень Ф.Вовком, С.Руденком, 
О.Алешо, Л.Чикаленком, Е.Артюхом, М.Кондра- 
шенком. У  цьому відношенні допоміг Антрополо
гічний кабінет Ленінградського університету, що 
надав можливість скопіювати з оригіналів анкет 
дані вимірів 1200 українців, зібраних свого часу 
на початку століття Ф.Вовком та його учнями.

Негативно на науковій діяльності Кабінету 
Антропології відбивалась нестача коштів. Д о 1928 
року на Кабінет була виділена лише одна штатна 
одиниця керівника (А.З.Носів), до всього зменши
лись асигнування -  фінансування на науково-опе
раційні потреби та наукове устаткування. Якщо 
загальна сума на всі потреби Кабінету 1926/27р. 
була 2853,77крб., то 1927/28-в ж е  2235,42крб. [Ан
тропологія, 1929, с.291]. З чотирьох працівників 
Кабінету троє працювало без оплати (керівник от
римував 136 крб.; науковий співробітник, коли б 
він був, мав отримувати 110 крб., лаборант відпо
відно 100 крб.) [Вісти ВУАН, 1929, с.44].

Незважаючи на матеріальні ускладнення, прац
івники Відділу Антропології проводили польові ро
боти -  відбулись експедиції до Криму (Сімферополь 
-  Феодосія -  Коктебель - Старий Крим -  Болгарщи- 
на -  Кишлав -  Кобурчак -  Карасубазар -  Сімферо
поль), на Маріупольщину до грецьких колоній (Ма
ріуполь - Мангуш - Гурзуф - Маріуполь). В резуль
таті опрацювання польових досліджень керівником 
Відділу А.Носовим став вихід “ Матеріалів до ант
ропології України. Українці Кубані” [Носов, 1928, 
с.31-64], “ Матеріалів до антропології України. Ук
раїнці Поділля” [Носов, 1927, с.94-117], “До антро
пології кримських татар” [Носов, 1929, с.9-69], “До 
антропології болгарів” [Носов, 1930, с.6-57].

Анатоль Носів здійснював свої дослідження за 
методикою, прийнятою на XIII міжнародному кон
гресі доісторичної археології та антропології в 
М онако (21.04. 1906р.). Зважаючи на обмежену 
кількість публікацій щодо антропологічного вив
чення українців, які давали б більш-менш вичерп
ний матеріал, не кажучи вже про все українську 
населення, керівник Кабінету Антропології поста
вив за мету перед собою  та своїми співробітника
ми по відділу збір матеріалу для з'ясування ант
ропологічного типу українського народу вцілому 
та в його складових елементах (антропологічне 
дослідження територіальних груп). Тому у вище пе
рерахованих роботах А .Н осова не порівнювались 
антропологічні ознаки українців з ознаками інших 
народів і не розглядалось питання етногенезу ук
раїнців. Ця мета відкладалась на майбутнє. На 
жаль, через внутрішньополітичні процеси в дер
жаві, пов'Язані з політичним терором, не вдалося 
здійснити свої наміри співробітникам Кабінету.

Скрупульозно дослідивши подолян, А .Н осів 
дійшов висновку, що ця група українців в своєму 
загальному антропол огічном у типі незначно 
відрізняються від загального типа (за Ф.Вовком),
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проте А . Носів зазначає, що “ однорідність” ук
раїнців, яку фіксує Ф.Вовк, не дає повного підтвер
дження в групі подільських українців, які не явля
ють собою  однорідного типу. Тому відхилення, які 
припускає Ф.Вовк від загального типу українців 
(в основному в прикордонних районах) для “ не
численних кількістю осіб” у дослідженнях А. Н о
сова відзначаються досить яскраво. Так, вищев
казана група українців характеризується (за Н о
совим) високим зростом з домішкою низькорослих 
елементів (“ вище середнього” зросту) темною 
пігментацією волосся та очей з досить значною 
домішкою білявих та яснооких [Носов, 1927, с.96- 
98] (“ мішаним” кольором очей), брахікефалією з 
виразною домішкою субрахікефальних елементів 
[Носов, 1927, с. 101-102], носовий покажчик схи
ляється більш до мезоринії (пересічний покажчик 
носа 71,26), але із значним ухилом до лепторинії 
(47,0%) [Носов, 1927, c . l08] з прямим або увігну
тим профілем носа.

Аналогічних висновків дійшов А.Носів, дослі
джуючи антропометричні ознаки українців Кубані.

На роботі Відділу Антропології Кабінету не
гативним чином відбивались брак фахівців та про
блеми з їх фінансуванням. На 1929 рік Кабінет на
лічував трьох (!) співробітників (А.З.Носів, М.Я.- 
Рудинський, М.С.Мушкет) і одного позаштатно
го практиканта (М.П.Ткач). Тому досить дивним 
виглядало академічне оголошення на заміщення 
вакантної посади наукового співробітника Кабі
нету з вимогою обов 'язкової наявності друкова
них праць з питання української передісторії [Вісти 
ВУАН, 1929, с.44].

Працівники Кабінету Антропології, насампе
ред, А .Н осов, М.Рудинський, М.Мушкет, брали 
участь у багатьох наукових фахових конференці
ях, зокрема, у Краєзнавчій конференції в Москві 
(1924р.), З’їзді для вивчення продуктивних сил та 
народного господарства у Харкові (1924-25рр.), 
Підготовчій нараді для скликання Археологічної 
конференції в Одесі (1925), Археологічній конфе
ренції в Керчі (1926р.), 3“ їзді анатомів, зоологів та 
гістологів у Ленінграді (1927р.).

Восени 1928 року десяту річницю з дня смерті 
Федора Вовка відзначали не лише у межах Кабі
нету Антропології та Етнології, але й значно шир
ше: під егідою Всеукраїнського етнографічного то
вариства (ВУЕТ) при залученні його гуртків на 
місцях по всій Україні [Побутовий періодичний 
орган ВУЕТ, 1928, с.28]. Відділ Етнології та Пам“ - 
ятковий відділ Кабінету влаштували низку допов
ідей, присвячених науковій та громадській діяль
ності Федора Вовка; виставку його друкованих 
праць та музейних речей із спадщини вченого.

Визначною подією в антропологічному нау
ковому середовищі 20-х років став вихід 1928 року 
в Празі посмертного збірника Хв. Вовка “ Студії з 
української етнографії та антропології” , спро
можність видруку українською громадою Чехії цієї 
книги викликала схвальну рецензію українського 
етнолога Ніни Заглади.

Кабінет Антропології та Етнології мав у своє
му розпорядженні настільки цікаві та оригінальні 
артефакти відділів Етнології та Передісторії (ар
хеологічний), що працювати з ними приїздили 
вчені з Л енінграду (Т .П ассек , А .Л атин ін , 
Л.Дінценс) [Звіт Кабінету антропології за 1928 рік,

О. ТАРАН ДІЯЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ АНТРОПОЛОГІЇ ТА
1929, с.292] та навіть з-за кордону (д-р Т.І. Арне зі 
Стокгольма).

