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Б уд івни цтво у к р а їн с ь к о ї д ер ж ави с у п р о в о д ж у ється
пож вавленим зац ікавлен н ям історією свого народу, в ід її
най віддален іш и х періодів. П роте, у науковій літературі т а
в е л и к ій к іл ь к о с ті п у б л іц и с т и ч н и х т в о р ів зу с т р іч а ю т ь с я
професійні, або маловживані терміни, які не завжди зрозумілі
читачам. Археологія, як галузь історичної науки, вивчає усі сто
рони ж и ття суспільства. Завд ан н ям словника є п оясн ен н я
найбільш вживаних термінів, які є професійною термінологією
археологів т а істориків. В они такі ж багатогранні, я к і сам а
історія. Тому тут звернуто увагу на археологічну, м узейну т а
етн о гр аф іч н у тер м ін о л о гію , п и тан н я м іф о ло гії т а р ел ігії,
архітектурні терміни, вклю чаю чи крім ж итлового т а госп о
дарського будівництва, культову архітектуру т а фортифікацію.
З в е р н у т о у в а гу н а с п е ц іа л ь н і іс т о р и ч н і д и с ц и п л ін и т а
професійні методи досліджень. Пояснюються найбільш вживані
м іф ічні персонаж і, які ч асто згадую ться у літературних т а
м истецьких творах, атрибутика ци х персонажів. Ц е допомож е
зрозуміти багато творів н а античну тематику, зокрема художні
твори у музейних експозиціях.
З а о с н о в у взято іс т о р ію У к р аїн и т а н ар о д ів , щ о її
населяли, чи культурні впливи яких позначились на історичному
п р о ц есі. Х р о н о л о гіч н і р а м к и сл о в н и к а вкл ю чаю ть п ояву
лю дини та становлення людського суспільства і заверш ую ться
розвинутим середньовіччям.

з

АВГУРИ - жреці, що пророкували
майбутнє за польотом птахів та їх
АБАК, АБАКА (грець.) - верхня плита
поведінкою, жрецька колегія у римлян.
капітелі, підкладка під архітрав. Має в АВЕРС - лицевий бік люнети або
плані квадратну чи прямокутну форму.
медалі. На ньому у різні часи і у різних
АБАТ - настоятель чоловічого католиць місцях поміщалося зображення богині,
кого монастиря. У Франціїімператора або герб (див. також реверс).
католицький священик.
АВЕСТА - священа книгазороастризму.
АБАТСТВО (лат.) - католицький
АВРОРА (лат.) - богиня ранкової зорі у
монастир, на чолі якого стоїть абат або римській міфології, у греків Еос.
абатиса (у жіночому монастирі).
АВСТРАЛОПІТЕК (лат. аизігаїіз Підпорядковується єпископу, інколи
південний і грець, рійіесоз - мавпа) безпосередньо папіримському.
найдавніший і найбільш примітивний
АБОРДАЖ - (від франц. аЬогсІаце) вид людини.
спосіб ведення бою гребними та парус
АВТОКЕФАЛІЯ (від грець, аиїов - сам,
ними судами, який полягає у зціпленні
кеЬалос - голова) - незалежність,
атакуючого корабля з супротивником д ля
самоуправління православних церков.
захоплення його у рукопашному бою.
АВТОНОМІЯ (від грець, аиїоз - сам,
АБОРИГЕНИ (лат. аЬ огщіпеї) - корінні пошо8 - закон) - самоуправління, певна
мешканці країни чи області, у проти
незалежність в рамках держави.
лежністьмігрантам (див. автохтонний).
АВТОХТОННИЙ ( від грець, аиїок - сам,
АБРІС - схематичне креслення
сЬіопек - земля) - належний за поход
місцевості.
женням до даної території, місцевий.
АБСОЛЮТНИЙ ВІК - вік відкладень
Корінний, споконвічний або давнішній
землі, знайдених у них археологічних
житель країни чи місцевості.
об'єктів та артефактів виражений у
АВТОХТОННІ КУЛЬТИ (грець.) абсолютних (по роках) датах. Базується споконвічні релігійні культи корінного
на властивості хімічних елементів
населення.
розкладатись з віком на інші ізотопи
АГІОГРАФІЯ (грець.) - опис діяльності
(тв.радіовуглецевий аналіз). Крім
мучеників і житія святих.
хімічних існують і інші методи (див.
АГНАТНЕ РІДСТВО (лат. а§паїіо дендрохронологія).
споріднення по батькові) - теж, що і
АВГІЄВИ КОНЮШНІ - Авгій у
патрілінейність.
давньогрецькій міфології ііар, що
АГНЕЦЬ - ягня - первісток у стаді,
володів декількома тисячами голів
якого використовували як жертовну
худоби, хлів якого не очищувався
тварину.
десятки років. Геракл очистив А.к. за
АГОРА (грець. - площа) - ринкова
один день, направивши сюди води р.
площа у давньогрецькому місті, площа
Алфей, чим звершив свій 7-й з 12
призначена для проведення народних,
подвигів.
судових, військових зборів, центр

А
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іромадського життя. По краях розмі11іувались громадські та культові
сі юруди і торгові ряди.
АГРЕСІЯ (лат. а§§ге8Іо - напад) збройний напад однієї або кількох
держав на іншу з метою пограбування,
підкорення населення, загарбання
території.
ЛД - див. пекло.
ЛДОРАНТ (лат. - просячий) - фігура
(переважно жінки) з піднятими до неба
руками, що передає образ просиння
(див. оранта).
АЕРОФОТОГРАФІЧНИЙ МЕТОДфотографування місцевості з невеликої
висоти для спостереження більш
широкої картини та зв’язків між
деталями. Результати фотографування
іноді перетворюють в карту. Інколи
використовують фотографування двома
апаратами для одержання ефекту
стереоскопічності і простеження
рельєфу.
АЗИЛЬ - мезолітичний період, коріння
якого йдуть з мадлену. Характерним є
ішоскі кістяні гарпуни і розписані
іальки. Звичай розфарбовувати гальки
зберігся у австралійських аборигенів,
які вважають їх вмістилищем душ
іюмерлих і називають чурингами.
ЛІД (ГАДЕС) (грець.) - володар підзем
ного світу і царства мертвих див. пекло).
АКВЕДУК (лат. адиа - вода, сіисїиз веду) - жолобчасті водогони перекриті
зверху від забруднення з характерними
арковими мостами у місцях пониження
рівної поверхні. Греки прокладали
водопровідні труби (див. віадук).
А КВІЛА (лат.) - орел, військовий знак
римського легіону.

АКІНАК - короткий перський та
скіфський двосічний меч. Перехрестя
має форму метелика чи перевернутого
сердечка. Ранні взірці зроблені з
бронзи.
АКРОТЕРІЙ (грець. - вістря) - у
античній архітектурі скульптурна
прикраса по кутам фронтонів будівлі,
надгробних та жертовнихрельєфах,
здебільшого у вигляді пальметок чи
скульптурних прикрас. А. викорис
товувались у архітектурі ренесансу,
бароко та класицизму.
АКРОПОЛЬ (грець. - верхнє місто) укріплена частина грецьких міст, яка, як
правило, розташовувалась на підви
щенні, що панувало над нижньою
частиною міста. На А. знаходились
міські святині.
АКТЕОН (грець.) - мисливець, який під
час полювання побачив Артеміду, що
купалася. Помічений богинею, він був
перетворений нею в оленя, якого
роздерли власні собаки.
АКУЛЬТУРАЦІЯ (англ. ассиІШгаІіоп) часткова асиміляція, запозичення одним
суспільством ознак другого.
АЛА - одиниця римської кавалерії (500
або 100 чоловік) на чолі з префектом.
Поділялись на турми (30-40 чоловік),
турми поділялись ш декурії (по 10
чоловік).
АЛЕБАРДА (від франц. ЬаІІеЬатсіе рубаюча) - холодна рубаюча зброя у
вигляді довгого спису з насадженою на
руків’я бойовою сокирою. Викорис
товується з бронзового віку. Була на
озброєнні піхоти багатьох європейських
країн та використовувалась як парадна
зброя.
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АЛЕБАСТР, АЛАБАСТР давньогрецький посуд для пахощів
грушевидної або витягнутої форми з
одним або двома вушками. Назву
отримав від матеріалу, що часто
використовувався для його виготов
лення. Виготовлялися також з глини,
скла та металу.
АЛТАР (лат. аііагіа - підвищення, місце
жертвоприношення) -1 (жертовник.
Принесенням жертв та дарів на олтар
язичники намагались задобрити богів.
Будувались у вигляді підвищення із
каменів, глини, на якому приносились
жертви. Жертовні дари ставилися,
висипалися, виливалися, спалювалися;
2) у православних храмах - головна
частина церкви, відділена іконостасом.
Підвищення у цій частині церкви
називається престолом.
АЛТАРНА ПЕРЕГОРОДА - перего
рода, яка від діляє олтар від головної
частини церкви (пізніше іконостас).
АЛТИН - стара руська грошово-речова
одиниця. Термін походить від татарсь
кого слова “алти” - “шість” і виник на
Русі одночасно з появою в обігу монети
денги в останніх десятиріччях ХІУст.
Як одиниця лічби А. дорівнював 6
денгам. Пізніше існував у вигляді
мідної монети в 3 копійки. Монета
вартістю 15 копійок в народі носила
назву “п ’ятиалтинний”.
АЛЬШИСЬКА СХЕМА - одна з ранніх
схем четвертинного періоду історії
Землі, що базується на вивченні Альп.
Згідно з нею виділені 4 льодовикових
періоди: гюнц, міндель, рісс, вюрм.
АЛФАВІТ (від АІерЬ і ВеіЬ - двох
перших літер фінік, алфавіту) - система

знаків для запису, кожний з яких
означає окремий звук.
АЛХІМІЯ - напрямок у хімії, який
виник у часи занепаду елінізму. Його
основним завданням було перетворення
неблагородних металів (у першу чергу
ртуті та цинку) у золото та срібло, а
також розробка універсальних ліків для
безсмертя.
АЛЮВІЙ -1) річкові наноси; 2) застаріла
назва дольодовикового періоду.
АМАЗОНКИ (грець.) - у грецькій
міфології народ жінок-войовниць, що
жили по берегам Меотіди (Азовського
моря) та в Малій Азії. Сюжети бороть
би з А. (амазономахія) є частими у
творах мистецтва.
АМАЛЬГАМА - використовувалась для
позолочення. Суміш золота, срібла та
ртуті наносили на холодну металічну
поверхню. Під час нагрівання ртуть
випаровувалася, а благородний метал
з ’єднувався з металічною основою
АМБІЛІНЕИНІСТЬ (лат. атЬ о - обидва,
Ііпеа - лінія) - визначення рідства по
батьківській, або по материнській лінії.
АМБРА - субстанція з нутрощів
кашалота, що використовувалась у
античному світі як пахощі.
АМБРАЗУРА (франц.) - отвір у
оборонних спорудах для стрільби з
гармат (див. бійниця).
АМБРОЗІЯ (грець. атЬгозіа безсмертя) - у грець к ій міфології їжа
олімпійських богів. Як і нектар, була
джерелом їх юності і безсмертя.
АМВОН (грець. ашЬоп - край гори) підвищення у церкві, з якого читається
Євангеліє. У католицьких храмах амвов
-лекторіум.
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АМ( )Н - давньоєгипетське божество
сонця. В стародавньому Єгипті
зображувався у вигляді людини з
баранячою головою.
АМПІР (франц. етріге - імперія) архітектурний та мистецький стиль,
який завершував епоху пізнього
класицизму (перших трьох десятиліть
XIX ст.). А. ввібрав у себе окремі
архітектурні мотиви античності. Для
11кого характерні масивні
монументальні портики, колонади,
широкі відкриті сходи та ін.
АМУЛЕТ (від араб, “гамала” - носити) 11редмет, якому приписується магічна
сила, здатна оберігати його господаря
під хвороби та злих сил, тому його
носили при собі. (див. апоторопей).
АМУР (лат. любов) - римський бог
кохання; грецький Ерот.
АМФІКТЮНІЯ (грець.) - союз сусідніх
племен або міст, об’єднаних навколо
найбільш шанованого святилища.
АМФІТЕАТР - відкритий античний
т еатр круглої чи еліптичної форми (див.
театр.).
А МФІТРИТА - дружина Посейдона,
разом з ним володарює над морями.
А МФОРА (грець. - посудина з двома
ручками) - давній глиняний посуд для
рідких та сипучих товарів. Мала
видовжену чи заокруглену форм}',
віцювжене дно та дві вертикальні ручки.
АНАЛОЙ, ЕІАЛОЙ (грець.) - високий
ст олик у церкві з нахиленою верхньою .
дошкою, на яку кладеться книга (напр.
( '(шнгеліє) для читання стоячи.
АІІАТОМІЯ (грець.- розчленування
і іди) - наука про будову людського
організму.

АНГЕЛ (грець. ап§еІ05 - вісник) - у
греко-римській міфології становили
оточення богів. Потім у юдаїзмі та
християнстві вважались покровителями
людей і помічниками богів.
Зображувались як крилаті істоти.
АНГОБ - тонкий шар рідкої глини, яким
покривалась поверхня сформованого
керамічного посуду або виробу перед
випалюванням. Іноді в А. домішувались
барвники, а поверхня лощилась. А.
прикрашав поверхню посуду та
підвищував його водостійкість.
АНДРОМЕДА - згідно грецькій міфстог/Удочка ефіопського царя. Її ім’ям названо
сузір’я. Міф неодноразово слугував сюже
том творів мистецтва (вазопис, фрески).
АНДРОН - головна кімната господаря
будинку у Стародавній Греції, яка
призначалась для трапези.
АНЕКСІЯ (лат. - приєднання) насильницьке приєднання території
іншої держави.
АНІМАЛІЗМ (лат. апітаї - тварина) напрямок художньої творчості пізнього
палеоліту. Частково зображав склад
четвертинної фауни.
АНІМІЗМ (лат. агата - душа, а п іт ш душа, дух) - одухотворення оточуючих
предметів та явищ природи. Лежить у
основі первісних релігій (див .магія,
тотемізм, фетишизм).
АННАЛИ (лат. аппаїез) - щорічний
запис подій на дерев’яних дошках.
Являли собою історичну хроніку
періоду Римської республіки.
АНСАМБЛЬ (франц.) - гармонійна
єдність просторової композиції, до якої
входять будівлі, інженерні споруди,
зелені насадження.
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АНТАМБЛЕМЕНТ (франц.) горизонтальне завершення
архітектурного ордеру, яке скла
дається з архітрава (балки), який
з ’єднує колони, фризу та карнизу.
АНТЕЙ (грець.) -міфічний герой. Був
непереможним, доки торкався матеріземлі, що надавала йому сили.
АНТ - торцевий виступ поздовжньої
балки античного храму.
АНТИКА - найдавніші періоди в історії
Греції та Риму. Від 15 ст. до н. е. (від
лінійного письма В) до падіння
Римської імперії (див. античність).
АНТИЧНІСТЬ (франц., лат. апіщииз древній) - греко-римські старожитності,
які прийнято вважати класичними.
Античність, як культурна спадщина
давніх Греції та Риму, справила надзви
чайний вплив на розвиток культури в
усіх її проявах всіх народів Європи та
на весь сучасний світ (див. антика).
АНТОВИЙ ХРАМ - прямокутна
культова споруда з двома колонами у
торці з боку входу. Колони з боків
обмежені двома антами.
АНТРОПОГЕН - останній період
кайнозойської ери, який триває досі і
головною ознакою якого є виникнення
та еволюція людини
АНТРОПОГЕНЕЗ (грець, апїгороз людина, детезіз - виникнення) еволюційний процес формування
фізичного типу людини, становлення
його виробничої діяльності, мови та
суспільних відносин. Дарвінівське
вчення виводить людину, як біологічний
вид Н о т о з роду приматів. Процес
еволюції нараховує кілька мільйонів
років.
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АНТРОПОЛОГІЯ (від грець апігороз людина, 1о§оз - слово, наука; вчення про
людину) - наука про людину, про
розвиток її стародавніх та сучасних
видів. Розвивається як порівняльна
біологія людини, що вивчає її мор
фологічні, фізіологічні, вікові та ін.
зміни. З археологією найбільш тісний
зв’язок має палеоантропологія - наука
про еволюцію людини.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТИП - див.
раса.
АНТРОПОМОРФІЗМ (грець,олюднювання) - перенесення людських
властивостей на явища природи, на
тварин і рослин; наділення богів
людськими рисами.
АНТРОПОМОРФНИЙ (грець, апігороз
- людина, тогрЬе - форма) людиноподібний.
АНТРОПОМОРФНІ ЗОБРАЖЕННЯ зображення будь-яких істот у вигляді
людини або наділення їх людськими
рисами.

АНТРОПОНІМ - особисте ім’я людини.
АНТРОПОНІМІКА (грець, апігороз людина, о пота - ім’я, назва) - розділ
ономастики, що вивчає власні імена
людей (антропоніми), назви, прізвища і
прізвиська.
АНТРОПОНІМИ - назви, основи яких
становлять імена.
АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗ (грець,
апігороз - людина, лат. зосіеіаз суспільство І грець. £ЄПЄ8І8 - ВИНИКнення) паралельний процес виникнення]
людини і людського суспільства
(соціогенез, антропогенез).
АНТРОПОФАГІЯ (КАНІБАЛИЗМ) поїдання людьми людського м ’яса,

юлоішим чином зритуальною метою.
Інколи тіла померлих родичів чи ворогів
поїдались з магічною метою для
засвоєння їх сили.
А11У БІС - древньоєгипетський бог
смерті. Зображувався у вигляді шакала
або людини з шакалячою головою.
І(нажався покровителем мертвих. Йому
відводилося багато місця у культі
мертвих.
АНФІЛАДА (франц.) - ряд кімнат, залів
чи дворів, які розташовані по одній осі і
з'єднані дверними пройомами. Може
роз ташовуватись також по кривій лінії
чи колу.
АНІС- священний бик у стародавніх
єгиптян. Був обов’язково чорної масті з
білою плямою на лобі. Вважалось, що
А. м істить душу Осириса.
АІІОЙКІЯ - поселення, колонія у
оптичному світі.
А110КАЛІПСІС (від грець, арокаїурзіз мідкровення) - відкровення Іоанна
Ботслова.
АІІОКРИФ (від грець. арокгурЬоз таємний, секретний) - твір релігій ного
змісту, але не визнаний церквою.
І(ажливі джерела з історії раннього
християнства.
АІІОЛОН, ФЕБ - один з найважливіших
богів грецької релігії. Зображувався як
високий, стрункий, довговолосий
безбородий юнак з лірою, луком або
кш/шрою.
АІІОСТОЛИ (грець, арозіоіоз і юеланець) - мандруючі проповідники,
у християнстві учні Христа, яких він
обрив для проповіді свого вчення.
ЛІ ІОТРОПЕЙ (ОБЕРЕГИ) (грець,відвертаючий біду) - предмет, якому

приписувалась магічна сила охорони п
володаря або житла від злих сил (див.
амулет).
АПОФЕОЗ (грець.) - урочисте надання
почестей герою або царю.
АПСИДА (грець, склепіння) - півкругла
ніша, що закінчується куполом, у
римських храмах, базиліках, палацах і
термах. У християнському зодчестві А.
являє собою алтарний виступ зі східної
сторони храму.
АРБА - повозка з двома великими
колесами, у яку запрягається кінь чи
осел. Широко розповсюджена у народів
Малої і Центральної Азії та Кавказу.
АРБАЛЕТ (від лат. агсиз - лук і Ьаііізіа метальний снаряд) - сталевий лук,
укріплений на дерев’яному ложі та
оснащений воротом для напинання
тятиви. Широко розповсюджений у
середньовіччі у країнах Західної
Європи. Російська назва самостріл.
АРГО (грець.) - назва корабля
аргонавтів.
АРГОНАВТИ (грець.) - герої, які
здійснили на кораблі Арго похід у
Колхіду за золотим руном (шкірою)
чарівного Овна (барана).
АРЕЙ (АРЕС) (грець.) - бог війни, син
ЗевсатаГери. Шанувався також
скифами, що поклонялись акінаку, як
мечу Арея. У римлян Марс.
АРЕНА (лат. пісок) - посиланий піском
майданчик для іш р та поєдинків у
центрі амфітеатру чи цирку.
АРЕОПАГ (грець. - пагорок Арея) пагорок у Афінах, місце засідань
давнього судилища з тією ж назвою.
Виконував кримінальне судочинство.
АРИСТОКРАТІЯ (від грець, агізіоз -
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кращий та кгаіоз - влада; влада кращих,
найбільш знатних) - форма правління,
при якій влада належить знаті. У рабо
власницьких та феодальних державах найбільш привілейований стан.
АРІАДНА - дочка міфічного критського
царя Міноса. Закохавшись у Тесея дала
йому клубок ниток, щоб після перемоги
над Мінотавром він зміг вийти з
лабіринту. Пізніше її взяв собі за жінку
Діоніс. Часто зображалась у різних
творах мистецтва.
АРІДНИИ КЛІМАТ - сухий клімат з
великими добовими та річними
коливаннями температури повітря.
Типовий для пустель та напівпустель.
АРКА (лат. агсш) - архітектурна форма
конструкції з криволінійним
окресленням верхньої частини
АРКАД А (лат. агсш - арка) - ряд арок,
які опираються на стовпи чи колони.
Застосовувались під час влаштування
відкритих галерей, які йшли вздовж
стіни споруди. Якщо невеликі арки
безпосередньо примикали до стіни,
вони утворювали т. зв. глуху А.
АРКАН - шнур з петлею на кінці. А.
кидали на тварин, яких відловлювали.
Після натягання петля затягалась, а
другий кінець шнура утримувався в
руках власника. Широко використову
вався при бойових сутичках, особливо
під час набігів кочовиків для
захоплення полонених.
АРКАСОЛІЙ - ніша для встановлення
саркофагу. У давньоруських церквах
влаштовувалися у західній частині у
нартексі.
АРКБУТАН (франц.) - зовнішня
кам’яна арка між сводом головного

нефа і опорними стовпами контрфорсами, які розташовані за
межами головного об’єму споруди.
Система контрфорсів широко
застосовується в готиці.
АРКЕБУЗА (від франц. ащиеЬше) ґнотова рушниця, яка з 'явилась у Європі
на початку XV ст. Один з перших
взірців ручної вогнепальної зброї.
Стрільба велась кам’яними чи
свинцевими кулями. У XVI ст. замінена
мушкетом. На Русі називалась пищаль.
АРМАТА - назва першої артилерійської
зброї на Русі, яка з ’явилась у другій
половині XIV ст.
АРСЕНАЛ (франц. від араб. §ар ас
сішаа - майстерня) - підприємство для
виготовлення, ремонту та зберігання
зброї. Як правило знаходився на
території фортеці.
АРТЕМИДА - богиня лісів та полюван
ня у древніх греків; у римлян Діана.
АРТЕФАКТ (лат. агіе - мистецтво і
ґасШт - зроблений) - предмет не
природного походження, а зроблений
людиною.
АРФА - поряд з лірою один з
найважливіших струнних
інструментів Стародавнього Сходу.
АРХАЇЧНИЙ ПЕРІОД - рання стадія
розвитку цивілізації. Нарізних
територіях датується по різному.
Наприклад, у Єгипті охоплює перші дві
династії (3200-2800 рр. до н. е.) під час
яких країна була об’єднана і наступив
перший період розквіту її культури. У
Греції відповідає становленню циві
лізації (від 750 р. до н. е. до персидсь
кого вторгнення у 430 р. до н. е.).
АРХАЇКА (грець, агсйаіо - древній) -
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риппій стан розвитку грецького мис
тецтва і суспільства (VII-VI ст. до н. е.)
АРХАНГЕЛ (грець, начальник ангелів)
*згідно прийнятої у християнстві
Іірархії-старший ангел.
АРХАІ ІТРОП, АРХЕОАНТРОП (грець.
ИГСІШІ08 - древній і апїгороз - людина) ішйдавніша людина, та її предки
(ішйдавніші гоменіди - пітекантропи,
синантропи).
АРХЕОГРАФІЯ (грець. агсЬаіоз древній і цгарЬо - пишу) - допоміжна
іс торична диспиліна, завданням якої є
розробка методів виявлення, дослід
ження та публікації письмових джерел.
АІ ’Х ЕОЛГІЧНИЙ КОМПЛЕКС сукупність археологічних об'єктів.
Ііувають відкриті і закриті. У закритий
комплекс речі попадають одночасно
(скарби, поховання, вміст несподівано
зруйнованого житла). Відкритий
комплекс формується протягом довгого
проміжку часу.
А РХ ЕОЛОГІЯ (грець. агсЬаіок стародавній і 1о§ов - слово) - історична
наука, яка вивчає минуле людства за
матеріальними джерелами, а при
наявності і письмовими. Методика
відрізняється в залежності від періоду,
що призвело до спеціалізації по пред
метам, наприклад, первісна, класична,
середньовічна, індустріальна і т. ін.).
АРХЕОМАГНІТНИЙ МЕТОД- підчас
ширівання окисів заліза до певної
температури, вони втрачають свої
магнітні властивості. Під час остигання
ці властивості повертаються, при цьому
направленість і сила визначаються
магнітним полем Землі у тому місці, де
знаходиться об’єкт. Такі окиси

зустрічаються майже в усіх шинах. Під
час обпалу глиняний предмет фіксує
магнітне поле в момент свого
останнього охолодження. Це і є його
архео- або остагковий магнетизм. Якщо
предмет не був порушений, можна
визначити кут між істинною і магніт
ною північчю, який міняється з часом.
Цей фактор використовується під час
датування.
АРХЕОАНТРОПИ - див. архантроп.
АРХІВ (грець. агсЬеіп - міцний будинок)
- у давнину - місце зберігання важливих
державних документів. Архіви
клинописних табличок, папірусів ін.
АРХІВАРІУС - працівник архіву.
АРХІЄРЕЙ (грець. агсЬіегеш - старший
священик) - загальна назва для вищих
чинів з числа чорного духовенства у
православній церкві.
АРХІТЕКТУРА (лат. агсЬііекіига, грец.
агсЬіїекїоп - будівництво, зодчество) мистецтво будувати споруди відпо
відного призначення (житлові,
громадські, адміністративні, госпо
дарські, культові ін.) та їх комплекси.
Відображає рівень розвитку
продуктивних сил. Характеризується
співвідношенням функціонального
призначення та естетичністю
архітектурної форми, вмінням
вписатись у навколишню місцевість.
АРХІТРАВ - перша балка, яка лежить
безпосередньо на капітелі колони.
Підтримує інші балки та дах. Складова
частина антамблемента.У класичному
ордері - балка, що лежить на опорах.
АРХОНТИ (грець.) - одна з
найважливіших магістратур (колегій)
у давньогрецьких полісах. Відали
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військовими справами, судами,
виконували релігій ні функції.
АРШИН - старовинна міра довжини.
Дорівнює 71.12 см.
АС (акх) - грошова і вагова одиниця у
Давньому Римі. На лицьовому боці було
зображення Януса, на зворотньому - ніс
корабля.
АСИМІЛЯЦІЯ ЕТНІЧНА (лат.
азкітіїаііоп - уподібнення) - вид
об’єднавчих етнічних процесів.
Супроводжується втратою народом
основних етнічних ознак в
іноетнічному середовищі. Кінцевий
етап - зміна етнічної самосвідомості.
АСК (грець, аккоз) - асиметричний
античний посуд, устя якого зміщене від
центру. Нагадує за формою тулово
качки. Має одну ручку. Ця форма була
поширена в басейні Егейського моря.
АСКЛЕПІЙ - бог здоров’я та медицини
у древніх греків. У римлян - Ескулап.
АСТАРТА - жіноче божество
родючості, яке шанувалось у Фінікії.
АСТРАГАЛ (грець, кісточка) - кісточка
(бабка, хребець), призначена для гри.
Часто зустрічаються в похованнях і на
поселеннях починаючи з енеоліту.
АСТРАЛЬНИЙКУЛЬТ (АСТРОЛАТРІЯ)
- шанування планет та інших небесних
тіл. Астральні міфи та обряди поширені
у багатьох народів.
АСТРОЛОГІЯ (грець, азігоп - зірка) тлумачення розташування зірок та
планет, яке базується на обожнюванні
багатьма первісними народами
небесних світил і пов’язаному з цим
міфолого-магічним мисленням.
АТАМАН (від анпю-сакс. Ьеасітап вождь, керівник) - 1) командир

незалежного від держави військового
загону; 2) з XVI ст. козачого війська
(військовий А.), або козачої військовоадміністративної одиниці призначений
владою (“наказний” А.) Крім того
обирались курінні, кошові, сотенні,
похідні А.
АТЕЇЗМ (грець, аіїїеоз - заперечення
бога) - світогляд, який заперечує віру в
бога чи богів.
АТЛАНТ (грець. - АЙоз - той, що несе)
1) у грецькій міфології титан, що
обертав небосхил. Згідно міфу А.
повинен був тримати небо, як
покарання за участь у боротьбі
титанів проти богів; 2) у архітектурі колони у вигляді чоловічих фігур, які
підтримують перекриття. Атлетична
чоловіча скульптура, яка служить
опорою перекриття, портику, балкону
(див. каріатиди).
АТЛАНТИДА (грець.) - згідно
грецькій міфології, величезний острів
у Атлантичному океані, що по
велінню Зевса поринув у океан.
АТРИБУТ (лат.) - властивість або річ,
невіддільні від предмету. А. у міфології
- речова ознака, яка є невід’ємною
приналежністю божества.
АТРИБУЦІЯ (визначення) - вивчення усіх
ознак характерних для артефакту:
матеріалу, форми, способу виготовлення,
розмирів, призначення, стилю, часу, місця
виготовлення, побутування та ін.
АТРІУМ, АТРЕЙ (лат.) - закрите
внутрішнє подвір ’я у грецькому та
римському домі, куди виходили інші
приміщення. Приміщення, яке
освітлювалося згори.
АТТІК (грець.) -1 ) стінка, яка
розташована над карнізом споруди,

12

•шию прикрашена рельєфами-, 2) верхня
•мігший тріумфальної арки; 3) поверх,
мкий розташований вище карнізу.
ДУЛ БІ ІД ОБЩИНА (відтюрк, аул поселення, кочів’я)-сусідська община у
кочовихта напівкочових скотарів.
Д«І»111Д (ірець.) - богиня мудрості у
арсіиіі.оірецькійлл'фологгТ. Одне з
і оікшшіх божеств Греції. Богиня неба,
жшодарка хмар та блискавок, богиня
родючості, покровителька мирної праці.
I Іпичила людей приборкувати коней і
миірш а ги биків, робити колісниці та
(іуду наш кораблі; подарувала смертним
міг.* ти борону, веретено та ткацький
II ш юк, вважалася покровителькою
жіночої праці, особливо ткацтва.
І Іодарунала афінянам своє священне
дерево - маслину. Разом з богами билася
ііроти гігантів; з переможеного гіганта
І Іилланта вона зідрала шкіру,
і ><і пі гну вши нею свій щит. Пізніше
культ божества Палланта злився з
куль юм Афіни, про що говорить
прі пінсько АфінаПаллада. Сприяла
аргонавтам, її зображення було
вирізьблене наносі корабля “Арго”.
І Іерссй з допомогою Афіни переміг
Горгону Медузу і подарував богині її
мінову. У римлян ототожнювалась з
ЛІиш'р/юю.
ЛФРОДИТА (грець) - у греків богиня
кохшіня та родючості. У римлян - Венера.
Д XІ•РОНТ, АХЕРОН (ірець.) - річка у
підземному царстві, через яку
іієреї іравлялись душі померлих у
ію і усторонній світ у човні Харона.
Д XІЛ ЕС, АХІЛ - грецький герой, що не
міні рівних у силі. Єдиним вразливим
місцем була п’ята (Ахілесова п ’ята).

Б
БАБА КАМ“ЯНА - див. кам“яна баба.
БАБИНЕЦЬ (укр.) - західна частина в
українській церкві (у російській притвор). Окреме місце в церкві,
призначене для жінок.
БАЗИЛІКА (грець, царській дім) -1 )
громадська споруда, яка
розташовувалась біля форуму у римлян
і призначалась для засідань суду і
торгівлі; 2) витягнута прямокутна у
плані споруда, розділена всередині
поздовжніми рядами колон або стовпів
на декілька нефів, що мають самостійне
перекриття. Середній головний неф
вищий. Б. - широко розповсюджений
тип композиції християнських храмів та
інших громадських споруд у Західній
Європі (романський стиль).
БАЗИС (ірець. база) - у архітектурі
основа, підніжжя, нижня частина
колони. У дорійському ордері відсутня, у
тосканському має високу плиту,
високий вал і викружку. Іонійський
складається з валу і викружки.
Коринфський мав два вали.
БАЛДАХІН (італ.) - ошатний навіс над
троном чи церковним олтарем.
ВАЛЮТА (від лат. Ьаііізіа, грець. Ьаііо кидаю) - давній метальний апарат,
призначений для руйнування стін та
знищення захисників фортеці.
БАЛІСТАРІЙ - стрілець з балісти.
БАЛЮСТРА (грець.) - бокова частина
іонійської капітелі, яка нагадує свиток,
БАЛЬЗАМАРІЙ - невелика антична
посудина для пахощів. Мала вузьке
горло, кулясте або витягнуте тулово і
високу ніжку.
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БАНЯ - кам’яний свод, купол, кругле
навершя глави українських церков.
БАПТІСТЕРІЙ (грець.) - хрещальня,
приміщення ддяхрещення. У Західній
Європі це часто окрема споруда, кругла
чи багатогранна у плані, завершена
куполом. Посередині знаходилася
купіль для хрещення.
БАРАБАН -1) музичний інструмент,
часто у вигляді бочки чи казана на які
натягнута шкіра; 2) циліндрична чи
багатогранна верхня частина споруди
(головним чином церкви), яка опираєть
ся на своди і служить основою купола.
БАРБАКАН (франц.) - 1) середньо
вічний елемент оборони. Виносився на
передній план як укріплення перед
брамою; 2) виносний форт з
бійницями', 3) бійниця.
БАРЕЛЬЄФ (франц.) - низький рельєф різновид випуклого рельєфу, у якому
зображені предмети виступають над
площиною зображення не більше ніж
на половину всього об’єму (див.
горельєф).
БАРИКАДА (від франц. Ьагтісасіе загородження) - укріплення, у вигляді
насипу з каменів, дерев’яних колів,
мішків з піском, інколи рову перед
ними, яке споруджувалось поперек
доріг, гірських проходів, мостів для
захисту від наступаючого противника.
БАРМИ - дорогоцінні наплічники,
прикрашені зображеннями релігій ного
характеру. Одягались візантійськими
імператорами і давньоруськими князями
під час коронацій та урочистих виходів.
БАРМИЦЯ - кольчужна або пластин
чата сітка, яка вживалася у захисному
озброєні на Русі та у кочівників. Вона

кріпилась до шолома та повинна була
захищати голову воїна від ударів у
задню та бокові частини голови та шиї.
БАРОККО (італ.) - стиль, який одержав
розвиток у XVII - першій половині
XVIII ст. у мистецтві ряду європейських
держав. Сформувався в Італії. Б. в
архітектурі урочистий і пишний стиль,
характеризується вигнутими формами
та лініями, багатством ліпних та різних
прикрас, вичурними завитками. На
Україні поєднання традиційних для неї
форм дерев’яного і кам’яного будів
ництва з прийомами Б. - характерна
риса багатьох споруд цього часу
(Ковнірський корпус Києво-Печерської
Лаври).
БАСЕЙН (франц.) - штучне водоймище
звичайно частина архітектурного
комплексу саду чи парку. Важливий
композиційний момент садово-паркової
архітектури.
БАСКАК - представник татаромонгольских ханів, який керував
збором данини і обліком населення на
завойованих землях.
БАСТІОН (франц. Ьазііоп, від пізньолат
ЬанПІІІо - будую укріплення) п ’ятикутна башта, прибудована до
стіни міста чи фортеці для захисту
від ворога. У широкому розумінні
слова - виступ кріпосної споруди.
БАШТА - споруда, висота якої набагато
перевищує її горизонтальні розміри.
Спочатку будувались для оборонних
цілей (сторожові вежі, башти замків донжони). Використовуються в
культовому будівництві (дзвіниці,
мінарети) та цивільній архітектурі
(маяки, ратуші та ін.).
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ІІЛХУС - див. Вакх.
ІіШІ БВЕДЕР (італ. - красивий вид) І ІидОудома над будинком або невеликою
спорудою на підвищеній місцевості,
ійідки відкривасться вид на оточуючу
місцевість.
Іїї ,IVЦІШ - холодна зброя у вигляді
широкої довгої сокири з півмісячним
лезом на довгому руків’ї.
ІіІІІ'НСТОЛОГІЯ - наука, що отримала
ми т у но об’єкту свого дослідження і римот ам на бересті, корі берези, які
і одержуються під час археологічних
досліджень давньоруських міст.
І .Ж * П’ЯНА ГРАМОТА. БерестаОерсзова кора. У Давній Русі широко
використовувалась як матеріал на якому
мнсилит. зв. “грамоти” різноманітного
нириктеру від побутових листів до
в іридичних документів. Найбільш
момїїірені були у Новгороді. На Україні
відомі т розкопок у Звенигороді нар. Білці.
Ііі і’КОВЕЦЬ - давня міра ваги, що
дорівнювала 10 пудам - 163.8 кг.
БІРМ А (анл. Ьепн, нім. Вегше) ішоїцина, яка відокремлює зовнішню
чне гину палу відрову, насип кургану від
/«така.
1111»ЛІЯ (грець. - книга, сховище) - звод
книг, які складають святе писання
христ иян, а в своїй першій частині
(ІІегхий Завіт) юдейської релігії.
БІБ) ІІОГРАФІЯ (грець, книга, сховище;
щиріш - пишу) -1 ) науковий,
сист ематизований опис книг та інших
имдинь; вказівник літератури на певну
і ему, з певної галузі знань; 2) способи
опису та систематизації книг; 3) розділ
книги чи журналу з аналізом
лі іеритури, анотаціями, рецензіями.

