КИЇВСЬКИЙ Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й У Н ІВ Е Р С И ТЕ Т імені ТАРАСА Ш ЕВЧЕНКА
ІС ТО Р И Ч Н И Й Ф А К УЛЬ ТЕТ
КАФЕДРА А Р Х Е О Л О ГІЇ та М УЗЕЄЗНАВСТВА
ТОВАРИ СТВО А Н Т Р О П О Л О ГІЇ

VITA ANTIQUA
№ 7-8
Збірка наукових статей

ВПЦ «Київський університет», 2009

АБАШИНА Н.С., ПЕТРАУСКАС О.В., ПЕТРАУСКАС А.В. Дослідження пам’ятки
пізньоримського часу Обухів-3 у 2007—2008 рр................................................................ 163
ОБЛОМСКИЙ А.М. Материалы позднеримского времени поселения Ксизово-17 За
донского р-на Липецкой обл.................................................................................................. 173
МАГОМЕДОВ Б.В.,ДІДЕНКО С.В. Дослідженім черняхівських пам’яток в с. Легедзене
(Черкаська область)................................................................................................................ 197
ПЕТРАУСКАС О.В., ШИШКИНР.Г. Некоторые результаты исследования поселения
Черняховской культуры Великая Бугаевка-1........................................................................ 201
БАШКАТОВ Ю.Ю. До питання про походження слов’янського житла Середнього
Подніпров’я (за матеріалами І—V с т .) ................................................................................ 227
СКИБА А.В. Г еографіятаумови етнічного сусідства слов’ян і кочових племен ПівденноСхідної Європи у VI—VII ст.................................................................................................... 236
СИНИЦЯ Є.В. Комплекс будівлі 6 з Канівського поселення (розкопки 2006 року) . . . . 250
КОЛОДА В.В., ГОРБАНЕНКО С.А. Землеробство салтівської культури (за матеріалами
Мохначанського городища).................................................................................................... 261
КЕШИД.В. «Археопарки» в Україні: тенденції розвитку.................................................. 281
САМОЙЛЕНКО Л.Г. Актуальні проблеми правового статусу університетських музеїв
у контексті розвитку української духовності та державотворення.................................... 286
СТАНИЦЫНА Г.А. Неопубликованные работы В.В. Лапина в научном архиве Инсти
тута археологии НАН Украины.............................................................................................. 293
ЛАПИН В.В. Об охране памятников древности (1981 г.).................................................... 297
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.......................................................................................................... 299
НАШІ А ВТО РИ ........................................................................................................................ 300

,

Б. В.
С. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ПАМ’ЯТОК
В с. ЛЕГЕДЗЕНЕ
(Черкаська область)

У 2008 р. автори розпочали дослідження нового мо
гильника черняхівської культури у селі Легедзене (Черкась
ка обл.). Досліджено 7 кремацій і 2 інгумації. Знайдено гли
няний посуд, залізний гребінь, фібули, пряжки, фрагменти
скляних кубків і т. д. Могильник можна попередньо дату
вати в межах усього IV сп. На поселенні поряд з некропо
лем знайдені два наконечники дротиків.