Зміна економічної полілики наприкінці 20-х рр. 
в СРСР відбилась і на культурно-політичному 
житті країни, що торкнулись різних наукових ус
танов усіх республік: почали проводитися масові 
пересування кадрів та реорганізації. Так, устано
ви, що раніше підлягали Спільному зібранню 
ВУАН (Раді ВУАН), серед яких -  Кабінет А нтро
пології та Етнології ім. Хв.Вовка, за резолюцією 
листопадової сесії ВУАН (1929р) були передані до 
II Відділу Академії Наук [Вісти ВУАН, 1929, с.28].

1933 року до новоствореної Секції історії ма
теріальної культури А кадем ії Наук України 
ввійшли шість установ ВУАН, які мали вже знач
ний науковий стаж, наукове обличчя, серед них -  
Кабінет Антропології та Етнології [Полонська- 
Василенко, 1993, с.24]. Секція існувала не довше 
року, в лютому 1934 року її було ліквідовано.

Одним з результатів згортання “ українізації” 
в республіці стало закриття багатьох наукових ус
танов ВУАН , а також тотальне переслідування 
вчених. В Академії Наук розпочалася широкомас
штабна “ чистка” з метою позбавлення її установ 
“ від націоналістичних і великодержавницьких бур
жуазних елементів” [Наукові записки Інституту 
історії матеріальної культури, 1934, с.4]. Головни
ми центрами, що несли загрозу тоталітарному ре
жимові, були Археологічний комітет, Етнографі
чна комісія. Кабінет Антропології та етнології ім. 
Хв. Вовка, Кафедра передісторії державного уні
верситету, Культурно-Історична комісія, “ де про
тягом довгих років культивувалися найрізно
манітніші “ теорії” , “ школи” й напрямки. Всю зов
нішню різноманітність роботи цих ультрабуржу- 
азних, націонал-шовіністичних організацій о б 
'єднувала одна провідна лінія -  орієнтація на куль
турну Західну Європу” [Наукові записки.., 1934, 
с.З]. У зв'язку з цим 1933 року починається ліквіда
ція “ворожих” буржуазних археологів, етнологів, 
антропологів. Цей процес набирає обертів особ 
ливо, коли розпочалася “ чистка'’ парторганізації 
ВУАН, так зване викриття “ контрреволюційного 
кубла” , яке нібито звили собі в стінах Академії 
контрреволюційні агенти. “ Комісія по чистці”  апа
рату ВУАН, очолена Населовським, тривала два 
місяці, після чого відбулося чотири “ прилюдних за
сіданням комісії” . Через цю комісію пройшли май
же всі співробітники Кабінету Антропології та Ет
нології. Н.Д.Полонська-Василенко пригадувала: 
“ На сцені схвильована... Л .С.Шульгина. П овто
рення (шаблонного запитання -  О.Т.) -  “ нам не
потрібна Ваша наука. Ми чекаємо, що Ви скаже
те про фашиста, емігранта О.Я .Шульгина” (бра
та її чоловіка)" [Полонська-Василенко, 1993, с. 106]. 
За таким сценарієм НКВС пройшли усі вчені у їх 
“ іспиті” на благонадійність до влади. Результат -  
ліквідація 1934 року Кабінету антропології та ет
нології ім. Хв. Вовка; всі співробітники якого як 
вороги народу були репресовані та заслані.

Попри те, що Кабінет Антропології та Етно
логії ім. Хв.Вовка проіснував лише трохи більше 
десятиліття, діяльність його була такою плідною, 
що майбутні радянські вчені залюбки використо
вували результати наукових розробок співробіт
ників Кабінету. Щоправда, при цьому вони чомусь 
не посилалися на авторство.

ЕТНОЛОГІЇ ІМ. ХВ. ВОВКА ПРИ ВУАН__________ 2 4 9
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Ю.А. ОМЕЛЬЧЕНКО. Л.О. ДАНИЛОВА

ДРУГА ПІДСИСТЕМА МУЗЕЙНИЦТВА 
(історія, теорія, практика)

The a r t i c l e  c o n s id e r s  th e  h i s t o r i c a l  p r o ce ss  o f  fo rm a t io n  o f  th e  secon d  subsystem  o f  th e  museum s tu d ie s  and 
i t s  th e o r y

З давніх часів (а серед широкого загалу й нині) 
поняття «музей» вживається як щось само собою  
зрозуміле, як апріорна категорія. В музеї вбачають 
специфічну культурну установу, зібрання предметів 
природи, історії, мистецтва. Поняття «музейна 
справа» поширювалось переважно на зміст роботи 
музею. Такий «інституційний» підхід панував і в 
музеєзнавстві до середини нашого століття, аж поки 
не виникла потреба оновлення предмета його дос
лідження. Проблема предмета музеєзнавства дис
кутувалась у Міжнародному комітеті з музеології, 
у спеціальних виданнях. Перевагу віддали комплек
сному підходу щодо з'ясування «предмета музеєз
навства, при якому гносеологічні завдання науки 
пов'язувались одночасно з ставленням людини до 
дійсності, з її потребою добору з реального життя 
певних груп предметів, що несуть особливу семан
тичну та естетичну інформацію;» з цими предмета
ми, які зберігають; «нарешті, з музеєм як соціаль
ним інститутом і його діяльністю або ширше - з фун
кціонуванням самої галузі, визначеної як музейниц
тво» [Музееведение, 1988, с. 12]

Пошук чіткого визначення предмета досліджен
ня музеєзнавства, без якого було важко сподіватись 
на успішне розв“ язання будь-якої проблеми історії 
та теорії музейної справи, спонукав до системного 
підходу їх вивчення. Наслідком такого досліджен
ня стала оновлена концепція музейництва, відпові
дно до якої останнє є трирівневою системою успад
кування історико - культурних цінностей, в основі 
якої музейний предмет (МП), пов“ язаний з її пер
шою підсистемою [Омельченко, 1993,с.329]. З 'ясу
вання природи МП, історії формування, теоретич
них засад цієї підсистеми [Омельченко, 1999 а, с.288- 
311] дає можливість описати другу підсистему - «му
зей» - системи музейництво, віднайти її витоки в 
традиційній культурі, науці.

