
КИЇВ
1999

t



Номер затверджено до друку на засіданні Вченої ради історичного 
факультету Київського університету імені Тараса Шевченка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д.і.н., проф. Гладких М.І. (головний редактор)
к.і.н., викл. Андрощук Ф.О. (відповідальний секретар)
д.і.н., проф. Борисенко В.К.
д.і.н., Залізняк Л.Л.
д.і.н., проф. Крижанівський О.П.
к.і.н., доц. Малєєв Ю.М.
д.і.н., проф. Моця О.П.
к.і.н., доц. Омельченко Ю.А.
к.і.н., ст.н.співроб. Піоро І.С.
ас. Рижов С.М.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
д.і.н. проф. Буравченков Б.О. 
д.і.н. Зубар В.М.

Засновник - “Товариство 
Археології та Антропології”

Редактор Комар О.В.

Редактор англомовних текстів Репік Д.В.
Реєстраційне свідоцтво
КІ № 350 видане 8 лютого 1999 р.
Міністерством інформації України

Художнє оформлення Піоро В.І., Адаменко Д.В.

Комп’ютерна верстка Піоро В.І.
Оригінал-макет виготовлено 
у видавничому відділі Товариства 
Археології та Антропології

© Товариство Археології 
та Антропології, 1999 
© Колектив авторів, 1999

Адреса редакції: 252030, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64, ауд. 164

Підписано до друку 30.12.99. Формат 60x84/8. Пап. офс. № 1. Друк офсетний. 
Ум. друк. арк. 32,5. Наклад 300 примірників.

Друкарня фірми “Есе” . Київ, пр-т Вернадського, 34/1.



Л<5

ЗМІСТ

Кухарчук Ю.В.
Про культурну належність муст’єрського місцезнаходження
Чулатове ill у Подвоєнні.............................................................................................. З
Пясецький В.К.
Палеоліт східної частини Волинської височини....................... ................................. 8
Ступак Д.В.
Технології розщеплення кременюсвідерської культури
Українського Полісся за аналізом нуклеусів..............................................................18
Корнієнко В.В.
Класифікація антропоморфних зображень пізнього палеоліту.............................. 25
Смынтына Е.В.
Миграции населения и способ культурно-исторической 
адаптации: некоторые проблемы соотношения
(по материалам мезолитических поселений Украины)............................................ ..
Михайлова Н.Р.
Міфи про оленя у народів Євразії................................................................................
Хассан Хасан 
Древний город Мари
(проблемы историко-археологического изучения).....................................................45
Мамлеева Л.А.
Становление Великого шелкового пути в системе
трансцивилизованного взаимодействия народов Євразии...................................... 53
Піоро В.I.
Поховання катакомбної культури
з виробничим інвентарем на Луганщині.....................................................................52
Лисенко С.Д.
Козаровицький могильник доби пізньої бронзи..........................................................69
Зубарь В.М., Крапивина В.В.
О римском гарнизоне Ольвии в середине III в.......................................................... 76
Петраускас А.В., Петраускас О.В., Шишкін Р.Г.
Нове пізньозарубінецьке поселення
біля с. Крюківщина на Київщині...................................................................................84
Левада М.Є., Осадчий Р.М.
Нові пам’ятки черняхівської культури на півночі 
Вінницької області (До питання про заселення межиріччя
Південного Бугу та Росі у пізньоримський час)........................................................ 92



ев. спнпия

РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ ІНГУМАЦІЇ
В АРЕАЛІ ПЕНЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