БІГМЕН (від англ. Ьі§ т е п - велика
людина) - чоловік, який користується
особливим впливом і є лідером в
общині.
ВІННИЦЯ - отвір у оборонних стінах
для стрільби з ручної зброї (див.
амбразура).
БІЛІНГВІЗМ (від лат. Ьі - подвійний і
1іп§иа - мова) - одночасне володіння
двома мовами (див. полілінгвізм).
БІЛІНЕЙНІСТЬ (від лат. Ьі - двічі і Ііпеа
- лінія) - визначення рідства як по
батьківській, так і по материнській лінії.
БІЛОН - металічний сплав, меншу
частину якого становить благородний
метал (срібло), а іншу - мідь.
БІМА, АЛЬМЕМОР (ст. євр.) - у
синагозі місце для відправлення
культових обрядів, читання Тори.
Використовується для проповіді.
Будувалась у формі підвищення з
декількома сходинами, розміщувалася у
центрі.
БШОКЛЕВИДШ ПОСУДИНИ,
БІНОКЛІ - культова кераміка
трипільскої культури у вигляді двох
з ’єднаних між собою циліндрів без дна
з розширеними краями та багатою
орнаментацією. Використовувались у
культових обрядах родючості землі.
Подібні посудини у вигляді одного
циліндра зустрічаютьсярідше (моноклі).
БІРІТУАШЗМ - поєднання різних
ритуалів, наприклад, на одному
могильнику поховання з кремацією і
інгумацією.
БІС - у давньоєгипетській релігії бог
веселощів та танцю. В іудаїзмі,
християнстві та ін. релігіях - злий дух,
що вселяється у людей і тварин.
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БІХРОМНИИ (грець.) - двоколірний
(див. поліхромія).
БЛОКГАУЗ (нім.) - фортифікаційна
споруда, пристосована для кругової
оборони.
БЛЯХА (нім.) - кована чи катана
металічна пластина, листовий метал.
БОГАТИР - герой давньоруських билин,
який зображувався як захисник рідної
землі, який здійснював військовий
(Іл’я Муромець, Добриня Никитич,
Олексій Попович) чи трудовий
(Микула Селянинович) подвиг.
БОГОСЛОВ’Я - див. Теологія.
БОЖНИЦЯ (укр.) 1) невелика культова
споруда; 2) назва синагоги у західних
областях України.
БОЛА, БОЛАС - зброя що виникла у
ранньому палеоліті і досі використо
вується у Півд. Америці. Складається з
двох каменів, з'єднаних між собою
ременем. їх розручують над головою і
кидають у тварину, що біжить. При
попаданні у ціль ремінь обплутує ноги
тварини. Якщо влучити не вдалось, його
легко відшукати і використати знову.
БОЙОВА КОЛІСНИЦЯ - переважно
двоколісна, відкрита у задній частині
повозка, у яку запряжені пара, або
четверо коней. У повозці розміщувались
воїни. Відомау багатьох народів.
БОЙОВИЙ ХІД, ДОЗОРНИЙ хід ходовий майданчик у верхній частині
оборонних стін, який слугував для
оборони і комунікацій.
БОРДЮР (франц.) -1 ) кайма, прикраса
на краях предмета; 2) низька жива
огорожа у садах чи парках.
БОРЕЙ (грець.) - бог північного вітру.
Зображувався у вигляді сильного

чоловіка на великих крилах.
БОРИСФЕН - назва мідних (бронзових
монет давньогрецького полісу Ольвії. (
На лицьовому боці зображено бородату
голову божества р. Борисфену (Дніпра)
а на зворотньому - лук у гориті, сокиру
напис ОЛВІО.
БОРТНИЦТВО - добування меду дикш
бджіл.
БОРТЬ - дерев ’яна колода пристосован
як вулик для диких бджіл.
БОМБАРДА (франц. ЬотЬапіа)- ранні
взірці гармат (ХІУ-ХУІ ст.), які
використовувались для облоги та
оборони фортець.
БОЯРИН - вищий стан феодалів на Рус
у ІХ-ХУІІ ст., який став офіційним
званням (чином).
БРАМА (укр.) (рос. ворота) - великі
ворота, частіше у монументальних
спорудах.
БРАСЛЕТ - прикраса у вигляді цилінд
рично зігнутої пластини, спіралі чи
більш складної форми, який носився н;
руках чи ногах людини. Як прикраса
відомий з палеолітичного часу, коли
виготовлявся з кістки мамонта.
Пізніше виготовлялись з кольорових і
коштовних металів. Відомі Б., які викорис
товувались як захисний обладунок.
БРАХМАН - представник однієї з
вищих каст Індії, стану жреців.
БРОВКА - полоса нерухомої землі,
залишеної між ділянками розкопу чи
секторами кургану для кращих
спостережень стратиграфії.
БРОНЗА - сплав міді з оловом та
іншими металами, співвідношення яки|
складає 9:1. Перший сплав, який
виготовляла людина. Має багато
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ІМфеїшг перед міддю - більш низька
упругістю. З Б. виготовлялись клинки
іемисріпура плавлення (700-900° С в
холодної зброї та елементи захисного
шлежіюеті від процентного складу),
спорядження.
висока твердість. Відіграла важливу
БУНЧУК (від турець.) - старовинна
ромі., І (іла епоха названа бронзовим
військова регалія у вигляді палиці з
піним. ( Умовний спосіб виготовлення
кулею або вістрям на верхньому кінці,
•мирили ііраці - відливка у кам’яних чи
прикрашеними китицями чи волоссям з
і шпиіпих одно- або двостворчастих
кінського або турячого хвоста.
фі ррмах, відливка за восковою моделлю
Застосовувались в українськомуні купиння.
козацькому війську в ХУІ-ХУІІІ ст. як
1.14 >1ПОВИЙ ВІК-історичний період,
гетьманська регалія. Гетьманський Б.
коли бронза стала основним матеріалом був переважно білий. Наказному
дам инттовлення знарядь праці.
гетьману вручався малий бунчук (до 2 м
( Умовним майстром став ливарник.
довжини). Великий Б. поряд з булавою
I. І'УС ТВЕР (нім.) - невеликий земляний вручався гетьману, а носив його
ній іи і для захисту бійців і для зручного генеральний бунчужний, якому
оОс грілу.
підпорядковувалися підбунчужні, або
І«V11А (лат. Ьиііа - кулька) - у середні
бунчукові товариші. За місцем
щн н кругла металічна печатка, яка
знаходження Б. було відомо, де
II, рі 11лишала папські, королівські акти.
знаходиться гетьман на полі бою.
І ак називались найважливіші акти пап
БУР - інструмент для одержання проб
рн меьких, які містили звернення,
ґрунту з певної глибини без розкопок.
нас і іінови, розпорядження.
БУРДЮК - шкіряний мішок для вина.
І.VIIАВА - зброя ближнього бою у
БУРШТИН (рос. янтарь) - скам’яніла
вигляді кулі з наскрізним отвором для смола хвойних дерев. Високо
насадки на руків’я. Виготовлялась з
цінувалась у давнину як за красу, так і
каменю, бронзи, заліза. Мали
за приписувані магічні властивості. У
рі шоминітні форми. У багатьох
Європу потрапляв в основному з
племен і народів були символами
південно-східної Прибалтики.
влади. І Іа Україні була
Важливий маршрут торгівлі .
приналежністю гетьмана.
(бурштиновий шлях) проходив по Ельбі
І.VIІАВКА - інструмент для скріплення та Віслі на Дунай. На Україні Б.
одні у (попередниця фібули), рідше зустрічається у Середньому
волосся. Складається зі стержня,
Подніпров’ї.
ви оетреного на одному кінці, та
БУТЕРОЛЬ - закінчення піхв.
декоративного навершшя. Археологічне БЮСТ (франц.) - у образотворчому
міачсння має головним чином форма
мистецтві твір круглої скульптури у
наиершшя.
вигляді погруддя людини.
І.УЛАТ (від перс, пулад - сталь) - сталь,
ню відрізняється високою твердістю та
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ВААЛ (Вааі) - найважливіша фігура у
пантеоні фінікійців. Зображувався у
вигляді молодого воїна у шоломі,
увінчаному рогами бика.
ВАЛ - земляний насип зроблений з
оборонною метою. Споруджувався з
ровом попереду. Входив до системи
оборонних споруд. Часто являють
собою фортифікаційні споруди
складної конструкції, призначені для
надання максимальної крутизни
фронтального схилу та усунення
осування. Внутривальні конструкції є
основними для датування валів.
ВАЗОПИС - у історії мистецтв
декоративний розпис посуду. Широко
відомий В. трипільскої культури,
давньої Греції {геометричний,
чорнофігурний, червонофігурний
стилі), Китаю, Західної Європи.
ВАКХ, БАХУС - римський бог вина і
веселощів. Грецький Діоніс. На його
честь проводились свята - вакханалії.
ВАКХАНАЛІЇ - мистерїї присвячені
Вакху, у вигляді веселих свят, які
зіграли важливу роль у становленні
грецького театру трагедії і комедії.
ВАКХАНКИ - учасниці містерій на
честь Вакха.
ВАЛЬГАНГ (нім.) -вал з дорогою
захищеною від передпілля.
Використовувався для розміщення
артилерії.
ВАЛЬТРАП - покривало з дорогої
тканини, ж е покривало спину коня під
сідлом.
ВАМПІР - див .упир.
ВАНДАЛИ - східногерманське плем’я,

яке з І ст. н. е. жило між Одером,
Віслою, Судетами і Карпатами. Відомі
римлянам своїми грабунками та
загарбаннями. Звідси “вандалізм” знищення культурних цінностей.
ВАРВАРИ (грець., лат. ЬагЬагі іноземці, буквально - ті, що незрозуміло
говорять) - назва, яку стародавні греки і
римляни давали іншим народам, з
іншою мовою, звичаями та культурою.
ВАРЯГИ - так на Русі називали
вікінгів. Уікіпдз - “люди фіордів” мешканці Скандинавії у 700-1100 рр.,
відомі своїми набігами на мешканців
прибережної зони Західної Європи, де
називалися норманами.
ВАСАЛІТЕТ - система залежності
одних феодалів (васалів) від більш
могутніх (сеньйорів).
ВЕДИ (санскрит - священне знання) найдавніші пам’ятки індуїстської
релігійної літератури. Створювались
протягом століть (кінець II - початок І
тис. до н. е.). Складаються з 4-х
збірників. Ригведа - збірник гімнів
міфологічного і космологічного змісту.
ВЕЗИР (ВИЗИРЬ) - титул міністрів та
вищих державних чинів у багатьох
країнах Близького та Середнього Сходу
у середньовіччі.
ВЕКСИЛОЛОГІЯ (від лат. уехіїїиш прапор і грець. 1о§08 - наука) - вивчає
прапори, знамена, хоругви, стяги на
основі чого одержує інформацію про
історію держав, міст та ін.
ВЕЛЕС (ВОЛОС) - давньослов’янське
язичницьке божество - покровитель
свійської худоби.
ВЕНЕРА - 1) у римлян богиня кохання,
родючості та рослинності. У греків -
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Афродіта. 2) «венера» - палеолітичні
скульптури, що передають міфологічно
узагальнений образ жіночого божества.
ПЕНЗЕЛЬ (польськ.) - початкові літери
імені та прізвища, звичайно перепле
тені так, що утворюють узор. Те ж, що
монограма.
ВЕЖА (давньоруське, укр.) - те ж, що
башта.
ВЕРБЕНА - пахощі з рослини з тією ж
назвою.
ВЕРЕТЕНО - знаряддя для прядіння у
вигляді палички з потовщенням на
одному кінці. Починаючи з енеоліту
гягарцем, маховим колесом для веретена
служиш пряслиці, які виготовлялися з
обпаленої їлини чи каменю.
ВЕРИГИ - кандали, ланцюги, окови та
1н. металічні предмети, які носили
релігійні фанатики “для умертвіння

ВИЇМЧАТИЙ ОРНАМЕНТ заглиблений орнамент на поверхні
посуду вирізають до його обпалу, а
виїмки заповнюють білою пастою, яка
чітко дивиться на темній поверхні.
ВИСТАВКА - тимчасова музейна
експозиція, присвячена окремому
питанню. Дає можливість ширшого
ознайомлення з фондами різних музеїв та
приватних колекцій, оперативно
демонструвати археологічні досягнення.
ВИСЯЧІ САДИ СЕМІРАМІДИ У
ВАВІЛОНІ - одне з семи чудес світу.
ВИТЯГНУТЕ ТРУПОПОКЛАДЕННЯ поховання з обрядом інгумаціїпри
якому лінія хребта та кісток ніг
паралельні. Здійснювались на спині,
животі чи на боці.
ВИТЯЗЬ - сміливий доблесний воїн,
богатир у Давній Русі.
ВІАДУК (лат. сіикких - веду) - міст на
ПЛОТІ” .
високих опорах для переходу через
НЕРКИ (нім.) - загальна назва різних
водну перешкоду, глибокий яр, або
оборонних споруд у фортеці (бруствер,
ущелину. Частіше мав аркову
форти таін.).
конструкцію. Відомі з часів Давнього
ВЕРСТА (або ПОПРИЩЕ) - давня міра
Риму (див. акведук).
довжини, яка первісно дорівнювала 750,
ВІДБІИНИК (рос. отбойник) - камінь,
и пізніше 500 саженів (1.0668 км.).
яким наносились удари для виготовлен
ВЕРШОК - старовинна міра довжини.
ня знарядь праці шляхом сколювання
Дорівнює 4.44 см.
відщепів від нуклеуса.
11ЕСТА - римська богиня домашнього
ВІДЖИМНА РЕТУШ (рос. отжимная
ЮГНШЦа. В. присвячувався вхід у дім ретушь) - техніка виготовлення
пестибул. У греків - Гестія.
крем’яних знарядь при якій тонкі
ВЕСТАЛКИ - дівчата, які наглядали за
лусочки відціляклься кістяними,
НІЧНИМ вогнем у храмі Вести в Римі.
кам’яними чи дерев’яними
ВЕСТИБЮЛЬ (франц.) - велике
інструментами. Зустрічається на лезах
парадне прохідне приміщення у
серпів, наконечниках стріл, списів.
фомадських, інколи у житлових
ВІДМУЛЕНА ГЛИНА (рос.
будинках (див. Веста).
отмученная) - очищена осадком глина.
ВЕСЬ - назва невеликого сільського
Коли розчинена у воді глина починає
поселення у слов’ян.
осідати, на дно осідають найбільші
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шматки і конкреції, а органічні домішки
спливають. Шар посередині дає
найкращу глину для виготовлення
високоякісного столового посуду.
ВІДРОДЖЕННЯ - див .ренесанс.
“ВІДКРИТИЙ ЛИСТ” - документ, який
засвідчує право дослідника на
проведення археологічних розвідок та
розкопок. Надається для досліджень
конкретних територій чи пам ’я ток
польовим комітетом Інституту
археології НАН України та
Міністерством культури і мистецтв
України. Після проведення робіт
обов’язковим є науковий звіт.
ВІДТВОРЕННЯ ОБЛИЧЧЯ ПО
ЧЕРЕПУ - метод портретного
відтворення обличчя людини, який
ґрунтується на вивченні
закономірностей співвідношення
м ’якої тканини на обличчі та кістки
черепа до якої вона кріпиться. Розроб
лений М. М. Герасимовим, який
відтворив цілу галерею портертів
первісних людей та історичних осіб.
ВІДТВОРЮЮЧЕ ГОСПОДАРСТВО спосіб господарювання при якому
людина відтворює природні ресурси.
Приходить на зміну більш
примітивному привласнюючому
господарству (див. неолітична
революція).
ВІДЩЕП (рос. отщеп) - відколотий від
нуклеуса ударом фрагмент, який
залишає на нуклеусі характерні сліди,
що дає можливість відрізнити працю
людини від природного уламка. В. часто
використовуються як заготівки для
виготовлення знарядь.
ВІДЬМА - згідно з язичницькими
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уявленнями жінка-чаклунка, яка
завдяки зв’язкам з нечистою силою
начебто здатна спричиняти нещастя
людям, шкодити тваринам та ін. Згідно
з народною уявою служить дияволу.
ВІЙНА - колективна форма військового
вирішення конфлікту. Як епізодичні
зіткнення виникає вже на ранніх стадіял
розвитку суспільства, а як масова
організована форма поширюється
тільки з класоутворенням та в
антагоністичних класових суспільствах.
ВІКІНГИ (див. варяги) - їм належать
видатні досягнення у суднобудуванні та
навігації, здійснення дальніх походів. У
літературі їх діяння відображені у сагах.
ВІКТОРІЯ (лат. уісіогіа - перемога) - у
римській міфології боги ня перемоги.
Символом був переможний вінок і
крила. У греків - Ніке.
ВІЛА (лат. уіііа) - центральна будівля ’1
римського сільського маєтку. Інколи
термін використовується для багатого
міського будинку.
ВІНЕЦЬ, ГРЕБІНЬ (укр.), (рос. венец) У дерев’яному будівництві колода чи
бруси, які складають один
горизонтальний ряд зрубу. Від кількості
вінець залежить висота зрубу.
ВІНЧИК - верхній край посуду. Має
різну форму: прямий, відігнутий,
валиковий ін.
ВІТРАЖ (франц.) - твір декоративного <
мистецтва виконаний з різнокольорово
го скла, розрахований на наскрізне
освітлення. Частіше заповнювали
віконний пройом. Часто складались з
невеликих шматочків скла, скріплених
свинцевими пластинками.
ВІЧЕ - народні збори у Давній Русі на

цинк «Йіииорювалися і вирішувалися
МИЙййжшііііші питання.
МОЇ НИЩЕ(рос. очаг) - місце для
|Шімедення відкритого вогню у житлі.
Дии нього характерна пропалена
имнічіідок високої температури
мм'иіш иимостка, яма для згрібання
інмкчіу, вугілля.
Ж VI* '•’( « Д ІЛ -лінія чи полоса
МІі'Мшості, яка розділяє сток
Поверхневих вод по схилах, що
Мйіірпилсні у різні сторони.
Розрізняють головні водорозділи між
інчініоім іі водними системами та
І/фУІ ормдиі - між невеликими
иодоткими (струмками). Часто по
лінії II. споруджувалися кургани.
ім ід ж іий - у давніх слов ’ян та інших
мирі ілів повелитель озер, рік та інших
волоіімпщ. Мешкав в омуті, головним
•мив їм (шж млина.
ІМ М ІМ)ДЛ - воєначальник у давніх
і пов ни та у давньоруській державі.
ІМІ ІШІЯІЇНЯ-елемент/тмтуолуу
дивні х греків і римлян який полягав у
вннліч'куванні напою (вина) на землю
иГві н т и р з магічною метою. Інакомовно вігшіяння Бахусу-попойка.
ІМІІ категорія військ у Давній Русі.
І ІаОнрнли з вільних селян і городян на
чиї військових дій. Очолювали воєводи.
ІМі)ЮКОНЕ ВІКНО, ДИМНИК(укр.) невеличке віконце на висоті одного
піші», яке зачинялось (заволокувалось)
в ередиин тесовим засовом.
•мі іі ісонуиалось у давньоруському
МЄ|ІЄН' яйому будівництві.
ІМ И|< ЖУІІІА-найпростішебезколісне
нріи кісунапня для транспортування
вин ІII(КІН з допомогою тяглових тварин.

ВОЛОСТЬ - у Давній Русі певна
територія, підпорядкована єдиній владі
князя, монастиря тощо.
ВОЛХВИ -1) давньоруська назва
жреців, служителі в язичницького
релігійного культу. Це чаклуни, чародії,
прорицателі. їм приписувався вплив на
сили природи, пророкування
майбутнього, лікування. 2) у народів
Давнього Сходу мудреці, які
передрікали по зірках долю людини.
ВОЛЮТА (італ. - завиток, спіраль) архітектурний мотив у вигляді
спіралевидного завитку з кружком у
центрі. Частина іонійської капітелі.
Застосовується також як окремий
декоративний елемент.
ВОСКОВА МОДЕЛЬ - техніка відливки
металевих (бронзових) виробів.
Застосовувалась при відливці предметів
найбільш складної форми. Предмет
моделювався з воску, а потім
обмащувався глиною і випалювався.
Через отвір віск витікав, а потім через
цей же отвір заливався метал, який
заповнював утворену порожнину. Після
застигання металу ливарна форма
розбивалась і одержувалась відлита з
металу точна копія воскової фігури. На
відміну від кам’яних, такі формочки
використовувались одноразово.
ВОСКОВІ ТАБЛИЧКИ - дерев’яні
таблички, внутрішня сторона яких
покривалась кольоровим воском для
нанесення написів гострим предметом
(стилем). Як правило, дві таблички
з’єднувались, утворюючи диптих.
ВОСЬМЕРИК, ОСЬМЕРИК - у
дерев'яній архітектурі восьмигранний
зруб. Часто ставився на четверик. Був
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зручний для переходу від квадратного
зрубу до округлого куполу.
ВОТИВНИИ (лат. уоііуіія - урочисто
обіцяний, присвячений богам) - дар,
присвячений божеству.
ВОТИВНІ ДАРИ - предмет чи група
предметів, що принесені у священне
місце і є підношенням божеству.
ВОТЧИНА - давній вид феодальної
земельної власності у слов’ян. У Росії
родовий маєток, який переходив у
спадщину.
ВОХРА - див. охра.
ВПУСКНЕ ПОХОВАННЯ - поховання,
яке здійснене у насипі раніше
спорудженого кургану.
ВСХОДНЯ (укр.) - дошка з набитими
поперек планками, використовувалась
як драбина. На флоті трап.
ВТУЛКА - отвір у предметі,
призначений для закріплення рукояті
(див. черешок).
ВУДИЛА, ГРИЗЛО - деталь кінської
збруї, яка знаходиться в роті коня і з
боків закріплюється з псаліями.
ВУЛКАН (лат.) - див. Гефест.
ВУЛЬВА - символ жіночої родючості у
первісному мистецтві (див. фалічний
символ).

г
ГАДЕС, АЇД - бог царства мертвих;
царство мертвих в грецькій міфології, у
римлян - Плутон.
ГАЛЕРА - дерев’яне гребне судно,
створено у VII ст. венеціанцями.
ГАЛЕРЕЯ (франц.) - 1) довге, вузьке,
крите приміщення, що об’єднує окремі
частини будівлі; 2) частина будівлі у

якій одна (зовнішня) стіна замінена
стовпами, колонами.
ГАЛЬКОВІ ЗНАРЯДДЯ - найбільш
ранній і примітивний тип знарядь.
Найраніші знаряддя зроблені біля 1,75
млн. років тому з допомогою оббиванн
гальок і одержання нерівного робочого
краю.
ГАМАДРІАДА (грець.) - німфа дерева
яка живе і вмирає разом з ним.
ГАНОК (укр.) - крильце; підхід; хори,
веранда; галерея вздовж поздовжньої
стіни дому.
ГАПТУВАННЯ - вишивання
металевими нитками (переважно
золотими або срібними). Відмінною
рисою техніки Г. є те, що металеву
нитку накладають поверх тканини і
пришивають її простою ниткою. Г.
оздоблюють одяг, сідла, культові речі.
Особливо поширене на Сході.
ГАРГУЛІ (лат.) - скульптурно
опрацьований виступаючий кам’яний
жолоб (у вигляді голови чудовиська) дг
стоку води у готичних храмах.
ГАРДА - частина ефесу клинкової
холодної зброї, яка призначена для
захисту від удару пальців руки, що
охоплюють рукоятку.
ГАРНІЗОН - війська, що обороняють
опорний пункт, фортецю.
ГАРПУН - метальне знаряддя, спис, |
навершшя якого з кістки чи рогу
являє собою загострений стержень з
одним чи двома рядами зазубрин.
Використовувався з пізнього
палеоліту для полювання на рибу та
водоплавних звірів (див. острога).
ГАСТАНГА - щиток для захисту запясі
від удару тетиви луку під час стрільби.
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осіб, родинних зв’язків, історію родин.
ГЕНЕТИЧНИМ (від грець, депезік походження, джерело) - пов’язаний
спільним походженням.
ГЕНІЙ (лат. Степі из) - надприродна
сила, добрий дух, що охороняє і
сприяє чоловікам. (Жінкам покровительствувала Ю нона). День
народження римлянина вважався
святом його Г. У мистецтві зобража
лись крилатими істотами. У
сучасному значенні - творчий дар,
вища обдарованість.
ГЕНОЦИД (від грець. §епоз - рід,
плем’я і лат. саесіо - вбиваю) винищення окремих груп населення
за расовими, національними чи
релігійт т и ознаками.
ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА (від грець.
деодгарЬіа - землеопис) - вивчає
розміщення конкретних об’єктів чи
явищ різних історичних періодів на
конкретній території та у зв’язку з
природою.
ін т н к е н н я .
ГЕОМАГНІТНА РОЗВІДКА. І'ИДІ УІЬБЕРГСЬКА ЛЮДИНА проводиться чутливими
міниш щелепа, знайдена у піщаному
мф'грі біля Гейдельбергу. Щелепа
магнітометрами. Дозволяє виявити під
іілнш'н гься до типу Ното егесіш.
землею місця перекопів -ями, канави,
рови, скупчення сміття, дороги, ділянки,
М А Т А - у грецькій міфології зля.
що під давались нагріванню.
«цюшбт'ка.
|(ІЦ()(' (І Іеііоз - сонце) - бог сонця у
ГЕОМЕТРИЧНИЙ ОРНАМЕНТ різновид орнаменту, що складається з
|нчн.шй міфології, втілення сонячного
геометричних елементів і позбавлений
МІІ ви ти опліднюючої сили сонячного
І«НІШ
ознак образотворчості.
НММА коштовний, або напівкоштов- ГЕОМЕТРИЧНИЙ СТИЛЬ - спосіб
їжІІ квміш. з вирізьбленим на ньому
художньої прикраси кераміки, метале
мі либіїеним зображенням (див. камея).
вих виробів та ін., який зображує орнаменНІІНАЛОГІЯ (від грець. §епеат у вигляді геометричних форм.
ГЕОФІЗИКА - вивчення фізичних
иідонід і Іодо.ч - вчення, наука) - вивчає
инщщкснпя/л«)гв, прізвищ, окремих
властивостей Землі. Багато геофізичних

І Л І Іі ■ІІЙОТИЛз хмизу, колод, жердей,
«пнії і'іюруджувався для проходу військ
ч«цич болотисту місцевість.
І ЛУІІІ ПАХ ІЛ(нім. головний караул)
І ) приміщення для арештованих
нійі'ьм ««(службовців; 2) приміщення
дшмінороми.
І ИАРДІЯ ітші. - охорона, захист). йІдПІрнп, найбільш привілейована
'•«чина аійськ. З ’явилася у работасММЦМСУнюху у вигляді загонів охорон
ній момн/д/лта полководців. У Давній
)і*НІЇ ■священна дружина, у Давній
Іоргії корпус “безсмертних”, у
ИйКВДІ ВІії - "і цірські улюбленці”, у
ЦйШівому Римі - преторіанці. На цю
'(«гімну військ покладались також
НйНОіаьш відповідальні завдання.
І ррм Ві і ‘мвився у Італії у XII ст. і
імийчив відбірний загін для охорони
іівртанного прапора.
НІ НМ< )І ІІЯ (фець.- керівництво) «врмівнс керівництво, пануюче
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методів використовується в археології.
ГЕРА (грець.) - богиня шлюбу,
подружньої любові, покровителька
жінок, помічниця вагітних та
породіль. У римлян - Юнона.
ГЕРАКЛ (грець.) - герой грецької
міфології, що здійснив 12 подвигів. У
мистецтві часто зображувався
мускулястим чоловіком, що відпочиває
після подвигу. У римлян - Геркулес.
ГЕРАЛЬДИКА (від пізньолатин.
ЬегаИиз - глашатай) - історична наука,
яка вивчає герби, гербознавство.
Досліджує не лише пам’ятки
матеріальної культури, а й писемні
джерела як актуальне іст. джерело.
Встановлює достовірність та місце і час
виготовлення документів, економічні та
культурні зв’язки та багато подій.
ГЕРБ (польськ. ЬегЬ - від нім. ЕгЬе спадщина) - особливий символічніш
знак, емблема держави або її частини,
міста, товариства, роду, особи, тощо.
Виникнення Г. як постійних емблем з
властивими лише їм елементами,
розташованими у певному порядку
належить до ХІ-ХІІ ст. У період
хрестових походів герби почали
зображувати на прапорах, грошових
знаках, печатках, тощо.
ГЕРКУЛЕС - див. Геракл.
ГЕРМЕС (грець.) - бог торгівлі в
давньогрецькій міфології, у римлян Меркурій.
ГЕРОЇ (грець. Ьегоз) - персонажі
грецьких ліфів, істоти, які стояли на
проміжній стадії між богами і людьми.
ГЕРОЛЬД - службова особа, яка
займалась геральдикою.
ГЕРОНТИЦИД (від грець, негоп -

старик і лат. саесіея - умертвлення) умертвлення стариків.
ГЕРОНТОКРАТІЯ (від грець, дегоп - (
старик і кгаіоз - влада) - влада старішим
ГЕРСА (польск.) - підйомні грати, які
закривають отвір брами. Опускаються
підіймаються спеціальними механізме
ми. Вертикальний рух забезпечується
пазами. Частіше Г. виготовлялась з
твердих порід дерева, окована залізом
інколи - з шипами; рідше - з заліза.
ГЕСТІЯ (грець.) - богиня домашнього
вогнища. У римлян - Веста.
ГЕТЕРА (грець. Ьеіагіа - подруга,
коханка) - жінки різних соціальних
рангів, які вели вільний спосіб життя.
ГЕТЕРІЗМ (від грець. Ьеіагіа - подругі
коханка) - свобода дошлюбних та
позашлюбних відносин у первісному
ранньокласовому суспільствах.
ГЕТЬМАН (від нім. Н аирітап начальник) - командуючий військам
у Польщі, Чехії, Україні, Молдавії у
ХУ-ХУІІ ст. На Україні у ХУІ-ХУІІ
ст. очолював реєстрових козаків, з |
1648 р. правитель України та керівн
козачого війська. Гетьманом був
керівник національно-визвольної
боротьби українського народу Богда
Хмельницький. З 1657 р. існували Г
Правобережної (до 1704) і Г.
Лівобережної України. У Польщі X
XVI ст. Г. командував найманими •
військами, у ХУІ-ХУІІІ ст. усією
армією. З 1539 р. у Польщі і Литві
було по 2 Г. - Великий коронний та
його заступник польний Г.
ГЕФЕСТ (грець.) - грецький бог вогн
ковальського ремесла. У римлян Вулкан.
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земля) - втілення землі.
Нммйлйсі. природителькою людей і
НПІ і «що мертвих, похованих у землі.
І ІиК|мши іелька урожаю.
І ПРЯМІ ІДИ - орнамент греко| іММі'ЬНого мистецтва, який складався з
мини ні і роп.
ІІАДИ (грець,- дощові) - сім німф, яких
ІМііі перетворив у зірки (сім зірок у
Кучір'ї Тільця, поява яких співпадала у
І }МІ|Мі поча тком періоду дощів).
ГІАЦИНТ - доірецькебожество
)МІШІІ«ІІІІОСТІ. Убитий з ревнощів
кфіром. З й о т тіла виросла квітка,
МИМійіж його ім’ям. Один з варіантів
Міфі про вмираючу й воскресаючу
ІірМ|»оду.
ІII ЛІ І ГИ - споріднений богам народ
М ііі*і ній, синів Геї-Землі таУрану-Неба.
І Іній і йди проти влади олімпійських
Рої їй, илс були повержені
ІНеннчнтаія).
ІII ЛІ ІГОМАХІЯ (грець.)-боротьба
мі нні і н ш а богів з гігантами. Один з
МйМОІльш популярних міфів Древньої
І ренії, чистий сюжет скульптурних
иінріи І Іайбільш відомі сцени на фризі
нічні/ж Зевса у Пергамі.
ІII Ю І, І ІГІЯ - богиня здоров’я, дочка
Аекіечін. Зображувалась у вигляді
Мойодоі жінки в туніці, з діадемою, зі
•Міно, мка впускає трунок у чашу. У
•міні дні чаша зі змією - емблема медици
ни Ніл імені Гігієї походить слово гігієна
І ІДІ'А (ірсць.) - багатоголовий водяний
•мій,
І ІДИ Я (грець. Нусігіа - посуд для
•мідії) • керамічний чи металевий
•ітіуд з двома горизонтальними і
НДНІгмі вертикальною ручкою.
І М М ( іт *ц ь .-

ГІДРОАРХЕОЛОГІЯ - див. підводна
археологія.
ГІДРОНІМ - назва водного об’єкту (див.
топонім).
ГІДРОНІМІКА (гідроономастика від
грець, вода + ім’я, назва) - вивчає назви
водойм, річок, озер, морів тощо.
ГІЛЬДІЇ (нім ОіМе - корпорація, цех) - у
широкому розумінні різні об’єднання
(економічні, політичні, релігійні,
оборонні та ін.) в період раннього
середньовіччя в Західній Європі, створю
вані населенням для захисту життя, майна,
віросповідання. Пізніше у вузькому
розумінні- об’єднання купців.
ГІМЕНЕЙ - бог шлюбу у греків та
римлян.
ГІМН - урочиста пісня.
ГІМНАСІЙ (грець. £утпо5 - оголений) учбовий заклад для юнацтва. У греків
були приміщеннями для фізичного
виховання (гімнастики), тут
розміщувались просторий двір, зали,
басейни.
ГІНЕОКРАТІЯ (від грець §упе - жінка і
кгаіоз - влада) - головна роль жінки у
сім’ї та суспільстві. Теж що
матріархат.
ГІПЕРБОРЕЇ (грець.- ті, що живуть на
півночі за Бореєм) -міфічний народ,
який мешкав на крайній Півночі.
ГІПНОС (грець.) - божество,
уособлення сну. Зображується крилатим
юнаком. Його атрибути-, головка маку
та невеликий ріг. Від імені Гіпносу
походить слово гіпноз. Його син ~
Морфей.
ГШОКАУСТ-античний спосіб
установки підлоги з черепиці на
низьких стовпчиках, що дозволяє
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циркулювати під нею гарячому повітрю
з топки. Ефективний еквівалент
центрального опалення.
ГІППОДАМОВЕ ПЛАНУВАННЯ архітектурне планування багатьох
давньогрецьких міст в основі якого
лежить прямолінійність, чотири
головних вулиці і три поперечних. Від
імені Гіпподама з Мілету.
ГЛАВА -1) зовнішнє декоративне
завершення на барабанах купольних
церков і мечетей. Може мати форму
шолома, маківки, груші, конуса та ін.,
що надає верхній частині характерний
силует, який іноді підсилюється
позолотою або розписом.
2) баня, купол. У християнських храмах
глави мають канонічне значення: однаГ.
- у християн один Христос; три Г. - на
честь Троїці; п ’ять Г. - Христос і чотири
євангелісти; сім Г. - сім таїнств;
дев’ять Г. - дев’ять чинів ангельских;
тринадцять Г. - Христос і дванадцять
апостолів.
ГЛАДІАТОР (лат. ^Іасііаіог від діайіиз меч) - спеціально обучений раб у
древньому Римі, який змагається в
цирку з гладіаторами або дикими
звірями. Для їх боїв будувались
величезні арени (напр. Колізіей).
Навчались у спеціальних школах, у
тому числі у Капуї, звідки почалось
повстання Спартака.
ГЛАДУЩИК - див. глечик.
ГЛАЗУР (рос. глазурь) - див. полива.
ГЛАСІС (франц. діасіз - схил, відкос)
відкритий схил нижче зовнішнього валу
фортеці, де нападаючий під дається
обстрілу з боку захисників укріплень.
ГЛЕК - див. глечик.

ГЛЕЧИК-видовжена посудина з :
однією або двома ручками.
Розрізняють глек - глечик великих
розмірів для зберігання рідких
продуктів та гладущик - глечик без
ручки для зберігання води, молока, .і
ГЛИНОБИТНИИ - побудований з
шини, не формованої у цеглу. Такі
споруди поширені на Близькому Сход
Балканах, Кавказі. На території Украй
поширені у трипільській та ряді ін.
культур. В основі таких стін знаходив
сплетений з лози дерев’яний каркас,
обмазаний з обох боків шиною.
Глинобитною була і підлога (див.
І
каркасно-стовпова конструкція). М
ГЛІПТИКА (грець.) - мистецтво різьби
по дорогоцінним та нап івдорогоцінним
каменям.
ГЛОТОХРОНОЛОГІЯ (від грець.
§1ойа - мова і сЬгопоз - час) - метод Т
датування по лексичним змінам у мові;
ГЛЯЦИАЛ - льодовикова епоха
ГНОМИ - у повір ’ях, легендах гер
манських народів духи, що охороняють
підземні скарби. Представлені у витая;
добрих або злих карликів.
ГОБЕЛЕН (франц.) - витканий вручну
килим-картина.
ГОЛОСНИКИ - керамічний посуд,
закладений у стіни чи зводи будівлі,
обернутий отворами всередину примі-!
щення. Використовувались для поси
лення акустики та полегшення зводу.
ГОЛОЦЕН - сучасний, або постгляциальний, післяльодовиковий період. І
Заключний період геологічного
минулого, сучасна геологічна епоха і
ГОМІНІДИ (Ьотіпібаз; від лат. Ь ото людина) - сімейство приматів, яке
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НМііНімм викопні та сучасні види
«МІІИІІИ,
ИІМІІІОЇДИ - вищі примати,
Ііщцмноіюдібні мавпи, як існуючі, та і
Мімерш.
Н Н11 .1 0 1 ГГА, ШИНГЛІ (укр.) іи»В|Нислі.иий матеріалу вигляді
ШІМЖіиіідиих у перетині дощечок з
ІІЙМІМ і широкоїсторони.
И »І І' ІЛ Ш ИЙ КРУГ - круг, який
ііЛ*|і івсі вся у горизонтальній площині і
і Л іжі шус гончару формування посуду з
ИІИМИ ( Ішаки використання Г.К.
•німі і мі на самій кераміці. Поворотний
И іііііік або повільний Г.К.
МИні ірис іовувався для покращення
форми ліпної кераміки. Ніжний або
ІММіїдний Г.К. обертається ногами
Ііінчарл, що звільняє обидві руки для
формування виробу.
ІОІІЧДРСТВО-ремесло
мій о іпалення посуду та інших виробів
І оОпплсної глини.
I ( ИІЛГГ-важкоозброєнийгрецький
мові піхогинець.
II >1’ (І Іогия) - давньоєгипетський бог,
ній /і іди та Озіріса. Зображувався у
він виді людини чи птаха з соколиною
МІНОВОЮ.

I ОІ'ГОНА (грець.) - жіноче чудовисько,
ІІОІ вид якого обертав всіх, хто дивився
їм неї в камінь.
II И’І'Л1>ЄФ(франц) - скульптурний
і мір. у якому зображення виступає над
Площиною фону більше ніж на
Ііововину свого об’єму.
І ПІЧ І'ЮНТ - в археологічному
розумінні наявність однакових ознак
і н характерних рис на різних ділянках
«но нтки чи на різних пам ’ятках.