Ще в найдавніші часи, виробляючи свої мето
ди опанування світу, що спочатку мали емпірично- 
неусвідомлений прикладний характер, людство по
ступово приходить до осмислення середовища по
бутування, своєї діяльності в ньому та її наслідків, 
нагромаджує елементи знань про природу та сусп
ільство, навіть у дописемний період історії нама
гається в будь-який спосіб, зокрема в предметній 
формі, фіксувати та зберігати їх, формувати скарб
ницю колективного досвіду, вишукує форми його 
міжпоколінної комунікації. Перебуваючи на пози
ціях інституціоналізму в музеєзнавстві, як і більшість 
її попередників та сучасників, Г.Мезенцева зазна
чала, що передісторія музеїв охоплює величезний 
період - від первіснообщинного суспільства до се
редньовіччя - впродовж якого поняття «музей» заз
навало значних змін [Мезенцева, 1980, с. 12]. У зв'яз
ку з філологічною та естетичною гіпотезами гене
зису музею вона згадує давньогрецькі храми муз,

церковні ризниці середньовіччя і підкреслює, що 
«первісна історія музеїв - це історія різноманітних 
зібрань та колекцій [Мезенцева, 1959, с.5]. Робили
ся спроби в музеєзнавстві пов'язати домузейні фор
ми з гіпотезами походження музею, як - то: кунст
камери - з біблійною, колекції - з біологічною. Сьо
годні ці форми розглядаються як такі, що переду
ють створенню музею, беруть участь в його форму
ванні та становленні, є зв'язуючими ланками пер
шої та другої підсистем музейництва [Омельченко. 
1999 б, с.114]. Як і музей, вони є формами задово
лення музейної потреби, витоки якої часом бачать 
у «територіальному імперативі», що виявляється як 
потреба та умова існування всього живого [Ардри, 
1971, с.2-6]. Коли принцип «територіального імпе
ративу» тлумачать не лише як потребу живого зай
мати фізичний простір, а більш широко - володін
ня й часом, є підстави говорити про його зв'язок з 
музейною потребою. Огорожа та пам’ятник на мо
гилі не лише зберігають фізичний простір, що на
лежить небіжчику, але мають зберегти в часі пам'
ять про нього. В музейництві є чимало прикладів 
намагання продовжити життя, матеріалізуючи па
м'ять, розширивши свої володіння, якщо не фізич
но, то теоретично, духовно, ідеально. Адже, якщо 
тварина завжди лишається вузьким практиком - 
утилітаристом, людина з дитинства - теоретик, мис
ляча істота. І різниця між ними не в факті чи ме
ханізмі мислення, а в матеріалі, яким користується 
останній [Ершов, 1997, с.69].

Практично сучасна людина оточена предмета
ми, явищами, процесами, пов’язаними з ідеальни
ми потребами. Останні притаманні всім людям, хоч 
рівень їх різний. їх  проявами на нижчому рівні цих 
потреб є проста цікавість, здатна розвиватись в 
допитливість. Загальновідомий дитячий «кишень
ковий музей» чи колекція різноманітних, на перший 
погляд, непотрібних речей. Звичайна побутова річ, 
між іншим, виготовляється за розрахунком на пев
ну норму допитливості та смаку, а той, хто її ство
рює, реалізує свої вміння та знання, зокрема й те
оретичні. що набуті в процесі навчання, є на
слідком розвитку науки. А  все це - вже духовна 
сфера, в якій музейництво -специфічний засіб за
безпечення культурної наступності, передачі соц
іального досвіду поколінь.

Сучасне музеєзнавство відрізняє збиральницт
во від колекціонування. Ф.Шміт це усвідомлював, 
коли створив яскраву картину збиральництва у 
Стародавньому Римі: накопичення матеріальних та 
естетичних цінностей людьми, яких нічого серйоз
но не цікавило і, навпаки, «ідіотами», які цим хвор
іли. Для нас важливо, що саме на цьому терені в 
античному світі було закладено підвалини музею 
як наукової та освітньої установи. її ідею начебто 
висунув Аристотель, розвинув Теофраст, реалізу-
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вав у Олександрії Деметрій Фалерський. Єгипетські 
Птолемеї не тільки підтримували матеріально вче
них, яких об'єднали в музейоні, а й дбали про осна
щення установи засобами, необхідними для науко
вих досліджень. У  складі Олександрійського музей- 
ону вирізняють ботанічний та зоологічний сади, 
обсерваторію, зали для препарування трупів, нау
кових диспутів. М узейон існував при О лек
сандрійській бібліотеці як об'єднання науковців та 
вища школа [Кругликова 1984:53]. Знаючи харак
тер наукової та педагогічної діяльності афінських 
вчених, як Аристотель, Теофраст, можна уявити дос
лідницьку діяльність в музейоні. Теофраст - «бать
ко ботаніки» успадкував аристотелеву бібліотеку 
та сад - місце його постійних спостережень та 
дослідів. Як і Аристотель, Теофраст займався про
блемами класифікації, описав близько 500 видів 
рослин [Варна, 1997, с.212,215]. Аналіз «Досліджен
ня про рослини» Теофраста переконує, що при 
описі, якщо йому хотілося перевірити старі вражен
ня від спостережень в лісі, під рукою завжди був гер
барний матеріал, а описувався він та збирався за 
здалегідь складеним питальником. Праці Теофра
ста стали першою сп робою  систематизувати й 
об'єднати чисельні, розрізнені спостереження, що 
були наслідком багатовікового досвіду народів, 
які мешкали в Греції та сусідніх країнах, в єдину 
систему знань, послідовну та осмислену [Серге
енко, 1951, с.334].

Вважається, аматорське збиральництво протя
гом XIII-XV століть в країнах Європи поступово 
перетворюється в особливий напрямок людської 
діяльності. З часу Відродження колекціонування - 
цілеспрямоване збирання, хоч спочатку й має уні
версальний характер, бо  нагромаджується все ціка
ве. Речі в колекцію могли придбати випадково, але 
для даної колекції вони вже були не випадковими.

«Скрізь збирали, скрізь влаштовували музеї. 
Слово «музей» з середини XVI століття стає звичай
ним» - писав Ф.Шміт [Ф.Шмит, 1919, с.16]. Колекц
іонуванню притаманне те, що й музею: виявлення 
пам'яток, природничонаукових об'єктів,їх комплек
тування за певним критерієм, вивчення та система
тизація, опис. У 1507 р.магістр А.Мейнхарт описує 
за дорученням ректора Віттенберзького університе
ту культурні цінності, нагромаджені в місцевому 
палаці курфюрстом. Поступово формується проша
рок «знавців» - людей-фахівців музейництва.

Щільні культурні зв’язки України XVI - XVIII 
століть з Західною Європою, зокрема в галузі осві
ти, сприяли поширенню ренесансного уявлення про 
музей і музейництво. Досить згадати доктора філо
софії Ю.Котермака - ректора університету медици
ни та вільних наук у Болоньї, інших українців-ви- 
хованців тогочасних навчальних закладів, відомих 
своїми анатомічними театрами, ботанічними сада
ми, колекціями. «Museum» - «мъсто ученія». Таке 
тлумачення поняття «музей» у «Лексиконі латинсь
кому» Є.Славинецького /XVII ст./, призначеному 
учням і тим, хто прагнув прилучитися до європейсь
кої культури за допомогою  «латинської науки». 
Реєстр «Лексикона», як відомо, складався під впли
вом поширеного в Європі словника А.Калепіно.

Античне розуміння поняття «музей» як осеред
ку науки та освіти, що грунтувалося на історично
му досвіді Олександрійського музейону, було сприй
нято ренесансною культурою і, поширившись у 
Європі, з часом стало парадигмою. Про це свідчить 
і «Трактат про душу» К.Саковича, в якому пропа
гується досвід нагромадження науково-природни
чих цінностей заради їх вивчення як зразок поведі
нки для можновладних сучасників.