The article is devoted to one of the most interesting problem of early Slavs archaeology: the problem of 
mono- or bi-ritualism of penkovka culture burial practice. Proposing article contains historiographical survey 
of this problem, catalog of inhumation burials in penkovka culture area and of the studies in microchronology of 
those burials. In the article is proposed a new approach to above-mention problem. According in our opinion it is 
not correctly to formulate this problem like a hard opposition of cremation and inhumation rituals carriers or 
like ultimate culture unity of those population. We need to examine more correctly the degree of inclusion of 
inhumations carriers into culture context of penkovka antiquities in each concrete 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 інгумації 
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. Тут у 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 
надТягинською 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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е.в. с и н и ц я  р а н н ь о с е р е д н ь о в іч н і інп/МАЦії в а р е а л і п е н ь ків с ь ко ї кул ьтури________ g g
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 поховай ь-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. Відомості про 
тілопокладення з речами 
кола “старожитностей 
антів” поріччя Дніпра та 
Дніпровського Лівобе
режжя були зібрані А.М.- 
Обломським та В.Є.Ро- 
динковою [Гавритухин,
Обломский, 1996, С.121- 
122; 161-162]. Вони наво
дять відомості про п’ять 
пунктів, де наприкінці 
XIX - початку XX 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.Об- 
ломського та В.Є.Родинкової увійшли поховання 
Олексіївни та могильник, знайдений підчас розко
пок 1990 р. на поселенні Рябівка III. Крім різнокуль- 
турних поселенських об’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 ДЛЛ 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 XIX - напочатку XX 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 ІА.Рафа- 
ловича та В.Л.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 поховальної 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. Слов’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.ІОЗ-l 12]. 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.Сєдова, 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. Щоправда 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 ЄЛ.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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Таб.1. Інвентар поховань, які помилково зараховують до кола синхронних 
інгумацій у ареалі пеньківської культури.
А - Бабичі; В - Мартинівка; С - Опексіівка.

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 колочинської 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 розбіжності 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
ються проблеми органічності 
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 зї'зду 
бабицька колекція (і, зокрема, пальчаста фібула 
(таб.1, А, 1) 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]. Щодо 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. Щодо 
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 мартинівські 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].

Щодо поховань з Олексіївки, 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.І, С, 1, 2), тоді як два 
інших (таб.І, 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 
обмоткою 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. Щодо 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. Щодо 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, І) 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, 6) 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.

Щодо 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.4Д). 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 - Бапаклія; С - Поставмуки; D - Рябівка III (1,2 - п.4; 3-5 - п.2; 6 -п . 1).
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Таб. 3. 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.

Щодо 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 
ЄЛ.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.Приходнюка, 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. Подністров’я [Баран, 1981, 
таб.ХХУ, 1, 2; таб.ХХХ, 17, 18; таб.ХХХУІІ, 17, 18; 
таб.ЬУИ, 19; таб.ЬХ, 24; таб.ЬХУШ, 9; таб.БХХІ, 
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.

Щодо ранньосередньовічного тілопокладення 
на могильнику Данчени II, то воно також не дає 
підстав співвідносити його з будь-якою певного 
культурною традицією. Ліпна посудина, що супро
воджувала данченську інгумацію, не належить до 
типових пеньківських форм (таб.5, У), хоча за тех
нологічними ознаками (домішки шамоту у тісті) 
вона близька до кераміки пеньківського кола. До
сить цікавими є фібули данченського поховання 
(таб.4, С, 7,2). 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 II.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 інтерпритації селіштенських інгумацій, можна 
без застережень перенести і на п. 280 Данчен II.

Таким чином, навіть у випадках, коли інгумацїї 
з прикрасами пеньківського кола справлені у ме
жах одного могильника з пеньківськими кремація
ми, певних підстав стверджувати, що поховання за 
обома 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. Щоп
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 о^ній 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 нашого 
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 
ремінісценція ми” 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 Дмитрівки, 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 дністро-прутського 
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 
вражаючим, 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 “постпе^іьківського” 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 більшості 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
редовищі, втрачаючи 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’
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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 Південно-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. Щодо 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
C em ne, 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 березівська знахідка є найпів-

К омп
лекси

Категорії інвентарю Б/і

І 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.І 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 III; Д. - Данчени II; С. - Селіште; М-ч - Мохнач; Б-ка - Березівка; Пос-ки - Поставмуки; Бал. - Балаклія.
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]. Щодо 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 берегівська 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 
Подніпров’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.1 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 дещо 
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, Об
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, 5]; 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, 3), гривень (таб. З, 4), трапецієподібних 
підвісок (таб. 4, 7), скроневих кілець (таб. З, 8), 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, Об
ломский, 1996, с.39, 232, рис.53, 233, рис.54]. Щодо 
пальчастих фібул мохнацького поховання, то як 
більшість подібних виробів вони достатньо індиві
дуальні (таб.3,1, 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 інгумаціїу 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 тощо), тому термін “культура інгумацій”, зас
тосований у праці І.О.Гавритухіна та А.М.Об- 
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 пеньківською (“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.



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.Об- 
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 шлюбних 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
ворюють 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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