Враховуючи, що багато характерних
рис недовготривалі, їх наявність
свідчить про одночасовість.
ГОРИТ - колчан для луку і для стріл.
Був широко розповсюджений у греків
та скіфів. Виготовлялися з дерева
обтягнутого шкірою. Найбільш багаті
прикрашались золотими пластинами.
Часто такі пластини були виготовлені
за однією матрицею.
ГОРИ, ОРИ (грець.) - богині, що
відповідали за зміну пір року.
ГОРН - камера, у якій створюється
висока температура для ремісничого
виробництва (ковальский, гончарний
та ін.). У досконалому двокамерному
Г. жар з нижньої топки через отвори
попадає у верхню камеру, де
обпалюється кераміка.
ГОРОДИЩЕ (від слав, город, городити)
- поселення, укріплене одним або
декількома земляними валами і зовніш
німи ровами. Деякі були містами,
замками та ін. Інші були сховищами для
мешканців навколишніх поселень на
час небезпеки (старослов’ян. “град” укріплення).
ГОРОДНЯ - дерев’яний
чотирьохстінний зруб, який заповню
вався глиною чи каменем і входив у
систему давніх укріплень.
ГОСПОДАРСЬКО-КУЛЬТУРНІ
- історико-типологічні спільності, що
характеризуються традиційними
комплексами господарства і культури
серед народів, що живуть у подібних
природних і соціально-економічних
умовах.
ГОСТІЯ - облатка (див. просфора).
ГОСТРОКОНЕЧНИК - крем’яне

типи
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знаряддя праці ранньої та середньої
палеолітичної доби. Два протилежних
робочих краї знаряддя з ’єднуються під
гострим кутом і утворюють про
колююче вістря. Це дало назву виробу.
ГОТИКА (італ.) - готичний стиль,
завершуючий етап розвитку середньовіч
чя у країнах Західної та Центральної
Європи (сер. ХІІ-ХУІ ст.). Характерний
символіко-алегоричний тип мислення.
Складна каркасна конструкція готич
ного собору прагне в вишину. Міський
собор повинен був займати мало місця,
але вміщувати чи не усе населення
міста. Тому рости він міг лише у висоту.
Собор Паризьскої Богоматері і досі
панує над Парижем. Підвищення арок
зумовило появу зовнішніх укріплень аркбутанів. В оздоблені велику роль
грали вітражі та скульптура.
ГРАЖДА (укр.) - комплекс житлових
приміщень і господарських споруд,
який створює замкнуте прямокутне
подвір’я. Зараз зберігся у гуцулів.
ГРАМОТИ (грець.- листи, послання) документи, що визначали майнові права,
привілеї і обов’язки окремих осіб,
монастирів та ін. (див. берестяні Г.).
ГРАФІТІ (грець. дгарЬо - пишу; італ.
§гаЯіїі - надряпані) - продряпані
малюнки або написи на поверхні.
Зустрічаються на скелях, стінах,
кераміці. Широко відомі графіті Софії
Київської.
ГРАЦІЇ (лат.) - богині краси, радощів,
жіночості. У греків-Харити.
ГРЕБІНЦЕВИЙ ОРНАМЕНТ прикрашення поверхні посуду
зубчастим інструментом по сирій
поверхні в наслідок чого отримується

лінійний чи хвилястий орнамент.
ГРИВНА - з ’являється у пізньому
бронзовому віці Європи. У Давній Русі І
широко поширені у вигляді кільця з
витого срібла. Різновидом Г. є торквес. |
1) шийна прикраса чи відзнака у
вигляді кільця з дорогого металу; 2)
злиток срібла певної форми, який у
Давній Русі слугував ваговою та
майновою одиницею. Київська,
чернігівська, новгородська, литовська Г,
мали різну вагу.
ГРИДЕНЬ -1) давньоруський дружин
ник, який служив у князівському палаці',
2) назва молодих дружинників {отро
ків) князівської дружини у Давній Русі.
ГРИДНИЦЯ - у давньоруській
архітектурі велике приміщення у
князівському палаці для дружин
(гриднів). Використовувалася також дав
бенкетування.
ГРИЗЛО - див. вудила.
ГРИФОНИ-міфічні чудовиська з
туловом лева, пташиними крилами і
орлиною головою.
ГРІБ (рос. гроб) - див. домовина.
ГРІШ (лат. §го85иь - великий) - срібна
монета вартістю кілька денаріїв, яку
почали карбувати під кінець II ст. в
італійських містах. З часом широко
поширюється в Європі (Празький Г.,
Краківський Г.).
ГРОБНИЦЯ - кам’яна споруда для
поховання.
ГРОМАДА - об'єднання людей,
пов'язаних спільними інтересами,
напр.: сімейна, сільська, земляцька,
релігійна та ін.
ГРОМАД ЯНИН (грець.- роїііез, лат,єіуіз) - особа, наділена сукупністю
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ННМІТИЧіїихта інших прав і обов’язківу
ММІКШІдпості з грецьким та римським
ШМІом,
ІИ Н • невелика печера природного
Ніицджсшія.
ІГУІІІОВА МОГИЛА - могильна аия,
НИМИвиш у материку. Може мати
Н|ММОкупіу, овальну та ін. форму (див.
щннташіий обряд).
И*УІІ( ЖИЙШЛЮ Б - найдавніша
фіІ|імі« шлюбу, яка побутувала до
)ЖН>|кчшн родової общини. П лем’я
Мінимось па дві шлюбні групи, де всі
ЦИЖЖІки однієї групи могли вступати у
шмвіГті стосунки з усіма жінками іншої
іцуіін ' І розвитком суспільства змінився
мирним шлюбом, властивим родовій
нПшши
ІУДОК - давній музичний духовий
Ййчру мент на Русі.
ІУДЯЙ-І ОРОД - пересувне польове
Укріплення російських військ ХУІ-ХУІІ
кі І 'кмпдолось з великих дерев’яних
НШі їм і бійницями за якими знаходилась
Мінні п ти иртилерія.
І VМ УІ - верхній горизонт грунту, який
ММ земне забарвлення. Гумусний
міризонт може визначати поховану
тт#р\нк>.
І VI* Г ■обріз монети (її ребро), який
ЙІМіїонІдіїо оформлювався, щоб запоПІіТИ значному обрізуванню цінного
Мої млу, Вважають, що від скісної
Ийзїчмп юходить українське слово
кйрГншансць.
"І У( і ІІІИЧКА” - орнамент зроблений
кІДОн і ком шнура, спірально намотаного
им имличку. Короткі відбитки такого
Шіммну нагадують гусінь, (див.
Шнурі ший орнамент).

ГУСЛІ - давній музичний струнний
інструмент на Русі.
ГУТНЕ СКЛО - скляні вироби,
виготовлені способом вільного дуття,
без використання форми.
ГЮЮК, ХІОЮК - див. тель.

Д
ДАТА - кинджал для лівої руки.
ДАЖДЬБОГ, ДАЖБОГ - у ранній
слов ’янській міфології бог Сонця,
покровитель родючості, природи, світла
і тепла.
ДАНАЯ - дочка Аргоса, на яку, не
зважаючи на її укриття в підземелля,
Зевс випав у вигляді золотого дощю. Її
сином був Персей.
ДАНИНА (рос.- дань) - у давньоруській
державі форма оподаткування
залежного населення. Залежно від
історичних обставин виступала як
військова контрибуція, або як
державний чи феодальний податок.
ДАННИЦТВО (рос.- данничество) одна з ранніх форм експлуатації, при
якій регулярно збирають данину.
ДАРИ ВОТИВНІ - на відміну від
скарбів, цінні предмети чи їх набір, які
приносились силам природи, богам
підземного царства та ін. їх приносили
до джерел, струмків, рік, озер чи боліт
та ін. місць, які у той час вважались
священними.
ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦЯ - невеликий
ковчежек у вигляді каплички з дверцями
і хрестом наверху. У дарохранительниці
у церкві чи костелі зберігають святі
дари.
ДАТУВАННЯ - див. хронологія.
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ДАХІВКА, ЧЕРЕПИЦЯ - покрівельний
матеріал у вигляді жолобчатих
керамічних плиток.
ДВОПІЛЛЯ - стародавній вид
сівообороту при якому орна земля
ділилась на дві частини: одна під посів,
а друга під пар (для відпочинку).
ДВОРЯНСТВО - пануючий
привілейований стан. Основою
економічного і політичного панування
була власність на землю та
феодально-залежних селян.
ДЕВІЗ (франц. сієуізє - відзнака) короткий вислів, який виражає провідну
ідею поведінки чи діяльності. Звичайно
писався на гербі, щиті або стрічці щита
знатного воїна,рицаря, на триумфальних арках, прапорах та ін.
ДЕДАЛ (грець.) - згідно грецькій
міфології батько Ікара, покровитель
ремесел.
ДЕІСУС (грець.) - давньоруська назва
ікони, яка зображує Ісуса Христа у
архієрейському вбранні, Богоматір по
праву та Іоана Хрестителя (Предетчу)
•по ліву його сторону у молитовній позі.
Слово Деісус - неправильне вимовлення
гр. слова моління, в яке внесено ім’я Ісус.
ДЕКОР (франц.) - система прикрас.
ДЕКРЕТ - постанова органів державної
влади в античному світі. Відомі Д. на
честь якоїсь події чи особи, які вибива
лись на камені та встановлювалися на
центральній площі міста.
ДЕКУРІЯ (лат. йесигіа - група з 10 чол.)
- нижча одиниця римської кавалерії (до
10 чол.). Три Д . складали турму.
ДЕМЕТРА (грець.) - богиня природи,
покровителька землеробства.
ДЕМІУРГ (лат.) - божественне створіння.

ДЕМОГРАФІЯ (від грець, сіеток - нар<
і §гарЬо - пишу) - наука про наро
донаселення. Вивчає причини збіль
шення чи зменшення народжуваності,
коливання чисельності, міграційні
процеси, віковий, статевий, фаховий,
класовий, етнічний склад та ін.
ДЕМОКРАТІЯ (від грець, сіетоз - нара
і кгаіок - влада) - форма держави,
заснованої на визнанні влади народу. І
мірі розкладу первісного суспільства т
переходу до класового суспільства Д.
отримує класовий характер, що означа
обмеження осіб, які користуються нею
(так у рабовласницькому суспільстві
вона перетворюється у Д. для вільних)
ДЕМОНИ (грець, сіаітоп - дух,
божество) - фантастичні істоти, що
уособлюють злу, “нечисту” силу - чорт
біси, дияволи, джини, відьми та ін.
ДЕМОС (грець, сіетоз - народ) - у
давній Греції населення області, або
спільність повноправних громадян.
ДЕМОТИЧНЕ ПИСЬМО - єгипетське
письмо існувало з VII ст. до н. е. до V (
н . е. Використане у центральному з
трьох написів на Розетському камені.
ДЕНАРІЙ (лат. сіепагіия) - основна
римська срібна грошова одиниця. У
середні віки карбувались у багатьох
європейських державах. Ареал їх
поширення на Україні збігається з
територією черняхівської культури (ди
динар).
ДЕНДРОХРОНОЛОГІЯ (від грець,
йепсігоп - дерево і сЬгопов - час) метод датування по річним кільцям ,
дерев. Під час росту дерева річні
кільця формуються з різною
товщиною в залежності від змін

ЗО

ІНІМйІ У Ме тод застосовується у
Мітіінн, де широко використовувалось
Н*|МНО ти буди сприятливі умови для
ЙШіі Юережспості (Новгород, Київ
(НІ І їй типові вивчення зрізів
ИИИОурІн складаються таблиці, які
ЦИІІНМйі шоть визначити хронологію.
ДИНІІЛ ІС) ВЕРХНЯ - поверхня землі,
М М І І І проходило життя у той чи інший
ІІЦИіУІ
ДИІІ.І Л ) (ННГА - російська срібна
ШШ»1ти, що в ХІУ-ХУІІІ ст. булав обігу
ми УиріїТпі.
Д Ж И П І (перс. - жебрак, бідняк) Мусульманський жебракуючий монах.
Д И 'І ЮТІ Я (від грець. необмежена
ИМйДи) форма самодержавної
МФОбмгжспої законом влади.
Мім «мичіішісь всевладдям правителя.
Мйрнн іерна для більшості рабовлас
ницьких держав Давнього Сходу.
ЦЖІІІІ злий або добрий дух
КЙІІМЬішр нб с ької дтіфол огії, уявлення
ІІ|ні кипі збереглись у ісламі.
ЦІНИ IIІИІ (Я (рос.-колокольня,
Нюшити) - надбудована на стінах
^*мті"іи побудована поряд з ним
■инрудй дня підвішування дзвонів. Вони
Шн*у Іь ми ти форму вежі чи бути
міїнммщібними.
ЦИКТЛТУРА - нічим не обмежена
ИМДЙлюдини чи групи людей.
Ц іі ил г ( ют. сіепагіиз) - старовинна
НШінн монета Арабського Сходу (див.
Шші/ііи)
цін і ас и я - черговість царів, що
ІМІннли один другого на престолі,
мнлліїно пов’язані кровним рідством.
ЦІН ІЖ >М ( грець.йіріота - здвоєне,
Мнікдене разом) - зв’язані навощені

пластинки з дерева чи металу.
Використовувалися для записів
документів.
ДИПТИХ (грець.) - двостворчастий
складень з живописним зображенням на
кожній створці. Дві картини, пов’язані
одним сюжетом (див. триптих).
ДИСКОС - церковне блюдо на ніжці, на
якому зображено немовля Ісуса.
ДИТИНЕЦЬ - центральна найбільш
укріплена частина міста у Древній
Русі. Місце проживання світської та
духовної верхівки. З XIV ст.
замінюється терміном кремль.
Д ИФІРАМБ (грець.) - первісно-культова
пісня на честь Діоніса. Пізніше - на
честь інших богів та героїв. В сучасній
мові - перебільшена похвала.
Д ИФУЗІЯ - поширення ознак культури
за межі її виникнення. Можуть
поширюватись носіями культури під час
переміщень, торгових операцій, війн.
ДИЯВОЛ - див. сатана.
ДІАДЕМА (грець.) - головна пов’язка,
стрічка зі шкіри з нашитими
металічними аплікаціями, яка
носилася у Греції як прикраса, символ
перемоги або сану. Інколи
виготовлялася з дорогоцінних металів
з каменями. Носили вищі особи.
ДІАНА (лат.) - римська богиня лісів та
полювання. У греків - Артеміда.
Д ІАСПОРА - розселення народу за
межами свого основного етнічного
масиву.
ДІЄРА - античне судно з двома рядами
веслярів (див. також трієра).
ДІОНІС (грець.) - бог рослинності,
покровитель вина та веселощів,
виноградарства. У римлян - Бахус. На
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його честь справлялись свята - діонісії
керамікою та землеробськота вакханалії.
скотарським господарством.
ДІОРАМА (від грець, біа - через,
ДОЛЬМЕН (від бретон, бої, іоі - стіл,
т е п - камінь) -мегалітична гробниця;
наскрізь і Ногата - видовище) вигляді великого кам’яного ящика,
живописне полотно видовженої
форми, натягнуте з внутрішньої
накритого плоскою кам’яною плитою.
На Україні поширені у культурі куляс
сторони півкруглого підрамника,
тих амфор та кеміобінській культурі, д
суміщене з переднім планом макетом, що створює ілюзію реальної служили поховальними спорудами.
ДОМЕСТИКАЦІЯ (від лат. ботекіісиз
дії. Широко використовується у
музейній експозиції для експонування домашній) - одомашнення рослин та
головним чином батальних подій.
тварин з метою їх подальшого
розведення для потреб людини.
ДІОТА - римська двовушна посудина
для вина.
Домашніми вважаютья тварини, які
ДІРХЕМ, ДИРГЕМ (грець.) здатні розмножуватись у неволі.
старовинна арабська срібна монета. На Доказами Д. є залишки упряжі,
монеті відсутні зображення, є лише
зображення тварин у ситуації
домашніх, виявлені на кістках тварин
написи, які містять рік випуску, місце
зміни у скелеті, які утворились
карбування, ім’я правителя. Ці монети
внаслідок життя у неволі багатьох
називались куфічтши за особливості
письма. Широко розповсюджені у
поколінь. Стадо поповнювалось за
давньоруський час.
рахунок молодняка. Першими у
ДНІПРОВСЬКЕ ЗЛЕДЕНІННЯ мезоліті була одомашнена собака, пот
максимальне зледеніння на Руській
вівці та кози, велика рогата худоба у V
рівнині. Відповідає Ріссу. (Див.
тис. до н.е. та дещо пізніше - свині.
Кінь був одомашненний у степах та
альпійська схема).
лісостепах Півд. Приуралля у VI тис. )
ДОІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД - термін,
який вживається у європейській
н.е. Усі домашні тварини, крім кота та
собаки, постачали людину м'ясом.
археології для визначення історії
Собака допомагав людині у полюванн
людства до появи писемності.
Кіт з давнини був оточений пошаною
Вивчається за археологічними
джерелами. Без письмових джерел ми Єгипті, про що описує Геродот та
не знаємо назв народів, а користує
свідчать бальзамовані трупи.
мось терміном культура (див.
ДОМНИЦЯ - кам’яна чи глинобитна
протоісторичний період).
пічка для виплавки заліза. Оскільки у
Д. не досягалась температура, необ
ДОКЕРАМІЧНИЙ НЕОЛІТ - період
кам'яного віку до появи кераміки, але
хідна для плавки заліза, її пошарово
наявні переконливі свідчення існування завантажували залізною рудою та
сільского господарства (Ієрихон, IX тис. деревним вугіллям (вуглець), з яких
до н.е.). Одночасно існували пам'ятки з після нагрівання утворювалась криця.
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Дії йміійИдшшм способу ІШфІТОП) дуття
Ій>й Ііі)іН іійі ІІІ і ши н повітрям з
іВНІіімііі ііиі мовпльського міха і
ІІМЙ-ИМІ "сиродутний тр и ",
д о м о і м й . иіруїшннях слов’ян та
НМйИХ •іііних ииродів дух, що живе у
домі, ііюрі шиї домишнс вогнище. З ним
ініи' мійііі деякі обряди як годування,
міі| ііміі0ііііи у новий дім та ін.
ДІІМОІІІІІІЛ дерев’яна труна, інколи
мини форму дому, звідки й назва.
I Іоношіннм мері них було обумовлене
іійіііоіійЛміііми, релігійними та
ІІМЙІІІІІІМІІ ірпдіщіими.
ДНІ ІА ЦІМ (лін.) - див. навлон.
Д( НІЖ! >11 (франк -головна башта,
Нін оіоіі в окремо у середньовічному
ЬІМЮ' її ІИИДИІІІІЯ вести обстріл через
ІІІІІІІ укріплені, на передпілля. Вонаж
шіуі упили сховищем при нападі ворога,
допік шій і (ордер) - один з
неііонннх о[м)ерін, Колона не має бази,
II вол ііорітиниИ канелюрами, капітель
і клвдш і ьск і круглої подушки і абаки.
Ашішиїчісмснт діли гься на архітрав,
)>ри 1 1карнім.
;н ІІІ ХИ - оборонне озброєння.
ІИ’А 1111ЦЯ. ДРА н к А, ДРАНЬ,
((1)11(1 ІА ДОШКА, ДЕРТА ДОШКА
укр ) • здебільшого соснові вузькі і
ОІІКІ дошки, які використовуються як
іокрімедвіїпіі матеріал. Від гонта
•Ідрі (ііяпься розмірами і формою
прямокутнії у розрізі).
ПРАЧ МЛ( ієні., - жменя) - назва від
•••І мрмі рмнних залізних паличок як
Ійунбіи І ротового обігу. (Шість штук,
м інн іуїнх у жменю, становили
ір м м у ) ■сійровинна грецька грошова
ІЙИМИІМ

с 1ЛЬ

ДРІАДИ (гр. сігуаз - дуб, дерево) німфи, які живуть на деревах,
покровительки дерев.
Д РІОПІТЕКИ (від грець, сігуаз - дуб,
дерево і рійЬекоз - мавпа) - викопні
людиноподібні мавпи.
ДРОМОС (грець.) - коридорний прохід
з поверхні у поховальну камеру під
курганом. Інколи був викладений
каменем.
ДРОТИК (рос.- дротик, пика) короткий метальний спис, ручна
метальна зброя з наконечником з
каменю, кістки чи металу. Наконечник
більший від стріли, але менший від
списа. У Давній Русі мав назву сулиця.
ДРУЖИНА - загін воїнів, які об’єднані
навколо племінного вождя у період
розкладу родового ладу, а потім навколо
князя чи короля і становили привілейо
ваний стан суспільства. У Давній Русі
ділилася на старшу і молодшу.
ДУБИНА - найпростіша холодна ударна
зброя у вигляді важкої палиці з
потовщеним кінцем (див. палиця).
ДУКАТ - західноєвропейська золота
монета.
ДУРХШЛАГ (нім.) - посуд з отворами у
стінках для виготовлення сиру.
ДУУМВІРАТ - співправління двох
володарів.
ДЮЙМ - стара англійська міра
довжини. Дорівнює 2.54 см.
ДЯК (грець. - служитель) - начальник
канцелярій різних відомств на Русі до
XVIII ст. Керував роботою місцевих
установ та приказів.
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Е
ЕВОЛЮЦІЯ (лат.) - поступова зміна
форми живих організмів у бік удоскона
лення. Принципи Дарвіна застосову
вались до виробів людини (типологія),
але вимагають обережності. Це не
означає, що культура може розвиватись
без зовнішніх стимулів.
ЕДИКУЛА - ніша з обох боків якої
знаходяться колони або пілястри,
увінчані фронтоном. Невелика
культова споруда.
ЕКЗАРХ (грець, ехагсіюх - глава,
намісник) - у Давній Греції глава жреців
у храмі. У сучасному православ’ї голова екзархату.
ЕКЗАРХАТ - у Візантії VI-VII ст.
війсково-адміністративна одиниця
(намісництво). У православ’ї церковний округ, який інколи
об’єднує декілька єпархій, що
користуються певного самостійністю.
ЕКЗОГАМІЯ (від грець, ехо - поза і
§апю8 - шлюб) - заборона шлюбних
відносин всередині своєї групи і
зобов’язаність шлюбу з членами іншої
групи чи групроду. Нерідко ці відносини
мали груповий характер (див. ендогамія).
ЕКЗОЕТНОНІМ - назва, яку дають
етносу інші народи.
ЕКЛЕКТИЗМ, ЕКЛЕКТИКА поєднання різнорідних елементів у
мистецтві, філософії, тощо.
ЕКЛІСТАСТЕРІЙ - будівля для
народних зборів у Стародавній Греції.
ЕКОЛОГІЧНА НІША - простір у
природному середовищі, сприятливий
для розвитку певного біологічного виду,
у тому числі і людини.
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА - несприятливі
для розвитку людини і людського
суспільства умови, зумовлені
природним середовищем.
ЕКОЛОГІЯ (грець. - вчення про
навколишнє середовище) - наука, яка
вивчає взаємозв’язки людини та
оточуючого її природного середовища
На основі спостережень вже в ан
тичності відмічались зміни способу
життя людини і тварин в залежності ві
місця проживання. Знаходила
практичне використання у вченні про
здоров ’я та дієтичних рекомендаціях.
ЕКСПОНАТ -музейний предмет, який
спеціально виставлений для огляду у
експозиції.
ЕКСТЕНСИВНИЙ СПОСІБ
ВИРОБНИЦТВА - такий, що базуєтьс
на основі кількісного, а не якісного
збільшення, розширення виробництва
ЕЛЕКТР, ЕЛЕКТРОН (грець. - еіесїгиі
- або біле золото - природний сплав
золота і срібла (4:1 або 3:1), з якого
виготовлялися монети та ювелірні
вироби. В природному вигляді
видобувався у Лідії.
ЕМАЛЬ (від франц - етаіі) склоподібне покриття, яке наносилося
певним малюнком на металеву поверх
ню і зміцнювалось обпаленням. У
Давній Русі були широко розповсюд
жені Е. виїмчатата перегородчата.
ЕМБЛЕМА (від грець. ешЬІета випукла прикраса) - умовне зображені
поняття, ідеї у вигляді малюнка, який
містить у собі певний зміст, знак. Часі
несли соціальне навантаження. Так,
князівські Е. були атрибутами влади
використовувалися як печатки.

МІМ ИЧУМ. І МІІОРІЙ-торгівельний
мчіф чи фимпрім, і орі інсльні склади в

дисципліна, яка вивчає стародавні
написи на різних предметах.
ЕПІПАЛЕОЛІТ (від грець. - ері - після і
ІШ ІШ 'ІШ П ДІфЖйййХ.
палеоліт (див.)) - рідко вживане
МЛІ Н ДМІМ (під греці.. сіоппозначення мезоліту.
і г р | м ч і ш Н І дмішш - ш л ю б )- звичай у
ЕПІТАФІЯ (грець.- надгробний напис) Іф й іи іп м у и уіи їл і.с тн і, при яком у
траурна промова на поховальній
ІШЮЙИІ мішнн ш ш дозволялись ТІЛЬКИ
м і* оі оОими один і сус п іл ь н о ї гр у п и
церемонії, напис на надмогильній плиті.
ЕПОНІМ (грець. - той, що дає ім’я, від
ДМИ І * КЬЧІМІМ),
11Д* >КАІ111 іАЛГЗМ ( від грець, епйоп - ірець. ері - біля, за, після і опоша - ім’я) той, що дає ім’я. Предок, засновник роду.
и й(№ДННІ І ІОІіші. сппіЬаІ - людоїд) Д'І'ИД ІІОІДДІІІІИ померлих родичів,
ЕПОНІМНА ПАМ ’ЯТКАархеологічна пам’ятка, яка дала назву
Ю*ДІИ III Ін
іолош ш йіерой“Енеїди”.
археологічній культурі чи періоду.
ІІІ'І ИІІГ (иід дні1,испеия - мідь і грець. ЕПОС (грець ероз - слово, вірш) високохудожні давньогрецькі героїчні
Цім» кнміїїі.)- мідію-кам’янийвік,
иідмиїї пік І еж що халколіт. Період між поеми.
іинішпії І П/мт нмшм віком, коли мідь
ЕПОХА - проміжок часу у розвитку
ні Дії ііідоніїим матеріалом для
природи та суспільства, що має свої
характерні риси.
іііигиіитчіїїн знарядь праці та зброї,
ЕРАТО (грець.- лю б’язна, мила)-муза
цім імирокі іму микорисганні каменю.
любовної, еротичної пісні. Зображува
І І К ( XIII ІІ( )І І - ц т .в к л а д е н ь .
«МИТО реї іь. соя - зоря і Іійюя - камінь) лась молодою жінкою з лірою в руках.
рі імомаш і пі за формою куски каменю, ЕРКЕР (нім.) - частина внутрішнього
імі мнимі. по краях вищерблени. Термін
простору будівлі, винесена за його
зовнішні стіни нарівні вище 1 поверху.
і «шин імм для предметів, які
ЕРОТ - грецький бог кохання. У римлян
іімжіілікь найдавнішими людськими
-Амур.
іііириддмми. У наш час вважається що
ЕСКАРП (франц.) - внутрішній схил
п о т и ! під дією сил природи.
зовнішнього валу чи штучна крутизна
• м (і рідіь ) богиня ранкової зорі,
природного схилу перед укріпленням.
мі...........
вітрів: Аргеста ,Б о р е я ,
ЕСКУЛАП - бог здоров’я та медицини у
ін/ іі/ чі І Пита. У римлян -А в р о р а .
древніх
римлян. У греків - Асклепій.
1111 САМА (грець,-напис)-первісноЕТИМОЛОГІЯ
(грець, еіутоп пініп т і іінм 'и г н и к а х ,ж е р т о в н и к а х .
правильне тлумачення слів у світлі їх
І Ід ипічною рисою була точність
походження) - вчення про походження
•Ні Ді ННІІ'іііііі Серед тих, що дійшли до
та
значення слів, встановлення спільних
імі , ііиічну час гину становлять
коренів
різних мов.
иуирнбиі.
ЕТНІКОН - найменування, дані іншими
II11 І'АФІКА (під і рець. ері§гарЬо народами.
піннії| Іічоричната філологічна

III II
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ЕТНІКОС - форма існування етносу.
Термін найчастіше вживається у
значенні "національність", (напр.
алазони Скіфії, роксолани Сарматії,
греки Бактрії, берендеї Русі, ін.)
ЕТНОГЕНЕЗ (грець, еіїтоз - народ і

Є

ЄВАНГЕЛІЄ (грець, еуапдеііоп - блага
вість) - ранні християнські писання у
яких оповідається про життя Іісуса
Христа та його вчення.
ЄВР (грець.) - бог східного вітру
£ Є П Є 8І 5- П О Х О Д Ж Є Н Н Я , Д ж е р е л о ) (вранішнього).
походження народів.
ЄВРОПА - божество землеробства, і
ЕТНОГРАФІЯ (грець. - опис народів,
від грець. еіЬпоз - народ, плем’я і §гарЬо Зевс, з ’явившись у вигляді бика,
викрав Є. і привіз на Кріт.
- пишу) - історична наука, яка вивчає
Викрадення Європи широко
культурні та побутові особливості
розповсюджений у мистецтві сюжет.
народів, розвиток цих особливостей,
ЄВТЕРПА, ЕВТЕРПА (грець.) - одна з
проблеми походження, розселення,
дев’яти муз, покровителька ліричної *
культурно-історичні взаємовідносини
поезії. Зображувалась молодою жінкон
народів. Цю ж науку називають
з подвійною флейтою.
етнологія.
ЄВХАРИСТІЯ (грець. еисЬагіяІіа ЕТНОЛОГІЯ (грець, еіїїпоз - народ) вдячна молитва) - у живописі - сцена
див. етнографія.
причастя.
ЕТНОНІМ (від грець. еїЬпоз - народ і
ЄНДОВА (укр.- жолобниця) -1)
оп ота - ім’я) - назва народу.
розжолобок даху; лійка водостічної
ЕТНОНІМІКА - історико-філологічна
труби; 2) низька велика мідна братина
наука, що вивчає назви етнічних груп.
ЕТНОС (грець. - народ, плем’я) - народ, (чаша).
ЄПАРХІЯ - церковно-адміністративні
як специфічний вид спільності, яка
територіальна одиниця на чолі з
склалася в умовах територіальної та
єпископом.
соціально-економічної єдності, має
ЄПИСКОП - у православній, като
особливу самоназву, свою мову і
лицькій та англіканській церквах культуру, спільну етнічну самосвідо
мість, включаючи уявлення про спільне вищих духовний чин, глава церковноадміністративної одиниці (єпархії).
походження.
ЄПІТРАХИЛЬ (грець.) - частина
ЕФЕС (нім. Сеіазз)- перпендикулярне
богослужебного облачення правослаї
перехрестя між лезом та руків’ям меча.
ного священика. Являє собою широку
Форма Е. є культурним та хронологіч
ним показником. Він може бути прямий, стрічку, що надягається на шию, два
довгих кінці якої спускаються у
овальний, серцеподібний, брускоповигляді передника.
дібний, метеликоподібний та ін.
ЄРГАСТЕРІЙ - майстерня у
Стародавній Греції.
ЄРЕСЬ (грець.- особливе віровчення) -
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з'явились у пізньому палеоліті.
ЖЕРТОВНИК - див. алтар.
ЖОЛОБНИЦЯ - див. єндова.
ЖОРНА, ЖОРНА РОТАЦІЙНІ (рос.
ротационньїе жернова) - пристосування
для розмолу зерна. Вони з ’являються у
римський час на зміну зернотерці.
їйІ*уіч.
’ХИД!ІЛ (і рсць.) -міфічна
Складаються з двох каменів, які на
ійИІйЖІНкн-шшівзмія. М ала від
відміну від зернотерки, обертаються
один на другому навколо осі. За тим же
к/ММії трьох синів; один з них Скіф
принципом влаштований млин, де
«чий родоначальником скіфів.
жорна приводяться у рух силою води
(млин) чи вітру (вітряк).
ж
ЖОРСТВА (рос.- дресва) - домішка
МНІ.ІІ1ІК культова чи поминальна
подрібнених камінців у глину, що
імірудй і каменю.
збільшує вогнестійкість та попереджає
ККІ’ І НА дари, які приносились богам розтріскування керамічних виробів під
іа іижпр чи нгртонник.
час висихання (див. шамот).
МіГІН ШО'ІЛИЯННЯ-обряд
ЖРЕЦІ - суспільна група, яка у
іржичпрннм богам рідин (вина, води,
політеїстичних релігіях виконує
ючона.очії).
функції посередництва між людьми і
КИПІМ )І ІІ'ИІ ІОІІІЕННЯ - ритуальні
надприродними силами, а також
її, які підносяться до найдавніших
виконує релігійні обряди иммгшнг форм. З допомогою жертви
жертвоприношення, молитви ін.
іммні йдись «примати прихильність
Слово “жрець” походить від
ні їй, ЙІДМ0ОТИ нещастя, спокутати вину, старослов’янського “жреть” рінійсш йдячністьта ін. Об’єктом Ж.
приносити жертву.
учи усе, ми» люди аішжали необхідним
нінннм для жіптя. Ж. були безкровні.
^МмаиріЮш плоди,їжа. КровавимиЖ. з
ЗАБОРОНА - виносні бокові галереї на
учи Принесені тварини. Частину Ж.
оборонних стінах часів Давньої Русі та
іійчюийли, а частину поїдали ті, що
юріиукачи і а жреці. Ж. здійснювалися пізніше.
ЗАБРАЛО - рухома частина шолома, яка
МййМ Уформі ттичних дарів
мЮрнжмнь)
захищала обличчя воїна від ударів
«ЦІННИК 11А( КІ ЛБНИЙ малюнки холодною зброєю.
<(И>ІЄІЮІ чашини на поверхнях природ- ЗАВАЛ - загорожа зі спиляних дерев,
каменів, снігу та ін. на шляху просуван
ия нвчер, тшігін, скель, великих
ня ворожих військ. Влаштовувався у
йманій (кам'яна могила), зроблені
ніюрнчмиїм» фарбою. Перші малюнки
місцях де обхід неможливий.
тіМ(іи» НЧСННИ, я к е

п р о т и с т о їт ь

м«>|іч*ічшям п а н у ю ч о ї церкви.
І'ІІІІІИ -богиня омсти в грецькій
Чі/ч
у римлян - Фурія.
ФММОК російська назва таляра,
ІКНИ у іітчпій кілі.кості імпортувався

37

ЗАГОВОР, ЗАКЛИНАННЯ - тексти
магічного змісту, які використовують
для досягнення певних сподівань. Вони
є звертанням до богів, стихій, природ
них об’єктів з проханнями чи наказами.
Вони є основними компонентами
багатьох ритуалів.
ЗАКЛАД - перекриття входу у
поховальну камеру. Це можуть бути
дерево, камінь, амфори та ін.
ЗАКОМАРИ - півкругле чи кульовидне
завершення верхньої частини зовніш
ньої стіни у давньоруських церквах,
відповідає внутрішній формі зводу.
ЗАКРИТИЙ КОМПЛЕКС - див.
археологічний комплекс.
ЗАЛІЗНИЙ ВІК - історичний період,
коли залізо стало основним матеріалом
для виготовлення знарядь праці та
зброї. Завдяки своїм очевидним пере
вагам швидко змінює бронзовий вік. У
деяких місцях земної кулі, наприклад, в
Африці, залізо стало першим металом,
а у Америці з ’являється лише з
прибуттям європейців.
ЗАМОК - укріплене житло феодала. З
ХІІІ-ХУІ ст. поступово перетворюється
на складні комплекси будівель і врешті
у палаци.
ЗАМЧИСЬКО - залишки стародавнього
замку.
ЗАПЛІЧКИ - уступ, сходинка вздовж
краю могильноїями. Служив опорою
для дерев’яного чи кам’яного пере
криття. Інколи на них зустрічаються
предмети поховального інвентарю,
напр. колеса від поховальної колісниці.
ЗАПОВІДНИК - територія, на якій є
пам ’ятки історії, архітектури, мистецтва
та ін., яка охороняється законом. У
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культурно-історичних 3. недоторканими
зберігаються не тільки пам’ятки, а й
особливості місцевості (рельєф,
рослинність).
ЗАСІЧНІ ЧЕРТИ (лінії) - система
оборонних споруд для захисту від
кочовиків південих і південно-східних
околиць Російської держави у ХУІ-ХУ
ст. Складалась з валів, ровів, частоколі
які доповнювали природні перешкоди.
ЗАСТАВА - місце в ’їзду та виїзду з
міста, яке охоронялося вартою. У
Західній Європі цю функцію
виконувала міська брама.
ЗАТВОРНИК - монах, який для більше
відлюдності “затворюється” у келії чи
відлюдненому місці.
ЗАХОРОНЕННЯ - див. поховання.
ЗАЧИСТКА - методика археологічних
розкопок з допомогою якої дбайливо
зачищається верхній горизонт та стінк
розкопу. Це дає можливість спостеріга'
різницю у кольорах та структурі
поверхні ґрунту, що важливо під час
відкриття архітектурних планів,
стовпових чи могильних ям та багатьо
важливих конструктивних деталей.
ЗБИРАЛЬНИЦТВО - давня форма
господарства, яка полягає у збиранні
диких рослин, грибів, ягід, слимаків д
споживання. Поряд з мисливством і
рибальством було однією з форм
привласнюючого господарства.
ЗБРОЄЗНАВСТВО - вивчає історію
розвитку зброї, військової техніки, її
виробництва та використання.
ЗБРОЯ - загальна назва пристроїв та
засобів, які застосовуються для нападу
та захисту.
ЗБРУЯ КІНСЬКА - приналежності, які

нніяі нині і. іш коня під час використан
ім Нін и для верхової їзди, перевезення
гііі Мн, волокуш, повозки, саней,

напаювались на поверхню ювелірних
виробів. Широко застосовувалась у
античному та давньоруському мистецтві.
ЗЕФІР, гр. - західний вітер у грецькій
Іпьі мнпні'іюдарсі.кихзнарядь.
11111 ні в11мміо 11. іш всрхову та тяглову.
міфології.
ІІІІІЧЛІІ уішнльнене позначення
ЗИМІВНИК - хутір, на яких у мирний
час проживала більшість населення
Ф/ітШ, що відиосятьсядо певного
запорізького козацтва. Тут знаходились
ІИМЦІ'і ( 'і ІОСІГ)людської діяльності,
ІИІІІІ ІІГ|Н)ДП(ТІіСЯ відпоколіннядо
їх родини та господарство.
ЗИНДЖАНТРОП (2іпіапІгорш,
ІІІМШІІМИИ.
АшігаІоріїЬесш Ьоікеі) - ранній
II МЛИНКА-споруда, на зріст
представник австралопітеків. Жив біля
ніинінм ішдпблспа у землю. Дах
1,75 млн. років тому. Відкритий у
іінрів 11.ся на землю по краях ями
1959р., М. Лікі в ущелині Олдувей
див. нііиін тшнка).
(Танзанія). Це залишки перніої людини.
НИІ'ПІII10 ( ТІ ІЛЬ- умовна назва
ЗІККУРАТ - прямокутний східчатий
іііііШ|іеиоі о у давньому декоративнохрам шумерів та ін. мешканців Межи
і|жяаадішму мистецтві певного
і н чіп іііСіринії'ішя тварин. Для нього
річчя. Вони символізували гори півночі,
звідки шумери прийшли у Півд.
ін|нім*рнІ риси зображення тварин
ні чиг і т і їх тіла, сцен терзання та ін. Месопотамію. Будувались з сирцевої
ІІіірнкп иідпмий скіфський З.С.
цегли та облицьовувались випаленою.
II ІН ( 11ІІЗ(І..) - верховний бог греків,
Легендарна Вавілонська башта - 3. у
щр І ОІ єні. богів і людей.
Вавілоні (див. мастаба).
II МЛІ К<ІІІАЛКЛабоПАЛКАЗЛАТНИК - перша золота монета
карбована у Київській Русі з кінця XИ
■дерев’яний інструменту
МИ ИИІ ИІІ от і рспої з однієї сторони
поч.ХІ ст. За Володимира Святославича.
нічиї, яка використовувалася для
ЗЛОТИЙ (польск.) - назва золотої потім
ніннчііія ігмлі Застосовувалась у
срібної монети у Польщі.
іОі 11ні ін.ііііні.КПХ общинах для
ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ - спеціально
виготовлені людиною предмети
ІМйІІІІУІІІІІІІІН коріння.
II ІЛИ Н І І'КЛ примітивне
добування засобів існування. Вміння
і|ип її» \ ■іїї1111н для розмолу зерна, яке
виготовляти З.П. - головна відміна
'ВЛЯДИчіп ь і двох каменів. Поверхня
давньої людини від тварини.
111* 111-111 н і рублю твердого каменю в
ЗОДІАК (грецьк,- звіриний круг) -12
ірнії* 1 1|ніПпти згладжувалась і
сузірь, через які в своєму річному русі
иіііуіиічч і Ідлііиидиої форми. Зверху по
по небу проходить сонце. В сиву
нчіму ійріи і ри 11 пралось розтирачем. У давнину були названі переважно
німі і,кні! чиг шмііиосп.сяжорнами.
іменами тварин: Овен, Тілець, Близню
И' І'111. чріПіісііі.кі (діаметром від 0.4
ки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон,
іімі нмніїї, і рінні за мідні кульки, які
Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби.