Появі музейних установ у Російській імперії та 
Польщі, до складу яких входили українські землі, 
передувало видання /1727/ р оботи  П.Нейкеля 
«Museographia», в якій розвивалася ідея використан
ня колекцій у навчальному процесі, містився виклад 
основних принципів тогочасної музейної справи. 
Деякі з них не втратили свого значення й нині.

Розвиток вітчизняної системи освіти, науки як 
засобів організованого поширення, успадкування 
знання сприяв виникненню в Україні XVIII-XIX ст. 
музеїв, що поступово оформлюються в окрему /дру
гу/ підсистему музейництва /музей - засіб комуні
кації досвіду, історико-культурної спадщини/. 
Відбувається поступове зближення музейної спра
ви в сферах науки й освіти та культурно-побутовій.

Вітчизняні музеї як соціальні інститути - засіб 
навчання, виховання, просвітництва формувались 
в систему протягом X IX  століття при навчальних 
закладах, наукових товариствах.

Перші археологічні музеї на півдні України 
сприяли збагаченню змісту класичної освіти. У тра
диціях класичної естетики окремі археологічні па
м’ятки та цілі колекції виступають як втілення кра
си, в рамках наукового підходу-як свідоцтва, доку
менти, першоджерела. В міру розвитку в культурі 
історизму музейні зібрання інтерпретуються як засіб 
відбиття історичного процесу. У другій половині 
X IX  ст. на перший план виходить наукове ставлен
ня до колекцій, але в чистому вигляді воно збері
гається недовго, асимілюючи інші, історично раніші 
типи ставлення до речей. Так виникає особливий, 
епічний тип інтерпретації зібрань, характерними 
рисами якого є розповідальний стиль та о б 
’єктивізм. У  X X  ст. він стає у музеях провідним. 
Схильність українців по природі своїй до соціаль
н о-істор и ч н ого  сприймання світу відзначив 
М.Шлемкевич у передмові до «Історії України» 
І.Холмського.

У сфері світовідчуття, світогляду, свідомості 
української нації особливо Х ІХ -Х Х  ст. стояли істо
ричні та соціологічні проблеми, про що свідчить 
творчість Шевченка, Франка, Костомарова, Гру- 
шевського, Драгоманова, Томашівського. «Не на
вколо гносеологічних і не навколо природознав
чих питань, як то було в мисленні Західної Євро
пи, але навпаки питань історичної долі і правди 
кружляла українська духовність минулого і нашо
го сторіч», - писав М.Шлемкевич і дивувався, чому 
сучасні епохальні науково-природничі та технічні 
відкриття «не роблять такого світоглядного пере
вороту, як нове відкриття людини, її душевної гли
бини, її кризових і історичних ситуацій». [Холмсь- 
кий, 1949, с. 5-6 ]

В міру розвитку в культурі історизму, музейні 
зібрання інтерпретуються як засіб відбиття історич
ного процесу.

Розрізняти музей як один з основних елементів 
системи музейництва, специфічний соціальний інсти
тут передачі історичного суспільного досвіду від по
коління до покоління спонукає навіть назва Закону 
України «Про музеї та музейну справу» /1995 р./.

М узей, як і будь-яка інша система, являє 
цілісність, що складається з множини взаємопов’я
заних елементів, серед яких найважливіші - о б ’єкт, 
суб’єкт, суб’єкт - ретранслятор, що забезпечує ви
конання музеєм його основних функцій, мети, зав
дань. Ефективність системи залежить від рівня роз
витку кожного з структурних компонентів, зв’язків 
між ними та середовищем, останнім з системою в 
цілому. Це й обумовлює сутність, організаційні і 
теоретичні засади музею, зміст, основні принципи 
та методику роботи.
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Підгрунтям системи музею є музейні предмети, 

о б ’єднані в колекції, у зібрання. Останнє являє нау
ково  організовану сукупність М П /основний 
фонд/, пов’язаних з ними архівних та бібліотечних 
фондів, науково-допоміжних матеріалів та інших 
засобів науково-інформаційного забезпечення 
діяльності музею. Тобто мова йде про різноманітні 
джерела та типи носіїв інформації, що мають до
повнювати один одний, сприяти її комунікації. 
Відрізняються вони рівнем о б ’єктивності, обсягом, 
особливостями фіксації інформації, її комунікатив
ними можливостями. Перевага надається справжнім 
першоджерелам знань. Тому зусилля музеїв спря
мовані на збереження МП та наукової інформації 
про. них. Загибель МП часто означає втрату його 
для науки і культури навіть у тих випадках, коли 
збереглася його наукова документація. Адже зни
кає можливість у майбутньому повернутися до без
посереднього вивчення загиблої речі як першодже
рела за допомогою нових, більш досконалих методів 
та засобів дослідження.

У  різні історичні періоди рівень знань про МП 
відмінний, як і характеристика його наукової, есте
тичної, дидактичної, меморіальної, музейної 
цінності. З’ясуванню останньої передує процес при
лучення до зібрання предмета музейного значен
ня (ПМЗ) і набуття ним статусу МП. Він проходить 
визначення, атрибуцію, наукову обробку, система
тизацію, класифікацію, інтерпретацію, оцінку.

Музейна цінність означає значущість МП для 
використання у музейній діяльності. Як один із 
спеціалізованих типів діяльності у галузі культу
ри, остання включає елементи практичної, пізна
вальної та ціннісно-орієнтаційної діяльності, по
в’язаної з основним змістом роботи музею. Зва
жаючи на проходження МП через згадані по
слідовні етапи, методи дослідження і оцінки, 
здійснювані на сучасному науково-методичному 
рівні, відбуваються зміни в характері інформації, 
носієм якої був МПЗ у соціально-побутовій сфері. 
Інформація стає більш о б ’єктивною, повнішою, 
очищеною від перекручень, науково організова
ною, оцінки - досконалішими, тобто  вони відпо
відають науковому та культурному рівню сучас
ності. Гарантією цього є також комплексний ха
рактер змісту музейної роботи, що виявляється у 
щільному зв’язку між її напрямками /фондовою, 
експозиційною, науково-просвітницькою/, грун
тується на наукових засадах. Усі вони пов’язані з 
реалізацією основних соціальних функцій музею 
/охоронною , науково - документаційною, науко
во-дослідною та освітньо-виховною/.

Перший блок функцій пов’язаний з нагромад
женням і збереженням інформації та носіїв її - пер
шоджерел знань, збуджувачів емоцій. Реалізація 
наукової функції забезпечує оновлення та органі
зацію інформації, готує її до використання у куль
турній сфері через свої специфічні канали комуні
кацій /експозиційна, інші форми демонстрації та 
популяризації/.