Черкащина є однією з найбільш вивчених
в археологічному відношенні областей Украї
ни. Тут відкрито багато пам’яток черняхівської
культури, зокрема понад три десятки могильни
ків [Сымонович, Кравченко, 1983, с. 119]. З них
найбільш дослідженими є некрополі біля сіл
Маслове, Журавка, Сабадаш-Охматове, Різіне,
Рижавка, Завадівка, Стецівка, в містах Черкаси
та Канів [Петров, 1964; Сымонович, 1963; 1988;
Кропоткин, 1971; 1972; Кравченко, 1973; Мах
но, Магомедов, 1973; Гірник, Білецька, Нерода,
1995; Сиволап, Сиволап, 1995; Сиволап, 2000;
Петраускас, 1998]. На відміну від поселень, мо
гильники важко виявити в ході регулярних ар
хеологічних розвідок. Звичайно на них натрап
ляють раптово, під час господарських робіт.
Дослідникам черняхівських старожитностей в
Черкаській області доводилось мали справу ін
коли з окремими речами із зруйнованих похо
вань, а при кращій нагоді — з частково пошкод
женою перекопами пам’яткою. Таким чином,
знахідка повністю збереженого могильника є
для археологів рідкісним випадком.
У 2008 р. керівництво Трипільської експеди
ції Інституту археології НАН України і директор
Державного історико-культурного заповідника
«Трипільська культура» В. Чабанюк запропону
вали нам для поповнення експозиції музею при
заповіднику дослідити черняхівську пам’ятку
в околицях с. Легедзене Тальнівського району.
Подібні старожитності тут вже були відомі за
розвідками 1962 р., коли співробітник Умансь
кого краєзнавчого музею Г.Ю. Храбан відкрив
на території села і поруч кілька поселень чер
няхівської культури [Храбан, 1962, с. 22— 26].
Крім того, було зафіксовано пункт Легедзене 5,
здогадно визначений автором звіту як могиль
ник (за наявністю кількох черепків на повер
хні). На жаль, відомості не підтвердилися, але
ця помилка увійшла до літератури [Сымонович,
Кравченко, 1983, с. 60 (№ 140)]. Під час нових

розвідок в селі нашу увагу привернуло черняхівське поселення, що лежить на садибах та
городах по обидва береги малої річки Протока
(впадає до р. Тальянки, притоки р. Горний Тикич — Синюхи — Південного Бугу). У згадано
му звіті Г.Ю. Храбана воно позначено як пункти
1 і 3 (на правому і лівому берегах), але фактично
це одна пам’ятка. Лівобережна частина посе
лення більш насичена підйомним матеріалом, її
розміри близько 800 х 100 м. Матеріали, зібрані
тут протягом останніх років на поверхні та при
господарчих роботах селян, зберігаються в музеї
заповідника (зокрема, два наконечники з листо
подібним пером від дротиків — рис. 3 , 1, 2 ).
Цілеспрямовані пошуки могильника навко
ло цієї ділянки поселення досягли позитивного
результату. Некрополь розташований в кількох
десятках метрів від межі поселення, понад схи
лом долини на городах. На площі близько 40 х
20 м ми знайшли дрібні залишки тілоспалень:
фрагменти перепаленої гончарної кераміки черняхівського типу, окремі ліпні та амфорні фраг
менти, а також уламки кальцинованих кісток.
Тут було закладено шурф, а пізніше (у вересні
2008 р .) — невеликий розкоп. В цілому цього
року досліджено 52 м2 і виявлено 9 поховань —
7 тілоспалень та 2 тілопокладення. Кремації за
лягали на глибині 0,32— 0,5 м (рис. 1). Контури
поховальних ям в чорноземному ґрунті не про
стежувались, їх розміри і глибину позначено за
концентрацією знахідок. Чотири з них (похов. 1,
4, 6, 7) належать до ямного типу. В заповнен
ні уламки кальцинованих кісток та перепаленої
кераміки (в одному випадку й вуглики) були пе
ремішані із землею. Траплялись також шматки
переплавленого скла, пряслице, уламки бронзо
вої фібули та уламок кільця з розетки оленячого
рогу. З трьох урнових кремацій у двох випадках
(похов. 2 і 3) людські рештки лежали в донних
частинах кухонних горщиків. В похованні 5 кіс
тки було покладено до горщика-урни і накрито
денцем іншого горщика. Два поховання-інгумації були порушені в давнину, але за розташуван
ням кісток видно, що обох померлих було пок
ладено головою на північ (похов. 8 і 9) (рис. 1).
В похованні 8 біля кістяка лежали уламки двох
горщиків, в заповненні ями знайдено пряслице.
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Рис. 2. Кераміка з могильника:
1 — поховання 1; 2 — похо
вання 2 (урна); 3, 4 — похо
вання 5 (урна та покришка); 5,
6 — культовий шар. 1— 4 — ку
хонний посуд; 5, 6 — столовий
посуд