ИІЛЛКЛ
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ЗОЛОТЕ РУНО - у грецьких сказаннях
- шкіра золотого барана.
ЗОЛОТИЙ ВІК - в уявленні багатьох
давніх народів найбільш рання форма
людського існування, коли люди були
вічно молодими і щасливими. Міф
виник в період становлення класового
суспільства.
ЗОЛОТНИК - дрібна вагова одиниця
для зважування дорогоцінних металів 4.267 г.
ЗОЛЬНИК - насип у вигляді кургану з
попелу та землі. У насипі зустрічають
предмети домашнього вжитку та
культу. Відносно трактування немає
єдиної думки. Вважають залишками
жител, культовими об’єктами та місцем
зсипання попелу з домашніх вогнищ.
ЗОНДАЖ (франц.) - обмежене по
площі розкриття для з’ясування
збереженості нижніх шарів. Наприклад,
у шарі фарби, штукатурки та ін.
ЗОНДУВАННЯ - металічним стержнем
протикають нерозкопані шари з метою
виявлення кам’яних чи інших твердих
конструкцій.
ЗООМОРФНИМ (грець. 200 - тварина,
тогріїе - форма) - звіроподібний,
твариноподібний.
ЗООМОРФНІ ЗОБРАЖЕННЯ зображення у вигляді тварин або
наділене їх рисами.
ЗОРОАСТРИЗМ - релігія, що виникла
на території Древнього Ірану. Заснована
пророком Заратустрою, автором
найдавнішої частини Авести.
ЗРУБ - спосіб спорудження стін
будинків та споруд з брусів, що
укладаються горизонтальними рядами.
3. з чотирма стінками називають кліть.

Він є основою у житловому, церковнол
та фортифікаційному будівництві. Ги
час спорудження церков та фортечних
башт часто на 4-х стінний 3.
{четверик) ставили восьмерик меншої
розміру. Він був зручний для переходу
від квадратового 3. до округлого купол
ЗУБЦІ, КРЕМАЛЬЄРИ - завершення
стін давніх та середньовічних фортец
башт, мостів та ін. Бойові прорізі на
зубцях та просвіти між ними слугувал
бійницями верхнього бою.
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ІДЕОГРАФІЯ (від грець, ісіса - ідея і
§гарЬо - пишу) - писемність, окремо
намальований знак якої (ідеограма), ні
значення цілого слова - поняття.
ІДОЛ (грець.- зображення) - скульп
турне зображення язичницьких богів,
виготовлене з каменю чи дерева.
ІЄРОДУЛИ (грець.) - раби та рабині,
або служителі, що належали храму.
ІЄРАРХІЯ, ІЄРАРХІЧНЕ
СУСПІЛЬСТВО (від грець. Ьіегаз священний і агсЬе - влада) - суспільст
у якому проходять процеси соціальної
та майнового розшарування.
ІЄРОГЛІФИ (від грець. Ьіегоя священний і §гарЬо - пишу) - буквальї
“священні письмена”. Знаки
давньоєгипетського письма з III тис. д
н. е. до IV ст. н. е. Писатись на папіру
або вирізались на камені чи металі.
Піктограми чи ідеограми у формі
малюнка означали цілі слова. У
широкому розумінні термін
застосовується також для інших форі
письма, заснованих на піктограмах.

покійного у могильній ямі чи склепі. В
залежності від положення тіла
розрізняють витягнуті чи скорчені
поховання (див. також кремація).
ІНДУСТРІЯ - у археології- певний
набір типів та прийомів обробки
кам“яних знарядь, який дозволяє
припускати, що вони є продуктом
одного суспільства.
ІНІЦІАЛ (лат. іпііішп - початок) заплавна літера на початку тексту або
глави у рукописах та першодруках, яка
часто прикрашалася орнаментом або
П ри і ) н е р н іе ііо т а к н а з и в а л о с я б у д ь фігурними зображеннями.
им і птцснне з о б р а ж е н н я , н е з а л е ж н о
ІНІЦІАЦІЇ (лат. іпігіагіо - посвячення) їй і о і о , ч и н о н о в и к о н а н е н а д о ш ц і ( т е ,
поширена у первісному суспільстві
ю ми зараз н а з и в а є м о і к о н о ю ) ч и н а
система обрядів, пов’язаних з перехо
і ІНІ ( і/ і/ нз на. мотка). В о с н о в н о м у
дом юнаків і дівчат до стану дорослих.
і н и і і і у п м м ми д о ш ц і п о в е р х л е в к а с у
Вони зводяться до уміння володіти
ІЧІІИМН ф а р б а м и .
(11|IIII І'АФІН (відгрець, еікопзброєю та полювати, виховання
іПраймчшм, образ та цгарЬо - пишу) - витривалості та дисципліни,
дотримання звичаїв, засвоєнню обрядів,
іиімрн зображення особи, образа,
релігійних норм та ін.
мчім, п о д ії їв ін., виконаних
ІНКРУСТАЦІЯ (рос. инкрустация - від
мнімінгіїими, скульптурними,
піфічними ні ін. засобами.
лат. іпспшШіо- покриваю шаром,
11 )| |( X | А (' і ісрсгородка з рядами
декором, викладаю мармуром) - особ
ливий вид декорування виробів
іішіінн) Інші, яки відділяє олтар від
з іонної чаг і инн православного храму. вставками з золота, срібла, кістки,
перламутру, дерева та ін. (див.
ІІАДА
імррівський епос, який
ииуі оОиоі у Г|И)Ї.
інтарсія).
ІНКУБАЦІЯ (лат.)-у греків та римлян
ЛАМ мусульман - керівник
мін ііужінни у мечеті та глава общини. звичай залишатися на ніч в храмі, щоб
,1111 РАК 1 ініислитель. У давньому
побачити сон, що передрікає майбутнє
або ж отримати одужання від хвороби.
•мі ночмізііііі і и іул переможного
імноиодіїи І часів Августа (з 27 р. до
ІНКУНАБУЛИ (лат. іпкипаЬиІа в ) ініуиіоііоііндержави.
колиска) - першодруки. Усі книги видані
від початку книгодрукування до 1500 р.
11ІРРІII (на і найди) - держава, на
•ні ииііі і ч о ї і ь Імператор. Часто мала
включно.
ІІІІЧІІІМІЬІІІ НОІІОДІІІІІЯ.
ІННОВАЦІЯ (від лат. іппоуайо II УМАІІІН
ш таннятіла
оновлення) - див. традиція.

I I ) >||| >< II ■лінія на географічній
|н|м і, ний ии іііачас кордони поширення
іммміниі ниищи у різних його місцевих
Ирійнійн
І*ЛІ' (Нін Ікмгш) - згідно грецької
іНі/иингН пні Дедила. Полетів зі своїм
ЙН.НИМ і Крил. І. надто наблизився до
ІИШИ і Н іі К, яким були скріплені
і й і і и м | і і и і зроблені Дедалом крила,
оііймуи І уш т у море, яке стало
й і і і и й і і і с и Ікарійським.
СОІІА (і рсць. сікоп - зображення,
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Ш О К -монах у православ’ї; узагальне
на назва монахів незалежно від їх сану.
ІНСІ (рос. енси) - переносні протикавалерійські засоби у вигляді зкованих
шипів, що стирчали у чотири сторони і
при розкиданні їх на дорозі один з них
завжди стирчав догори. Широко
використовувалися у Давній Русі.
ІНСУЛА (лат. іпзиіа) - квартал у
римському місті чи таборі, спланова
ному за сітчастою системою.
ІНТАЛІЯ (італ. іпІаДіо) - малюнок,
вирізаний на камені або металі, частіше
всього на печатках (див. гема, камея).
ІНТАРСІЯ (від італ. іпіагзіо інкрустація) - інкрустація дерев’яних
предметів врізками з інших порід
дерева (див. інкрустація).
ІНТЕГРАЦІЯ (міжетнічна) (від лат.
іпіещайо - оновлення) - вид об'єднавчих
етнічних процесів. Полягає у взаємодії
різних етносів, яка супроводжується
формуванням у них спільних культурнопобутових ознак. Не викликає зміни
етнічної самосвідомості та утворення
нових народів, (див. консолідація)
ІНТЕРГЛЯЦІАЛ - теплий період між
двома оледеніннями.
ІНТЕР’ЄР (франц.) - внутрішній
простір будинку чи приміщення.
ІНТРОНІЗАЦІЯ - урочисте возведення
на престол (трон) новообраного папи (у
римо-католицькій церкві) або
патріарха (у православ’ї).
ІОНІЙСЬКИЙ СТИЛЬ (ордер) - має
струнку колону з базою, стволом
прорізаним канелюрами. Капітель
складається з двох волют. Антамблемент інколи без фризу, архитрав з
трьох горизонтальних полос; фриз

часто покривається рельєфом.
ІПОСТАСЬ (грець.) - у християнстві
поняття, що характеризує особливост
кожного з осіб троїці.
ІПОДРОМ (грець.) - місце кінних змага
ІРИДА (грець.) - богиня райдуги. По
уявленням древніх з’єднувала небо і
землю, вважалася посередницею між
богами та людьми, яка передавала во:
богів.
ІСІДА, ІЗІДА - богиня в давньоєги
петській міфології, дочка бога землі т
богині неба, сестра та дружина верхо:
ного бога Озиріса, уособлення мате
ринства і опіки, моральності, богиня
життя та здоров’я. Найважливіша з
богинь Древнього Єгипту.
ІСОПОЛІТІЯ (грець.) - рівність
громадянських прав. Надання
іноземцям громадянських прав.
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧШ ОБЛАС
- території, на яких формуються події
культурно-побутові особливості.
ІСТОРІОГРАФІЯ (від грець, ійогіа історія, дослідження минулого і старії
пишу) - тобто, опис історії. Спеціальн
історична дисципліна, яка вивчає
історію розвитку історичних знань,
історичної думки.
ІШТАР - богиня кохання та відтвореь
людського роду, богиня планети Вене
у Шумері, Аккаді, Асірії, Вавілоні.
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КАБАЛА (від араб, кабела - розписка
одержанні чийогось зобов’язання) залежність боржника від кредитора, і
у різні часи являла різні форми
експлуатації, включаючи можливість

ч пін залежним працівником чи навіть
>уім проданим у рабство.
іЛІ.ІІ-ІІ нижчі божества, що відповіІИІІИ IIIІ їлодючість землі, підземний
ич пні., рятували мореплавців від бурь,
і АІ»( ЛАЖ (франц. саЬоІа§е) шніїнння вздовж берегової лінії, на
ндміну від плавання у відкритому морі.
Ннрі'іняють малий К. (між пунктами у
пиіпму морі) та великий (між портами
нш цінованими у різних морях).
ІА ПАЛ ЕР (фр. сЬеуаІіег - рицар) -1 ) у
р/ннМ віки член рицарського ордену;
івирннський титул у Італії та Іспанії; 2)
КЮЙа, нагороджена орденом,
і АНАЛ ЬЄРА (польськ.; рос,11ірпжсвая башенка) - невеличка
Ьштш, розташована на куті бастіону.
І ЛІ АН - титул голови держави у давніх
тряських народів.
■АІ ЛІ ІАГ військово-політичне
•Гм ді шння ранніх тюркських народів,
і ЛДИДО, КАДИЛЬНИЦЯ - металічна
іншії, підвішена на 3-4 ланцюжках,
ті в т і ієна тліючим вугіллям, ладаном
н ін, ароматичними речовинами,
її наіристовується у християнському
і»її оелужінні. Більш рання форма іурильниця.
і АД VІ (ЕЙ, КАДУКЕЙ жезл,
ІІКШИТИЙ двома зміями, атрибут
і /шеса - Меркурія. В давні часи
шпиця, обвита зображеннями змій
Іуди емблемою вісників, глашатаїв,
шрлнмснтарів, гарантуючи їм
Іідоторканість. У нові часи К. імблсми торгівлі.
ІАЧАІІ (рос,- котел) - велика
.ін і илічіїа посудина для приготування
ті, головним чином у кочовиків.

Найчастіше має округлу форму та
ручки для підвішування над вогнем.
КАЗАРМА (від лат. сага - будиночок) спеціальна будівля для розміщення
військових.
КАЗЕМАТ (від франц. - са/етаїе, італ.
сагатайа - кімната с товстими стінами)
- приміщення в оборонних спорудах,
яке захищає склад зброї та боєприпасів
від вогню супротивника.
КАЗКА (рос.- сказка) - один з жанрів
усної народної творчості, де у своєрід
ній художній формі знайшли відобра
ження соціально-критичні мотиви.
КАЛЕНДАР - циклічна система
вимірювання часу. Основою її був рух
Сонця по небосхилу за яким визна
чали такі одиниці як доба і рік. По
фазах Місяця визначали місяць. У
давньому Єгипті існували два К. місячний і сонячний. У Римі літо
числення велось від заснування Риму
(753р. до н.е.), у Греції по Олімпіадах
(починаючи з 776р. до н.е.).
КАЛІБРОВАНІ ДАТИ - дати, у
визначені яких З Д О П О М О Г О Ю точних
методів (напр. С14), зроблені перера
хунки від наш ої ери, тобто календарні
дати (див. некалібровані дати).
КАЛІОПА (грець.) - дев’ята і старша з
дев’яти муз. Муза співів, епічної поезії;
її постійними атрибутами були стиль і
навощені дощечки.
КАЛІПСО (грець.) - німфа острова
Огігія, що тримала 7 років у полоні
Одісея.
КАЛІПТЕР - вузька півкругла або
гранчаста черепиця, призначена для
перекриття щілин між плоско
укладеними керамідами.
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КАЛІРСШ (грець.) - річкова німфа.
КАЛІСТО, КАЛІСТА (грець.) аркадська німфа. Гера перетворила її
на ведмедицю, а Зевс дав їй
безсмертя, перетворивши на сузір’я
(Велика Ведмедиця).
КАМЕРАЛЬНА ОБРОБКА - наукове
опрацювання у лабораторних умовах
матеріалів, які були одержані під час
польових досліджень.
КАМЕРНА ГРОБНИЦЯ - поховальна
споруда з каменю. Могла слугувати для
одноразового групового поховання чи
склепом для послідовного захоронення
членів родини.
КАМЕЯ (франц.) - невеликий дорогий
камінь з вирізьбленими на ньому
рельєфними зображеннями. Часто
вирізались на багатоколірному камені:
фон - одного кольору, зображення іншого (див. гемма).
КАМІН (нім.) - кімнатна пічка з
широкою відкритою топкою та прямим
димоходом, яка зігрівала кімнату
безпосередньо полум’ям палива, що
горіло в ній.
КАМКА - морська трава, яка викорис
товувалась у багатьох степових
культурах бронзового та залізного
віків як підстилка у поховальній
камері. Інколи з неї були сплетені для
цієї мети спеціальні мати.
КАМЛАННЯ - див. шаманізм.
КАМ'ЯНА БАБА - кам'яна скульптура,
що зображує жінку чи воїна. Залишені
багатьма кочовими народами (скіфами,
половцями, печенігами та ін.). (див.
стелла).
КАМ'ЯНИЙ ВІК - найбільш ранній
період в історії людства, коли основні
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знаряддя праці виготовлялись з камен
кістки, дерева та рогу. Датування та
тривалість К. в. у різних регіонах Зем
не однакові. Розділяється на періоди:
палеоліт, мезоліт, неоліт.
КАНДЕЛЯБР (від грець капсіеіа свічка) - масивний підсвічник для
декількох свічок.
КАНЕЛЮРИ (франц.) -1) Вертикали
широкі жолобки, що йдуть паралельн
на стволі від основи до капітелі колоі
чи пілястра і слугують її прикрасі. 2)
орнамент у вигляді широких жолобкії
на поверхні посуду.
КАНЕФОРА (грець.) - буквально, та, і
несе на голові кошик з квітами чи
фруктами. Те ж, що каріатіда (див.
також кора).
КАНІБАЛІЗМ (від іспан. сапіЬаІ людоїд) - див. антропофагія.
КАНОНІЗАЦЯ (грець, сапопі/о узаконюю) - у католицизмі та право
слав’ї акт причислення до сонму святих
КАНОПА - у відповідності з
поховальним звичаєм давніх єгиптяі
під час виготовлення лгумі внутріїш
органи помішувались в окремі
посудини, які потім встановлювалис
у могилі. Посудини закривалися
кришками у вигляді голів синів Горе
КАНФАР - давньогрецька посудина
для пиття у формі кубку на високій
ніжці з двома вертикальними ручка»
Виготовлявся з глини чи металу.
КАПЕЛЛА (італ. сареііа - каплиця)
невелика культова споруда для
приватних богослужінь,молитов і
зберігання релігійних книг у
католицькій і англіканській церквах
КАПІТЕЛЬ (лат. сарііеііит - головкі

каменів, яка зараз становить 0,2 г (200 мг).
Н»|ІЙІІМ чмішнт колони, пілястра чи
КАРБОВАНЕЦЬ - див. гурт.
>НійМй, ми ику спирається архітрав.
КАРБУВАННЯ - відтиснення у штампі
ІМІМ'гміш чистина художньої
»|МЯМІ ІММІТ колони.
рельєфних виробів точних розмірів, ваги
і якості, наприклад, виготовлення
(ЛІІІІІЦГ під с і арослав. “капь” і Літяиімн. ііЬиі, сшіуя) - цтняязичнщь- монет і медалей (див. чеканка).
КАРДИНАЛ (лат.- головний) - вищий
Нцими* **/ сі труда. Туг же знаходилися
шині Місце нулі.юних підправ.
після папи римського титул у
католицькій церкві.
іАІІЛІІЦИ (рос,- часовня)-1)
ьншінтпііи дім; окрема невеличка
КАРІАТИДА (грець.) - жіноча статуя,
і|Ні|іудн і /мшішн; 2) будова у вигляді
яка підтримує перекриття та заміняє
ММ'йімНйніш роздоріжжі, біля джереколону (див. атланти).
Мі ИИДІі|ичтиіюм бувшої церкви.
КАРКАСНО-СТОВПОВІ
(АІЮ ІІІІ1 під фрапц. саропіеге - ніша) КОНСТРУКЦІЇ ЖИТЕЛ - конструкції
фп^тішіііюіцішш кам ’яна будівля у
стін в основі яких стоять вертикальні
стовпи, що тримають стіну та покрівлю.
іуймму і/нц*ш>чииму/юві, призначена
НІНМ|иіиі'дічііім і|ілапіового обстрілу
Між ними - сплетений каркас з лози на
міну у двох і іроіплсжних напрямках під взірець тину, який обмащений з обох
ІШ>Нін п пі і урму. (І Іапівкапонір - у
сторін глиною що утворює стіни.
инніму пшірммку).
Широко використовувалися у
лісостеповій зоні починаючи з неоліту
і АІ*АІІЛІ І ( І’ЛЙ (перс.) - постоялий
ІМІр, МІ імнИ двір у країнах Передньої
(див. глинобитні будівлі, мазанка).
КАРНА, КАРДА (лат.) - богиня іН щ иш ми Дні.
покровителька людського тіла; її ім’я
ІАИАИГ ННА під пал. сагашеїіаМІІМНінИ парусник) - морське
пов’язане з латинським коренем, що
ІШННМДуОни парусне судно, поширенеу означає плоть, тіло.
(ІІІ.ХУІІ
у Ііііпії, Іспанії,Португалії. КАРНИЗ (грець.) - горизонтальний
ІІНМММИІ ннсокі надбудови, 3-4щоглита виступ на стіні, який підтримує дах
НДНДінии маїнсміоі віт рил. Мала високі споруди та захищає стіну від стікання
МрМОіМІ НМігіі І Іа К. Х.КЬлумбздійснив води; виконує декоративну роль.
Увінчуюча частина антамблементу чи
ИМІМНІИ чн|№ і Атлантичний океан.
фронтону.
і а ш і Иі Ніііди 11- від араб, кират нрМНі НДййінніу вага одного з видів
КАРТА АРХЕОЛОГІЧНА - складається
шляхом нанесення на топографічну
ИЙЙММІУІУвала мірою ваги) -1) міра
основу окремих археологічних знахідок
« нмчвннй вміс і у доротцінного
НМйНУ у гимаві аГю виробі, при цьому
або прикмет за допомогою умовних
позначок.
іИИН шивші відповідає 24 К., звідси 1
її* \ІН Чйілнні (іуді, якої ваги чистого КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД нанесення на карту певних
НЧМИНІІІІНпі 11 меі алу; 2) одиниця
археологічних пам “ятників дає
ІЙМІрУйнмаїїи іа інших дорогоцінних
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можливість наочно уявити просторове
які використовувались для поховання і
розташування прикмет або
християн та юдеїв у Римській імперії. 1
артефактів, територію розповсюд
Відомі у багатьої римських містах.
ження, розміщення вздовж торгових
Найбільш відомі К. у самому Римі
І
шляхів, кордонів, співпадіння з місцями пов’язані з християнськими чи єврейсь»
історичних подій, грунтами, рослинніс кими общинами. У період гонінь на
тю, розповсюдженням мов і т. ін.
християн тут збиралися члени їх
КАРТУШ (франц.) -1 ) група знаків
общин. Для поховань використовува
(ієрогліфів), обведена овалом; 2) ліпне
лися невеликі приміщення (крипти),
чи графічне зображення у вигляді щита стінні ніші, які закривали плитами чи і
чи розгорнутого свитку, на якому
замуровували.
поміщені знаки, емблеми, герби та ін.
КАТАПУЛЬТА (лат. саїариііа, від Греції
КАСІОПЕЯ, КАСІОПА (грець.) - мати
каїареііех - кидати з силою) - давня
Андрамеди. Її ім’ям назване одне з сузірь.
метальна машина. Використовувалась
КАСАНДРА (грець.) - троянська
під час штурму укріплень. З її допомо
царівна. Закоханий Аполон наділив її
гою кидали у ворога каміння, ємкості з
даром пророцтва, але коли вона
горючою рідиною.
знехтувала його кохання, зробив так, що КАТАФРАКТАРІЙ (грець,- закований у
її пророцтвам ніхто не вірив. Вона
панцир) - особливий вид кінноти у
марно передрікала загибель Трої. В
деяких народів. Тіло вершника захищаі
сучасній мові - людина, яка передбачив лусковидний панцир, голову - шолом з
ши нещастя, не в змозі нічого вдіяти і
забралом. Коні також були у панцирі.
не в змозі переконати інших вжити
Основне озброєння - спис.
заходів для його відвертання.
КАТЕХИЗИС (грець.) - книга, у якій
КАСТА (від португ. сазіа - раса, рід) -1 ) міститься коротке викладення хрис
замкнута спільність людей, яка історич тиянського віровчення, призначена для
но походить від їх професіональної
початковоїрелігійної освіти.
спеціалізації або особливої історичної
КАУРІ - черепашка морського молюска
приналежності; 2) замкнута група
роду Сургаса, який жив у басейні
людей, місце якої у суспільстві визна
Індійського та Тихого океанів. Були
чається власними звичаями і законами.
предметом торгівлі і доставлялися у
КАТАКОМБИ (італ. саїасотЬа Європу з берегів Червоного моря. З
підземна гробниця) -1) специфічні
кінця неоліту поширені на території
поховання бронзового віку степової
України, де використовувались як прикра*
зони, де у могильній ямі з боку чи з
си, а пізніше, очевидно, і як гроші.
боків зроблена ніша (підбій) у якій
КАФЕДРА (грець.) -1 ) у християнській
здійснювалося поховання. Такі похован церкві підвищення для проповіді; 2)
ня під курганами дали назву катакомб
крісло зі спинкою і підлокітниками, яке
ної культури; 2) підземні приміщення
стоїть у центрі середньої частини
природного чи штучного походження,
собору на підвищенні (на
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І|Мієрейському амвоні). Наньомупідчас
(киї ісі іужіння сидить архієрей. Звідси
НІииіо поняття кафедрального собору.
КА'МІДРАЛЬНИЙ СОБОР - собор у
ііиіму править місцевий єпископ.
КАХЛІ (нім.) - керамічні блоки,
Порожні всередині і покриті з
(нинішньої сторони поливою. Викорис0жук п ься для будівництва печей.
КІІАДР (італ.) - камінь для кладки
VI Ні. який обтесаний у формі кубу чи
Паралелепіпеда.
КІІЛДРАТ РОЗКОПУ - під час
щпсологічнихрозкопок досліджувана
Иоисрхня для більш детальних
вимірювань та описів ділиться на
шшдрати. Здебільшого квадрат має
розміри 2x2 м. На античних пам 'ят
ках та архітектурних об’єктах - 5x5 м,
оа палеолітичних - 1x1 м. По К.Р.
оілхідки заносяться у опис. Стінки
анадрагу чи розкопу є об’єктами
1тратиграфічних спостережень.
І<ІІА) (РИГА (лат. циасігфа - четвертна
упряж) - бігова колісниця з чотирма
мі іряженими в один ряд кіньми. Посту
пнію ііабула значення почесної колісниці.
Ьа іршкувалася на триумфальних арках та
Іоі11их офіційних спорудах.
КІ ■:111Я, КЕЛЬЯ (грець.) - житло монаха
(мі шахині) у монастирі.
КІ ЛИХ - див. кубок.
КІ и ІЬТ - різновид сокир бронзового та
раннього залізного віку у яких втулка
(находиться з обушної сторони. Назва
походить від народу кельтів, яким у свій
час приписували їх походження.
НІ ІІАССА(тюрк.) -молитовний дім
юдейської секти караїмів.
НИК )ГАФ (від грець. кепоїарЬіоп -

порожня могила) - символічний обряд
поховання, при якому відсутній похо
ваний. Надгробок людині, останки якої
лежать в іншому місці або не знайдені.
КЕНТАВРИ,ЦЕНТАВРИ (грець.)-у
грецькій міфології- лісові демони,
напівлюди-напівконі.
КЕРАМІДИ -1 ) широка плоска черепи
ця з дещо піднятими краями. Стики між
ними на покрівлі перекривалися
каліптерами. 2) керамічні або кам’яні
плити з написами, якими закривали
ніші з похованнями у печерних мо
настирях та усипальницях.
КЕРАМІКА (грець.) - вироби з
випаленої глини. Одна з найбільш
масових категорій знахідок особливо на
поселеннях, де вона використовувалась
як посуд. Почала виготовлятись з
неолітичної доби. Легкість нанесення
орнаменту на сиру глину перед випалом
давала можливість людині виразити
свої творчі можливості. Тому К. часто найбільш інформативна (див. також
теракота, коропластика).
КЕРБЕР - див. Цербер.
КЕРН (грець.) - злі демони, які
уособлюють смерть.
КЕРН - зразок породи, одержаної під
час буріння. Послідовність їх залягання
дає можливість визначити
стратиграфію та наявність культурних
шарів на великій глибині, наприклад на
палеолітичних пам’ятках.
КИБІТЬ - дерев’яна частиналука.
КИБЕЛА - фрігійська богиня плодю
чості, що відроджує вмираючу природу.
КИБИТКА - крита чотирьохколісна
повозка. Використовується кочовими
народами.
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КИКИМОРА, МАРА - фантастична
істота у слов ’янській міфології, злий
невидимий дух. Інколи вважається
жінкою домового.
КИКЛОПИ, ЦИКЛОПИ (грець.) міфологічні одноокі велетні. Вважались
будівниками потужних “циклопічних”
будов (див.).
КИКЛОПІЧНІ (ЦИКЛОПІЧНІ)
СПОРУДИ - споруди з величезних
кам’яних плит, що існували в різних
областях Греції з микенського періоду.
У міфології приписувались кіклопам,
що прийшли у Грецію з Лікії.
КИНДЖАЛ (від араб, ханджар) невелика колюча і ріжуча зброя ближ
нього бою з каменю, кістки, міді, бронзи
чи заліза, що має двосічний клинок.
КИПАРИС (грець.) - прекрасний юнак,
який ненавмисно вбив свого
улюбленого оленя і не зміг зцілитися
від туги. Аполон перетворив К. у дерево.
К. вважається деревом трауру.
КИРАСА (франц. сиігакяе від сиіг шкіра) - захисне озброєння з двох
пластин, вигнутих по формі грудей та
спини (рідше тільки грудей) та з ’єдна
них між собою.
КИРХА, КИРКА (нім.) - лютеранський
храм. Відзначається строгими формами
та скромним внутрішнім вбранням.
КИСТІНЬ (рос.- кистень) - давня
ударна холодна зброя ближнього бою
у вигляді підвішеного на ремінці чи
ланцюжку тягарця (камінь, гиря чи
багатогранна металева відливка),
певної форми, яким наносився удар, а
з другого боку знаходилось коротке
руків“я чи петля для надівання на
кисть руки (звідси назва).

КИФАРА - давньогрецький струнний
щипковий музичний інструмент.
КІАФ (грець.) - посуд у формі чаші з
однією ручкою, на ніжці чи без неї,
виготовлений з кераміки чи металу.
Використовувався як черпак.
КІЛІК - давньогрецька посудина для
пиття. Виготовлявся з кераміки або
металу. Являє собою плоску чашу на
ніжці з двома горизонтальними
ручками. Зовнішня та внутрішня
поверхні покривалися розписом.
КІОТ - спеціальна рама чи шафа для
розміщення предметів культового
поклоніння у багатьох релігіях.
КІСТЯК (рос. костяк) - термін вжива
ний у археології. Теж саме, що скелет.
КЛАД - див. скарб.
КЛАДОВИЩЕ - див. цвинтар,
могильник.
КЛАН (від гальськ. сіап, сіаіппе - рід,
плем’я) - у ширшому розумінні теж, що
і рід. Використовується у значенні
згуртованої групи родичів, або навіть
однодумців.
КЛАСИЦИЗМ (нім., лат.) - один з
основних напрямків європейської
літератури та мистецтва ХУН-ХІХ ст.
Основою його було своєрідне
переосмислення класичного
(давньогрецького мистецтва).
КЛЕВЕЦЬ (рос,- клевец) - ударна
холодна зброя ближнього бою, різновид
бойової сокири з вузьким дзьобатим
округлим чи багатогранним дещо
загнутим лезом (клювовидним, звідси і
назва) та молотковидним обухом.
Призначений для нанесення удару та
пробивання захисних обладунків. У
різні часи виготовлялися з рогу, міді,
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ііршпи, заліза. Широко поширені у
чпиній Русі. Інша назва - чекай.
КЛЕЙМО - знак, що наносився на виріб
(наприклад, кераміку перед випалом) з
іменами їх творців чи власників
майстерень. Широко поширені на
тпичпій та давньоруській кераміці,
виробах ковалів.
КЛІІЙІІОДА, КЛЕЙНОТА (від нім.
КІсіносІ, польськ. кіеіпоі - дорогоцінна
річ, коштовність) - у запорізьких козаків
військові знаки, регалії (знамена,
Лупчуки, труби, литаври та ін.) чи
атрибути влади (булава, пернач), які
використовувались старшинами
віді ювідно до їх посади.
КЛЕР - земельна ділянка для сільського
пкч юдарства у Стародавній Греції (див.
ійкож хора).
КЛИНОК - лезо холодної зброї, бойова
частина рубаючої чи колючої зброї.
КЛИІЮПИС - система письма
Шпаками клиновидної форми, що
іумовлено відтискуванням їх на сирій
шині розщепленою тростинкою.
Никористовувалась у ІІІ-І тис. до н. е. у
Іійі нтьох мовах - шумерській,
аккпдській, еламській, хетській та ін..
КЛІ П' (грець.) - особи, що належать до
духовенства нижче єпископа.
КЛ11РОС (грець.) - постійна рада з
обраних духовних осіб при кафедрі
чщскопа.
КЛ ІО (грець.)-муза історії. Її
постійний атрибут - свиток папірусу
абопергаменту.
КЛІТІ» (укр.) (рос,- клеть) - зруб,
найпростіша конструкція у
дерев'яному будівництві. Прямокутна
Шіоруда, утворена покладеними один

на одного вінцями з стовбурів.
КЛОБУК (тюрк.- колпак, шапка) головний убір православних монахів
циліндричної форми зі звисаючою на
плечі тканиною.
КЛЯШТОР (польськ.) - 1) монастир; 2)
келії монахів у католицьких
монастирях.
КНЕМІДИ - див. поножі.
КНЯЗЬ - вождь племені', з розвитком
феодалізму - правитель держави. На
Русі старший з них називався
великим князем, інші - удільними.
Пізніше - почесний спадкоємний
дворянський титул.
КОБУРА (від турець. киЬиг - піхва,
колчан) - шкіряна сумка, яка
прикріплювалась до передньої луки
сідла. У ній зберігався пістоль.
КОВЧЕГ - див. дарохранительниця та
ковчег заповіту.
КОВЧЕГ ЗАПОВІТУ (ЗАВІТУ),
ААРОМ ГАКОДЕШ - в юдаїзміалтарна шафа для зберігання священих
свитків, розташована біля східної стіни
синагоги.
КОГОРТА (лат. соЬоге - група
зібраних разом людей, свита) первісно військове з ’єднання
римських союзників. Піхотинці
складали К. чисельністю 500 чоловік,
розташованих на флангах легіону.
Пізніше - підрозділ (360-600 чол.)
легіону, який складався з 10 когорт.
КОЗАК (від тюрк.- вільна людина) спочатку людина, яка порвала зі своїм
соціальним середовищем і поселилася
на вільних окраїнних землях; 2)
традиційно - житель Запоріжжя,
нижньої течії Дону, Кубані, Терека.
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КОЛЕСО - одне з найважливіших
винаходів людства. Найдавнішій
малюнок К. знайдений в Урі (3400р. до
н.е.). Спочатку вони були суцільними.
На території України т а у степовій зоні
знаходять у енеолітичних курганах
ямної культури. У передколумбовій
Америці К. майже не використовували.
КОЛИБА (укр.) - чотирьохстінна чи
багатокутна споруда для сезонного
проживання. Наприклад, поширена при
відгінному скотарстві у гуцулів.
КОЛІСНИЦЯ - легка двоколісна
повозка у кінській упряжі. Відома з
бронзового віку. Використовувалась
здебільшого у військовій справі (див.
квадрига).
КОЛОКОЛЬНЯ - див. дзвінниця.
КОЛОНА (франц.) - вертикальна кругла
у перетині опора, яка підтримує балку і
складаєтсья з бази, стовбура, (фруст) і
капітелі. Інколи стоїть окремо, як
монументальна споруда.
КОЛОНАДА (франц.) - ряд колон,
об’єднаних загальним перекриттям чи
антаблементом.
КОЛОС - величезна статуя на честь
бога Сонця, що стояла на острові Родос
та була знищена землетрусом у 224 р.
до н. е. Приписувалась до семи чудес
світу.
КОЛТ - давньоруська прикраса у
вигляді підвіски на скронях. Часто в
них були порожнини для ароматичних
речовин.
КОЛУМБАРІЙ (лат.- ніша голуб’ятні) у Давньому Римі ніші, у яких
встановлювали урни з попелом покій
ного у спеціально збудованих для
поховання приміщеннях. У наш час К.
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означає весь поховальний комшіекс, де !
зберігаються урни з прахом.
КОЛЧАН - піхви для стріл виготовлені!
з дерева, шкіри, берести, металу (див.
горит).
КОЛЬЧУГА - захисний одяг, сорочка,
викована з залізних кілець.
КОЛЯДА - дохристиянський цикл
свят у слов’ян у період зимового
сонцевороту. Широко укорінилась у 1
християнстві як святки. Супровод
жуються колядками і щедрівками.
КОМЕГА - велике річкове судно у
римлян.
КОМПЛЕКС - важливість знахідки
збільшується при знаходженні її разом
іншими предметами так, як вони
залишені у давнину, що гарантує їх
одночасовість. (Закритий комплекс могила, скарб, знищене житло та ін.) К,
допомагає визначенню хронології,
призначення, культурних зв’язків.
КОНВЕРГЕНЦІЯ - поява подібних
ознак незалежно в різних місцях Землі,
КОНИК - верхнє горизонтальне ребро
даху, яке утворене переломом на стику
двох її скатів.
КОНКОРДІЯ (лат.) - римське божество^
уособлення згоди громадян держави.
Зображувалась у вигляді зрілої жінки,
що тримала у лівій руці ріг достатку, а
у правій - гілку оливи.
КОНСОЛІДАЦІЯ (внутріетнічна) вид об'єднавчих етнічних процесів,
які характеризуються внутрішнім
згуртуванням народу, нівелюванням
відмінностей між його етнічними
групами. Супроводжується зміною
етнічної самосвідомості (див.
інтеграція)

КОІІСОЛЬ (франц.) - балка, конструк
ції), жорстко закріплена одним кінцем,
«бо частина конструкції, що виступає за
опору, наприклад, підтримує карниз,
Оатш.
К( )І ІСУЛ - дві найвищих посадових
особи у давньому Римі. Переобиралися
щорічно.
К ( )І ГГРФОРС (франц.) - у архітектурі йсрі икальний масивний виступ стіни,
що 11ідсилює її стійкість. Своєю вагою
Протидіє розпаду зводів, які
перекривають споруду.
КОІ ІФЕСІЯ (лат. СОПҐЄ58ІО- визнання,
сіктідування) - те ж, що віросповідання.
КС )І ІФЕСІИНИИ (лат. сопїеззіо кизнання) - віросповідний.
К( ШФЕСЮШЗМ - назва віросповідної
ірупи.
К( )НХА (грець.) - напівкупольний свод,
икий перекриває напівциліндричні
час тини споруди (апсиду, нішу).
КОПІЯ (лат. соріа - більшість, запас) и\)(творення твору мистецтва у тому ж
чи іншому матеріалі зі збереженням
розмірів оригіналу, у зменшеному чи
збільшеному вигляді. К. треба відрізняіи від вільного наслідування.
КОПІЙКА - назва російської монети,
ика становила 1/100 рубля (ікарбованця).
І Іпзва походить від зображеного на ній
"исидника с копьем” - Георгія
І Іобідоносця, вражаючого змія.
КОПЬЕ - див. спис.
КОРА (грець.- дівчина) -1 ) культове
Ім'я Персефони. Шанувалася разом зі
сиоєю матір’ю Деметрою - богинею
родючості; 2) виконували роль
вертикальних опор у архітектурних
ми іструкціях (див. каріатида).

КОРАН (араб.) - головна священна
книга мусульман.
КОРИНФСЬКИЙ ОРДЕР - має високу
колону (пілястр) з базою, стволом,
прорізаними каннелюрами та пишною
капітеллю з листів аканта, обмеженого
волютами.
КОРОНА (лат. согопа) - головний
убір, який є знаком царської влади.
Своїм походженням зобов’язана вінку
- символу почестей переможцю,
воєначальнику.
КОРОПЛАСГИКА - теракотова
антична скульптура малих форм.
КОРТИК - коротка холодна зброя з
прямим клинком. Використовувався на
флоті як абордажна зброя.
КОРЧАГА - велика посудина, призна
чена для зберігання рідини чи зерна
(див. піфос).
КОСМОЛОГІЯ - уявлення давніх людей
про будову та розвиток Всесвіту.
КОСТЕЛ (лат.) - католицький храм та
релігійна організація.
КОСТНИЦЯ - див. оссуарій.
КОСТРИЩЕ - залишки давнього
вогнища. Скупчення вугілля, попелу,
перепалених кісток та ін.
КОСЯКИ - стійки, які підтримують
перекриття, установлені по боках
дверного чи віконного пройому.
КОЧШ НИЦІБО, НОМАДИЗМ - форма
господарства та побуту, в основі яких
лежить скотарство з сезонним
переміщенням стад та скотарів.
КРАНІОЛОГІЯ (лат. сгапіоп - череп) розділ анатоміїта антропології, який
вивчає череп. Посткраніальний скелет скелет без черепа.
КРАТЕР - велика широкогорла чаша з
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двома ручками. Використовувалась для
змішування вина з водою. Широко
поширений в античних країнах.
КРЕМІНЬ - твердий камінь, який по
хімічному складу є кварцем, але
відрізняється мікрокристалічною
структурою. Завдяки властивості К.
колотися, людина надавала йому
сколами необхідної форми та гостроту
робочої поверхні. Саме К. був тим
основним каменем, який дав назву
калі ’я ному віку.
КРЕМАЛЬЄРИ (франц.) - виступи у
бруствері (див. зубці).
КРЕМАТОРІЙ - місце (площадка) для
спалення покійного на поховальному
вогнищі.
КРЕМАЦІЯ - трупоспалення. Широко
розповсюджений у давнину звичай
поховання покійного шляхом спалення
тіла померлого. Найчастіше прах
захоронювався курні (див. також
інгумація).
КРЕМЛЬ - центральна укріплена
частина руських феодальних міст.
Звичайно будувався на високому місці.
До XIV ст. використовувався термін
дитинець.
КРЕПІДА - кільцева кам’яна стінка, яка
оточує ґрунтовий насип кургану з метою
огородити поховальний простір та
перешкодити оповзанню насипу.
КРЕСАЛО - залізний предмет призначе
ний для одержання вогню шляхом
висікання іскри під час удару по кременю
КРИПТА (лат., грець.) первісно - склеп
святого мученика у катакомбах, критий
підземний хід. У Давньому Римі підземне приміщення. Пізніше у
західноєвропейській архітектурі -
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каплиця під алтарною частиною храму
д ія почесних поховань у середньовічний
церквах.
КРИЦЯ (рос.- крица) - продукт плавки
залізної руди сиродугним способом у
домниці. Має вигляд пористої маси, яку
для виготовлення знарядь опрацьовуюі»
шляхом проковування у розігрітому
стані д ія виділення шлаків, збагачення
вуглецем та надання відповідної форми,
КРОМАНЬОНЕЦЬ - Ното заріепз,
залишки якого у 1868 р. були знайдені у
скельному навісі у ПівденноЗахідній
Франції у горизонті, який містив
верхньопалеолітичні знаряддя.
КРОМЛЕХ (слово валійського поход
ження) - коло з великих, вертикально
поставлених каменів, яке огороджує
поховальний простір або споруду з
культовою метою.
КРОНА - назва багатьох середьновічних
європейських монет, а також монета і
грошова одиниця у новий і новітній чай
КРОНВЕРК (нім. Кгопзуегк -гребінь,
довгочасова споруда) - допоміжне
зовнішнє укріплення ХУ-ХУІІ ст., яке
споруджувалося перед головним валом
фортеці д ія його зміцнення.
КРУЖАЛЬНА КЕРАМІКА— кераміка,
на відміну від ліпної, виготовлена на
гончарному крузі.
КСЬОНДЗ - польська назва католиць
кого священнослужителя.
КТИТОР (грець, кіііог - будівничий,
властитель) - у Візантії та на Русі особі,
яка збудувала на свої кошти православ»
ний храм або змінила його внутрішнє
вбрання.
КУБИКУЛУМ (лат.) - спальня у
давньоримському будинку.