Традиційна для класичного музею освітньо - 
виховна функція у наш час перетворилася на ядро 
культурно - просвітницької діяльності. П ро це 
свідчить поступовий розвиток музейного джере
лознавства та музейної педагогіки, що зосереджені 
на пошуку ефективних каналів комунікації інфор
мації від різних типів і видів о б ’єктів /М П / до 
суб ’єктів - індивідуумів - представників різних про
шарків суспільства. Відповідність інформації ка
налу її проходження забезпечує ефективність при
лучення людини до історико-культурної спадщи
ни. Вилучена із побутового середовища у вигляді 
ПМЗ, пройшовши через систему музею, науково

оновлена історико-культурна інформація МП по
вертається до сфери своїх витоків.

Отже, музей як підсистема музейництва є такою 
формою комунікації, що задовольняє потреби сус
пільного розвитку, формуючи відповідний тип куль
тури та особистості.

В музейництві та музеї можемо вбачати педа
гогічну систему. Про виховну роль музеїв, особли
во мистецтва, в останні десятиліття написано чи
мало. При цьому культурологи наголошують, що 
функціонування мистецтва не укладається у семіо
тичну схему комунікації, тобто ту, в якій фіксується 
передача будь-яких знань та відомостей. Посила
ються на істотну відмінність науки і мистецтва, що 
виявляється в їх,змісті та образній формі. В науці 
маємо чуттєво-конкретну образність документаль
ного або науково-моделюючого опису реальності, 
в мистецтві -образна форма перетворюється на ху
дожньо-образну. Отже, йдеться про співвідношен
ня у науці та мистецтві о б ’єктивної та суб’єктивної 
інформації. Робиться висновок, що мистецтво фун
кціонує не за законами комунікації, а за законами 
людського спілкування. Якщо наукову та факто
логічну інформацію більшість розуміє ідентично, 
художня дає можливість її індивідуального «прочи
тання». Худож ня інформація стає продуктом 
співтворчості художника і глядача, який підключає 
свій індивідуальний досвід до того суспільного зна
чущого, що розкривається у творі мистецтва. На 
нашу думку, досвід загального музеєзнавства дає 
підстави для висновку про щільний зв’язок між на
уковою комунікацією, яку за суттю вважають мо
нологічною, і художньою - діалогічною.

Процес ознайомлення з будь-якою музейною 
експозицією, як і вивчення МП, передбачають ко
мунікацію /монолог/ і спілкування /діалог/. При 
цьому музей забезпечує діалог культур, їх на
ступність, збагачує духовність учасників . Важко 
уявити нашу сучасну культуру без музеїв - острівців 
штучно, але цілеспрямовано утворених зібраннями, 
що репрезентують і документують культури мину
лих часів та етносів, злилися з сучасною культурою 
в єдиний монолітний масив, «стратиграфія» якого 
свідчить про наступність.

Зважаючи на те, що не весь досвід входить до 
складу традиції як засобу успадкування /бо  щось 
втрачається/, динамічні культури нагромаджують 
своєрідні резервуари пам’яті /музеї, архіви, бібліо
теки, банки даних/ - осередки інформації та різного 
типу її носіїв, що чекають свого часу: коли виникне 
відповідна культурна потреба.

Здійснювана музеєм відповідно до його соціаль
них функцій робота є одним із спеціалізованих типів 
діяльності в галузі культури. Структура останньої 
включає елементи практичної, пізнавальної та 
ціннісно-орієнтаційної діяльності, спрямованої на 
виявлення, зберігання та використання національ
ного культурного надбання, в основі якого пам’ят
ки матеріальної і одночасно духовної культури. Це 
означає, що музейну діяльність є всі підстави вва
жати духовно-продуктивною, тобто виробництвом 
індивідуальної і суспільної свідомості, ідей, науко
вих знань, теорій, художніх образів. При цьому вона 
щільно пов’язана з іншими домузейними чи поза- 
музейними видами та формами духовної діяльності. 
Кожна з них /наукова, освітня, релігійна, педагогі
чна, мистецька/ має свої особливості та наслідки. 
Результатом музейної діяльності є нові знання, за
фіксовані в спеціальній документації та виданнях; 
зібраннях, що складають єдиний музейний фонд 
країни; експозиції та виставки - база для культур
но - просвітницької роботи, мета якої - сприяння 
підвищенню духовності населення. Таким чином,
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крім духовно-продуктивної діяльності /виробницт
во знань, теорій, образів тощ о/, діяльність на те- 
рені музейництва включає формування людей як ду
ховних істот. Значний історичний досвід цієї діяль
ності нагромаджений, вивчений та узагальнений в 
системі освіти.

У процесі дослідження історії розвитку вітчиз
няних педагогічних музеїв, здійснюваного в Нау
ково - дослідному інституті педагогіки УРСР на межі 
80-90 років, було зроблено спробу опису їх системи. 
Хоч мова йшла лише про одну з профільних груп, 
автор вважала за доцільне розглянути музей як 
педагогічну систему. Наслідки цієї роботи, безпе
речно, являють інтерес для дослідників другої підси
стеми музейництва. Адже системний підхід^ визна
ний в наш час загальнонауковим методом, виявляє 
свою ефективність як у педагогічній науці, так і 
музеєзнавстві. Не можна не бачити певних позитив
них зрушень у музеєзнавстві в зв’язку з розвитком 
музейної педагогіки, вивченням історії музейницт
ва в системі освіти, науки, зокрема, культури вза
галі. Відомо, що будь-яке системне пізнання розг
лядає о б ’єкт аналізу ( у нашому випадку - музей ) 
як певну множину елементів, взаємозв’язки яких 
обумовлюють його цілісні властивості. Виявляєть
ся також склад, структура та організація елементів 
і частин системи та, що особливо важливо, різно- 
маїття їх зв’язків та стосунків в середині останньої і 
поза нею, тобто з навколишнім середовищем. Пе
редбачається з’ясування функцій системи, законо
мірностей і тенденцій її розвитку, місця та ролі се
ред інших систем. Саме так намагаємось аналізу
вати, але в педагогічному аспекті, музей. Визначи
мо музей як педагогічну систему, функціональна 
структура якої підпорядкована меті виховання, ос
віти та навчання підростаючих поколінь і дорос
лих людей. До її складу входять такі компоненти: 
педагогічна мета, задля якої створюється система; 
інформація для засвоєння; способи досягнення мети; 
контингент людей, що мають потребу в певній освіті 
та вихованні; педагоги, які володіють потрібною 
інформацією, засобами її комунікації та знаннями 
про об“ єкт педагогічного впливу.

Х оч і цілі функціонування кожного музею свої, 
все ж вони відбиті в загальній культурно - про
світницькій та освітньо - виховній функціях. Музей 
створюється не тільки для зберігання та осмислен
ня на рівні наукових та культурних вимог часу, на
громадженого людством в тій чи іншій сфері його 
життєдіяльності соціального досвіду. Відбиваючи 
певні соціальні потреби, мета музею фіксується в 
його «Статуті» або «Положенні» про нього, визна
чає коло завдань членів колективу відповідно до 
посадових засад кожного. Серед працівників музею 
існує розподіл наукової та педагогічної праці за 
різними її видами. Але в практичній роботі наукові 
та освітні об'єкти постійно перетинаються. Навіть 
фондовики, які цілком природно тяжіють до нау
кової роботи, не сторонні науково - педагогічній 
праці в процесі комплектування, визначення дидак
тичної цінності ПМЗ та МП, їх інтерпретації тощо.

