Л.В. Строкова

МАРМУРОВА СТУПКА V-V1 ст. З КЕРЧІ

У 2000 р. в Національний музей історії
України надійшла колекція з розкопок Кер
ченської археологічної експедиції науково-виробничого кооперативу «Археолог», яку очолював
А.Б. Занкін. Охоронні розкопки проводились
1990 р. на площадці «В» по вул. Театральній, що
була відведена під реконструкцію Керченського
міського будинку культури ім. О.С. Пушкіна.
Площадка «В» (17x17 м) була розташована на
самій підошві П-С схилу гори Мітридат. Загаль
на потужність культурного шару становила від
9,7 м (у східній частині площадки) до 10,5—
11,0 м (в південній її частині). Серед здобутих ма
теріалів є досить цікаві експонати, які відносяться
до ранньовізантійського періоду - фрагменти різно
манітної кераміки, будівельних матеріалів, амфор,
кістяні вироби, а також предмет нашої уваги фрагмент мармурової ступки. Ця ступка похо
дить з розбору культурного шару на кв. Б-2 під
вимосткою на глибині 3,34-3,60 м від сучасної
поверхні. На цій глибині залягали шари XVIIXVIII ст. Не дивлячись на те, що значних прямих
порушень шарів перекопами та впускними конст
рукціями не було, в середньовічних кладках і вимостках траплялись кам’яні деталі вторинного та
навіть третинного використання, які відносились
до більш раннього часу. [Занкин, Амирханов, 1990].
Ступка з Керчі, яка, на жаль, збереглася тіль
ки частково (1/4 частина, 90 х 53-89 мм), зробле
на з білого крупно зернистого середземноморського
мармуру. Поверхня оброблена не дуже старанно,
всередині спостерігаються сліди від багаторазового
використання, тобто розтирання чогось, що перш
за все і підтверджує призначення цього предмета.
Дно збите, що дає тільки приблизну висоту виробу.
За відомими аналогами (рис. 1-3) нами здійснено
реконструкцію, згідно з якою ступка мала напівсферичну форму з пласким дном і товстими стінка
ми. Край горизонтально зрізаний. Ручки - виступи
конусоподібні, в перерізі напівовальні, розташовані
симетрично навколо краю (рис. 4). Розміри: Н -

13,5 c m , D краю - 19 см, ширина краю - 2,8 см,
товщина стінок - 3,2-3,7 см, D дна - 13 см, гли
бина - 9,5 см; ручка: L - 5,7 см, D - 3,9x2,8 см
(Н, D та глибина згідно з реконструкцією).
Як відомо, ступи були невід’ємною частиною
домашнього господарства з давніх часів до XX ст.
включно. Призначались вони для очищення зер
нових культур, подрібнення гороху, бобів та інших
продуктів. В античні часи, в тому числі і на тери
торії елліністичних міст Північного Причорно
мор’я, були відомі ступи, в яких очищували від
лушпиння зерно, товкли горох, боби та сушену
рибу. Ймовірно, основна маса ступ вироблялись
з дерева, тому що цей матеріал легкий в обробці,
а посудини, виготовлені з нього, не тріскались під
ударами песта. Значно рідше ступи виготовляли
з каменю, в тому числі й мармуру. Саме мармурові
посудини зберігаються в землі та виявляються
під час розкопок [Скржинская, 2000, с. 195]. Зна
хідки з Делоса і Коринфу показують, що їхня
форма, яка в елліністичний і римський періоди
була досить різноманітна, в пізньоримський час
стає більш стабільною та набуває закінченого
вигляду. Знахідки ступ у Коринфі також свідчать
про те, що їх виробництво продовжувалось до
Х -Х І ст. [Tzitzibassi, 2000: 26].
Окрім великих ступ були і маленькі ступки,
які в IV-VII ст. мали чашоподібну форму та
характеризувались такими ознаками: пласке,
досить масивне дно; товсті стінки, майже напівсферичної форми корпус із горизонтально зріза
ним краєм; чотири напівкруглі в перерізі ручкивиступи, що розташовані симетрично навколо
краю; іноді по горизонтальній поверхні ручок
і краю йшов врізний орнамент. У колекції Музею
візантійської культури в Салоніках (Греція)
відомо 5 таких мармурових чаш IV-VI ст., які
визначені як ступки. [Tzitzibassi, 2000, с. 18-28].
(рис. 1-3). До них подібна і посудина з Керчі, яка
згідно з найближчою аналогією (рис. 3), може
бути датована V-VI ст.
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Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Невеличкі ступки, безумовно, були необхідним
домашнім начинням. Ті, що були зроблені з ка
меню, використовувались досить тривалий час і,
вірогідно, передавались з покоління в покоління,
їхня форма розвивалася вкрай повільно, і вони
протягом століть служили одним й тим же цілям.
Знахідки ступок відомі навіть серед уламків затонулих кораблів. [Tzitzibassi, 2000, с. 26].
Чаші-ступки призначались для очищення,
змішування, подрібнення різних продуктів - зер
на, овочів, горіхів, спецій, які використовувались