КУііо к , КЕЛИХ - посуд для урочистоИ*ниття. У Європі поширені в ряді
Цулшпур починаючи з епохи пізньої
Щнтш. Виготовлялися з дерева, бронзи,
ЦИСши, залога, прикрашені орнаментом.
КУЛЬТ (лат. сиііш - догляд, шанування)
• сукупність обрядів шанування держа
ки, бога чи людини з метою домогтися
Оирі іхильності (благословення) і одержа
ні доі юмогу або вшанувати пам’ять. До
(К і анніх належать К. мертвих і К.
Щісдків. Виник одночасно з релігією.
КУЛЬТОВІ СПОРУДИ - будівлі, що
VI ісціально споруджувалися для богоідужіння та різних релігійних обрядів.
К,с.. ііриналежні різним релігійним
цуіц,там, будувалися за суворими
Киї юі іізованими принципами, що знахо
дило відображення як у композиційних
Прийомах планування, так і у зовніш
ньому убранстві та рішенні інтер 'єрів.
КVIІЬТУРА - людська діяльність
(духовна і матеріальна), досвід, який
Передасться від покоління до покоління
Шляхом навчання.
КУЛЬТУРА АВТОХТОННА - культура,
ока виникла і розвинулась на тій же
Території, яку вона займає.
КУі ІЬТУРА АРХЕОЛОГІЧНА - зафіксоИйііа за матеріальними ознаками людська
спільність на певній території у конк|№ший період. Велике значення мають
Письмові та етнографічні дані. А. к. часто
підбиває етнічну спільність її носіїв.
КУі ІЬТУРА МАТЕРІАЛЬНА сукупність предметів виготовлених
людиною у їх функціональному
иіасмозв’язку. Являє собою механізм
плантації суспільства до умов природ
німо та соціального середовища.

КУПЬТУРТРЕГЕРИ (нім. киІШг культура та іха§ег - той, що несе) - носії
тієї чи іншої культури, які несуть її
іншим народам.
КУЛЬТУРНИЙ ШАР - див. шар
культурний.
КУНА - металева (срібна) грошова
одиниця Давньої Русі. Назва походить
від хутра куниці, що відігравало роль
грошей.
КУНАЦТВО (від тюрк, кунак - гість) див. побратимство.
КУПАЛО, КУПАЛА - відзначення
багатьма народами Європи свята
літнього сонцестояння. У християнстві
пов’язане з різдвом Іоанна Хрестителя і
святкується як Івана Купала.
КУПІДОН - бог кохання у римлян.
Разом з Амуром відповідав грецькому
богу кохання Ероту.
КУПОЛ (італ.) - просторове перекрит
тя будівлі, споруди, що перекриває
круглі, багатокутні, еліптичні у плані
приміщення. Форми К. утворюються
різними кривими, опуклими назовні,
близькими до півкулі.
КУРВИМЕТР (від лат. сигуіз - кривий,
шеіго - вимірюю) - прилад для вимірю
вання кривих ліній на картах та планах.
КУРГАН - земляний або кам’яний
насип над похованням у могильній ямі,
катакомбі, дерев“яному зрубі, на
поверхні ґрунту та ін. Мають круглий
чи витягнутий насип. Очевидно є
залишками первісно більш складних
архітектурних споруд. На території
України з ’являються у мідному віці і
існують до прийняття християнства.
Найбільш поширені у бронзовому віці
та скіфський період. Можуть
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огороджуватися довкола ровиками чи Аполону. Тому що Аполон вважався
покровителем мистецтв, вінок з лавра стаї
крепідою.
КУРІНЬ (від тюрк, хуреен - табір, стан) нагородою в змаганнях. Звичай нагород
жувати вінком зберігся до нашого часу.
- військовий підрозділ Запорізької
Звідси й сучасне слово лауреат.
Січі. Кожний складався з декількох
ЛАВРА (грець,- багатолюдний
сотень чоловік і називався по місцю
монастир) - назва найбільших і
походження козаків.
найважливіших по своєму положенню
КУРИЛЬНИЦЯ - у багатьох давніх
чоловічих православних монастирів.
народів посуд з отворами у стінках у
В російський православній церкві Л.
якому розводили тліючий вогонь для
окурення під час релігійних церемоній і, називались монастирі: Києвотим самим, очищення від злих сил (див. Печерський (з 1598), Троїце-Сергіїв (:
1744), Александро-Невський (з 1797)
кадило).
таПочаївсько-Успенський (з 1833).
КУРТИНА (франц.) - фортечна стіна
Настоятелями Л. є місцеві архієреї.
між бастіонами.
КУФІЧНА МОНЕТА (від куфі, особли Настоятелем Троїце-Сергієвої Л. є
глава церкви - патріарх.
вого письма, що виникло в іранських
ЛАДАН - ароматична смола, яку
містах ал-Куфа і ал-Басре наприкінці
збирають з надрізів кори дерева бовелп
VII ст. і застосовувалось на арабських
що росте у Східній Африці та на
монетах) - див. дірхем.
КЮРЕ (лат. сигаге - піклуватися) південному заході Аравійського півост
священнослужитель деяких
рова. Під час спалювання дає арома
католицьких общин Західної Європи.
тичний дим. Здавна використовувався)
різноманітних культах.
ЛАМА (тібег,- найвищій) - будцистський монах у Тібеті, Монголії та ін.
ЛАБІРИНТ (лат. ІаЬугіпЙшв) - у
ламаїстів.
грецькій міфології так називалися
ЛАМАЇЗМ - один з основних напрями
палаци з яких, внаслідок великої
буддизму.
кількості заплутаних ходів, важко
ЛАНДШАФТ (нім.) -1) загальний
знайти вихід. Найбільш відомий
вигляд місцевості; 2) картина, що
крітський лабіринт Мінотавра.
зображує природу.
Розкопки змушують припускати, що в ЛАН1СТ - тренер гладіаторів.
основі міфів лежать історичні факти.
ЛАОКООН (грець.) - троянський герой
ЛАБРИС, ПОДВІЙНА СЕКИРА жрець Аполона. Вперше згадується в
сокира з провушною втулкою, з двох
сказаннях про Троянську війну. Нама
протилежних сторін якої розміщу
гався перешкодити троянцям втягнути
валися леза. Бойові сокири
до міста дерев’яного коня, в якому буш
виготовлялись з каменю, міді, бронзи.
сховані грецькі воїни герої. Боги, що
ЛАВР (ЛАУР) - дерево, присвячене
вирішили наперед загибель Трої,
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послали двох величезних зміїв, які
вдушили Лаокоона та двох його синів.
Смерть Лаокоона та його синів улюблена тема античних скульпторів.
11ДПІДАРНИЙ НАПИС (лат. Іаріз камінь) - напис на камені.
11АПІДАРНИИ СТИЛЬ - особливий
лаконічний стиль коротких, але ємких
по змісту висловлювань.
ЛАРАРІУМ (лат.) - алтар з домовими
(їожествами-покровителями.
ЛАРВИ (лат.) - в уявленнях стародавніх
римлян - душі померлих, що не знахо
дять собі спокій внаслідок власної вини
ибо з-за спричиненої їм образи.
ЛАРИ (лат.) - в уявленнях стародавніх
римлян - боги, що оберігали дім та
сім’ю. Подібно до домових руської
міфології були пов’язані з домом.
ЛАТИ - захисте озброєння у вигляді
одягу з металічних пластин. Були
розповсюджені у середньовіччі. Часто
Пули багато оздоблені.
ЛАТИФУНДІЇ - величезні маєтки у
системі землеволодіння Давнього Риму,
які оброблялися рабами. Були поширені
і у новий час.
ЛАЦЕРНА - верхній одяг римлян, який
іахищав від холоду та дощу.
ЛЕВАЛУА - палеолітичний метод
розщеплення кременю, при якому
нуклеусу попередньо надавалася
нідповідна форма.
}ІЕВІРАТ (від лат. ієуіг - брат чоловіка,
довір) - шлюб з двома і більше
братами одночасно, а пізніше з братом
померлого чоловіка.
ЛЕВКАС (грець.)-грунт, нанесений на
дошку перед написанням ікони чи
картини.

ЛЕГАТ (лат.- обраний) - призначений
сенатом посол у міжнародно-правовому
значенні слова. У часи Римської імперії
- призначений імператором командую
чий легіоном або намісник імператорсь
кої провінції. У середні віки та наш час особистий представник папи римського.
ЛЕГЕНДА (лат. 1е§епйа - букв, те, що
слід прочитати) - фольклорний жанр в
основі якого лежить фантастичний
сюжет, який сприймається оповідачем
та слухачами ж достовірний.
ЛЕГЕНДА (монетна) - напис на монеті,
який складався у різні часи з кількох
основних елементів: імені володаря і
його титулу, місця карбування монети,
назви монети та ін.
ЛЕГІОН (лат. 1е§еге - вибирати,
збирати) - тактична одиниця, ж а була
основою римської армії. Йому придава
лись мобільні легкоозброєні допоміжні
частини. Нараховував 4,5-7 тис. воїнів.
Складався з центурій, а з II ст. до н.е.- з
когорт.
ЛЕГІОНЕР - воїн легіону.
ЛЕДА (грець.) - дочка Тестія, царя
Етолії. Легенда розповідає, що Зевс,
якого полонила краса Леди з ’явився до
неї у вигляді лебідя. Після цього вона
знесла два яйця: з одного вилупилась
Олена, з другого Діо скури. Міф про
Леду широко поширений в літературі та
мистецтві.
ЛЕЖЕНЬ - масивна нижня колода зрубу.
У давньоруських спорудах інколи клали
і під кам’яні фундаменти.
ЛЕКАНА - давньогрецька посудина,
типу миски з вертикальними стінками
та з накривкою.
ЛЕКІФ (грець. ІекиІЇюз) - давньогрецька
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ЛІБЕТРИДИ - див. музи.
ЛІГАТУРА -домішка металів (наприк- ■
лад, срібла до золота або міді до срібла)
з метою надання сплаву більшої
міцності або його здешевлення. Вміст
Л. у сплаві визначається пробою.
ЛІКОТЬ - давня міра довжини, яка
дорівнювала довгій ліктьовій кістці
людини. У Київській Русі і пізніше
становила міру 455-475 мм. У XVI ст.
почали вживати аршин.
ЛІКТОР - охоронець імператора у
давньому Р,имі.
ЛЕКТОРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ (лат.) - у
стародавньому Римі - перев’язані
ременями пучки хворостин з вставле
ними у них сокирами, які несли ліктори
(охоронці) імператора. Були атрибу
тами вищої влади (див. фасції).
період.
ЛІМЕС (лат. Іітез) - прикордонна зона
ЛЖИЦЯ - ложечка .для причастя.
Римської імперії у якій встановлювався
режим військового управління.
ЛИВАРНА ФОРМА - застосовувалась
для відливки знарядь, головним чином з ЛІПНА КЕРАМІКА - кераміка, що
виліплена від руки, на відміну від
б р о н зи . Вони виготовлялися з каменю,
кружальної кераміки.
на якому вирізався негатив виробу, тоді
одна сторона залишалася плоскою. Для ЛІРА (грець.) - струнний музичний
інструмент. Внаслідок простоти його
більш складних, об’ємних виробів
конструкції на ньому грали в основному
застосовувалися дво-, тристворчасті
Л.Ф. Тоді між частинами цієї форми
діти та підлітки. Від Л . походить термін
утворювався л и в а р н и й ш о в. Найбільш
“лірика” - жанр поезії.
ЛІСОВИК (рос,-леший) - у язичниць
складні вироби виготовлялися по
ких повір’ях - лісовий дух, уособлення
в о ск о вій м о д е лі.
господаря лісової хащі.
ЛИВАРНИЙ ШОВ - випукла полоска
чи шов, який утворювався на виробі з
ЛІТОПИС (рос - летогшсь від лето - рік
- історичні твори від часів Київської
металу під час відливки на стику
окремих ч асти н л и в а р н о ї ф о р м и . У
Русі та пізніше у яких найважливіші
готовому предметі він зашліфовується.
історичні події викладені по роках.
ЛІТУРГІЯ (грець. 1єіШг§іа ЛИЧИНА - схематичне зображення
богослужіння) - головне християнське
людського обличчя (лику), або маска
богослужіння під час якого відбувається
ЛИШТВА - див. н а л и ч н и к .

посудина для масла первісно шнусовидної, а потім циліндричної форми з
вертикальною ручкою та вузьким
горлом, що переходить у раструб.
Використовувався у поховальному та
поминальному церемоніалах.
ЛЕКСИКА (грець. Іехікоз - належний
до слова) - сукупність слів, які входять
до складу' певної мови.
ЛЕКТОРІУМ - у католицьких х р а м а х
виконує ті ж функції, що й а м во н .
ЛЕПТА (грець,- тонкий) - дрібна
старог рецька лю нета. Звідси вираз
«внести свою лещу».
ЛЕС (рос.- лесс) - частки скельних
порід, які переносились вітром з
розмитих відкладів та морен і осідали
біля льодовиків. Лесові землі слугували
пасовиськом вже у п а л е о л іт и ч н и й
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таїнство причастя. У православних обідня, у католиків - меса.
.11ЛЯЧКА - див. тигель.
ЛОГОГРАФИ (від грець. 1о§оз - слово і
цгарЬо - пишу) - те ж що ідеографія.
ЛОДІЯ, ЛАД’Я (рос,- ладья) - морський
та річковий корабель давніх слов’ян.
Деякі з них виготовлялись з суцільного
стовбура дерева (однодеревка).
ЛОКАЛЬНА ГРУПА (від лат. Іосш місце) - визначення первісної общини
мисливців, рибалок чи збирачів.
ЛОЩЕННЯ - спосіб обробки кераміки
перед обпалом, коли поверхня старанно
чаглажувалася кістяним предметом,
інколи по ангобу. Це надавало посуду
більшої водостійкості та покращувало
зовнішній вигляд.
ЛОЩИЛО - інструмент для лощення
виробів, зокрема поверхні посуду перед
обпалом.
ЛУК - дальнобійна бойова та мисливсь
ка зброя, призначена для стрільби
стрілами, що широко використовувала
ся від мезоліту до заміни у середньовіч
чі вогнепальною зброєю. Для археології
дуже важливі наконечники стріл, які
краще зберігаються.
ЛУНА - богиня Місяця у стародавньому
Римі. У греків - Селена.
ЛУННИЦЯ - підвіска у формі
півмісяця. Використовувалася як
прикраса від епохи бронзи до пізнього
середньовіччя.
ЛУТЕРШ - давньогрецька широка
миска.
ЛУТКИ, СКРИНЯ (укр.) - дерев’яні
бруски чи кам’яні плити навколо
віконного пройому.
і ІЮЦИФЕР - див. сатана.

м
МАВЗОЛЕЙ -монументальна похо
вальна споруда. Назва походить від
гробниці правителя Карії Мавзола в
Галікарнасі IV ст. до н. е., що була
одним з семи чудес світу.
МАГІЯ (лат. т а § іа - чаклунство) обряди, покликані надприродним
шляхом впливати на явища оточуючого
середовища (викликання дощу, об’єктів
полювання, тощо).
МАГІСТР (від лат. тащ зїег - учитель) у середні віки - керівник духовнорицарського ордену.
МАГНІТНА ЗЙОМКА (РОЗВІДКА) метод археологічного пошуку пам’яток,
який базується нарізних магнітних
властивостях ґрунтів та археологічних
об ’єктів (жител, печей, поховань та ін.)
і дозволяє визначити їх місцезнаход
ження до розкопок.
МАДЛЕН - фінальна культура
палеоліту. До цього часу відноситься
кращий печерний розпис, кістяні
знаряд дя праці та досконалі житла з
кісток мамонта.
МАДОННА (італ.) - у католиків назва
матері Іісуса Хрисга, Богородиці.
МАЖА - великий чумацький віз,
пристосований до перевезення 50-60 і
більше пудів вантажів по степовому
бездоріжжю та переправ через ріки.
Виготовлялися так, щоб під час
переправ чи під час зливи у неї не
попала вода, оскільки основним
вантажем була сіль. У конструкції
уникали металу, який був небезпечний
під час грози. М. везло дві пари волів,
запряжених цугом. Назва походить від
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вислову “не помажеш - не поїдеш”. Тому
обов ’язковою деталлю бупамазниця.
МАЗАНКА - будинок, хата, стіни якої
сплетені з лози, що тримається на
стовпових опорах та обмащена глиною
з кизяками та січкою (див. каркасностовпові конструкції).
МАЗАР (араб.) - місце, яке мусульмани
шанують як святе (в основному -могила
святого з побудованими над нею
спорудами).
МАЗНИЦЯ - дерев’яний короб чи
керамічний горщик з одним вушком, за
яке підв’язувався знизу мажі. Напов
нювався дьогтем, що використовувався
для змащення мажі та чобіт.
МАЙОЛІКА (італ.) - вироби з кольоро
вої обпаленої глини, покриті поливою.
МАЙОРАТ (від лат. те)ог - старший) наслідування суспільного статусу,
титулу, майна та ін. старшими синами
чи доньками або представниками
старших родинних ліній (див. мінорат).
МАКРОЛІТ (від грець, шакгоз великий і Іііоз - камінь) - великі і грубі
знаряддя праці доби мезоліту-неоліту.
МАЛІ ФОРМИ - невеликі за розмірами
твори образотворчого мистецтва,
головним чином епохи пізнього палео
літу, які мають риси монументального
узагальнення.
МАЛА СІМ’Я - родина, яка складається
з батьків і дітей.
МАЛАХІТ - мінерал (карбонат міді)
зеленого кольору, з якого в давнину
виплавлялась мідь.
МАМОНТ - вимерлий слон. У льодови
ковий період жив у Європі, Азії, Африці
та Північній Америці. Полювання на М.
постачало головне харчування людині. З

його бивнів та кісток будували житла.
МАНГАЛ - переносне вогнище.
МАНИПУЛ, МАНІПУЛА (лат. - жменя,
купка) - підрозділ давньоримської армії,
що складався з двох центурій (200
воїнів-піхотинців).
МАНТІЯ - довгий широкий одяг вищих
вельмож без рукавів, який надягався
поверх звичайного одягу.
МАНУСКРИПТ (лат. т а л ів -рука,
хсгірШт - пишу) - рукопис (щось
написане, а не надруковане), головним
чином старовинний.
МАРС (лат.) - бог війни у римлян,
охоронець полів і стад. У греків - Арен.
МАСКАРОН (італ.) - виконана
рельєфом скульптурна деталь у вигляді
голови чи маски.
МАСТАБА (гпахГаЬа) - надбудова над
могилою з сирцевої цегли, яка
відтворює житло людини у ранньому
Єгипті. Поступово усе частіше будують (
з каменю. Етапом еволюції М. є
піраміда (див. зиккурат).
МАСШТАБ - відношення, яке показує у!
скільки разів зменшені лінійні розміри \
земної поверхні чи об’єкту під час
зображення.
МАТЕРИК - природний непорушений
шар грунту під культурним шаром, який?
не містить слідів діяльності людини.
Верхній шар М. обов'язково прокопу
ють під час археологічнихрозкопок з
метою контролю.
МАТИЦЯ (укр.) (рос,- матица) основна балка, на якій тримається
дерев’яне перекриття.
МАТРІАРХАТ (від лат. таіег - мати і
грець. агсЬе - влада) - ранній період у
розвитку первіснообщинного ладу, при
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якому домінуюче становище у сім’ї та
суспільстві займала жінка (див.
патріархат).
МАТРІЛІНЕЙНІСТЬ (від лат. таіег мати і Ііпеа - лінія) - рахунок рідства по
лініїматері.
МАТРІЛОКАЛЬНІСТЬ (від лат. т а іег мати і Іосик - місце) - шлюбне
іюселення подружжя у групі ЖІНКИ.
МАТРІФОКАЛЬНІСТЬ (від лат. т а іег мати і Госиз - очаг, вогнище) групування навколо матері.
МАТРИЦЯ - поверхня з рельєфним
зображення (негативним) предмету, що
відтискується чи штампується. Напр.,
на такій дерев’яній М. відтиснуті сцени
ч життя Ахіла на золотих пластинах, що
покривають горити з Чортомлицького
га Мелітопільского курганів.
МАТРОН1МІЯ (від грець, таіег - мати і
опота - ім’я) - група, яка називає себе
по спільному матрілінійному предку.
МАХАИРА - вигнутий грецький меч з
лезом на ввігнутій стороні.
МАШИКУЛИ (від старофранц. тасіїісоиііз; тасЬег - бити, вражати та
фр. соиііз - розплавлений метал) навісні бійниці, розташовані у верхніх
частинах башт та стін середньовічних
укріплень. Призначались для поразки
противника, який знаходився внизу,
киплячою смолою, розплавленим
свинцем, вогнем вогнепальної зброї.
11ізніше використовувалися як елемент
архітектурного декору.
МЕАНДР (грець.) - 1) річка у Малій
Азії, що мала хвилясте русло; 2) вид
орнаменту у вигляді зигзагоподібної
безперервної лінії або той же мотив під
іірямим кутом, широко

розповсюджений в грецькій
архітектурі та вазопису. Був широко
розповсюджений в різні періоди.
МЕГАЕТІЧНІ СПІЛЬНОСТІ - групи
народів, які мають загальні риси
культури і спільну етнічну
самосвідомість (напр. слов’яни).
МЕГАЛІТ (від грець. те§ аз - великий і
1ІІ08 - камінь) - споруда з великих
каменів. Найчастіше - різноманітні
кам’яні гробниці. До мегалітів належать
дольмени, кромлехи, менгіри тощо.
МЕГАРОН (грець, тедагоп - великий
зал, великий дім) - тип житлового
будинку епохи егейської культури, який
складається з прямокутного приміщен
ня, бокові стіни якого продовжуються у
сторону входу і утворюють портик. У
центрі приміщення звичайно знахо
дилося велике вогнище. Форма М.
з“явилась у Трої у сер. III тис. до н.е.
МЕГАРСЬКА ЧАША - античний посуд
з рельєфним зображенням, виготов
лений у спеціальних формах. Вперше
почав виготовлятися у місті Мегара.
МЕГЕРА (грець.) - персонаж грецької
міфології, уособлення гніву та помсти.
Зображувалася бридкою старою зі
зміями замість волосся, довгим язиком
та смолоскипом і бичем в руках. В
переносному розумінні - зла, лайлива
жінка.
МЕДІЄВІСТИКА (від лат. шесііит середній (вік, епоха) - розділ історичної
науки, який вивчає історію народів
Західної Європи в середні віки, у
широкому розумінні феодалізму.
МЕДАЛЬОН (франц.) - образотворча чи
орнаментальна композиція в овальному
чи круглому обрамленні.
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МЕДЕЯ (грець.) - найвидатніша
чаклунка грецьких міфів. Частий
персонаж творів мистецтва.
МЕДРЕСЕ (араб.) - з IX ст. мусуль
манська середня і вища школа, яка
готувала учителів, духовних осіб та
державних службовців у країнах
Близького та Середнього Сходу. Однодвоповерхові приміщення включають
розміщенні навколо двору мечеть,
аудиторії, келії.
МЕДУЗА (грець.- повелителька) старша з трьох сестер Горгон. Її погляд
перетворював усе живе на камінь.
Персей відрубав їй голову, дивлячись на
її відображення у мідному щиті.
Зображувалась у вигляді голови чудо
виська, а пізніше стали переважати
людські риси.
МЕЗОЛІТ (від грець, тезок - середній і
1ІІ08 - камінь) - перехідний період від
палеоліту до неоліту, коли при відсут
ності льодовиків існував мисливськозбиральницький спосіб господарства
(між XII - VI тис. до н.е.). У епоху М.
складається техніка мікролітів.
З'являються лук і стріли, які дозволили
зробити полювання більш ефективним.
Були приручені перші тварини. Форму
ється сучасна гідрологічна сітка та
сучасний тваринний світ. Закінчується
переходом до відтворюючого
господарства у неоліті.
МЕЛІКЕРТ (грець.) - морське божество.
Його зображення у вигляді хлопчика,
що сидить верхи на дельфіні або
оточеного морськими божествами
зустрічається на монетах грецьких міст.
МЕЛЬПОМЕНА (грець.- співаюча) муза трагедії. Зображувалася високою

жінкою з пов’язкою на голові, у вінку з
виноградного листя, в театральній
мантії, з трагічною маскою в одній руці
і мечем або палицею в другій.
Переносно - театр взагалі або сценічне
втілення трагедії.
МЕМУАРИ (від франц. тетоігея спогади) - писемні спогади про історич
ні події, учасником або очевидцем яких
був автор.
МЕНГІР (від бретон. шеп - камінь і йігдовгий) - один з різновиді в мегалітич
них споруд, вертикально встановлений
камінь, що стоїть окремо. Інколи на них
нанесені зображення. їх призначення,
як і культурна приналежність, різні.
Часто мали культове значення у
бронзовому віці.
МЕНОРА (іврит) - світильник. Звичай
но під М. розуміють семисвічник
зроблений під час мандрування євреїв
по пустелі. Повинна поміщатись у храмі
так, що її гілки вказують північ і
південь. М. служить символом створен
ня світу за 7 днів. Починаючи з II ст.
поширюється звичай, особливо у
діаспорі, прикрашення М. стін гроб
ниць, саркофагів та ін. На противагу
хресту, як символу християнства, М.
стає символом юдаїзму. В римських
катакомбах (кін. II - IV ст.) міститься
багато зображень як хреста так і М.
Знаходячись у християнському
оточенні, юдеї відчули необхідність
відмічати відповідним символом свою
релігійно-національну приналежність.
МЕНТОР - у грецькій міфології- друг
Одисея, якому він довірив опіку над
своєю родиною. У переносному
розумінні - учитель, наставник.
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МЕРКУРІЙ - римський бог торгівлі,
покровитель мандрівників та шукачів.
У грецькій міфології-Гермес.
МЕТАЕТНІЧШ СПІЛЬНОСТІ - групи
народів, які мають загальні риси
культури і спільну етнічну
самосвідомість (напр. слов’яни).
МЕТОПА (грець.) - прямокутні плити,
часто прикрашені скульптурою, які
чергуються з тригліфами на фризі
дорійського ордеру.
МЕТРОЛОГІЯ (від грець, теїгох - міра і
Іо§оз - наука) - історична дисципліна,
яка вивчає системи мір (довжини,
площі, об’єму), ватів, грошового
рахунку, які застосовувалися у різних
ііародів в їх історичному розвитку.
МЕТРОПОЛІЯ (грець.) -1) давньогрець
кі міста (поліси), які мали колонії; 2)
держава, що має колонії.
МЕЧ - бойова зброя і символ влади,
ниготовлена з бронзи чи заліза. Лезо
може бути шлючим, рублячим чи
поєднує ці функції. Від кинджалу
аідрізняється довжиною. Найбільш
поширене озброєння до появи вогне
пальної зброї.
МЕЧЕТЬ (араб.) - мусульманський
молитовний храм. Протилежна входу
сторона М. орієнтована в сторону
Мекки. Біля М. споруджені минарети.
МІГРАЦІЯ (лат. тідгаїіо - переселення)
масове переселення народів.
МІДНИИ ВІК - див. енеоліт.
МІДЬ - самий перший метал, який
никористовувала людина. В природі
зустрічається у чистому вигляді. Видобу
валась з малахіту та інших руд. Викорис
тання цього металу для виготовлення
знаряддь праці дало назву епосі.

МІКРОЕТНОНІМ - назва субегнічних
груп, окремих частин народу з визна
ченою етнічною самосвідомістю (напр.
лемки, бойки).
МІКРОЛІТ (від грець, шікгоз - малий і
1іїо5 - камінь) - невеликі знаряддя
геометричної форми, виконані з
кременю. Часто використовувалися як
наконечники стріл. Характерні для
мезолітичного періоду.
МІЛІТАРИЗМ (лат.- військовий) політика озброєння з метою підготовки
загарбницької війни.
МІМ - артист античного театру, який
грає веселі сцени.
МІНА - одиниця ваги у монетах
ДавньоїГреції.
МІНІАТЮРА (від лат. тіш и ш - червона
фарба) - кіновар, якою розфарбовували
ініціали та заставки книг. Пізніше цим
терміном означали малюнки, які
ілюстрували текст. Цей термін застосо
вувався і до портретів малого розміру
(від франц. тіпіаїиге - малий,
невеликий).
МІНОРАТ (від лат. тіпог - менший,
молодший) - звичай, згідно якому майно
чи суспільний статус успадковується
молодшим сином (див. майорат).
МІНОС, МШОЙ - критський цар,
змальований у грецьких .міфах мудрим і
справедливим правителем. За його
ім’ям давня критська культура була
названа археологом Евансом, який
відкрив її, мінойською.
- елемент
оборони, який полягає у тимчасовому
припиненні сполучення над ровом
шляхом підйому, втягування чи
опускання мосту.

міст підйомний
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МІФ (грець.- оповідання, легенда) оповідання, у якому явища природи чи
культури постають у наївно-уособлюючій формі. На відміну від казок завжди
містить у собі спробу пояснити явище.
Від легенд відрізняється тим, що у
основі його не лежить історична подія.
Антична міфологія - один з найважли
віших елементів культури.
МІФОЛОГІЯ (від грець, шуйіоз оповідання, легенда) - сукупність міфів.
Наука, яка вивчає міфи, їх виникнення,
зміст, поширення.
МИЛЯ (від лат. т іїіа раззит - тисяча
римських подвійних кроків) -1)
одиниця шляхових відстаней. 2) міра
відстані різної величини. Руська - 7
верст, австрійська -7111м, англійська
та американська -1509 м, географічна
сухопутна - 6956 м. Морська в усіх
державах -1 хвилина меридіану -1 739м.
МИНАРЕТ (араб.) - кругла, квадратна
чи багатогранна у плані башта біля
мечеті, з якої муедзін закликає
мусульман до молитви.
МИНЕРВА - богиня мудрості у
римській міфології', у греків -Афіна.
МИНОТАВР (грець.) - чудовисько з
туловом людини і головою бика, що
жило на Кріті у лабіринті. Поїдав
злочинців і сімох юнаків і сімох дівчат,
що присилалися у вигляді данини
щорічно з Афін. Був вбитий Тесеєм.
Міф про М. і боротьба з ним Тесея
відображені у багатьох творах мистецтва.
МИРЗА (від перс, амір-заде - син
начальника, князя) - середній або
дрібний феодал у Кримському ханстві
та ногайських ордах.
МИРМИЛО - важкоозброєний гладіатор.
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МИСОВЕ ГОРОДИЩЕ - городище,
збудоване на мису, утвореному високим
берегом ріки та струмка чи яру. Штучні
укріплення споруджувалися звичайно
тільки на відкритих для штурму
ділянках з нагальної сторони.
і
МИСТЕРІЇ (від грець, тузіегіоп таїнства, таємниця) - таємні релігійні
обряди, що складали частину держав
них культів, або які відправлялися
приватними особами ’п релігійними
і
товариствами. Складалися з різноманіть
них обрядів, до участі в яких допуска- 1
лися тільки посвячені.
МИТО - з часів Давньої Русі, а потім у 'і
Російській державі та на Україні
податок, який сплачували грішми за
перевезення товарів, прогін худоби
через кордони чи митні застави. М.
платили також за користування
шляхами, мостами та ін.
МИТРА (грець.- головна пов ’язка) - у <
православній та католицькій церквах- і
позолочений головний убор, який
надягає вище духовенство під час
богослужіння.
МИТРА, МИФРА - давнє індо-іранське
божество світла і добра, пізніше божество сонця.
МИТРОПОЛІТ ( грець, теїгороіітез людина з головного міста, метрополії) вищий духовний сан у православній та
інших церквах. У церквах, де встанов- •
лене патріаршество - другий сан
церковної ієрархії. Вище звання
єпископа.
МОГИЛА, МОГИЛЬНА ЯМА - яма дл*
вміщення тіла покійного під час
інгумаціїча після кремації. Це може
бути яма у ґрунті, яма облицьована

дерев'яним зрубом, вимощена каменем
та ін. В деяких місцевостях України
ііародна назва кургану.
МОГИЛЬНИК - місце влаштування
багатьох могил. Розрізнюють могиль
ники курганні і без могильних насипів
або ґрунтові. М. з похованням решток
кремації без насипів називають поля
поховань чи поля поховальнихурн.
МОЗАЇКА - техніка прикрашення стін
чи підлоги, коли на сиру штукатурку
(розчин) у певному порядку укла
даються кольорові камінці чи смальта,
які створюють певний малюнок.
МОЙРИ (грець.) - три богині людської
долі, дочки Зевса і Феміди: Атропо,
ІСлото, Лахесіс. їх уявляли у вигляді
старих жінок, що прядуть нитку
людського життя. Клото - пряде нитку,
Лахесіс проводить її через усі мінливос
ті долі, Атропо (букв,- неминуча) перерізає нитку, обриваючи життя. У
І’имі називались Парками. їх образ
чустрічається у мистецтві багатьох
народів.
МОЛИТВА - звернуте до Бога прохання
про дарування благ або про відвернення
їла. Один з основних елементів ритуалу
будь-якоїрелігії.
МОНАРХ - одностійний голова держа
ви, який одержав владу, як правило, у
спадщину (цар, король, шах).
МОНАСТИР (від грець, топакіугіек нідлюдне житло) - форма організації
чернецтва у християнстві, буддизмі та
іи. релігіях. М. називають територію
іромади з усіма розміщеними на них
будовами.
МОНАХ (грець. топасЬок - одинокий) член особливого релігійного об’єднання,

приналежність до якого розглядається
церковною традицією як ідеальна
форма служіння Богу.
МОНЕТА (від лат. топеїа - засіб платежу,
грошовий знак) - карбований злиток
металу певної форми, ваги і проби, який
слугує узаконеним засобом обігу. Назва
походить від імені богині Юнони Монети
(наставниці), храм якої знаходився на
Капітолійському пагорбі у Римі. М. є
важливим історичним джерелом.
МОНЕТНИМ ДВІР - майстерня чи
державне підприємство на якому
карбувалися монети.
МОНОГАМІЯ (від грець, топок - один,
єдиний і дашок - шлюб) одношлюбність, форма шлюбу та сім’ї.
МОНОГРАМА (лат., грець.) - сплетення
початкових літер імені та прізвища у
вигляді вензеля.
МОНОКСИЛ - див. однодеревка.
МОНОЛІТ (грець, топок - один, Шок камінь) - суцільна кам’яна глиба;
споруда чи її частина висічена з одного
каменю. Цільна вирізка з культурного
шару для перенесення її до музейної
експозиції.
МОНОТЕЇЗМ (від грець, топок - один і
Іеок - бог) - віра в одного бога.
МОНОХРОМІЯ (від грець, топок- один
і сЬготок - фарба) - розпис, зроблений
однією фарбою (див. поліхромія).
МОНУМЕНТ (лат.) - пам’ятник значних
розмірів на честь важливої події.
МОРФЕЙ (грець.) - бог сновидінь, син
бога Гіпноса. У античному мистецтві
зображувався у вигляді старця з
крилами. Переносно М. - солодкий сон.
Від М. пішла назва снотворного засобу морфій.
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(<археологічні, етнографічні), галузеві,
МОТИГА - знаряддя для рихлення
меморіальні та ін.
землі. Виготовлялася з кістки, рогу, чи
МУЗЕЙ КРАЄЗНАВЧИЙ - місцевий
металу і насаджувалася на дерев’яне
руків’я так, щоб робочий край розташо музей комплексного профілю. Веде роботі
на основі зібрань, що характеризують
1
вувався перпендикулярним осі руків’я.
природу та історію краю. Мають великі
Найбільш ранні взірці відносяться до
археологічні фонди та експозиції.
мезоліту.
МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ - цілеспрямо
МОЩІ - природне висушування і
вана демонстрація музейних предметів
збереження людського тіла після
відібраних, розміщених та пояснених у
відповідності з поставленою темою на і
захоронення у відповідних умовах.
основі наукової концепції музею. Це
Нетлінні останки покійника розгляда
результат науково-дослідної діяльності ,
ються як божі угодники, що наділені
музею та основа його науковочудодійною силою.
просвітницької роботи.
МУЗЕЄЗНАВСТВО, МУЗЕОЛОГІЯ МУЗИ, МУСИ - спочатку богині співу,,
наукова дисципліна, що вивчає історію
пізніше богині поезії, мистецтв та
та закономірності розвитку музеїв, їх
науки. 9 муз: Кліо, Євтерпа, Талія,
'
внутрішню організацію, систему
Мепьпомена, Тепрсихора, Ерато,
наукового комплектування фондів,
Полігімнія, Уранія іКаліопа. У мис
документування і зберігання колекцій,
тецтві зображувалися юними, квітучи
методики побудуваня музейних експо
ми жінками з гарними одухотвореним*
зицій, виставок, різних видів і форм
обличчями, з атрибутами, що відповг
науково-освітньої роботи музеїв.
дали мистецтву кожної.
МУЗЕЄФІКАЦІЯ - підготовка пам’ятки
МУЛЛА (від араб, “маула” - владика) для музейного зберігання та експонування.
служитель культу у ісламі, якого
МУЗЕЙ (грець, тш е о п - місце,
звичайно обирали мусульмани з свого
присвячене музам; храм муз, призна
середовища.
чений для творів пов’язаних з ними
МУЛЯЖ - відтворення предмету, яке
мистецтв) - науково-дослідний і
точно передає його форму, фактуру та
культурно-освітній заклад, що вивчає,
колір. Може виконуватись за натури, по
зберігає, експонує пам’ятки історії,
малюнку, точним обміром т.д. Викорис
культури, природи, техніки, літератури, товується у музейній експозиції.
меморіальні та ін.
МУ МІЯ - тіло людини чи тварини,
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ - музей
набальзамоване відповідно з поховаль
історичного профілю, що веде роботу на
ними обраядами Стародавнього Єгипту
основі археологічних зібрань, які характе
Внутрішні органи поміщалися у канощ
ризують давню та середньовічну історію
а тіло обмотувалось полотняними
людства.
бинтами. Людська мумія поміщалася в'
МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИЙ —музей, який
саркофаг у формі людського тіла, який
документує історію розвитку людського
встановлювався у гробниці.
суспільства. Поділяються на загально
історичні (країни, міста), профільні
МУР (укр.) - кам’яна чи цегляна стіна,
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ФУГРА, ФУГРИНА (укр.) облицювання дверного чи віконного
пройому. Часто прикрашувався різьбою.
НАМІСНИК - первісно - представник
влади у римській провінції. Йому
надавалось право вершити суд та
здійснювати верховне командування
військами.
НАПІВЗЕМЛЯНКА - споруда, нижня
частина якої частково (до половини
зросту людини) заглиблена у землю.
11АБАТ (від араб, наубат - барабанний
Верхня частина стін та дах спираються,
бій) - сигнал тривоги для збору людей
як правило, на вертикальний стовп. У
та повідомлення про лихо (пожежа,
житловій Н. знаходиться піч (див.
повінь та ін.), який подавався барабан
землянка).
ним боєм чи ударом у великий дзвін.
НАПІВКАЛОНІР (рос.- полукапонір) 11АБІГ (рос.- набег) - несподіваний
див. капонір.
короткочасовий напад зі швидким
НАПІЛЬНА СТОРОНА (рос,- напольпідходом, для того, щоб уникнути
ная сторона) - ділянка городища з
відповідних дій. Здійснювався здебіль
відкритої сторони (зі сторони поля),
ше кіннотою з метою грабежу чи
фронтальна сторона фортифікаційної
захоплення полонених.
споруди (валу, рову, стіни та ін.) повер
11АВІГАЦІЙНА АРХЕОЛОГІЯ нута в сторону можливого супротивника.
археологічне вивчення транспортних
НАПУТНАІЖА - їжа, яка ставилася у
засобів, водних шляхів, сезонів, товарів могилу і по давнім віруванням потрібна
за організації водних сполучень.
була покійному під час подорожі у
11АВІС - горизонтальний камінь, скеля
потойбічний світ.
іцо прикривала площадку під нею. В
НАРОДНІСТЬ - мовна, територіальна,
палеоліті поряд з гротами викорисекономічна, культурна спільність людей,
говувалися для проживання.
що склалась історично. Наступна за
ІІАВЛОН (грець.) - ш ш аХ арону за
племенем і передує нації.
перевіз через р. Стікс. У греків та
НАРОДОЗНАВСТВО - див.
римлян покійнику до рота клали для
етнографія.
цієї мети монету. У римлян Н. нази
НАРТЕКС (грець., лат.) - вхідне
вався донацією (див. обол).
приміщення з західної сторони церкви,
11АГАЙКА - батіг з короткою рукоят
яке відокремлене від основного при
кою та декількома ременями. Застосову міщення стіною чи пілонами.
валася вершниками, які керували конем НАРЦИСС, НАРКИСС - згідно
без шпор, починаючи зі скіфського часу. грецькій міфології, юнак, який
ІІАЛИЧНИК, ЛИШТВА, ОКОВА,
закохався у себе і помер від туги. На

що покладена на розчині.
МУСТ’Є - крем’яна індустрія неандер
тальської людини, яка відноситься до
середнього палеоліту.
МУШКЕТ - ручна вогнепальна зброя з
її ютовим замком, з 'явилась на початку
XVI ст. У кінці XVII ст. замінена
кременевою рушницею.