Робота експозиціонерів дуже нагадує діяльність 
педагогічних служб, що опрацьовують зміст та ме
тодику освіти, виховання. Вони вирішують чимало 
дидактичних проблем, працюючи над тематико - 
експозиційними планами, проектами архітектурно 
- художнього оформлення експозицій тощо.

«Статут професійної етики» ІКОМ ототожнює 
музейних екскурсоводів, гідів з педагогами - прак
тиками. У радянських музеях це був найбільш на
вантажений роботою  прошарок працівників. З цьо
го починали свою кар'єру більшість майбутніх на
уковців - музейників. У  музеях Заходу між науко

вцями та педагогами існує межа в статусі далеко 
не на користь останніх. Між тим, саме ці педагогічні 
працівники перебувають на вістрі вирішення куль
турно - просвітницьких та освітньо - виховних зав
дань музею. Адже в їхній переважно масовій роботі 
з відвідувачами доводиться за допомогою різнома
нітних методів та прийомів узгоджувати зміст екс
позиції з потребами конкретної категорії екскур
сантів. При цьому слід зважити на рівень їхньої ос
віти, музейної культури, предметних знань, вікових 
особливостей сприйняття інформації, мотивів та 
мети відвідання музею тощо.

Окремим компонентом другої підсистеми музей
ництва вирізняють відвідувачів музею, які це роб
лять свідомо. Вони - активна сторона суб’єктивно - 
об ’єктивних та суб ’єктивно - суб’єктивних відно
син в системі «музей». Особливість цього компонен
та, коли мова йде про пересічних відвідувачів му
зею, - різнорідність, плинність. Інший характер має 
цей педагогічний компонент в музеях системи осві
ти. Невеликі групи студентів, учнів, залучені до му
зейної діяльності, перебувають під тривалим, цілес
прямованим, педагогічним впливом.

Компонентом підсистеми «музей» вважається 
інформаційна система, що грунтується на зібранні 
М П різних типів та видів, науково визначених, 
організованих для педагогічної комунікації. Т об
то мова йде про першу підсистему музейництва, 
музейне зібрання. Адже сучасне музеєзнавство виз
начає музей як «багатофункціональний інститут 
соціальної інформації, її збереження та поширен
ня за допомогою  музейних предметів [Музееведе
ние, 1988, с.18]. Специфічними ознаками цієї 
інформації є її предметність та емоційність. Анал
ізуючи першу підсистему музейництва та домузейні 
форми використання ПМЗ - М П, шлях ПМЗ до 
МП, нарешті, пам'ятки, ми звернули увагу на роль 
колекцій та різноманітних музейних комплексів. 
Побачили, що вони, вводячи МП в систему, типо
логічний ряд, збагачують його як носія та джере
ло інформації [Омельченко, 1999 а, с.298]. Музей
на інформація як сукупність відомостей про яви
ща, факти, події в житті природи та суспільства - 
засіб виконання музеєм культурно - просвітньої та 
освітньо - виховної функції.

Різноманітні засоби, форми та методи досягнен
ня освітньо - виховної мети, що стоїть перед систе
мою «музей». Це створення архітектурно - худож
нього середовища, яке сприяє «занурю ванню » 
відвідувача в ту чи іншу епоху, обстановку, що ха
рактеризує документоване явище. Воно створює 
емоційний настрій на сприйняття змісту музейної 
експозиції; полегшує розуміння взаємозв'язку між 
предметами в природничому та соціальному сере
довищі завдяки добору та спеціальній організації 
музейних предметів у відповідності до прийнятої в 
профільній науці систематики або реальних жит
тєвих зв'язків чи створених експозиційних тематич
них образів. Конкретизує та узагальнює інформа
цію, що несе експонат, етикетаж, коментар екскур
соводів, доповнює її використання різних аудіові
зуальних та інших технічних засобів. Специфічною 
для музею формою освітньо - виховної роботи, що 
склалась історично, є проведення екскурсій різних 
видів (по постійних експозиціях і виставках, відкри
тих фондах, позамузейних пам'ятниках історії та 
культури). Крім того, сучасні музеї широко вико
ристовують, на перший погляд, неспецифічні для 
них форми освітньо - виховної роботи: музейні 
лекції, тематичні вечори, університети знань, клу
би, гуртки, музейні свята, різні ігрові форми робо
ти з дітьми тощо. Особливістю всіх цих форм робо
ти в умовах музею є використання музейних засобів
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(передусім музейних предметів) для впливу на інте
лектуальну та емоційну сферу людини.

Важливим компонентом підсистеми «музей» є 
колектив його постійних працівників та активу, за 
допомогою якого здійснюється опосередковане та 
безпосереднє управління процесом засвоєння інфор
мації в музеї, залучення відвідувачів до музейної 
діяльності (виявлення, наукової обробки, зберіган
ня і поширення музейної інформації). Остання 
здійснюється не тільки в прагматичних цілях, але 
має й педагогічні аспекти. Серед них дослідники 
фіксують увагу на вихованні дбайливого ставлен
ня до культурних цінностей взагалі, до вітчизняної 
культури зокрема; на вихованні соціальної актив
ності; формуванні громадянського обов ’язку; роз
витку організаторських навичок, уміння спілкува
тись з різними категоріями людей; на розширенні і 
поглибленні знань; оволодіння елементарними на
вичками науково - дослідної діяльності тощо.

Особливістю педагогічної системи «музей» є те, 
що основні ланки педагогічного процесу в музеї 
(постановка конкретної педагогічної мети, сприй
няття інформації, осмислення і систематизація знань 
конкретним відвідувачем, закріплення і застосуван
ня одержаних в музеї знань, умінь і навичок, оцінка 
знань і рівня розвитку відвідувачів) являють собою  
різноманітні поєднання зон більш жорсткого педа
гогічного керівництва вихованням та процесом 
пізнання відвідувача і зон, де ланки педагогічного 
процесу набирають характеру самоосвіти і самови
ховання. Особливо яскраво останнє виявляється при 
вивченні музейної діяльності поодиноких відвіду
вачів, які за особистим вибором визначають обсяг 
і характер здобутої в музеї інформації, темп її зас
воєння, характер застосування одержаної інфор
мації, самі оцінюють її корисність для практичної 
діяльності (професійної, громадської) та розвитку 
своєї особистості. Але при цьому музейний колек
тив все одно справляє прямий і непрямий вплив на 
відвідувачів: на формування мотивів відвідування 
музею, на розвиток інтересу до музейних колекцій і 
різних форм науково просвітницької роботи музею 
тощо. Здійснюється цей вплив через публікації в 
пресі і виступи співробітників музеїв і інших осіб у 
різних засобах масової інформації, через путівники 
та інші види музейної реклами, через осіб, які рані
ше відвідували музей.