у повсякденному приготуванні їжі. Як відомо, хліб
і каші складали основу повсякденної їжі еллінів.
У давньому Римі звичайний сніданок складався з
хліба, змоченого у вині або слабкому розчині оцту,
сиру, фініків, іноді холодного м’яса або шинки.
В невеликій поемі «Moretum», авторство якої при
писують Вергілію, зображений ранковий сніданок
селянина. Її герой Сіміл, «пахарь малого поля»,
прокинувшись, розмолов зерно та замісив хліб,
і посадив його в піч. Приправою до хліба, однак,
у нього була тільки голівка сиру, оскільки він
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людина бідна. Тоді Сіміл знаходить іншу приправу.
Він виходить на город, збирає там часник, селе
ру, руту, коріандр і, підливши трохи масла, роз
тирає їх у кам’яній ступці в суцільну масу.
«Он собирает стряпню и комок из месива лепит:
По завершеньи оно справедливо зовется «толченкой».
Разом з теплим хлібом і сиром ця «толченка» moretum, - і складає його сніданок. [Кнабе, 1986,
с. 123-124].
Скоріше за все, такий раціон у Середземно
мор’ї залишався основним різновидом їжі
протягом наступних століть. Так що без ступки
обійтись у процесі приготування їжі було немож
ливо. Ці чаші на латині називались mortarium
(mortua|mortum|mortarium), що в перекладі зна
чить «ступка». Відомо, що з Сінопи в північнопонтійські міста імпортувались великі товсто
стінні чаші, які також називались «мортарії».
[Брашинский, 1984, с. 181]. Чи не говорить ця
спільність назв на користь існування глиняних
ступ? Однак Пліній вказував, що очищені зерна,
розтовчені в дерев’яній, а не кам’яній ступі не бу
дуть повністю подрібнені. [White, 1984, с. 63-64].
Відомо, що в маленьких посудинках - ступках,
більш старанно оброблених, змішували барвники
і мазі для жіночої косметики, подрібнювали
інгредієнти, які використовувались у фармацев
тиці. Подібна алебастрова посудина була знайдена
в похованні художника III ст. у Франції, що гово
рить про використання її для змішування

пігментів для отримання фарби. [Tzitzibassi,
2000, с. 27]. В елліністичні часи частіше за все
мармурові посудини приносились як присвячен
ня богам і були важливим храмовим начинням.
В ранньохристиянський період подібні чаші, при
крашені врізними орнаментами і написами релігій
ного характеру, також слугували для культових
цілей. [Вагпса, 1977, с. 64, fig. 15].
Знахідки мармурових чаш та їх уламків у
містах Північного Причорномор’я порівняно нечис
ленні. Це можна пояснити тим, що ще з еллініс
тичної епохи подібні мармурові вироби, виготов
лені з привізного матеріалу, були досить дорогими.
Вони вважались особливо цінними не тільки в
північнопонтійських центрах, але й навіть в Атти
ці, яка мала власні джерела сировини. [Блаватская, 1962, с. 250]. Дорожнеча мармурових посу
дин жорстко обмежувала коло їх споживачів.
Тільки багаті люди могли мати такий предмет
у себе вдома.
Зважаючи на те, що чаша - ступка з Керчі ви
готовлена з мармуру середземноморського поход
ження, ймовірно, вона була завезена з материкової
Греції, або зроблена на місці з шматка мармуру,
який залишився ще з елліністичних часів.
Беручи до уваги сліди використання на вну
трішній поверхні мармурової посудини з Керчі,
можна з впевненістю зробити висновок, що вона
мала побутове призначення і слугувала саме в
якості ступки. Проте не виключене її викорис
тання і як чаші. Датується вона V-VI ст.
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L.V. Strokova
MARBLE MORTAR OF V -V I CENTURIES A.D. FROM KERTCH
Summary

Recovered in Kertch and stored in the National Museum of the History of Ukraine, marble mortar of V-VI cen
turies A.D. is published and interpreted in proposed paper.
Marble bowls or mortars were widely utilized in household for drying, kneading, and pounding various food
stuffs used in daily preparation of food. Smaller marble vessels, often more carefully made, were used for mix
ing pigments and unguents for women cosmetics, as well as for crushing medicinal ingredients and for mixing
pigments used in painting. Similar bowls, frequently decorated with incised crosses or devotional inscriptions,
were also used in the Early Christian period for ecclesiastical purposes.