н
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його могилі виросла квітка, що носить
його ім’я.
НАДІЯ (від лат. паііо - плем’я, народ) соціально-економічна спільність людей,
об’єднаних єдиною мовою, територією,
внутрішніми економічними зв’язками,
специфічними рисами культури,
характеру. Формування Н. пов’язане зі
зникненням феодальної роздробленості
і утворенням економічних зв’язків у
національному масштабі.
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШОСТІ - групи,
які відрізняються своєю національною
належністю від більшості населення
певної країни.
НАША ЕРА - див. нова ера.
НАЩІЧНИК - частини шолома, які
прикривали обличчя воїна з двох боків.
Могли становити єдине ціле з шоломом,
або кріпитись окремо. Могли кріпитися
на морду коня як захістні обладунки.
НЕЯНДИ (грець.) - німфи вод. Свою
німфу мала кожна ріка, струмок,
джерело та ін. Шанувалися як покрови
тельки сил природи, сприятливих для
людей, рослин, тварин. Пов’язані з
первісним культом води.
НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ (лат. й о то
пеапйегйіаіепзш) - викопний вид
людини. Мав обличчя без підборіддя, з
похилим чолом та виразними надбрів
ними дугами. Крем ’я ний інвентар
мустьєрського типу. Його змінив Ното
варіет 40000-35000 р. до н. е.
НЕКАЛІБРОВАНІ ДАТИ - дати,
встановлені за допомогою точних
методів (напр. СІ 4) з відрахунком від
наших днів (див. калібровані дати).
НЕКРОЛАТРІЯ (грець, пекгоз мертвий, Іаігіа - обожнювання) -
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обожнювання мертвих, поширене
майже в усіх релігіях, де їм приписуюті
ся властивості допомагати чи шкодити
живим, що породжує багаточисельні
поховальні та поминальні обряди.
НЕКРОПОЛЬ (грець, пекгоз - мертвий
роїіз - місто) -могильник чи кладовище
розташоване звичайно недалеко міста.
Термін вживається країнами Стародав
нього Сходу і античного світу.
НЕКТАР (грець.) - напій богів, що дає
їм безсмертя та вічну юність. Як і
амброзія, синонім солодощів та пахощів.
НЕМЕЙСКИЙ ЛЕВ (грець.) величезний хижак, що спустошив
Немейську долину. Геракл загнав його
печеру і задушив. На зображеннях та в
літературі Геракл часто зображувався з
Немейським левом та палицею.
НЕМЕСІДА, НЕМЕЗЩА (грець.) - оді
з найбільш давніх та шанованих
грецьких богинь. В переносному значенні доля, відплата.
НЕОАНТРОП (від грець, пеоз - новий
апітороз - людина) - людина сучасного
типу (див. Ното варіет).
НЕОЛІТ (від грець, пєоз - новий і Ііїоз
камінь) - новокам’яний вік. В цей час ;
люди перейшли від привласнюючи до
відтворюючих форм господарства, що
дозволило перейти до осідлості.
З ’являється кераміка, свердлення та
шліфування каменю.
НЕОЛІТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ - перехід
людства від мисливства та рибальства
до землеробства та скотарства. Саме за
цей рахунок живемо і ми зараз. Ці
великі зміни в історії людства назвав
Н.Р. відомий англійський вчений Гордо
Чайльд. Це явище називають

становленням відтворюючих форм
господарства, чи аграрною революцією.
I оловною подією був перехід після
майже 3 млн. років існування за
рахунок мисливства і збиральництва до
сільского господарства. Хліб,
"винайдений" у неоліті ми вирощуємо і
споживаємо і досі. Коза, вівця, корова,
свиня були одомашнені у цей час і досі
дають мясо і молоко. Історія сільского
господарства почалась біля X тис. років
тому. Вже раннє землеробство дало
можливість виробляти продуктів
харчування більше, ніж вимагалось для
життя землеробської общини. Це
давало можливість споруджувати
колосальні споруди (Урук, Ієрніхон
інші) які дійшли від ранніх цивілізацій.
ІІЕПТУН (лат.) - бог морської стихії у
римлян (див. Посейдон).
ІІЕРВЮРА (франц.) - потовщення
центральної лінії на лезі клинка
бронзової зброї з метою його зміцнення.
НЕРЕЇДИ (грець.) - німфи моря.
Живуть в глибинах моря, а в місячні
ночі виходять на беріг, де співають і
танцюють, змагаються з тритонами.
Доброзичливі до людей. Допомагають
морякам в небезпеці. Зображувалися у
вигляді прекрасних дівчат в легкій
одежі, оточених морськими чудовись
ками, найчастіше на спинах дельфіна
чи тритона.
II ЕФ, ПАВА (франц.) - внутрішня
частина будинку, відокремлена рядом
колон. Первісно - видовжена частина
християнського храму, яка звичайно
розчленована колонадою на головний
(ораторіум - більш широкий і високий)
центральний і бокові нефи.

НЕФРИТ (від грець. перЬгіТе - нирка) дуже твердий камінь світло-зеленого
кольору. З нього виготовлялася парадна
зброя (сокири, булави) та декоративні
вироби. Використовується з неолітич
ного часу, але на Україні вироби з Н.
зустрічаються рідко.
НІВЕЛІР - геодезичний прилад за
допомогою якого одержують висотні
характеристики елементів місцевості,
що досліджується.
НІКЕ, НІКА (грець,- перемога) - богиня
перемоги у битвах та змаганнях. В
мистецтві Н. - крилата діва з лавровим
вінком, часто на колісниці. Відома
статуя Н. Самофракійської. У Римі Н.
відповідала Вікторія.
НІЛ (грець.) - божество ріки Нілу, сина
Океана. Греки вважали Ніл одним з
перших царів Єгипту, творцем найдав
нішої зрошувальної системи.
НІМБ (лат.- хмара, туман) - сяйво (у
вигляді кола) над зображенням голів
богів та героїв. Первісно був атрибу
том сонячного божества. Християнство
запозичило німб, зробивши його
атрибутом зображень Христа,
Богородиці і святих.
НІМФЕЙ - у Стародавній Греції
святилище німф, яке мало вигляд
спочатку гроту, а пізніше - павільйону з
фонтаном і басейном.
НІМФИ (грець.- наречені, юні діви) багаточисельні божества, що уособлю
вали сили та явища природи. В мис
тецтві зображувалися у вигляді
прекрасних напівоголених дівчат. їм
притаманний веселий, легковажний
характер.
НОВА ЕРА - сучасна система
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літочислення у якій за основу взято дату
народження ІсусаХриста. Прийнята у
більшості країн світу.... рік від Різдва
Христова.
НОГАТА (араб, “нагд” - добра,
повноцінна, відбірна монета) - грошова
одиниця, яка разом з куно ю та р еза но ю
становили грошову систему Давньої
Русі. Одна з давньоруських назв
арабської монети - ку(річного дирхема.
НОЙ - біблійний праведник, який
врятувався разом з сім’єю під час
всесвітнього потопу. Разом з ним
врятувалися (по парі) представники
тваринного світу, які знову розселились
по землі.
НОМ (від грець, п отаз - область, округ)
- адміністративна одиниця у
Стародавньому Єгипті.
НОМАДИ - колективи людей, які
постійно міняють місця стоянок.
Скотарські племена, які кочують зі
своїми стадами на великих територіях.
НОМАДИЗМ - кочівницт во.
НОМІНАЛ - позначення вартості на

НОСТРАТИЧНА СПІЛЬНІСТЬ (від лат)
позіег - наш або пояігаз - тутешній,
місцевий) - реконструйована первісна
спільність, більшість мов Старого Світу
НОТ (грець.) - бог південного вітру, що
приносить грекам тумани і дощі.
НУКЛЕУС (лат,- ядро) - великий
уламок кременю від якого відбивкою
від ділені відщепи для виготовлення з >
них знарядь, або вкладишів.
НУМІЗМАТИКА (від грець, потікша монета) - наука про монети, історію
грошового обігу і техніку монетної
;
справи, розробляє методи дослідження
нумізматичних знахідок, їх визначення;
класифікації та ін.

0

монет і.

НОМІНАЦІЯ (від лат. по теп - ім’я) назва, найменування.
НООСФЕРА (від грець, пооз - розум і
хрНаіга - шар) - область існування
розуму, розумних істот.
НОРМАНІЗМ - теорія, за якою
норманам приписувалася вирішальна
роль у створенні давньоруської держави
і формуванні культ ури Київської Русі.
НОРМАНИ (від сканд. погїЬ північний і т а п - людина) - назва
староскандинавських
(північногерманських) племен (див.
вікінги).
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ОББИВКА - ударна техніка обробітку
кам'яних знарядь. Найдавніша у історії
кам'яної індустрії.
ОБЕЛІСК (грець. оЬеІізкоз меморіальна) - кам’яна квадратна у
перетині колона, що звужується доверх;
1має пірамідальне завершення.
,
Будувались у Стародавньому Єгипті де,
мали релігійне і монументальне
значення. У більш пізній час були
предметом наслідування.
ОБЕРІГ - див. амулет, апотропей.
ОБІДНЯ - служба у православній церкі
у першій половині дня, до обіду.
ОБІТЕЛЬ - рив. монастир.
ОБЛАТКА - див. просфора.
ОБМАЗКА - поверхня обмазаних
глиною стіни чи пічки. В основі таких
конструкцій здебільшого знаходяться
дерев’яні конструкції, наприклад, зі
сплетеної лози (тин). Добре

зберігається якщо обпалилася у вогні.
ОБОЗ (від давньоруського обвоз возити, доставляти) - узагальнена назва
військових підрозділів на кінній тязі, які
іювинні забезпечувати транспортування
та постачання матеріальних засобів для
армії.
ОБОЛ -1) найдрібніша монета
Стародавньої Греції; 2) “обол Харона” дрібна монета, яку клали під язик
іюкійнику, щоб заплатити за перевіз у
потойбічний світ Харону, перевізнику
через підземну ріку Стікс.
ОБРАЗ - у християнстві - зображення
святого. Теж що ікона.
ОБРАЗНЕ ПИСЬМО - спосіб викладеніія думок з допомогою малюнкових
знаків, образів (див. піктограма).
ОБРОК - див. чинш.
ОБРЯДИ - встановлені і закріплені
традиціями і правилами релігійні дії,
колективні символічні дії, здійснювані з
нагоди найважливіших подій в житті
людини, сім“ї, колективу, котрим
ііриписувались магічні властивості.
ОБСИДІАН - скло, утворене внаслідок
вулканічної діяльності. Має чорний,
червоний, коричневий, сірий колір.
Зустрічається лише в окремих районах,
напр. на Україні - у Закарпатті. Широко
використовувався у мідному та бронзо
вому віці для виготовлення знарядць
ііраці, оскільки розщеплюється подібно
до кременю. Був об’єктом торгівлі.
ОБЩИНА - колективне об’єднання
людей, якому властиві спільна власність
ііа засоби виробництва та узвичаєні
([юрми самоврядування.
ОДИН - верховне божество
скандинавсьюшгфсиогв.

ОДІСЕЙ (грець.)-міфічний цар острова
Ітака, герой “Іліади” і “ОдісеГ. Поряд з
фантастичними в міфах містяться цінні
відомості про найдавніший період
історії Греції. Зображувався у вигляді
бородатого чоловіка в овальному капе
люшку, який носили грецькі моряки.
ОДІСЕЯ - назва знаменитої поеми
Гомера. Інакомовно - подорож, повна
пригод та випробувань.
ОДНОДЕРЕВКА, МОНОКСИЛ - човен,
видовбаний з суцільного стовбура
дерева.
ОДНОРІГ (рос.- единорог) -1 ) міфічний
звір з одним рогом на чолі. 2) Старовин
на руська гладкоствольна гармата, на
якій був зображений одноріг.
ОДОНТОЛОГІЯ (від грець, обопіоз зуб і 1о§оз - слово, наука) - розділ
антропології, що вивчає будову зубів
давніх і сучасних груп людства.
ОГОЛІВ ’Я - частина кінської упряжі,
надіта на морду коня для керівництва
ним під час їзди. Виготовлялося зі
шкіряних ременів, інколи прикрашало
ся бронзовіти, срібними чи золотими
бляхами.
ОЗИРИС, ОСИРИС - один з найважли
віших богів Єгипту. Син бога землі і
богині неба, брат і чоловік/зіди. Божество
помираючої та воскресаючої природи.
ОЙКУМЕНА (від грець, оікео населяю) - заселена людиною частина
земної кулі. Відома людині населена
територія.
ОЙНОХОЯ (грець.- гаек для розливання
вина) - глек з однією ручкою різної
форми, виконаний з випаленої глини чи
бронзи. Відмінною ознакою є шийка,
яка має три стоки.
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ОКЕАН (грець.) - 1) прабатько всіх
богів. Живе самотньо у підводному
палаці; 2) міфічна ріка, що омиває
землю. В ній беруть початок морські
течії, ріки, джерела.
ОКЛАД - давньоруська назва художньої
обкладинки книги чи ікони. Виготов
лявся з тонкого листа золота, срібла чи
міді з прикрасами.
ОКОЛЬНИЙ ГРАД, КРОМ - давньо
руська назва зовнішньої укріпленої
частини міста (див. також посад).
ОЛІГАРХІЯ (грець.- влада небагатьох) панування декількох небагаточисельних, але могутніх знатних родів, які
обмежували, а інколи і придушували
демократію.
ОЛІМП - гірський масив на півночі
Греції, священа гора стародавніх греків.
Вважався місце перебування богів на
чолі з Зевсом.
ОЛІМПІЙСЬКА РЕЛІГІЯ - офіційна
релігія грецьких полісів, походить від
гори Олімп.
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ, ОЛІМПІАДИ загальногрецькі ігри на честь Зевса, що
відбувалися раз на чотири роки в місті
Олімпії. З 1896 р. відновлені як міжна
родні спортивні змагання. Місце їх
проведення змінюється, а до місця
змагань доставляється факел, запалений
в Олімпії.
ОМОВІННЯ (рос.- омовение) - давній
релігійний обряд, пов’язаний з магічною
силою води, шануванням її сили
родючості. Зберігся у багатьох релігіях
у вигляді очищення водою окремих
частин тіла перед входом у храм,
участю у релігійних церемоніях,
омовіння покійника з метою його

ритуального очищення перед
похованням.
ОНОМАСТИКА (від грець, опота ім’я) - філологічна та історична
дисципліна. Поділяється на
антропоніміку, етноніміку, топоніміку,
гідроніміку. Розділ мовознавства, який
вивчає власні імена і назви.
ОПАСАННЯ (укр.) (рос.- опасение,
опасанье) - крита галерея навколо споруди.
ОППІДУМ (лат. оррісіитп - укріплення
міста) - великі городища кельтів з
надійними оборонними спорудами.
Широко розповсюджені від Іспанії до
Карпат. Часто розташовувалися на
торгових шляхах для їх оборони. Були
торговими і ремісничими центрами.
Описані Юлієм Цезарем, який пові
домляє, що кожне галльське плем’я
мало декілька О.
ОПОЛЧЕННЯ - військове формування
тимчасового характеру. У Київській
Русі збиралося для відсічі зовнішнім
ворогам, очолювалося князівськими
дружинниками.
ОРАКУЛ - в уявленнях древніх - один із ;
засобів спілкування божества з люди
ною. Прорицання давалися жрецями та і
ними ж тлумачилися. О. називали як
самі прорицання, так і місце, де їх
давали. Дельфійський оракул-місце у і
давніх Дельфах, де бог Аполлон
проголошував свою волю людям.
ОРАНТА (лат. огапз - той, що молиться)
- один з іконографічних образів Богематер і, зображувалася в ріст з піднятими
до рівня обличчя руками і повернутими !
від себе долонями, напр., головна
мозаїка в апсиді Софії Київської (див.
адорант).
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ОРГІЇ (грець.) - потаємні релігійні
обряди, що справлялися на честь деяких
богів. О. відбувалися вночі, супровод
жувалися музикою, процесіями зі
смолоскипами та несамовитими
танцями. В сучасній мові - розбещений,
розгульний бенкет.
ОРДА (тюрк, орді - палатка хана) - у
тюркських і монголоязичних народів військово-адміністративна організація,
стоянка кочовиків. В епоху середньо
віччя - ставка, столиця правителя
татарської держави і державних
утворень (напр. Золота Орда).
ОРДАЛІЇ (від лат. огсіаііит - суд) - у
докласовому і ранньокласовому
суспільстві судові випробування, під час
яких, як вважалося, зовнішні сили
вкажуть винного.
ОРДЕР (лат.) - вид архітектурної
композиції, яка складається з верти
кальних {колон, пілястр) та горизон
тальних (антамблемент) частин у
відповідній архітектурно-стильовій
обробці. У класичній формі сфор
мувався у Давній Греції. Храмовий О.
складався з основи (стереобат - основа
храму, стилобат - ряд плит укладених
під колони), власне колони і антамблементу. Торцеві фасади храму мали
фронтони.
ОРИ (ГОРИ) (грець.) - богині, що
відали зміїюю пори року, порядком у
природі. Зображувалися дівчатами,
іірикрашеними плодами.
ОРИНЬЯК - крем ’я на індустрія
верхньопалеолітичного типу.
ОРІЄНТАЦІЯ ПОХОВАННЯ ііапрямок, куди похований обернутий
головою. Її суворо дотримувалися

згідно звичаєвих чи релігійних традицій.
Важливий показник під час розкопок
для визначення культурної, етнічної чи
релігійної приналежності.
ОРНАМЕНТ (лат. о ш ат еп їи т прикраса) - прикраса, побудована на
ритмічному повторенні геометричних
елементів або стилізованих рослинних
чи тваринних елементів-мотивів.
Декоративний елемент у будівництві,
декоративному і прикладному мистецт
ві. У археології велике значення має
орнамент на кераміці. Може бути
розписний, штампований, нарізний,
прокреслений та ін.
ОРНІТОМОРФШ ЗОБРАЖЕННЯ зображення у вигляді птаха або з
наданням його рис.
ОРФЕЙ (грець.) - у грецькій міфології
співак, який своїм співом зачарував
диких звірів, дерева та скелі та визво
лив з царства мертвих свою дружину
Еврідіку.
ОРХЕСТРА (грець,- майданчик для
танців) - критий майданчик для вико
нання хорових ліричних пісень, що
розташований між сценою та лавами
для слухачів. Звідси походить наше
сучасне слово “оркестр”.
ОСИРИС - див. Озирис.
ОСОБНЯК - будинок багатого
господаря, у якому живе одна сім’я.
ОССУАРІЙ (лат. оззагіит к о с т о с х о в и щ є ) - вмістилище для
людських кісток з метою їх поховання.
Це невеликі переносні об’єкти для
одиночного поховання (піфос,урна ін.)
або печери та споруди для декількох
поховань {склеп, камерна гробниця).
Окрема споруда, стіни с нішами та ін.
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для зберігання кісток, зібраних на полі
порушує екологію.
бою, зі знищеного кладовища та ін.
ОТРОК - молодший дружинник у
ОСТЕОЛОГІЯ (від лат. овка - кістка та
Київської Русі.
грець. 1о§05 - слово, наука) - розділ
ОХРА, ВОХРА - природний червоний
анатомії, який вивчає будову кісток
або жовтий пігмент. Основні компонен
тварин, давньої та сучасної людини.
ти - гідроокиси заліза. Здавна наділявся
ОСТІУМ (лат.) - вхід до будинку.
магічними властивостями і широко
ОСТОВ - внутрішня частина споруди,
використовувався людиною у фарбах чи
на якій тримаються усі інші її частини.
шматках як символ сонця, крові, життя,
ОСТРАКІЗМ - у VI-V сг. до н. е. у
у печерному розписі, керамічному
деяких давньогрецьких державах
виробництві. У поховальних обрядах О,
вигнання окремих громадян, які
посипали дно могили, розфарбовували
вважалися небезпечними для сус
тіло покійного.
пільства. Ім’я цієї людини записувалося ОЧИЩЕННЯ - один з елементів
на черепку (остраконі).
ритуалу в більшості релігій. О. проводи
ОСТРАКОНІ - черепки або шиферні
лося водою, вогнем. Очищувальною
таблички на яких гострим предметом
силою наділяли жертвоприношення. У
продряпувався напис. У Греції
багатьох народів перед похороном
використовувались для голосування.
вогнем очищалася могильна яма.
ОСТРОГ -1) дерев’яні укріплення на
ОЧІЛЛЯ - жіноча прикраса, що
кордонах давньоруських князівств.
носилася на чолі.
Деякі з часом стали великими містами;
2) у ХУІІІ-ХІХ ст. тюрма, обнесена
стіною.
_
ПАВІЛЬОН (франц.) -1) невеликий
ОСТРОГА - рибальське знаряд дя, яке
легкий будинок, що стоїть окремо; 2)
мало два кістяних чи рогових наконеч
ники з зазубринами. Якщо наконечники тимчасова чи постійна споруда для
розміщення експонатів виставки.
зустрічаються окремо, їх неможливо
ПАГОДА (португ.) - тип вежевої
відрізнити від гарпунів. Найранніші
взірці зустрічаються намезолітичнихта багатоярусної культової буддистської
чи індуїстської споруди у країнах Азії. .
неолітичних озерних поселеннях.
Будується у дворах монастирів поряд з
ОСЬМЕРИК, ОСЬМИРКА (укр.) храмом.
восьмигранний зруб (див. восьмерик).
ПАЛАНКА (турець.) -1 ) у Запорізькій
ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ,
Січі - невелике укріплення, обнесене
ДОВКІЛЛЯ - фактори оточуючого
частоколом; 2) адміністративна
людину природного середовища. Це
одиниця на Запоріжжі; 3) полкове
може бути ландшафт, рельєф, клімат,
укріплення, місце знаходження полко
водоймища, фауна і флора та ін.
водця; 4) невелике козацьке укріплення,
Людина в процесі своєї господарської
огороджене частоколом, іноді земля
діяльності впливає на О.С., чим

п
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ними укріпленнями, у якому була
юсереджена військово-цивільна
адміністрація округи - полковник,
писар, осавул.
ІІАЛАЦ-1) м он ум ен т а льна парадна
споруда. Р езиденція представників
нііщої знаті, пізніше - органів державної
нлади; 2) розкішний будинок, призна
чений як житловий для князів, граф ів,
()ворян та інших багатих осіб.
11АЛАШ (угорськ.) - холодна рубляча і
колюча зброя з довгим прямим односічмим клинком (біля кінця - двосічним).
ІіАЛЕОАНТРОП (від грець, раїаіоз древній і апіїїгороз- людина) - древня
людина (див. неандерт алець).
ІІАЛЕОАНТРОПОЛОГІЯ (від грець,
раїаіоз - древній, апІЇїгороз- людина і
Іо§оз - слово, наука) - розділ ант ропо
логії, який вивчає походження та
еволюцію викопних людей.
11АЛЕОБОТАНІКА - наука, яка вивчає
іалишки давніх рослин, предмети
матеріальної культури рослинного
походження. Історія культивації рослин.
ІІАЛЕОГЕОГРАФІЯ (від грець, раїаіоз древній, §ео§гарЬіа - землеопис) - наука
про давню природу землі, середовище у
якому людина проживала у різні
періоди свого розвитку.
11АЛЕОГРАФІЯ (від грець, раїаіоз древній і дгаЬро - пишу) - історикофілологічна наука, яка вивчає історію
письма та зовнішні ознаки рукописів:
спосіб написання літер, якість мате
ріалу для писання, знаряд дя письма,
почерк, прикраси, штемпелі, водяні
шаки та ін. з метою встановлення
цвтора рукопису, часу та місця його
написання.

ПАЛЕОДЕМОГРАФІЯ (від грець,
раїаіоз - древній, (іетоз - народ, §гаЬро пишу) - розділ демографії, який вивчає
склад та зміни населення у первісному
суспільстві.
ПАЛЕОЕКОНОМІКА - наука, що
вивчає економічні стосунки у минулому.
ПАЛЕОЗООЛОГІЯ - наука, яка по
залишкам тварин вивчає історію їх
розвитку, домистикації, роль тварин
ництва та полювання у господарстві.
ПАЛЕОКЛІМАТОЛОГІЯ - наука, що
вивчає зміни клімату у минулому.
ПАЛЕОЛІТ (від грець, раїаіоз - древній
і Ііїоз - камінь) - давньокам’яний вік.
Починається з появою людини і
перших знарядь. Найдавніший і
найдовший період історії людського
суспільства.
ПАЛЕОНТОЛОГІЯ (від грець, раїаіоз древній, оп - існуюче, 1о§оз - вчення) наука, яка вивчає викопні види тварин.
Розділ палеонтології (антропологія)
досліджує походження людини.
ПАЛИЦЯ - найпростіша холодна
ударна зброя у вигляді дубини, інколи з
окованим або металічним з гострими
шипами кінцем. Атрибут Геракла.
ПАЛІНОЛОГІЯ - див. спорово-пилковий
аналіз.
ПАЛІСАД (фр.) - давня оборонна
споруда з товстих загострених зверху
дерев’яних колод, поставлених верти
кально. Те ж що частокіл.
ПАЛЛАДА (грець.) - див. Афіна.
ПАЛЬМЕТА (франц.) - скульптурний
чи живописний орнамент у вигляді
симетричних листів (стилізований
пальмовий лист).
ПАЛОМНИКИ - мандруючі
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культури та побуту.
ПАМ’ЯТКИ МІСТОБУДІВНИЦТВА ТА
АРХІТЕКТУРИ - архітектурні ансамблі т
комплекси, історичні центри, квартали,
площі, вулиці, залишки давнього плану
вання та забудови, споруди громадянської
промислової, військової, культової
архітектури, пам’ятки монументального, 1
образотворчого, декоративно-приклад
ного, садово-паркового мистецтва,
природні ландшафти.
ПАН (грець.) - аркадський бог лісів та
гаїв. Народився покритий волоссям, з
рогами і козячими ратицями, кривим і
носом, бородою і хвостом. Шанувався \
як покровитель пастухів, мисливців,
бджолярів та рибалок. Веселий бог.
Блукає по горах та лісах, танцює з
німфами, грає на винайденій ним
свірелі. Іноді хоче бути на самоті, на
тих, хто поруше його спокій нажене
“панічний” жах. Був супутником
Діоніса.
ПАНАГІЯ (грець.) - невелика, різна за
формою, частіше овальна нагрудна
]
ікона з зображенням Іісуса Христа,
Троїці чи Богоматері. Ікона з зображен
ням Богоматері є архієрейським знакомі
ПАНДУС (франц.) - похила площина,
що замінює сходи.
ПАНИХІДА (від грець, рапусЬісІа всенощна) - урочиста церемонія
прощання з покійним; християнська
церковна служба, яка відбувається над тілом покійного або у річницю його
смерті.
ПАНІКАДИЛО (грець, роїу - багато,
капсіеіа - свіча) - у храмі - звисаюча зі

богомольці, які ходять по святим
місцям. Звідти вони на пам’ять при
носили пальмові гілки, звідки і назва. У
Європі вживаний термін пілігріми.
ПАЛЬЦЕВІ ВДАВЛЕННЯ - орнамент,
нанесений на поверхню посуду перед
обпалом. Має вигляд заглиблення,
зробленого торцем пальця, часто з
відбитком нігтя, нанесеного на
верхню частину горщика чи поверх
наліпного валика.
ПАЛЯ -1) стовп з загостреним нижнім
кінцем, вбитий (а не вкопаний) в грунт.
Звідси палісад. 2) стовп з загостреним
верхнім кінцем, який вживався як
знаряддя страти. Жертву "сажали на
палю".
ПАМ’ЯТКА - предмет або сукупність
предметів матеріальної культури
минулих часів; давні твори літератури,
мистецтва, архітектури.
ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ - усі матері
альні залишкі діяльності людини.
Головними П.а., які досліджуються під
час розкопок є поселення, поховання та
святилища. До П.а. відносять також
городиіца, кургани, залишки давніх
укріплень, виробництва, каналів, доріг,
кам’яні скульптури, наскельні зображення,
залишки давнього культурного шару ін.
ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ пам’ятні місця і предмети пов’язані з
історичними подіями у житті народу,
розвитку суспільства та держави, твори
мистецтва, писемні джерела та інші
об’єкти, що мають історичну, наукову,
художню чи культурну цінність. П.і. та К.
охороняються державою.
ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ -- будівлі, споруди,
пам’ятні місця та предмети, пов’язані з
важливими історичними подіями,
розвитком держави, науки, техніки,

стелі люстра з великою кількістю СВІЧО!
чи лампад.
ПАНТЕОН (грець. рапТІїеіоп - дослівної
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- “усі боги”) -1) сукупність усіх богів
(щь-якбірепігії; 2) храм, присвячений
усім богам у давніх греків і римлян; 3)
усипальниця, місце захоронення
видатних людей.
ІІАНТОКРАТОР (грець,- вседержитель)
■прізвище різних божеств. У мистецтві
Христос Пантократор часто зображу
вався у мозаїках і фресках. Особливо
Iіасто зображувався на центральному
куполі храму.
11АНЦИР (від лат. рапіех - живіт) захисне озброєння воїна з металевих
кілець та пластин для захисту грудей та
спини, що було поширене у давні та
середні віки. Використовувався також
для захисту коня.
ПАПА РИМСЬКИМ - глава католицької
церкви і держави Ватикан. Обирається
пожиттєво з 1389 р. з кардиналів
колегією кардиналів.
ПАПЕРТЬ - галерея, ганок чи площадка
перед входом (притвором) християнсь
кого храму.
ПАПІР (рос.- бумага) - матеріал для
писання, винайдений у ПівденноСхідній Азії та Океанії. Виготовлявся з
волокон дерев. Просування паперу на
Захід зобов’язане арабській цивілізації.
Дешевий папір швидко витіснив
пергамент.
ПАПІРОЛОГІЯ - наука, що досліджує
написи на папірусі.
ПАПІРУС (рарушк) - тростина, що
росте у країнах Середземномор’я,
особливо у Єгипті. При розщепленні та
розгортанні стовбура, а потім склеюванIIі у два поперечні шари одержували
дешевий матеріал для писання. Збере
жені у сухому кліматі Єгипту взірці

папірусу є важливим історичним
джерелом. Зі зв’язок папірусу виготов
лялися легкі човни.
ПАПСТВО - керівництво католицької
церкви, один з найстаріших релігійних
центрів, який існує біля 1500 років.
ПАРАПЕТ (італ.) - невисока огорожа
балкону, моста, ганку та ін. Перила.
ПАРКИ (лат.) - див. Мойри.
ПАРНИИ ШЛЮБ - форма шлюбу,
характерна для матріархату. Парний
шлюб змінив груповий шлюб. Діти були
пов’язані з родовою общиною матері. З
переходом до патріархату поступово
змінився моногамною сім’єю.
ПАРУС, ПАНДАТИВА - елемент
купольної конструкції, який забезпечує
перехід від квадратного у плані підкупольного простору до круглого
барабану чи купола.
ПАСТА СКЛЯНА - див. фаянс.
ПАСТАДНИЙ ТИП БУДИНКУ,
ПАСТАДА - портик у дворі античного
житлового будинку, у якому знаходилося
декілька приміщень.
ПАСТОР (лат. раяїог - пастир, пастух) служитель церкви у протестантських
течіях.
ПАТИНА (італ.) - плівка різних від
тінків (від зеленого до коричневого), що
утворюється на поверхні мідних
виробів та виробів з мідних сплавів.
Розрізняють їдку (яка порушує ціліс
ність виробу) та благородну (яка
захищає від корозії).
ПАТОЛОГІЯ - відхилення від норми в
розвитку людського організму. По
кістках можна встановити умови життя
та обставини смерті людини.
ПАТРИЛОКАЛЬНИЙ ШЛЮБ (від лат.
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раіег - батько і Іосиз - місце) - форма
шлюбу при якій дружина переходила
жити в родину чоловіка. Прийшов на
зміну матрилокальному шлюбу.
ПАТРИЦІЇ (лат.) - родова аристократія
у Римі. Вони мали переважне право
перед плебеями. Титулом П. нагороджу
вав імператор. Це було одне з вищих
звань у державі, яке не було пов’язане з
посадою.
ПАТРІАРХ (грець, раїгіагсіїсх родоначальник) - у православ’ї - вищий
духовний сан; глава православної
церкви у ряді країн.
ПАТРІАРХАЛЬНА СІМ’Я - сімейна
громада, що складається з кількох
поколінь, нащадків одного батька.
ПАТРІАРХАЛЬНИЙ (від грець.
раігіагсЬек - прабатько) - пов’язаний із
старовиною, давніми традиціями і
звичаями.
ПАТРІАРХАТ (від лат. раіег - батько і
агсЬе - влада) - останній період в історії
первіснообщинного ладу, який характе
ризується владою чоловіка у сім’ї та
суспільстві. (Див. матріархат)
ПАТРІЛІНЕЙНІСТЬ (від лат. раіег батько і Ііпеа - лінія) - рахування рідства
по лінії батька.
ПАТРОНІМІЯ (від лат. раіег - батько і
о п о та - ім’я) - група, яка іменує себе по
спільному патрілінейному предку.
ПАША (турець. рака - букв.- опора
трону) - почесний титул вищих військо
вих та цивільних сановників
Османської імперії.
ПЕКЛО - згідно релігійним уявленням місце, куди відправлялися душі помер
лих. Ад (від грець. Ьасіек - підземне
царство) - місце посмертних мук
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грішників; Рай (давньоєврейське еден |
або едем) - посмертне перебування
праведників.
і
ПЕКТОРАЛЬ (лат. ресіогаїік - нагрудний
від ресіиз - груди) - ювелірна прикраса 'і
вигляді півмісяця, яку носили на грудях}
чоловіки і жінки. Як ознаку владн ії і
носили фараони, єврейські первосвя
щеники, римські сановники. Була
відома у скіфів, носіїв давніх культур
Америки.
і
ПЕЛІКА - розширений до низу давньо
грецький посуд для води з двома
вертикальними ручками.
ПЕНАТИ - духи і божества, які оберіга
ли сімейний і громадський добробут
давніх римлян.
.
ПЕРВІСНА ЛЮДИНА - загальна назві
давніх людей.
ПЕРГАМЕНТ, ПЕРГАМЕН - спеціальні
оброблена шкіра тварин, призначена як
матеріал для писання. Назва походить
від м.Пергам у Малій Азії.
ПЕРЕВЩКЛАДЕННЯ - переміщення
культурного шару з порушенням його
первісної стратиграфії.
ПЕРЕЖИТОК - явище, не властиве
сучасному стану суспільства та культур- .
ного життя, яке являє собою спадщину
минулої культури, що зберігається за
звичкою чи за наслідуванням. П. - часто
можуть бути залишками давніх обрядів чі
звичаїв, які у свій час відігравали важлив)
роль у житті суспільства.

ПЕРІОД - у відносній хронології- група
одночасних типів, що існує раніше чи
пізніше інших.
ПЕРИПТЕР - античний храм, оточенні
з усіх боків колонадою.
ПЕРИСТИЛЬ (грець.) - криті переходи
на стовпах; прямокутні двір, сад,

площа, обмежені з чотирьох сторін
критою колонадою.
ІІЕРЛИННИЙ ОРНАМЕНТ - орнамент
ііа зовнішній поверхні посуду, зокрема під вінцями горщиків чи мисок.
Утворювався шляхом вдавлень
горцем палички з внутрішньої
сторони посуду, що видавлювало рівні
круглі виступи на зовнішній поверхні,
які нагадували перлини.
ПЕРНАЧ (у рос.- мові шестопер, турець.
- буздихан) - вид булави, який являв
собою срібну або позолочену палицю у
формі жезла з литою головкою і
іиістьома поздовжніми виступами.
Звідси друга назва - шестопер. У XVIIXVIII ст. був головним атрибутом
іюлковницької влади на Україні.
ПЕРСЕЙ - син Данаї. Обезглавив
Медузу, запобігаючи її згубного погляду.
Голову Медузи передав Афіні, яка
поклала її на панцир. Часто слугував
сюжетом мистецтва.
ІІЕРСЕФОНА - див. Прозерпіна.
ПЕРУН - головний бог слов’янського
язичницького пантеону, бог дощу,
блискавки і грому.
ІІЕРШОДРУКИ - див. інкунабули.
11ЕРШОПРЕДКИ - міфологічні “перші
люди”, прабатьки роду, племені. Тотемні
П. - прабатьки одночасно людей та
“родинних” їм тварин - можуть мати
іюдвійну зооантропоморфну природу.
ГІЕТРОГЛІФ (від грець, реїга - камінь,
скала і §1ірЬа - різьба) - висічене на
скелі слабо заглиблене зображення
(малюнок чи напис).
ПЕЧАТКА (рос.- печать) - твердий
матеріал на якому вирізаний
малюнок, що можна перенести на

м ’яку глину чи віск. Повинна була
засвідчувати достовірність. Існують
два типи: штамп і циліндр. Штамп
залишає відбиток, а циліндр
накатувався на поверхню і залишав
фриз, що повторював малюнок.
ПЕЧЕРА - порожнина у материкових
породах грунту чи скелі. Розрізняють
природні (напр., карстові) та штучні
(антропогенні), зроблені людиною з
житловою, військовою чи культовою
метою, що визначало їх форму та
розміри.
ПЕЧЕРНИЙ ЖИВОПИС - гравіювання та
розпис мінеральними фарбами на стінах
печер. Характерний для мистецтва
пізнього палеоліту.