У  випадках організованого відвідування музею 
групами, особливо заздалегідь сформованими, пе
дагогічне керівництво всіма ланками процесів 
пізнання і виховання в музеї, яке здійснюється екс
курсоводом, стає досить жорстким.

Жоден структурний елемент в системі «музей» не 
є ізольованим. Між елементами існують певні відно
сини, які визначають характер зв'язків в середині си
стеми «музей». Головними в цих відносинах є:

а) відносини між фондом музейних предметів і 
відвідувачем. Без цих елементів музей втрачає свої 
головні визначальні (системні) властивості - бути 
формою зберігання і засобом трансляції соціально
го досвіду. До того ж системна властивість музею як 
освітньо-виховного закладу виявляється тоді, коли 
в цій взаємодії виявляються суттєві характеристики 
кожного з названих елементів. Для музейного пред
мета - основи музейного фонду - такою суттєвою 
властивістю є здатність бути втіленням у предметі 
(речі) людської праці, у нашому випадку - педагогіч
ної. Для відвідувача - здатність бути суб’єктом пізнан
ня, проявляти активність. Без виявлення цих якос
тей неможливий процес музейного пізнання. Глибин
ний зв“ язок «музейний предмет - відвідувач» є двоб
ічним: досконала музейна річ впливає на формуван
ня певних якостей відвідувача, які, втілюючись у про

дукт його творчої праці, можуть спричинитися до 
створення досконалішої речі - потенційного музей
ного предмета (такий процес ми спостерігали в уч
бово - педагогічних музеях). Музейний предмет є 
основою музейних експозицій. З іншого боку, вико
ристання музейного предмета в експозиції вимагає 
більш глибокого і всебічного вивчення цього пред
мета, виявлення всіх його зв“ язків та опосередкувань. 
В музеях педагогічного профілю це передусім зв'яз
ки з педагогічною діяльністю, освітньо - виховними 
процесами тощо.

Інформаційні можливості експозиції містяться не 
лише в музейному предметі, але й у компонуванні 
цих предметів для огляду. Однорідні предмети мо
жуть бути скомпоновані для огляду відповідно до їх 
наукової класифікації (як у багатьох учбових музе
ях) або за якоюсь іншою ознакою. Групування пред
метів, їх просторове розташування в музеї полегшу
ють відвідувачам їх огляд, порівняння, - тобто роб
лять більш плідною розумову діяльність відвідува
ча. З іншого боку, без активності самого відвідувача 
(певної мотивації відвідування музею та цільових 
установок при огляді експозицій, інтересу до певної 
предметної галузі дійсності, яка знайшла відображен
ня в музеї і т.п.), без наявності у відвідувача необхід
ного мінімуму загальнокультурних знань, умінь і на
вичок, запозичених з інших джерел інформації і в 
інших музеях, без уміння сприймати музейну інфор
мацію, яка має свою специфіку, сприйняття змісту 
експозиції відвідувачем, трансформації його в осо- 
бистісні якості може і не відбутися. Відвідувач вира
жає своє ставлення до експозиції безпосередньо (в 
міміці, жестах, запитаннях до екскурсовода) або опо
середковано (через відповіді на запитання при ан
кетних опитуваннях в музеях, через записи про свої 
враження і побажання в книгах відгуків відвідувачів 
музеїв, в публікаціях - відгуках в періодичній пресі 
тощо). Він може впливати на вдосконалення експо
нування предметів опосередковано (через громадсь
ку думку) або безпосередньо, якщо залучається до 
відповідної музейної діяльності;

б) відношення «відвідувач - музейне середови
ще». Музейне середовище створює сприятливі умо
ви для сприйняття відвідувачем музейної інформації. 
Організоване у відповідності з пізнаними законо
мірностями сприйняття, середовище не тільки 
сприяє розгляду музейних предметів, але й впливає 
на емоції відвідувачів, знімає втому при огляді екс
позиції тощо. Вплив відвідувача на музейне середо
вище опосередковується через музейний колектив, 
відгуки про музей;

в) відношення «музейний колектив - відвідувач». 
Музейний колектив виконує кілька основних педа
гогічних функцій: трансформує суспільну мету ство
рення музеїв у завдання конкретного музею; відби
рає найцінніший в педагогічному відношенні мате
ріал для зберігання і використання з освітньо - ви
ховними цілями; перетворю є інформацію , що 
міститься в цьому матеріалі, в таку форму, яка най
більше сприяє її засвоєнню різними категоріями 
відвідувачів. За допом огою  спеціальних засобів 
музейний колектив керує пізнанням відвідувача: 
визначає основний зміст і обсяг інформації для зас
воєння відвідувачем, орієнтує відвідувача у по
слідовності пізнання змісту (за допомогою поясню
вальних текстів, показників, логічного зв’язку пред
метів в експозиції, сучасних технічних засобів); ви
діляє найістотніше у змісті експозиції розміром, 
фоном, фактурою, просторово, текстовим матеріа
лом; підкреслює природний, логічний, історичний 
зв’язок предметів уже самим розташуванням пред
метів відносно один одного. При наявності екскур
совода, що працює з групою відвідувачів, управ
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ління пізнанням набирає більш жорсткої форми, 
обумовленою методикою проведення екскурсій.

Каналами зворотнього зв’язку «відвідувач - 
музейний колектив», крім зазначених раніше, є бес
іди, конференції відвідувачів з питань удосконален
ня діяльності музею, зустрічі працівників музею з 
відвідувачами в учительських, учнівських, студен
тських колективах та музейних о б ’єднаннях;

г) суттєвим для системи «музей» є також зв’я
зок «музейний колектив - фонд музейних предметів». 
У  ньому визначальною є така сутнісна якість му
зейного колективу як творчий потенціал, кваліфі
кація працівників музею , рівень підготовки музей
ного активу та керівника. Як було зазначено рані
ше, музейний колектив впливає на якісний і 
кількісний склад музейного зібрання, його збережен
ня, інтенсивність використання з освітньо-вихов
ною метою. Дослідники зазначають, що фонд му
зейних предметів, який складається з різнотипних 
джерел (речових, писемних, образотворчих, кіно-, 
фото-, фоноджерел), до того ж джерел, що належать 
до різних історичних періодів, мають свою геогра
фічну, національну та іншу специфіку, вимагає не 
тільки високого рівня загальної освіти музейного 
працівника, досконалих знань в галузі профільних 
дисциплін, але й спеціальних знань в галузі джере
лознавства, музеєзнавства тощо. Крім того, різні 
напрямки музейної діяльності (фондова, експозиц
ійна, науково-просвітительська робота) вимагають 
ще й специфічних якостей музейного працівника 
(уміння спілкуватися з різними категоріями людей, 
безперервно працювати над підвищенням своєї діло
вої кваліфікації, гостро відчувати суспільні потре
би і реагувати на них зміною змісту, форм, методів 
р оботи ). Кількісне зростання фондів вимагає 
збільшення кількості музейних працівників, поглиб
лення їх спеціалізації, що може сприяти відбору до 
фондів більш цінних в історичному та культурно
му відношенні предметів.