Рис. 1. Плани поховань:
1 — кераміка; 2 — кальци
новані кістки; 3 — вугли
ки; 4 — пряслице
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Рис. 3. Знахідки з поселення (1, 2) та могильника (3—15). 1, 2,14,15 — підйомний матеріал; 3 — поховання 1; б — поховання
8; 4, 5, 7—12 — культурний шар; 13 — поховання 9. 1, 2, 9, 12, 13 — залізо; 3—8 — кераміка; 10, 11, 14, 15 — бронза

В похованні 9 весь інвентар (уламки посуду та
залізна пряжка) містився в заповненні.
З культового шару могильника на розкопаній
площі враховано 3179 уламків посудин, прак
тично всі перепалені. З них близько 84 % стано
вила гончарна столова кераміка, 0,5 % — ліпна,
р еш та— гончарна кухонна. Величезна біль
шість кераміки дуже подрібнена, форму посу
дин вдасться реконструювати лише в окремих
випадках (рис. 2). Також у культовому шарі та
на поверхні знайдені: дуже стерта монета з отво
ром кілька залізних і бронзових пряжок та фі
бул, уламки металевих предметів та краплі пере
топленої бронзи, дрібні уламки скляних кубків,
зливки перетопленого скла, пряслиця (рис. 3).
1 За визначенням К. Мизгіна — мідний денарій.

Привертає увагу залізний гребінь з півкруглим отвором у півкруглій спинці (рис. З, 12).
Збереженість його дуже добра завдяки шару
окалини, що утворилася, мабуть, на поховально
му вогнищі. Гребінь належить до типу ПІ-5 (за:
[Левада, 1999]) і датується другою половиною
III — початком IV ст. Найбільш подібні екзем
пляри походять з поселень Журавка (Черкаська
обл.) та Нові Безрадичі (Київська обл.). Н а тери
торії черняхівської культури в межах України,
Молдови та Румунії знахідки залізних гребенів
характерні переважно для поселень: з 27 відо
мих досі знахідок лише 2 походять з могильни
ків. Фібули належать до масових типів Б2 і БЗ
(за: [Гороховский, 1988]), що були у вжитку в
широких хронологічних межах з кінця III до по
чатку V ст. До найбільш пізніх речей належить
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фрагментована пряжка (на жаль без рамки) з
«клювоподібним» язичком і маленькою ромбіч
ною обоймою (рис. З, 15). Досить близька ана
логія походить з могильника Косанів (Вінницька
обл.) [Кравченко, 1967, табл. X, 5]. Такі вироби
характерні для другої половини IV — початку
V ст. За наявними матеріалами могильник мож
на попередньо датувати найбільш реально цілим
IV століттям.
Могильник Легедзене належить до типових
пам’яток черняхівської культури Централь
ної України. Про це свідчить біритуальний по
ховальний обряд (співіснування тілоспалень
та тілопокладень) і речові знахідки. Оскільки
пам’ятка протягом століть не піддавалася знач
ній руйнації (окрім неглибокої оранки), подаль
ше її дослідження може стати помітним кроком
у вивченні пізньоримської і гуннської доби у
нашій країні.
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В. V. Magomedov, S. V. Didenko

RESEARCHES OF CHERNIAHOV
CULTURE SITES IN LEGEDZYNE
(Cherkassy region)
In 2008 the authors started excavations o f a new Chemyakhov
culture burial-ground in Legedzvne (Cherkassy region). There
were seven cremations and two inhumationsfound. There were ce
ramic pottery, iron comb, fibulas, clasps, pieces o f glass cups etc.
The burial-ground could be dated over the range o f 4,hcent. AD.
On a settlement near the burial-ground were two darts found.
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