П ’ЄДЕСТАЛ - основа пам’ятника,
скульптури, колони ін.
ПІВКОЛОДА - у будівництві - колода,
розщеплена навпіл.
ПІДБІЙ (рос.- подбой) - див.
катакомба.
ПІДВАЛИНА, ПІДКОТИЛА (укр.)
(рос,- подвалина) - основа, нижній
вінець зрубу (див. лежень).
ПІД ВІСКА - жіноча прикраса, що
кріпилась у зачіску чи до головного
убору. Напр., у ранніх слов’ян були
широко поширені скроневі підвіски
(див. скроневе кільце).
ПІДВОДНА АРХЕОЛОГІЯ - метод
археологічних досліджень на дні рік та
морів. Став широко розвиватися з
винайденням акваланга. Дає важливі
дані по вивченню мореплавства та
морської торгівлі. Досліджуються
порти, моли, якірні стоянки, затоплені
кораблі, поселення та ділянки міст.
ПІДЙОМНИЙ МАТЕРІАЛ -
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археологічний матеріал, який збирають
під час оранки чи ерозії ґрунту та
земляних робіт без проведення спе
ціальних розкопок. Його збір є важ
ливим етапом проведення археологічної
розвідки. На його підставі можна
зробити висновки про характер та
стратиграфію пам’ятки.
ПІДМУРОК (укр.) (нім,- штайлягер) фундамент, цоколь.
ПІДРОБКА - копія, чи спеціально
зроблений предмет, який має риси,
характерні для певного часу, місця,
авторської приналежності.
ПІДСІЧНЕ (ПІДСІЧНО-ВОГНЕВЕ)
ЗЕМЛЕРОБСТВО - широко розповсюд
жений метод землеробства при якому ліс
вирубався (чи підсікався і засихав), а потім
спалювався. Звільнена і удобрена площа
використовувалася під посів.
ПІДТОК - металічне закінчення
протилежного від вістря держака спису.
По його розміщенню у могилі визна
чається довжина списа.
ПІКА - див. дротик.
ПІКСИДА - кругла або овальна у плані
скринька циліндричної форми з криш
кою, призначена для зберігання коштов
ностей та косметики у давніх греків.
ПІКТОГРАМА (від лат. рісШга - картина
і §гарЬо - пишу) - примітивне
малюнкове письмо.
ПІЛІГРІМИ - див. паломники.
ПІЛЯСТР, ПІЛЯСТРА (італ.) - плоский,
прямокутний у розрізі вертикальний
схожий на колону виступ на поверхні
стіни. Має ті ж елементи, що і колона
{стовп, капітель, базис).
ПІНІЯ - різновид сосни, що росте у
Середземномор ’ї.

ПІРАМІДА - величезні гробниці
давньоєгипетських фараонів ІІІ-ІІ тис.
до н. е. Найвища піраміда Хеопса
(Хуфу) у Гізі має висоту 146.7 м. На її
спорудження пішло 2250 тис. кам“яних
блоків. 10 років 100 тис. людей будува
ли дорогу, а потім 20 років будували П.
В середині або під нею знаходилася
поховальна камера фараона. Праобра
зом П. буласхідчасташасотабд. Перед
бачалися різні засоби, які мали
забезпечити спокій померлих. "Усе
боїться часу, а час боїться пірамід" *
говорили у давнині.
ПІРАТСТВО (від грець, реігаіез грабіжник, розбійник) - морський
розбій, захват та пограбування торгових
суден, який здійснюється у відритому
морі.
ПІРОН - металічний стержень, що
скріплював кам’яні блоки у кладці.
Часто заливалися свинцем.
ПІТЕКАНТРОП - див. Ношо егесШз. |
ПІФОС - великий широкогорлий
керамічний посуд, який викорис
товується для зберігання зерна чи масла
(див. корчага).
ПІХВИ - футляр для зберігання меча, §
шаблі. Найчастіше виготовлялися з
і
дерева та обтягувалися шкірою, іноді фарбованою. Найбільш дорогі екземп- І
ляри покривалися металічними наклад-'
ками. Парадні скіфські мечі мали П., і
покриті золотими накладками,
виготовленими у звіриному стилі.
ПИСАЛО - інструмент для писання на
покритій воском дощечці у вигляді
стрижня, загостреного з одного кінця та
лопатки з другого (див. стиль).
ПИЩАЛЬ - загальна назва ранніх
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відступають (8300 р. до н. е.).
ПЛЕМ’Я - етнічна спільність епохи
первісного ладу. Характерні кровноспоріднене рідство між членами,
поділ на роди, спільність території,
елементів господарства, звичаїв,
культів та ін. На зміну П. приходить
народність.
ПЛЕНИЦЯ - півколода із стесаними
гострими краями.
ПЛІНФА (грець.) - широка плоска
обпалена цегла. Була основним буді
вельним матеріалом Візантії і Русі.
ПЛОЩАДКА - прийнятий у археології
термін для позначення залишків жител
трипільської культури. Вони являли
собою прямокутну площу, покриту
товстим шаром випаленої глини, що є
залишками жител, які згоріли та
обпалилися у полум’ї пожежі.
ПЛУГ - важке упряжне орне знаряддя
ІІІЙ С ЬК .
ІІЛАЩАНИЦЯ - полотно із зображенням праці на колесах, що перегортає пласт
Ісуса Христа, покладеного в гробі.
землі. З ’являється у римський час.
І Іайбільш відомою і загадковою є
Використовується для важких ґрунтів.
Туринська П.
ПЛУТОН - у римській м іф ології-бої'
11ЛЕБЕЇ (лат,- простолюдин) - у Давньо підземного царства; у греків - Гадес.
му Римі - первісно вільне населення,
ПОБОЇЩЕ - битва з великою кількістю
яке не входило в родову общину, не
жертв, яка звичайно закінчувалася
мало прав на користування спільною
розгромом однієї з сторін.
землею (див. патриції).
ПОБРАТИМСТВО (у жінок ІІЛЕЙСТОЦЕН - геологічний період,
п о с е с т р и н с т в о ) - звичай, за яким двоє
який відповідає останній зоні льодови
або декілька осіб, які не були кровними
ків, передує сучасній геологічній епосі
родичами, вступали у дружній союз з
{голоцену). Початок П. відзначається
метою взаємної підтримки і допомоги, а
загальним похолоданням клімату.
подекуди - помсти за смерть чи пора
І І,ілиться (по Альнах) на епохи - гюнц,
нення. У тюркських народів - кунацтво.
міндель, рісс, вюрм. З ’являються перші ПОГАНСТВО - християнська назва
шоди (австралопітеки) і виникають
язичництва.
археологічні культури палеоліту. У
ПОГОСТ - церква з будинком
кінці періоду льодовики поступово
священика, що стоїть окремо на

руських взірців вогнепальної ручної та
артилерійської зброї. З ’явилися у кінці
XIV ст.
11ЛАКЕТКА (франц.) - пластинка з
металу, кераміки та ін. з рельєфніш
зображенням. Призначалася для
прикраси побутових речей.
11ЛАКУВАННЯ (рос.- плакетирование)
іюкриття виробу фольгою з коштовних
металів (див. плакетка).
ІІЛАСТИКА (грець.) - ліпне зображен
ня предметів у повному об’ємі.
ІІЛАСТИНА - довгий крем ’я ний відщеп
і паралельними краями, одержаний на
спеціально підготовленому нуклеусі.
Вона може бути знаряддям сама по собі чи
слугувати заготівкою для іншого знаряддя.
11ЛАФОН (франц.) - стеля, живопис на
стелі, освітлення на стелі.
11ЛАЦЦАРМ - місце зосередження
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церковній землі; сільське кладовище у
Північній Русі.
ПОДІУМ (лат.) - висока прямокутна
платформа на якій споруджувався
античний храм.
ПОЛБА - примітивний різновид
пшениці.
ПОЛИВА (рос.- глазурь) - скловидне
покриття, що надає предметам, голов
ним чином кераміці, кращого зовніш
нього вигляду і робить їх поверхню
водонепроникною.
ПОЛІАНДРІЯ (від грець, роїу - багато і
апсігоз - чоловік) - багатомужжя.
ПОЛІГІМНІЯ, ПОЛІМНІЯ ( грець,багата гімнами) -муза пантоміми.
Зображувалась без будь-яких атрибу
тів, з головою, покритою покривалом.
ПОЛІГІНЯ (від грець, роїу - багато і
§ипе - жінка) - багатоженство.
ПОЛІЛГНГВІЗМ (від лат. роїу - багато і
1іп§иа - мова) - одночасне володіння
кількома мовами (див. білінгвізм).
ПОЛІМПСЕТ (грець.- наново напи
саний) - наново написаний рукопис
після змивання (на папірусі) чи зіскоб
лювання (на пергаменті) попереднього
тексту. Це робилося через брак матеріа
лу для письма.
ПОЛИТИХ - складна ікона (складень) з
декількох частин.
ПОЛІС (грець, роїіх -місто-держава) форма рабовласницької держави, що
утворилася у Стародавній Греції.
Включав місто та прилеглу до нього
сільську округу.
ПОЛІТЕЇЗМ (грець, роїу - декілька,
ІЇіеоз - бог) - віра в багатьох богів.
ПОЛІХРОМІЯ (грець, роїу - багато і
сЬготоз - фарба) - багатоколірність.

Наприклад, розпис на посуді трипільсь-;
кої культури (див. монохромія).
ПОЛТИНИК, ПОЛТИНА - у ХІІІ-ХІХ
ст. поряд з рублем виникло залежне від
нього поняття полтина, яке означало
половину вартості рубля. Розрубаний
зубилом на дві половини рубль давав
дві полтини, які були згадуваною у
літописах платіжною одиницею.
ПОЛЬОВИЙ ОПИС - документ, складен- і
ий під час польових досліджень, який
фіксує відомості про зібрані предмети, що
необхідно для їх атрибуції.
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ПОЛЬОВА ЕТИКЕТКА - короткий опис, ,
який включає строго регламентовані дані
зафіксовані під час польових археологіч- '
них досліджень. Зберігається (або
кріпиться) безпосередньо з відібраними
взірцями.

І10ЛЮДЦЯ, “ХОДІННЯ ПО ЛЮДЯХ”
- збирання данини з підлеглого населен
ня у Київській Русі.
ПОЛЯ ПОХОВАЛЬНИХ УРН - могиль
ники, що складаються з поховань
залишків кремації, поміщених в урни.
Інколи урни відсутні, а поховання
здійснювалося у ямці. Під цим термі
ном розуміють групу західноєвропейсь
ких культур, де був поширений такий
поховальний обряд. З ’являються вони ні
поч. II тис. до н. е. на північ від Альп
закінч, у VII ст. до н. е. У вітчизняній
археології цей термін вживається для
ряду культур римського часу.
ПОМИНАЛЬНИЙ ОБРЯД - див. тризна.
ПОМСТВА КРОВНА (рос.- кровная
месть) - звичай помсти за вбивство,
образу чи матеріальні збитки, поши
рений у первісному суспільстві як
форма колективного самозахисту в
умовах додержавного життя.

ГІОНОЖІ - одна з складових частин
озброєння воїнів. Призначалися для
захисту коліна і голені від колючої та
рублячої зброї. Виготовлялася з мета
левої пластини. Грець,- кнеміди (див.
поручі).
ПОПУЛЯЦІЯ (від лат. рориіиз - народ) група людей, всередині якої заключаються шлюби.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД - у
археології ґрунтується на співставленні
давніх артефактів між собою, а також
на порівнянні їх з етнографічними
даними. Дозволяє визначити функції
речей, їх хронологію та ін.
ПОРОК - давньоруська метальна
машина. Використовувалася для
метання каменю, колод, стріл та ін.
Широко використовувалася у Х-ХУ ст.
ПОРТАЛ (лат.) - багато оздоблений
архітектурний вхід до будинку.
ПОРТИК (лат.) - галерея з відкритою
колонадою на поздовжній стороні
будинку; вхід, прикрашений відкритою
колонадою.
ПОРТУПЕЯ - ремінь, що одягався
через плече і слугував для носіння піхв з
мечем, шаблею.
ПОРУЧІ - частина доспіху у вигляді
металічних пластин, що прикривають
частину руки (див. поножї).
ПОРЦЕЛЯНА - див. фарфор.
ПОСАД, ПЕРЕД МІСТЯ - торгівельнореміснича ділянка міста Давньої Русі,
що знаходилася за межами дитинця,
кремля. Інколи називали «подолом» від
місця розташування нижче головних
укріплень (див. також окольний град).
ПОСЕЙДОН (грець.) - бог морів у
і рецькій міфології.

ПОСЕЛЕННЯ - місце осілого
проживання людей. З розкладом
первіснообщинного ладу постійним
місцем проживання стало село. П.
бувають неукріплені (стоянки, селища) та
укріплені {городища).
ПОСЕСТРИНСТВО - див.
побратимство.
ПОСОХ - палиця для ходьби у Гермеса;
палиця для ходьби у мандрівників,
странників.
ПОСТАМЕНТ (лат.) - основа
пам’ятника чи статуї (див. п ’єдестал).
ПОСТГЛЯЦИАЛЬНИЙ ПЕРІОД післяльодовиковий період, який
починається кінцем епохи льодовиків
(8300 р. до н. е.) і продовжується до
нашого часу.
ПОТЕРНА (франц.) - скритий тунель
під землею чи всередині великої будівлі
для з ’єднання між фортифікаційними
спорудами.
ПОТИР - церковна чаша у яку вливаєть
ся вино, що символізує кров Христову.
ПОХОВАЛЬНА ДОРІЖКА - прохід,
залишений у курганному насипу при
будівництві поховання під курганом для
проходу до вхідної ями.
ПОХОВАЛЬНА ЇЖА - їжа, що клалася
у могилу і повинна була слугувати
небіжчику. Під час розкопок про її
наявність свідчить посуд чи кістки
частини туші тварини.
ПОХОВАЛЬНА КАМЕРА приміщення під насипом кургану у
якому здійснювалося поховання.
ПОХОВАЛЬНА МАСКА - маски, які
після смерті накладалися на обличчя
покійного і знаходилися у похованні.
Часто вони мають портретні риси.
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Виготовлялися з різних матеріалів: від
кераміки до золота.
ПОХОВАЛЬНА СТЕЛА - місце
поховання в античності та інші часи
часто відмічалося довгим прямокутним
каменем, поставленим вертикально.
Камінь прикрашався розписом чи
скульптурними зображеннями, на ньому
робився напис.
ПОХОВАЛЬНА УРНА - спеціальна
посудина, призначена для поховання
останків людини після кремації. У
більшості закривалася кришкою,
мискою, плоскою кам’яною плиткою.
ПОХОВАЛЬНИЙ ІНВЕНТАР - предме
ти, які вміщувались у могилу разом з
покійним. Це може бути їжа, особисті
речі, підношення духам підземного
царства.
ПОХОВАНА ПОВЕРХНЯ (рос,погребенная поверхне сть) - денна
поверхня певної епохи, яка була покрита,
похована більш пізніми нашаруваннями.
ПОХОВАННЯ (рос.- погребение),
ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД - вміщення
людського тіла чи залишків кремації у
поховальну камеру, могильну яму чи
землю ,урну чи саркофаг, може бути
здійснене на спині, боці, у скорченому
положенні, сидячи та ін. П. бувають
грунтовими (без ознак на поверхні) та з
намогильними спорудами (кургани, стели,
мегаліти), одиночні, парні чи групові.
Над першим П., що вважається основ
ним, споруджується поховальний
пам’ятник, напр., курган. Після цього у
кургані, здебільшого у його полах,
можуть здійснюватися впускні а б о .
вторинні поховання. Термін “вторинне
поховання” вживається також для
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визначення звичаю складати у могилу ч
чи посудину кістки після розкладу тіла з
порушенням анатомічного порядку. -і
Поховання здійснювалися за обрядом
інгумаціїчн кремації.
ПОХОВАННЯ У ЛАД7П - обряд,
поширений у вікінгів, де труною
слугувала ладдя.
ПРАЩА - метальне знаряд дя, що
складається з невеликого мішечка куда
вкладався камінь та приєднаних до
нього двох ремінців. Розкрутивши та 1
відпустивши один ремінець, метальний
посилав камінь до цілі з великою
швидкістю і точністю.
ПРЕСТОЛ - синонім слова трон.
Заміняє давній алтар, на якому прино-'
силися жертви. Звичайно знаходився у1
центральній апсиді.
ПРЕТОРІАНЦІ - спочатку - назва
охорони полководця, потім - імпера- І
шорської гвардіїу Давньому Римі.
ПРИВЛАСНЮЮЧЕ ГОСПОДАРСТВО
- спосіб ведення господарства при
якому людина тільки привласнює, а не
відтворює надане природою. Змінюєть
ся відтворюючим господарством.
ПРИДІЛ - додаткове приміщення у храмі
з вівтарем.
ПРИМАТИ (від лат. ргітиз - перший) вищі ссавці, куди відносяться напів- )
мавпи, мавпи і людина.
ПРИТВОР (грець., лат,- нартекс) - вхідне
приміщення у християнських церквах.:
Західна частина у російських церквах.
Теж, що в українських бабинець.
ПРОБА - вміст (кількість) чистого
дорогоцінного металу у сплаві з якого
карбувалися монети або виготовлялися
ювелірні вироби. (Див.лігатура).

ІІРОВУШИНА - наскрізний отвір у
знарядді, призначений для закріплення
рукоятки. На протилежність П. втулка
нідкрита з однієї сторони.
ІІРОЗЕРПІНА (грець,- Персефона) :\ткаДеметри, була викрадена богом
підземного царстваГадесом. На
іірохання Деметри Зевс наказав Гадесу
іювернути П.. Одначе, внаслідок
чаклунства, П. змушена була щорічно
на три місяці повертатися у підземне
і(арство. З поверненням та залишенням
11, пов’язана зміна пір року.
ПРОКОЛКА - кістяне, крем ’я не чи
металічне знаряд дя з гострим кінцем
для проколювання.
ПРОКОНСУЛ - один з членів римської
адміністрації. Намісник сенатської
ііровінцй у імператорському Римі.
ПРОКУРАТОР - управитель невеликої
римської провінції.
ІІРОМЕТЕЙ - у давньогрецькій
міфології- титан, який викрав у богів з
Олімпу вогонь і від дав його людям.
1ІРОМІСКУЇТЕТ (від лат. рготізсиз змішаний, загальнодоступний) - нічим
не обмежена свобода відносин між
статями.
ПРОПІЛЕЇ (грець.) - прикраса парад
ного проходу чи проїзду у давньо
грецькій архітектурі симетричними
портиками чи колонадою.
ІІРОРОК (грець,- жрець, який
ііередрікає майбутнє) -1) вважався
посередником між богом і людьми.
І Іророки вважали себе вісниками божої
полі, натхненними божеством провіс
никами майбутнього. У слов’ян кудесник; 2) прорицателі, які вели
кочовий спосіб життя. Деякі з пропові

дей пророків увійшли у Старий Заповіт.
У Давній Русі роль П. виконували волхви.
ПРОСФОРА (грець.- букв.- приношен
ня) - спочатку так називалися прино
шення християн у общину. Зараз це
ритуальний хліб, що використовується
для причастя у православних. У католиків
для цього вживається гостія, облатка.
ПРОТОІЕРЕЙ (грець, ргоіоз - перший,
І1ІЄГО5 - священик) - протопресвітер,
старший православний священик,
настоятель соборної церкви.
ПРОТОІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД термін, що вживається у західноєвро
пейській археології для позначення
періоду, який наступає після доісторич
ного періоду і передує історичному
періоду. Про цей період існують
письмові згадки, які не дають його
достатньої характеристики. (Див.
доісторичний період).
ПРОТОМА (грець.) - скульптура, що
зображує передню частину тварини чи
людини.
ПРОФІЛЬ - вертикальний розріз
пам ’я тки, що робиться під час
археологічних розкопок з метою
дослідження її стратиграфії.
ПРЯСЛИЦЕ - кругле знаряддя з
отвором у центрі, яке закріплювалося
на веретині і виконувало роль махового
колеса, підсилювало обертальні рухи.
Виготовлялося з кераміки, кістки чи
каменю і мало різні форми: від плоскої
до сферичної та конічної.
ПСАЛІЙ - кістяний чи металічний
стержень або диск з отворами, який
закріплювався на вудилах з обох боків
кінської морди для обмеження руху
вудил в роті коня та закріплення поводу.
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ПСАЛТИР (грець, рзаііегіоп - книга
раб, поряд із знаряддями виробництва
псалмів) - книга, що містить 150
був власністю рабовласника, який
молитов, пісноспівів, які включені у
експлуатував його шляхом
ритуал християнських та юдейських
неекономічного примусу.
РАВВІН (від євр. раббі - мій учитель) богослужінь.
ПСИХЕЯ - богиня душі у грецькій
священнослужитель у іудаїзмі, суддя по
міфології. Зображувалася у вигляді
релігійним та сімейним питанням.
молодої дівчини з крилами метелика.
РАВЕЛІН (франц. гауеіеге - відділяти) ПУАНСОН НИЙ ОРНАМЕНТ - орнамент укріплення для прикриття куртини',
у вигляді невеликих випуклостей.
допоміжна фортифікаційна споруда
ПУСТИНЬ - невеликий монастир,
трикутної форми у фортецях перед
заснований у глухій місцевості (див.
ровом між двома бастіонами.
скит).
РАДІОВУГЛЕЦЕВИЙ АНАЛІЗ - метод
ПУД - одиниця ваги. Відома з часів
абсолютного датування. Радіоактивний
Давньої Русі. Дорівнював 40 фунтам.
ізотоп вуглецю С14 утворюється в
(бл. 16.38 кг).
атмосфері під впливом космічної
ПЯДЬ - давня міра довжини. Вживалася радіації. Він входить в органічну
у Давній Русі. Дорівнювала відстані
речовину усього живого. Період
між витягнутими великим і вказівним
піврозпаду С 14 дорівнює 5568±30
пальцями руки. Велика п ’ядь - відстань років. Визначення радіоактивності дає
між кінцями витягнутого великого і
можливість встановити строк, який
середнього пальців (або мізинця). Мала пройшов після смерті організму.
п ’ядь дорівнювала 19, велика - 23 см.
РАЙ - див. пекло.
РАКА (лат.) - гробниця-ковчег, ларець з '
мощами святого. Має вигляд саркофагу
Р
встановленого у церкві.
РА - бог сонця древніх єгиптян.
РАМА (сане,- милий, красивий) - у
РАБ - безправна людина, яка знахо
давньоіндійському епосі “Рамаяна” та 1
диться у повній залежності від свого
“Махабхарата” герой, який шанується у
шсподаря-рабовласника. Крім жорсто
індуїзмі, як одне із земних втілень бога
кої експлуатації він міг продаватися,
Вішну.
купуватися.
РАПІРА - наступальна колюча зброя з
РАБОВЛАСНИЦЬКИЙ ЛАД - перша в
бронзи, яка розвинулася у середньоісторії людства класова суспільнобронзовому віці і була витіснена рублячим
економічна формація, основана на
мечем у пізньобронзовому віці. Від меча
експлуатації людини людиною.
відрізнялась тонкістю леза.
Виникла після розкладу
РАРІТЕТ - любий предмет виключної
первіснообщинного ладу.
важливості.
РАБСТВО - форма експлуатації за якою РЕКОНСТРУКЦІЯ - відтворена на основі
основний виробник матеріальних благ - наукових даних незбереженого чи
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частково збереженого об’єкту чи пред
мету. Може бути виконана у вигляді
малюнку, креслення, моделі.
РЕСТАВРАЦІЯ - відтворення первісного
ппгляду архітектурної споруди чи музей
ного предмету, максимальне наближення
до первісного шляхом усунення недоліків,
що виникли внаслідок старіння предмету,
ушкоджень, руйнування.
РАСА - (франц.- гасе) - група людей,
котра виділяється на основі спорідне
ності, що знаходить вияв у спільних
рисах зовнішнього вигляду. Групи
людей, чиї особливості є результатом
історичних контактів різних Р. назимаються антропологічними типами.
РАТНИК - військова людина у Давній
Русі. На відміну від воїнів князівської
дружини набиралися з числа рядового
населення (смердів) по мірі потреби.
РАТУША - (польськ. гаїизг від нім Паї рада та Наив - будинок) - будинок, у
якому розміщений орган міського
самоврядування. Склався відповідний
тип будинку, як правило - двоповерхово
го з багатоярусною годинниковою
баштою.
РЕБРО - грань, утворена на стику двох
площин. Наприклад, вздовж клинка
меча чи кинджала з двосічним лезом.
РЕВЕРС (франц.) -1) зворотний бік
монети або медалі; 2) у фортифікації тдня сторона траншеї (див. також аверс).
РЕГАЛІЇ (лат.) - зовнішні ознаки
монархічної влади: корона, держава,
скіпетр, герб, мантія. Іноді Р. також
називають відзнаки (ордени, медалі).
РЕГЕНТ - керівник церковного хору.
РЕГРЕСІЯ СУШІ - пониження
прибережної частини морів, озер в
результаті чого частина її затоплюється.

Так деякі археологічні пам’ятки опи
няються під водою, наприклад, частина
Ольвії.
РЕДУТ (франц. гесіоиіе - сховище,
опорний пункт) - польове укріплення
для самостійної оборони; місце, оточене
валом і ровом, споруджувалося у вигляді
квадрату, прямокутника чи багатокутника.
РЕЗАНА - одна з грошових одиниць
Давньої Русі. Становила частину
(обрізок) куни - звідси її назва.
РЕІНКАРНАЦІЯ - поняття в деяких
релігійних течіях Сходу про переселен
ня душі людини після її смерті в іншу
людину, тварину чи рослину.
РЕКОНСТРУКЦІЯ (лат.) - відновлення,
відтворення чогось із залишків.
РЕЛІГІЯ (лат. ге1і§іо - набожність,
святиня) - форма суспільної свідомості,
яка виникла на ранніх етапах розвитку
людства.
РЕЛІКВІЯ (лат. геїіциіае - останки) меморіальний предмет особливого
суспільного значення, що має виключну
силу емоційного впливу, релігійне
шанування, наприклад мощі. Предмети,
з якими пов’язані історичні події.
РЕЛІКТ - предмет чи явище, що зберег
лось як пережиток попередніх епох.
Термін, який частіше вживається стосовно
об’єктів природи.
РЕЛЬЄФ (франц.) - випукле скульптур
не зображення на площині (напр.,
барельєф, горельєф).
РЕНЕСАНС (франц.- відродження) епоха у культурному і ідейному розвит
ку країн Західної і Центральної Європи.
Основними рисами були світський
характер, гуманістичний світогляд,
повернення до античної культури.
РЕНТА - див. чинш.
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РЕТРАНШЕМЕНТ (франц.) допоміжна фортифікаційна споруда у
фортецях, збудована для підсилення
внутрішньої оборони.
РЕТУШ - техніка обробки робочої
поверхні на знаряд дях праці з кременю.
Р. буває віджимною та ударною.
Нанесені таким чином зубчики надають
лезу більшої гостроти та міцності.
РІВ - фортифікаційне земляне
укріплення у вигляді заглиблення
поперек напряму наступу військ. Як
правило, поєднувався з валом.
РІВ КУРГАНУ - кільцевиднийрів, що
оточує первинний насип кургану, або
простір навколо поховання. Інколи рів
мав перемички біля яких
зосереджувалися сліди тризни.
РІГ -1 ) ріг тварини, призначений для
возлияння під час жертвоприношень,
урочистого пиття. Іноді - оправлений
коштовними металами, зустрічається у
скіфських та слов’янських курганах. Є
символом достатку; 2) роги биків,
використовувані як музичний і
сигнальний інструмент.
РІГ ДОСТАТКУ - у давньогрецькій
міфології- ріг кози Амалфеї, яка
вигодувала своїм молоком Зевса. Мав
властивість давати усе, що побажає
його власник. У переносному розумінні
- джерело багатства, достатку.
Зображувався на давніх скульптурах.
РІД, РОДОВА ОБЩИНА - форма
спільності людей за первіснообщинного
ладу, яка являє собою гоподарське і
соціальне об’єднання кровних родичів.
РІЗЕЦЬ - гостроконечне знаряддя,
зроблене з оббитого кременю,
призначене для різання в період

верхнього палеоліту та мезоліту.
Найбільш характерно, коли робоча
частина являє собою вузьке лезо,
розташоване поперек чи під кутом до
основної пластини.
РІЧИЩЕ (рос. РУСЛО) - найнижча
ділянка річкової долини, яка заповнена
водою ріки.
РІЧКОВІ ТЕРАСИ - східчасті береги
річкової долини, витягнуті вздовж її
річища часто на значній відстані від неї
Сформувалися під час зміни періодів
льодовиків, чергування наносів та ерозі
у долині. Відмічені закономірності
розташування поселень наР.Т. в залеж-,
ності від господарської діяльності.
РИГВЕДА - найбільш рання і
найважливіша частина вед. Містить
близько 1000 гімнів різного змісту,
написаних на санскриті. Складена у 2-й
пол. II тис. до н. е. Оформлена у ХІ-Х
ст. до н.е.
РИЗА, ФЕЛОНЬ - довгий одяг без
рукавів з отвором для голови, який
носять священики. Р. у православ’ї
називається також металічний оклад н^
іконі.
РИЗНИЦЯ - приміщення, в якому
зберігаються ризи та інші предмети
церковного вжитку.
РИСТАЛИЩЕ - місце проведення
рицарських турнірів.
РИТОН - посудина, призначена для *
возлиянь, а також жертвоприношень .
богам, духам. Часто виготовлялася з 1
дорогоцінних металів і мала випурну і
форму. В основі форми лежить ріг
«І
тварини. Рогові Р., оправлені золотом та
сріблом зустрічаються у скіфських та
слов’янських курганах.
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І’ИТОР (лат.) - в античних державах оратор і вчитель красномовства
(риторики).
РИТУАЛ (лат. геїиаїія) - сукупність
обрядів, дій пов’язаних з принесенням
жертв, похованнями, святами та ін.
РИЦАР (від нім. Кійеп - вершник) - у
середні віки у ряді країн феодал,
ііажкоозброєний воїн.
РИЦАРСТВО - привілейований
соціальний шар у країнах Західної та
І(єтр альн о ї Європи у середні віки.
РОДОВА ОБЩИНА - див. рід.
РОЗВІДКА АРХЕОЛОГІЧНАобстеження місцевості з метою пошуку
археологічних пам ’я ток. Р. може бути
маршрутною - пошук усіх пам ’я ток по
маршруту, чи тематичною - пошук
пам’яток конкретного типу чи певного
історичного періоду. Найбільш надій
ний спосіб - піший обхід та огляд
усієї території. Деякі з них добре
помітні до нашого часу: вали, рови,
кургани, дольмени, наскельний розпис.
Інші сліди менш помітні, це культурний
шар зі слідами обробки кременю,
уламків керамічних виробів, кісток
іварин, чи знарядь, уламки обпаленої
глини від жител та ін. На початку
нашого століття з“явилась аерофотозйомка, яка широко використовується
і зараз. Підводні археологи обстежують
морське дно, виявляють залишки міст,
кораблів, причалів, молів, затонулих
предметів. Широко використовується
піектро- та магнітна розвідка.
І’ОЗЕТКА - художній виріб, орнамен
тальний мотив у вигляді круглої квітки.
І’ОЗКОП - ділянка, яка досліджується
під час археологічних розкопок.

РОЗКОПКИ АРХЕОЛОГІЧНІ - метод
дослідження пам ’ятки, який дає мож
ливість одержання про неї найбільш
повної інформації. Проводяться з великою
обережністю і ретельністю, щоб артефак
ти були розглянуті у сукупності, оскільки
їх значення набагато більше ніж окремих
знахідок. Методи Р. залежать від виду
пам’ятки. Оскільки в результаті Р.
пам’ятка знищуєшся, про хід Р. складаєть
ся докладний звіт. Проводяться тільки на
основі «Відкритоголиста».
РОЗРІЗ - вертикальне відслонення
шарів, що дає можливість визначити їх
стратиграфію.
РОЗТИРАЧ - верхній камінь у зернотерці, призначений для розтирання
зерна на борошно.
РОМАНСЬКИЙ СТИЛЬ - виник у XХІП ст. у країнах Західної Європи.
Характерними особливостями є масивні
стіни, товщина яких підкреслювалася
вузькими вікнами. Високі башти стали
одними з основних елементів архітек
турної компотизі.
РОСТРА (лат.) - прикраси колон у
вигляді носової частини римського
корабля. Напр., ростральні колони у
Петербурзі.
РОТОНДА (лат.) - кругла або напів
кругла споруда, перекрита куполом,
часто з колонами.
РУБИЛО (ручне) - палеолітичне
знаряддя праці у вигляді грубо обробле
ного з двох сторін куска кременю з
загостреним кінцем та закругленою
основою.
РУБЛЬ - грошова одиниця. Слово
з ’явилося у Новгороді у XIII ст. і стало
назвою новгородської гривни.
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РУНИ - угловаті письмена, призначені
САКРАЛЬНИЙ (лат. касет - священний)
для вирізання на камені чи дереві.
- речі, особи, дії, тексти, споруди та ін.,
Поширені у германських народів,
що входять у систему релігійних
особливо у Північній Європі. Завдяки
вірувань та поклоніння.
САКРИСТІЯ (лат.) - окреме примі
походам варягів потрапляють на Русь.
РУСАЛКИ-міфологічні персонажі
щення у католицьких храмах, де
зберігают ься предмети культу. Теж що
язичництва. Мали вигляд жінок з
риб’ячими хвостами, які жили у
ризниця.
водоймах.
САМАН (тюрк.)- будівельний матеріал,
РУСТ (лат.) - будівельний камінь з грубо необпалена цегла, що виготовлена з
обтесаною випуклою зовнішньою
глини з домішками солом’яної січки,
поверхнею.
полови чи гною і висушена на сонці.
РЯСА (грець, такоп - потертий одяг) САМБУКА - вид арфи.
позабошслужбовий верхній одяг
САМОСТРІЛ - див. арбалет.
католицьких і православних священиків САМСОН - давньоєврейський біблій
та монахів.
ний богатир, що мав незвичайну силу,
яка знаходилась у його довгому волоссі,
САНСКРИТ - священа мова індоаріїв,
яка досі використовується у релігійному
САГАЙДАК - колчан одночасно для
житті Індії.
луку і стріл.
САПА (від франц. карет - вести підкоп)
САГАРІС - бойова скіфська сокира з
- траншея, що потайки викопується у
провушиною, вузьким лезом та округ
зоні обстрілу ворога з метою наближен
лим чи гранчастим вузьким обухом.
ня до його укріплень. З XVI ст. вико
САДИБА (укр.) (рос.- усадьба) ристовувалися під час штурму фортець,
комплекс житлових, господарських та
Звідси назва сучасної військової
ін. споруд, що становлять одне
професії сапер.
господарство.
САРКОФАГ (грець. кагсор1іа§ок САЖІНЬ - давньоруська міра довжини.
покриваючий тіло) - кам’яний або
Проста, або пряма сажінь дорівнювала
теракотовий ящик, труна д ія поховання,
152 см - відстані між великими
САТАНА (від євр. “сатан” - протидію
пальцями витягнутих в боки рук. Мірна, чий) - диявол - по вченню багатьох
або махова сажінь -176 см, тобто
релігій уособлення злих сил, винуватець
відстані між кінцями середніх пальців
зла на землі, господар пекла. Для його
витягнутих в боки рук. Коса сажінь визначення вживають такі імена: Вель216 см - відстань від пальців ноги до
зевул, Люцифер, Мефістофель та ін.
кінця пальців витягнутої догори по
САТЕЛІТ - у давньому Римі - озброєний
діагоналі руки. Сажінь ділилася на 4
воїн, який супроводжував свого госпо
ліктя і 8 п ’ядей.
даря. Пізніше термін став означати
САККОС - одяг єпископа.
державу, яка підпорядкована іншій більш

с
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сильній державі. У переносному розумінні
■покірний виконавець чужої волі.
САТИРИ - у давньогрецькій міфологіїнижні божества, напівбоги, первісно,
очевидно, лісові та гірські духи,
уособлення сил природи. Зображува
лись у вигляді людей з козячими
рогами, вухами та ногами.
САТРАП - адміністратор територіальної
одиниці у деяких державах Передньої
Азії.
САТУРН - згідно римській міфологіїбатько Юпітера, був володарем богів і
людей на початку створення світу.
СВАРОГ, СВАРОЖИЧ - давньослов’янське язичницьке божество,
покровитель небесного вогню.
СВАСТИКА (З'Л'азйка) - хрест, промені
якого зігнуті під прямим кутом в одному
напрямку. Один з давніх і широко
поширених солярних знаків. Зображува
ла не тільки промені Сонця, а й рух
сонця по видимому горизонту. На
території України широко поширена з
ііеріоду енеоліту.
СВОЛОК (укр.) - головна балка, яка
підтримує стелю. Часто бувала прикра
шена розписом чи різьбою.
СВЯТИЛИЩЕ - місце здійснення
культових обрядів, поклоніння духам,
божествам. Теж саме, що культове місце,
капище.
СВЯТИНЯ - див. сакральний.
СВЯТОВИД - один з верховних богів
ранньослов’янського пантеону. Мав
чотири обличчя, обернутих на усі сторони
світу під однією шапкою. Зображення С.
вважається Збруцький ідол.
СВЯЩЕННИЙ - див. сакральний.
СЕДИМЕНТАЦІЯ - перехід номадів до