Таким чином, в музеї всі компоненти його 
внутріш ньої структури взаємозалежні, і ця за
лежність досить жорстка. Лише в поєднанні вони 
забезпечують виконання музеєм його суспільних 
функцій- зберігати і транслювати соціальний 
досвід (в нашому випадку- досвід в галузі освіти і 
виховання).

Музей у суспільстві виступає як автономна пе
дагогічна система з автономним педагогічним про
цесом або як складова частина педагогічного про
цесу, здійснюваного в інших педагогічних системах 
(загальноосвітній школі, вузі, інституті підвищен
ня кваліфікації, позашкільній дитячій установі, ви
робничому колективі, сім’ї). В такому випадку ці 
системи в значній мірі впливають на конкретну мету 
діяльності музею і відвідувача.

Узагальнення історичного досвіду музеїв педа
гогічного профілю в Україні та положень музеєз
навчих досліджень дозволяє зробити висновки про 
суттєву значимість для функціонування і розвитку 
музеїв їх зовнішніх зв’язків. Відповідно до функцій, 
що реалізуються через ці зв’язки, можна виділити 
кілька їхніх груп:

- зв’язки з організаціями, установами, окреми
ми особами, які надають предмети музейного зна
чення, що зберігались у них, на постійне або тим
часове зберігання музею. Функціональне призна
чення цих зв’язків - поповнення музейних колекцій, 
збільшення інформаційного потенціалу музею;

- зв’язки з організаціями, установами, окреми
ми особами, які є споживачами музейної продукції. 
Через них реалізуються освітньо-виховні функції му
зею. Музей інформує споживачів про зміст своїх 
музейних фондів і експозицій, про форми і методи
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своєїроботи зрізними категоріями відвідувачів, про 
режим роботи тощо. В свою чергу, музей одержує 
від названих організацій і установ інформацію про 
потреби в тому чи іншому виді музейної продукції, 
про міру задоволення відвідувачів послугами музею;

- зв’язки з керуючими системами (органами та 
закладами освіти, в структурі яких утворений му
зей). Вони впливають на цільові установки музею 
та створення умов для його функціонування і роз
витку: забезпечення кадрами, матеріально-техніч
ними засобами, координацію взаємодій музею з 
організаціями - споживачами музейної продукції, 
науково-методичне забезпечення діяльності музею;

- зв’язки з профільними науково - дослідними 
організаціями впливають на науковий рівень ком
плектування і систематизації фондових зібрань, 
вироблення концептуальних установок експозицій, 
зміст екскурсій та інших форм науково - просвіти
тельської роботи. В свою чергу, музейні зібрання 
сприяють розширенню джерельної бази профільної 
науки;

- зв’язки з музеями - того самого профілю, а 
також інших. Вони збагачують досвід практичної 
діяльності музею, дозволяють уточнювати, конкре
тизувати профільну належність музею, виділяти 
його специфіку, набувати кожному музею своєї не
повторності.

Своє головне призначення - транслювати соц
іальний досвід в галузі освіти та виховання - музей, 
як системне явище, може ефективно реалізувати 
лише за умов розвиненості кожного структурного 
компонента системи «музей», зв’язків між компо
нентами та зовнішніх зв’язків з середовищем як кож
ного компонента, так і системи в цілому.

Оскільки функції відбивають суспільне призна
чення соціальної системи, то музеєзнавці вважають 
критерієм оцінки такої системи повноту виконан
ня нею соціальних функцій, ступінь відповідності 
результатів діяльності музею суспільним вимогам.

Погоджуючись з таким підходом і спираючись на 
нього в аналізі музеїв педагогічного профілю як соц
іально-педагогічного явища, а також узагальнюючи 
висновки з нашого аналізу історичного досвіду діяль
ності музею педагогічного профілю, можна показни
ки такої відповідності об ’єднати в кілька блоків:

1. Показники результативності конкретної 
діяльності музею (за всіма основними напрямками 
його р об оти ):

- збагачення фондових колекцій, наближення 
їх до максимальної повноти та профільності з ме
тою  розширення джерельної бази педагогічної на
уки та забезпечення музейних та позамузейних 
форм популяризації педагогічних знань;

- відповідність експозиції найновішим досяг
ненням профільної науки та музеєзнавства (акту
альність та науковість змісту експозицій; удоско
налення її предметної бази, організації експозицій
ного матеріалу, різноманітність методів його подачі, 
образність художнього вирішення експозицій);

- виставочна діяльність як різновид оператив
ного відгуку на актуальні завдання, що висуває сус
пільство в галузі освіти і виховання;

- зростання кількості відвідувачів музеїв, дифе
ренційований підхід до роботи з різними категорі
ями відвідувачів;

- інтенсивність використання колекцій у про
форієнтаційній роботі з учнями, у підготовці сту
дентської молоді до педагогічної діяльності, у по
пуляризації доробку педагогічної науки та передо
вої практики у сфері освіти та виховання серед про
фесійних педагогів та населення;

- створення оптимальних умов для зберігання 
та експонування музейних предметів.

V I T A  A N T I Q U A  № 2 -
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2. Показники запровадження наукових засад у - широта зовнішніх зв’язків та координація

практику роботи музеїв:
- наявність документів наукового проектуван

ня діяльності музею та поетапного втілення їх ос
новних ідей у плані роботи музею;

- використання елементів наукового дослід
ження результатів своєї діяльності (сприймання 
відвідувачами створених постійних експозицій і 
виставок, позамузейних освітньо-виховних за
ходів, міра використання фондів тощ о) та облік 
побажань відвідувачів;

- підготовка наукових публікацій про фондові 
колекції музею.

3. Показники вдосконалення організаційних 
засад діяльності музею:

- наявність облікових та інструктивних доку
ментів, що визначають внутрішній розпорядок музею;

- постійна робота широкого активу та здійснен
ня програм спеціальної підготовки його до практич
ної роботи з різних напрямків діяльності музею;

діяльності музеїв з іншими ланками освітньо - ви
ховної системи на різних рівнях.

Необхідною передумовою удосконалення всіх 
напрямків діяльності музею педагогічного проф
ілю є зміцнення їх матеріально - технічної бази. 
Тому в практичній оцінці діяльності кожного ок
ремо взятого музею перелічені вище критерії ма
ють бути скориговані на реальні умови роботи 
даного музею та конкретний етап його розвитку ( 
створення,становлення діяльності чи діяльності в 
умовах усталених внутрішніх та зовнішніх умов, 
реконструювання тощо).

Такий підхід до оцінки діяльності музеїв дозво
лить, за умов дієвої допомоги музеям з боку дер
жавних органів, громадськості, розвитку приват
ної ініціативи в музейній практиці, сприяти розши
ренню ролі у функціонуванні педагогічної культу
ри суспільства.
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