осілого способу життя. Назва походить
від фізичного терміну, що означає
осідання твердих часток у рідині.
СЕКІРА (від слав, секіра, сокира) давня рубаюча холодна зброя, яка являє
собою сокиру з довгим лезом у вигляді
півмісяця. Інколи на обусі знаходився
гак для стягування вершника з коня.
СЕКТА (лат. весїа - вчення) - релігійна
група, що відокремилася і стоїть в
опозиції до пануючої церкви.
СЕКТОРНИЙ МЕТОД - спосіб розміт
ки під час розкопок кургану чи ями, при
якому спочатку досліджується насип (чи
вміст) двох протилежних чвертин. Це
дає можливість одержати два попереч
них розрізи і мати спостереження
стратиграфії, що дуже важливо перед
дослідженням наступних четвертин.
СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ (франц.
зесиїагізабоп від лат. заесиїагік мирський, світський) - обернення
державою церковної і монастирської
землі і власності у світську, державну.
СЕЛЕНА - давньогрецька богиня
Місяця; у римлян - Луна.
СЕЛИЩЕ - див. поселення.
СЕМАНТИКА (грець. ветапііков означальний) - смислове значення
лексичних елементів, слів, дій, зобра
жень. У археології смислове значення
зображення чи знака.
СЕМИСВІЧНИК - світильник з семи
розташованих у одній площині свічни
ків, який ставиться у алтарі православного
храму. В юдейському храмі -метра.
СЕПТАЛЬНА ПЛИТА - кам’яна плита,
поставлена на ребро поперек поховаль
ної камери для розділення її на частини.
СЕРЕБРЕНИК - перші срібні монети
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карбовані у Давній Русі наприкінці X поч. XI ст.
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ - період історії
людства від V до сер. XVII ст. У
Західній Європі відповідає періоду
феодалізму. Вивченням С. займається
медієвістика.
СЕСТЕРЦІЯ - римська монета,
вартістю 1/4 динара.
СИМВОЛ - умовний знак, сигнал,
предметний образ, уособлення речей і
явищ, які містять глибокий зміст,
ідеологічні уявлення та ін.
СИНАГОГА (грець. 5упа§о§е - збори,
євр. бет-кнесет, укр,- божниця) юдаїстські молитовні будинки, що
виникли після зруйнування Єруса
лимського храму в країнах єврейської
діаспори, де жертовний культ змінився
молитовним. Використовувалася також
як місце дискусій і судових засідань.
СИНАНТРОП (зіпапїгория) - назва
одного з різновидів Ното егесіиз з
печери Чжоукоудянь біля Пекіна.
СИНКРЕТИЗМ (грець. хупкгеПзшоз з’єднання, змішання) - змішання, поєднан
ня різних образів, культів, віровчень,
культур у процесі взаємовпливів.
СИРЕНИ - у давньогрецькій міфологіїнапівжінки-напівптахи, які сиділи на
прибережних скелях і чудовим голосом
заманювали моряків. Під час їх співу
кораблі розбивались об скелі, моряки
гинули.
СИРЦЕВА ЦЕГЛА - цегла, яку не
піддали обпалу. Використовувалася
головним чином у країнах з сухим
кліматом, а також там, де не вистачало
палива для обпалу.
СИСТРА, ЦИСТРА - музичний
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інструмент давніх греків і римлян у
і
вигляді невеликого металічного обруча
з ручкою та металічними пластинками, ]
що звучать при потрясанні.
СИЦА (лат.) - короткий зігнутий ніж.
СІМ ЧУДЕС СВІТУ (лат. зеріет
шігаспіа тш кіі) - з часу еллінізму існує
традиція виділяти сім творів античної
архітектури та мистецтва, які виділя
лись розмірами, художнім та дорогим
оздобленням, красою та неповторністю
були символом творчих можливостей ті
т аланту людини. Список С.Ч.С. з часом
змінювався, у найбільш ранній перелік
(II ст. до н.е.) включались:
- колос на острові Родос (скульптура
висотою 32м, роботи школи Лігіппа, яка
стояла при вході до гавані);
- маяк на острові Фарос під Олександрією1
(знищений у XIV ст. землетрусом);
|
-мавзолей царя Мавзолау малоазійсь
кому Гелікарнасі;
- статуя Зевса у Олімпії висотою 12м,
зроблена Фідієм з золота та слонової
кістки;
- храм Артеміди у Ефесі, один з
найважливіших грецьких храмів
(припускають, що згорів в ніч, коли
народився Олександр Македонський);
- т.зв. «висячі сади» у Вавілоні, які
приписують Семірамиді;
- єгіпетські піраміди під Мемфісом.
Ці шедеври С.Ч.С. у різні часи заміню
вались і до переліку включались: стіни
Вавілону, палаци Кіра в Персеполі,
Екбатані чи Пергамі, Єгипетські Фіви,
скульптура Афіни Парфенос роботи
Фідія на афінському Акрополі, споруди
Риму (Капітолій, Колізей), візантійські,
напр. храм Св. Софії у Константинопо

лі, біблійні Ноїв ковчег і храм Соломона
у Єрусалимі та ін.
СІТКА КВАДРАТІВ - згідно з методи
кою польових археологічних досліджень
перед початком розкопок територія
розкопу розмічається на квадрати. Це
необхідно для фіксації спостережень
під час розкопок та знахідок. Для
спостережень стратиграфії інколи між
ірупами квадратів залишають бровки.
СІТУЛА (лат. кііиіа - відро) - посуд у
вигляді відра з дуговидною ручкою,
керамічний чи клепаний з листової
бронзи.
СІЧ - козацька фортеця, оточена з усіх
боків високими валами з частоколом та
ровами пред ними. З боку Дніпра
омивалися, як правило, його річищем,
де стояв флот. На центральному майдані
стояла церква, будинки старшини та
курені у яких мешкали козаки. Поблизу
знаходилось кладовище. Найбільш
відомі січі: Хортицька на о. Мала
Хортиця, Томаківська, Базавлуцька,
Микитинска, Чортомлицька або Стара,
ІІідмільненська або Нова у районі
Великого Лугу, Кам ’янська та
Олешківська у пониззі Дніпра.
Протягом ХУІ-ХУІІІ ст. захищали
українські землі від нападів татар. Січі
були осередками, у яких збиралися сили
перед початком козацьких постань. З
Микитинської Січі почався похід під
ііроводом Богдана Хмельницького у
Визвольній війні 1648-1654 р.
СКАНЬ (ськати - звивати, сучити) - див.
філігрань.
СКАРАБЕЙ (грець., лат. - жук) - жукгнойовик. З гною та намулу С. робить
кульку, куди відкладає яйце. У Дав

ньому Єгипті був символом творчої
сили, тим, що приносить щастя,
вважався священним як рушійна сила
Сонця. Зображення С. широко
поширені у античному ювелірному
мистецтві.
СКАРБ (рос.- клад) - набір предметів,
які становили велику цінність для їх
власників і у небезпечній ситуації були
сховані у недоступному місці. Це
можуть бути майнові С., що містять
коштовні предмети. С. ливарника
містять поламані бронзові вироби та
шматки металу, призначені для
переплавки, чи ливарні форми. Торгові
С. містять предмети, призначені на
продаж чи монети та ін. (див. дари
вотивні).
СКАРИФІКАЦІЯ - див. татуювання.
СКЕЛЕТ (лат. зсеїеїит) - к і с т к и у
організмі, які є опорою м ’ я к и х тканин
тіла та важелями, що переміщуються
силою скорочення мускулів.
СКИПЕТР (грець, йкерігоп - жезл) символ влади та гідності правителя.
Вважався атрибутом Зевса (Юпітера)
т а Гери. Залишився однією з
коронаційних регалій середньовічних
правителів.
СКИТ - пустинь, келії пустинників
далеко вір,монастиря. Монастирі
розкольників у глухій місцевості (див.
пустинь).
СКИФОС, КОТИЛА - грецький посуд
для пиття у формі чаші з двома
горизонтальними ручками.
СКЛЯНА ПАСТА - див. фаянс.
СКЛАДЕНЬ -1 ) хрести натільний у
вигляді двостворчатої коробочки для
зберігання святих мощей (грець.-
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енколпіон); 2) складна ікона з двох
{диптих), трьох {триптих) або декіль
кох (поліптих) частин.
СКЛЕП (польськ.) - побудована з
каменю, заглиблена у землю поховальна
камера, призначена для знатної особи,
або в ній поступово захоронювались
члени родини.
СКОЛИ - фрагменти кременю,
цілеспрямовано відбиті від нуклеуса.
СКОРЧЕНЕ ТРУПОПОЮІАДЕННЯ поховання за обрядом інгумації при
якому ноги зігнуті у колінах, а руки
зігнуті у ліктях, долоні біля обличчя.
Поховання могли здійснюватись на
спині, боці чи сидячи.
СКРЕБОК, СКРЕБЛО - знаряддя з
оббитого кременю з випуклим робочим
краєм. Використовувався для деревооб
робки та вичинки шкір.
СКРИЖАЛІ - дві кам’яні дошки на
яких, згідно Біблії, були записані 10
заповідей, які передав Мойсею бог Яхве
на горі Синай. У переносному розумінні
- те, що зберігається. Звідси - “скрижалі
історії”.
СКРОНЕВЕ КІЛЬЦЕ (рос.- височное
кольцо) - жіноча прикраса різної форми,
яка прикріплювалася до зачіски або
головного убору на скронях.
СКУЛЬПТУРА (лат.) - вид образотвор
чого мистецтва, який полягає у об’єм
ності, трьохмірності зображення.
СКУФІЯ (грець.) - головний убір
православного духовенства.
СЛИЖІ, СЛЯЖІ - лаги підлоги,
повздовжні опорні балки.
СЛОНОВА КІСТКА - під цим терміном
крім бивнів слонів часто розуміють
бивні мамонтів та юшки моржів.
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Використовувалася як цінна сировина ,
для ювелірних прикрас та транспор
тувалася на віддалені території.
СМАЛЬТА - невеликі шматочки скляної
кольорової маси різної форми та розміру з
яких на розчині складалася мозаїка.
СМЕРДИ - селяни-общинники у Давній
Русі. Спочатку вільні, але поступово
потрапляли у феодальну залежність.
СОБОР - у християнстві - головний
І
храм єпархії, міста чи монастиря, у \
якому відправляє богослужіння вища і
духовна особа.
СОКИРА-МОЛОТ - сокира с широким
обухом.
СОЛЯРНИЙ ЗНАК (лат. зоїагіз - сонце);
- символічне зображення Сонця як
першого і вищого божества. Пошире
ний починаючи з неоліту у вигляді
хрестів, свастик, зірок, концентричних
кіл, спіралей та ін.
СОЛЮТРЕ - верхньопалеолітична
індустрія, що передує мадлену.
СОПЛО - глиняна трубка, через яку
повітря нагніталось у горн, домницю.
]
СОХА - одне з найдавніших орних
|
знарядь. На відміну від т у г у не
перевертає шар грунту.
СОЦІОГЕНЕЗ (від лат. зосіеїаз СУСПІЛЬСТВО І грець. §ЄПЄ8І5 виникнення) - процес виникнення І
і
становлення людського суспільства.
і
СПЕКТРОЕРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ високоточний метод кількісного аналізу
взірців різних сплавів чи сумішів.
Широко використовується при
металоаналізі.
)
СПЕЛЕОНІМ (спелео - печера, онома - 1
ім'я)- власна назва печери.
СПИС (рос.- копье) - колюча зброя у

вигляді наконечника листовидної
форми з кременю, бронзи чи заліза на
довгому руків’ї. Використовувався у
військовій справі та на полюванні.
СПИСОКИДАЛКА (рос,копьеметалка) - пристрій для збільшен
ня початкової швидкості кидання списа.
Має вигляд палички з виступом, на
який спис спирається тупим кінцем.
Принцип дії полягає у збільшенні
розмаху руки.
СПОРОВО-ПИЛЬЦЕВИЙ АНАЛІЗ при підвищений вологості чи на
похованій поверхні довго зберігаються
пилок та спори рослин. їх вивчення
важливе для дослідження оточуючого
середовища ранніх поселень людини та
вплив на нього господарської
діяльності.
СИРОДУТНИЙ ГОРН - див. домниця.
СТАДІЯ (лат.) - міра довжини (неповні
200 м).
СТАТЕР (грець, зіаіег) - давньогрецька
монета з золота, електрону або срібла.
СТАТУЯ -1) пластично виконаний у
камені чи металі образ богів, героїв,
переможців, тварин. Часто виконува
лися у натуральний розмір і слугували
культовим цілям, встановлювалися як
пам’ятники; 2) кам’яна колона, на якій
вирізана людська фігура, часто з
деталями одягу та зброї. З ’являються у
енеолітичний час. Інколи встановлюва
лися на вершинах курганів.
СТАТУЕТКИ (фр. зІаШеІІе - маленький
пам’ятник) - фігурки, що мали,
очевидно,релігійне значення. Могли
бути предметом поклоніння.
Найчастіше бувають антропоморфні,
юоморфні і орнітоморфні.

СТЕЛА - кам’яна колона чи
вертикально поставлена плита з
рельєфним зображенням чи написом.
Антропоморфні мали вигляд
стилізованої людської постаті (див.
кам “яна баба).
СТЕРИЛЬНИЙ ШАР - див. шар
стерильний.
СТИЛОБАТ (грець, зіуіо'оаїез - стул
колони) - верхня ступінь або поверхня
фундамен ту античного будинку,
особливо храму, на якій міститься
основа колон.
СТИЛЬ (лат. зіуіиз, грець, зіуіоз паличка) - бронзовий стержень,
загострений кінець якого
використовувався для писання по
восковій табличці. Протилежний кінець
робився плоским для того, щоб
затирати написане. Звідси вираз гарний
чи поганий стиль. Давньоруське писало.
СТИЛЬ АРХІТЕКТУРНИЙ (грець.) постійність образної системи,
образотворчих засобів, яка характеризує
художню своєрідність явищ мистецтва.
СТІКС - підземна річка, що семикратно
омиває підземне царство Тартар. По
той бік С. - «на тому світі».
СТОВПОВІ ЯМИ - ями, у які у свій час
встановлювалися стовпи. По їх
розміщенню та влаштуванню археологи
можуть реконструювати розміри та
конструкції житлових наземних чи
оборонних (напр., частокіл) споруд.
СТОРОЖА (рос.- дозор) - група воїнів,
яка повинна роздобути відомості про
ворога чи попередити про його
наближення і тим виключити напад
зненацька. У козацькій С. було
поширеним сигналом запалення вогню
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на степовому кургані. Тому деякі з них
з луку, використовується з верхнього
носять назву «сторожова могила».
м езоліт у. Складається з кам’яного,
кістяного чи металичного наконечника та
СТОЯ - га лер ея у вигляді колонади,
дерев’яного древка.
відкритої з однієї з поздовжніх боків.
СТРІЛЕЦЬ - воїн, що стріляє з луку чи
СТОЯНКА - короткочасне поселення
вогнепальної зброї.
людей часів кеш ’я н о їд о б и .
СТРАЗИ - штучні дорогоцінні камені на СТЯГ -давньоруська назва військового
прапору.
яких повторювали огранку конкретних
СУБСТРАТ
(від лат. хиЬкігаїшп - основа,
оригіналів.
підкладка)
основа спільності чи
СТРАТЕГИ (грець. Мгадіоі) - службові
подібності
однорідних
явищ. У
особи в давньогрецьких полісах, які
а р хе о ло гії- елементи місцевої
відали військовими справами.
матеріальної культури у складі
СТРАТИГРАФІЧНИЙ ЯРУС - група
матеріальної культури прийшлого
житлових та господарських споруд, що
населення. У ет нограф ії - ет нічний
існували одночасно.
субстрат - місцеве населення, а
СТРАТИГРАФІЯ (від лат. хігаїит - шар
та §гарїю - пишу) - розділ геології, який етнічний суперстрат - прийшле
населення.
вивчає послідовність нашарування
СУЛИЦЯ
- див. дрот ик.
гірських порід, їх просторове
СУПРОВІДНИЙ
ІНВЕНТАР - інвентар,
взаєморозташування та відносний вік.
що
супроводжує
поховання
(див.
Один з методів спостережень під час
поховальний
інвент
ар).
археологічних розко п о к, який полягає на
СУСАЛЬНЕ ЗОЛОТО - тонка золота
тому, що ш ар, який відклався зверху
пластинка, що за допомогою клею
датується пізніше, ніж нижній, але яма
наноситься на поверхню ювелірного
пізніша ніж шари, які вони перетинає.
Між культ урним и ш арам и можуть бути виробу, куполу хр а м у та ін. (див.
ст ерш ьні.

амальгам а).

СТРАТИФІКОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО
(від лат. гігаіит - шар) - визначення
первісного суспільства, яке вже зазнало
процесу майнового та соціального
розшарування.
СТРЕМЕНО (рос. с гремя)- опора для
ноги вершника під час верхової їзди. Є
частиною к інсько ї збруї.
СТРИГІЛЬ (лат. кігщіїгі) - металічний
ніж, за допомогою якого ант ичні борці
після змагань знищували з себе масло,
пісок та ін.

СФІНКС (грець. зрЬіпх душительниця) -1) по грецькій
м іф о л о гії- фантастична крилата істота З
туловом лева та головою жінки. Сидів
на скелі біля Фів і задавав людям
загадки. Убивав тих, хто не зумів їх
розгадати; 2) у древньому Єгипті статуя лева з людською головою.
СФЕРОС - у ант ичном у світі - бог
Всесвіту.
СФРАГІСТИКА (від грець. 8&а§оз печатка) - допоміжна історична наука, !
що вивчає печатки, пломби, клейма та

СТРІЛА - метальний снаряд для стрільби
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ТАЛІЯ (грець.) - муза комедії.
Зображувалася у вигляді юної дівчини у
легкому одязі, з комічною маскою у
лівій руці і пастушою палицею у правій,
у вінку з плюща. Вихованець Талії артист. Храм Талії - театр.
ТАЛІСМАН (грець. Іеіезта - освячення,
чари) - предмет, що має магічну
властивість приносити його господарю
щастя, успіхи та ін.
ТАЛЯР - велика срібна високопробна
монета багатьох європейських країн
ХУІ-ХІХст.
ТАЛАНТ (грець.) - найбільша вагова і
грошово-лічильна одиниця Давньої
Греції, запозичена від країн Сходу. В
значенні “духовної обдарованості”
вперше зустрічається у Біблії.
ТАЛМУД (іврит - вченість.) - священна
книга юдеїв. Збірник релігійно-етичних
законоположень юдаїзму. Складається з
двох основних розділів: Мішни
(повчання про те, як слід навчати
Закону) і Гемари ("Завершення"). Назва
"Талмуд" відноситься головним чином
до другої частини, яка являє собою
ТАЇНСТВО (лат. васгатепіит) коментарі Мішни. Т. було складено в
культові дії у християнстві; православні продовж III ст. до н.е. - V ст. н.е. більш
і католики визначають сім таїнств.
як 5 тисячами мудреців. Містить цінні
ТАБУ (полінез. ІаЬи - заборонювати) - у відомості по юдейський,
первісних релігіях - система заборон на
близькосхідний та середньосхідний
певні дії, порушення якої карається
теології, праву, історії, математиці,
хворобою, смертю та ін. Поширювалася біології, астрономії, медицині, етиці, та
на ті традиції та звичаї, що мали
фольклору. В більш широкому розумінні
шкідливі наслідки для суспільства і для - енциклопедія єврейської духовності.
культу. Напр., кровозмішення між
Цінним є те, що у Т. свідомо збережені
родичами, вхід у святі місця храму.
протилежні йому та відкинуті ним
ТАКЕЛАЖ (гол. 1аке1а§е) - корабельне
погляди.
оснащення для керівництва вітрилами,
ТАМГА (тюрк.) - іменний, родовий або
11ідйому і спуску вантажів, шлюпок та ін.
племінний знак, якім мітили різні

ін. як історичне джерело, як пам’ятки
матеріальної культури і мистецтва, як
засіб експертизи для встановлення
достовірності документа.
СХІДЧАСТЕ СКЛЕПІННЯ (рос.ступенчатьш свод) - техніка перекриття
кам’яних споруд. Великі камені
укладаються горизонтальними рядами.
У верхній частині кожний наступний
ряд плит відступає від краю всередині
споруди доки чергові ряди не
зімкнуться або не залишиться
невеликий простір для накриття
плитою.
СХИЗМА (від грець. ксЬіокта - розкол)
- поділ, розкол всередині церкви при
збереженні єдності в догматиці.
СЮЗЕРЕН - у Західній Європі у середні
віки - великий феодал - верховний
сеньйор території (король, герцог,
князь), який є господарем по
відношенню до залежних від нього
васалів.

т
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предмети.
ТАНДИР - піч для випікання хліба у
багатьох народів Сходу. У найпростішій
формі являв собою циліндричну
заглиблену у землю пічку.
ТАРАСИ - система дерев’яних кріпос
них укріплень при якій дві паралельні
стіни з ’єднувалися врубленими в них
поперек стінами, а утворені камери
заповнювались землею і камінням.
ТАРДЕНУАЗ - пізній період мезоліту.
Попередник неоліту з відтворюючим
господарством.
ТАРТАР, ТАРТАРИ (грець. Тагїагоз, лат.
Таїїагш) - у грецькій міфології похмура безодня в глибині Землі,
знаходиться на такій же відстані від її
поверхні, як Земля від неба. Тут
каралися боговідступники. Царство
мертвих сім раз опоясане рікою Стікс і
охороняється псом Цербером.
ТАТУЮВАННЯ (полінез. - мітка, знак,
рос. татуировка) - нанесення на поверх
ню тіла малюнків шляхом наколювання
чи нарізів, або їх поєднання і внесення
під шкіру фарби (напр., порошку
вугілля). У народів з темною шкірою
малюнок чи знаки на обличчя і тіло
наносились рубцями (іскарифікація).
Звичай пов’язують з ініціаціями,
захистом від злих сил, визначенням
племінної належності. Вони симво
лічно позначали походження, належ
ність до певної родоплемінної групи,
соціальний статус, сімейний стан,
проходження ініціацій та ін.
ТЕАТР - споруда, яка була майже у
кожному грецькому і римському місті.
Мав півкрупту форму, сцена
розташовувалася на витягнутій стороні,
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а яруси сидінь вирізалися у схилі
пагорба чи збудовані штучно - на
вигнутій. Термін «амфітеатр»
використовується у тому випадку, коли у
круглій чи овльній споруді місця для
глядачів повністю оточують сцену
(напр. Колізей).
ТЕКСТИЛЬНА КЕРАМІКА - умовна
назва керамічних виробів, які мають на
поверхні відбитки тканини, чи сітки по ще
не випаленій гайні.

ТЕКСТОЛОГІЯ - наукова історична та
філологічна дисципліна, що вивчає та
відновлює тексти літературних творів
та історичних документів.
ТЕЛЬ (термін араб, походження) підвищення, що утворюється на місці
довгочасового поселення, збудованого з
сирцевої цегли. Цей матеріал малоцін
ний і недовговічний, тому його під час
руйнування будинку розгортали. Так
утворювались насипи до ЗО м і більше.
Т. Близького Сходу дають цінні
стратиграфічні спостереження. «Тепе»
- перського походження, «гююк» турецького.
ТЕМЛЯК (тюрк,- зігнута вдвоє) шкіряний ремінець у формі петлі на
рукоятці холодної зброї, який під час
бою одягався на зап’ястя для більш
надійного утримання. Пізніше був
доповнений китицею для прикраси зброї.
ТЕМНИК - див. гпумен.
ТЕОДОЛІТ - переносний геодезичний
прилад для вимірювання
горизонтальних та вертикальних кутів
на місцевості.
ТЕОЛОГІЯ (грець. ІІіеоз - бог, 1о§оз вчення; вчення про бога) - вчення про
бота, релігійну догматику різних

релігій них вчень. Теж, що богослов’я.
Протилежність - атеїзм.
ТЕПЕ - див. тель.
ТЕРАКОТА (італ. Іеггасойа - обпалена
глина) - як правило кераміка для посуду,
але головним чином інші предмети з
цього матеріалу: пряслиця, грузила,
скульптурки, саркофаги та ін. (див.
також кераміка, коропластика).
ТЕРМИ - давньогрецькі і римські бані.
ТЕРМОЛЮМШЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД метод датування по зміні світіння гірських
порід під час нагрівання. Датують від 1,5
млн. до 20 тис. років тому.
ТЕРПСИХОРА (грець.- та, що любить
танці) -муза танцю. Зображувалась
юною дівчиною з лірою у руках.
Переносно - балерина.
ТЕРРА СІГІЛАТА - див. Іегга хіуііаш.
ТЕСАК - рубаюче-колюча холодна
зброя у вигляді короткого прямого або
вигнутого клинка та ефесу.
ТЕСАНЕЦЬ - колода, протесана з двох
паралельних країв.
ТЕСАНИЦЯ - протесана дошка.
ТЕУРГ - маг, який спілкується з
божеством (див. магія).
ТІАРА - трійна корона папи римського.
ТІЛОПОКЛАДЕННЯ (рос,трупопоположение) - див. інгумація.
ТІУН, ТІВУН - у Давній Русі та пізніше
господарський управитель князя та ін.
феодалів.
ТИГЕЛЬ (нім. Ті§е1) - невелика
товстостінна посудина д ля лиття чи
плавки металу і відливки у ливарну
форму (див. ллячка).
ТИМПАН (грець. Іутрапоз - бубон) музичний інструмент з широким ободом
ііа який з двох сторін натягували шкіру

ТИН (укр.) - плетена з лози огорожа.
Рос,- плетень.
ТИПОЛОГІЯ - усі артефакти можуть
бути класифіковані на основі їх форми.
Тоді нові знахідки можуть зарахо
вуватися до відповідного типу
(типологічний ряд). Виділення типів
важливе не тільки для класифікації, але
й для пояснення їх розвитку. Так
спостерігається розвиток (удоскона
лення, ускладнення, спрощення). Метод
вимагає співставлення з іншими, напр.
стратиграфія.
ТИРС - посох, обплетений плющем та
виноградним листям, з навершшям у
вигляді шишки. Носили на святах на
честь Вакха.
ТИСЯЦЬКИИ - начальник «тисячі» у
військовому ополчені в Давній Русі.
ТИТАНИ - друге покоління богів у
давньогрецькій міфології. Усі вони
уособлення стихій та сил природи.
ТИТЛО - умовний знак у вигляді прямої
чи вигнутої риски, що ставився у
давньоруській мові над словами,
показуючи, що слово написане зі
скороченням. Цим же знаком познача
ли, що літера використана не у своєму
прямому значенні, а як цифра.
ТОГА (лат. Іо§а - покривало) - чоловіча
верхня накидка з вовни у римлян.
ТОЛОКА - старовинна форма трудової
взаємодопомоги при виконанні термі
нових чи трудомістких робіт. Була
поширена у багатьох народів, у тому
числі у слов’ян.
ТОЛОС - в античному світі кругла в
плані будівля, найчастіше культова храм або гробниця.
ТОПОГРАФІЧН А ЗЙОМКА - основний
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метод вивчення земної поверхні, який
складаєтсья з комплексу вимірювальних,
обчислювальних та графічних робіт.
ТОПОГРАФІЧНА КАРТА - детальна
карта місцевості, щ о дозволяє
визначити як планове, так і висотне
розташування об’єктів (точок).
ТОПОГРАФІЯ (грець. Юро - місце,
§гарЬо - пишу) - наука, щ о вивчає земну
поверхню, тобто елементи її фізичної
поверхні та розташовані на ній об’єкти
діяльності людини, у геометричному
відношенні.
ТОПОНІМ ІКА (від грець. Сорок - місце і
о п о т а - ім ’я) - розділ ономастики, що
вивчає географічні назви, топоніми.
ТОПОНІМ И - власні імена
географічних об’єктів (див. гідронім).
ТОР - у скандинавській міфології- бог
грому і бурі та плодючості. Син Одина.
Зображувався рудобородим чоловіком,
озброєним громовим молотом.
ТОРА (іврит - керівництво) - священа
книга Юдаїзму. П ерш а частина Біблії пятикнижжя Моїсея. В більш широкому
розумінні - все єврейське вчення.
ТОРЕВТИКА (від грець. Югеуа вирізаю, чеканю) - ручна рельєфна
обробка художніх виробів з металу,
тиснення, чеканка. Торевтикою
називають і самі вироби - металічний
посуд, пояси та ін.
ТОРКВЕС (лат. Ющиеке - скручувати) шийна гривна з незімкнутими, часто
потовщеними кінцями. Назва походить
від того, що часто виготовлялися з
бронзового чи золотого скрученого
дроту. Цей тип з ’явився у бронзовому
віці Центральної Європи і особливо
поширений на кельтських пам ’ятках.

ТОТЕМІЗМ (від індіан. “тотем” - рід) одна з давніх форм релігійних вірувань,
за якою існує надприродний зв’язок між
людиною і певним видом тварин,
рослин, предметів неживої природи, які
вважаються кровним родичем, а пізніше
- предком. У подальшому розвитку
тотем стає емблемою роду.
ТРАДИЦІЯ (від лат. ігасйіо - передача)наслідництво у різних видах людської
діяльності, матеріальної чи духовної
культури, соціального чи сімейного житія,
яке свідомо передається від покоління до
покоління. Внаслідок цілеспрямованої
діяльності людей виникають нові елемен
ти культури - інновації (від лат. іппоуаііо оновлення), які зберігаються і наслідують
ся у межах етносу. Інновація стає
традицією. На ранніх стадіях історії
людства Т. були дуже тривалі.
ТРАНСГРЕСІЯ - рух суші, зміна рельєфу,
рівня Світового океану. Пов’язані з
великими природними катаклізмами в
історії Землі: вулканічною діяльністю,
утворенням материків, гірських систем,
рік, таїнням льодовиків.
ТРІАНГУЛЯЦІЯ (від лат. Ігіап§и1ит трикутник) - метод створення геодезич
ної сітки у вигляді з ’єднаних спільними
сторонами трикутників, вершинами
яких є геодезичні пункти.
ТРІАРІЇ (від лат. (тез - три) - воїни
важкої піхоти у Давньому Римі.
Озброєні важкими списами та мечами,
захисне озброєння - щит, шолом,
поножі. У бойових іюрядках легіонів
шикувалися у третій лінії (звідси назва)
за гаститами та принципами. До бою
вводилися у рішучий момент.
ТРІУМВІРАТ - колегія з трьох осіб у
Стародавньому Римі, обрана чи
призначена для певної мети. В
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широкому розумінні - спільне правління
трьох володарів.
ТРІУМФ (лат. ігіитрЬиз) - у Давньому
Римі - торжество на честь полководцяпереможця. У переносному розумінні блискучий успіх, видатна перемога.
ТРАНШЕЯ РОЗВІДКОВА -робиться з
метою визначення розмірів та
стратиграфіїпам ’я тки чи споруди.
Повинна вписуватися у сітку
майбутнього розколу. Розмірну
довжину повинні бути обмежені, так як
Т. пошкоджує культурний шар.
ТРАП - див. всходня
ТРАПЕЗА - урочистий колективний обід.
ТРАСОЛОГІЧНИИ МЕТОД - полягає в
дослідженні слідів використання та
спрацьованості знарядь. Дозволяє
уточнити функції знарядь та ступінь їх
продуктивності.
ТРЕНЗЕЛЬ - деталь кінськоїзбруї, яка
складається з вудил, що знаходяться в
роті коня, та двох кілець по боках за які
кріпляться ремені оголів’я та поводі. У
ранні періоди функції кілець виконував
псалій.
ТРЕПАНАЦІЯ - операція по вскриттю
черепа живої людини. Проводилася з
кам ’я ного віку з медичною метою.
Застосовувалася, зокрема, як засіб від
головного болю з метою випустити
«злого духа», що знаходиться всередині.
Кістки, що заживали, показують, що
пацієнт переносив операцію, а іноді на
черепі видно сліди декількох Т.
ТРИБУН - начальник легіону. В легіоні
було шість начальників, які керували
іюзмінно по два місяці на рік кожний.
ТРИГЛІФ (грець.) - плита над
архітравом в дорійському стилі,

орнаментована трьома повздовжними
жолобками. Т. чергуються з метопами.
ТРИЗНА - частина поховального та
поминального обряду, під час поховання
і протягом деякого часу після нього, що
складається зі змагань, битви, трапези.
ТРИКЛІНІЙ (лат.) -1 ) їдальня у
давньоримському домі; 2) стіл для обіду
у Давньому Римі з ліжками з трьох
сторін для лежання.
ТРИКОНХ (грець.) - тип
середньовічного християнського драму,
при якому трипелюстковий план східної
частини утворюється трьома апсидами.
ТРИЛІТ - споруда, яка складається з
двох вертикально поставлених каменів
та покладеного зверху як перемичка
третього (див. кромлех).
ТРИПІЛЛЯ - сівооборот з чергуванням
пару, озимих та ярих культур.
ТРИПТИХ - складна ікона (складень) з
трьох частин (див. диптих).
ТРИУМФАЛЬНА АРКА - постійна або
тимчасова монументальна споруда на
відзнаку видатної, найчастіше - військо
вої події. Звичай спорудження Т.а.
виник у Давньому Римі у II ст. до н. е.
ТРІЄРА (грець. Ігігез) - просте за
конструкцією гребне маневрене
військове судно з трьома рядами весел.
Довжина становила 40-50 м.
ТРОГЛОДИТ (грець.) - печерні люди; у
римлян - троглодити - назва багатьох
народів, які знаходилися на початково
му етапі свого розвитку. Вони не носили
одягу і жили в печерах, звідси й назва.
ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ - по давньогрець
кій м іф ології-великий дерев’яний кінь
всередині якого під час облоги Трої
(XIII ст. до н. е.) сховалися грецькі
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воїни. Коли троянці втягнули його у
місто, греки вночі вийшли з нього,
перебили сторожу біля міської брами та
впустили своє військо. Вираз «Т.к.»
означає ошуканство, обманні дії.
ТРОФЕЙ (лат. кроііа - здобич) озброєння, зняте з убитого ворога, яке
мало бути принесене в дар богам, як
здобич переможця. Цей звичай був
особливо розвинутий у римлян.
ТРУНА - ящик для поховання (див.
саркофаг).
ТРУПОПОКЛАДЕНШІ - поховання
тіла померлого. Теж що інгумація.
ТРУПОСПАЛЕННЯ - спалення тіла
померлого як один з поховальних
обрядів. Див. кремація.
ТРЮМ - приміщення у корпусі корабля
для розміщення вантажів. В Давній
Греції тонажність судна вимірювалась
кількістю амфор, що поміщалися у трюмі.
ТУМЕН (монг. - десять тисяч, давньо
руська тьма) - вища одиниця монголотатарського війська чисельністю 10 тис.
воїнів. Очолювався темником.
Поділявся на тисячі, сотні та десятки.
ТУШКА (лат. йіпіка - сорочка) - у
римлян рід довгої до колін сорочки, яку
носили під тогою. Подібна грецькому
хитону.
ТУРИ (франц. їоиг, від лат. йіггіз башта) - плетені з гілок циліндричні
кошики без дна, які заповнювались
землею. Використовувалися для
будівництва укриттів.
ТУРМА (лат.) - одиниця римської
кавалерії, входила до складу легіону.
Ділилася натри декуріїпо 10 вершинків.
ТУРНІР - військові гри, змагання
рицарів у середні віки у Західній Європі.

У
УДАРНА ПЛОЩАДКА - поверхня на
нуклеусі по якій наносився удар для
отримання відщепу.
УД АРНИЙ БУГОРОК - виступ
(бугорок), який з ’являється на брюшку
відщепа нижче місця нанесення удару
відбійником по ударній площадці.
УДИЛА - див. вудила.
УДІЛЬНЕ КНЯЗІВСТВО, УДІЛ складова частина великих князівств, яка
управлялася членом великокнязівської
сім’ї.
УЗВІЗ (укр.), (рос.- ввоз, взвоз) -1)
похилий дерев’яний помост для
підйому на другий поверх; 2) крутий
підйом; вулиця, дорога, що іде на
підйом.
УМБОН (від лат. итЬо) - металічна
випукла накладка, що прикрашала та
зміцнювала центральну частину щита.
Часто мала конічну форму. Повинна
була захищати руку воїна від ударів, що
пробивають щит.
УПИР, ВАМПИР, ВУРДАЛАК персонаж міфології та вірувань ряду
народів Європи (слов’ян, німців,
французів ін.). Мертвець, який по ночах
встає з могили, висмоктує кров у
сплячих людей, насилає кошмари.
УРАН (грець. (Лап05 - небо) - у грецькій
міфології- божество неба потомок Геї
та грецького роду богів.
УРАНІЛ (грець.) - муза астрономії.
Зображувалася молодою дівчиною з
небесним глобусом в руках.
УРБАНІЗАЦІЯ (франц.) - розвиток
цивілізації при якому значне місце
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бронзовому віці.
ФАЛЕРИСТИКА (від лат. іаіегаз,
рЬаІегаІ - металічні прикраси у вигляді
блях, жетонів) - допоміжна історична
дисципліна, що вивчає історію орденів,
медалей, знаків відзнаки та ін. У
еліністичних арміях, а потім у Римі
бляхи слугували знаками відзнаки,
нагородами воїнів чи військових
одиниць. Вивчення їх важливе для
історії воєн, датування.
ФАЛЛІЧНИЙ СИМВОЛ, ФАЛЛОС
(грець.)-символчоловічої плідності у
первісному мистецтві (див. вульва).
ФАРАОН - владика давнього Єгипту,
який вважався одночасно царем і богом,
тому йому споруджувалися такі
трудомісткі і багаті піраміди.
ФАРВАТЕР (від гол. уагеп - плавати,
рухатись та у/аГег - вода) - безпечний у
навігаційному відношенні шлях для
ФАЛАНГА (військ.) (від грець. рЬаІапх
плавання кораблів.
- продовгуватий) - тісно зімкнутий
ФАРФОР (турець.) - мінеральна маса,
лінійний стрій піхоти та кінноти у
що після термічної обробки просві
Давній Греції та Македонії. Складалась чується в тонкому місці. Використо
з 8-16, рідше 25 шеренг. Мала велику
вувався для виготовлення найбільш
ударну силу, але була малорухома.
вишуканого посуду, статуеток та ін.
ФАЛАНГА (анат.) (лат. рЬаІапдея) ФАСАД (франц.) - зовнішня стіна
кістки пальців руки чи ноги, які
будинку. Ф. може бути переднім
являють собою невеликі трубчасті
(головним), боковим і заднім.
кістки. Кожний палець від другого до
ФАСЦІЇ (лат.) - як і лікторські зв ’я зки
п’ятого має три фаланги: основну, другу були символами єдності (див. фашина).
або середню, третю або нігтеву.
ФАТУМ (лат. і'аГит - завчасне визначен
Перший палець має лише дві: основну
ня) - вирок долі, визначений богами, рок.
таногтеву.
ФАУНА (лат. Раипа) - богиня у давньо
ФАЛАР - округла чи овальна велика
римській мі(/юлогїі. Тваринний світ.
випукла нагрудна бляха д ля кінського
ФАШИНА (від лат. іаксік - в ’язанка) спорядження. Здебільшого багато
в ’язанка пруття, що використовувалася
оздоблювалися, інколи - виготовлялися
під час спорудження польових захисних
з коштовних металів. З’явилися у
споруд, під час будівництва доріг по

займають міста.
УРНА ПОХОВАЛЬНА (лат. игпа) посудина для вміщення решток крема
ції. Нею могла служити посудина
побутового призначення або виготов
лена спеціально для обряду поховання.
УРОЧИЩЕ - ділянка місцевості, що
відрізняється від оточуючих будь-якими
природними ознаками. Здебільшого має
власну назву.
УСИПАЛЬНИЦЯ -1) монастирський
цвинтар', 2) загальний склеп,
підземелля зі сводом.
УШЕБТІ - статуетки, виготовлені з
дерева, каменю та теракоти, які в
Давньому Єгипті поміщалися у могилу і
повинні були виконувати певні
обов’язки по відношенню до покійника.

Ф
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заболоченій місцевості. Звідси
“фашизм” - єдність.
ФАЯНС - матеріал з суміші піску та
шини, випаленої до температури
плавлення. Первісно термін вживався
для середньовічної кераміки Фаенци
(Півн. Італія). Винайдений у стародав
ньому Єгипті у II тис. до н. е. У нас для
ранніх стадій вживається термін
“скляна паста”.
ФЕБ - бог сонця у давньогрецькій та
римській міфології.
ФЕЛОНЬ, ФШІОНЬ - див .риза.
ФЕМІДА - богиня правосуд дя у
давньогрецькій міфології. Зображува
лася з пов’язкою на очах (символ
безпристрасності),рогом достатку та
терезами в руках.
ФЕНІКС - легендарний шах, який згідно
давньоєгипетськшшгдїшоги згорав через
певний час (кожні 500 років) у святині
бога сонця та відроджувався з попелу.
ФЕОДАЛ - земельний власник в епоху
феодалізму. Експлуататор залежних від
нього селян.
ФЕСТОН (франц.) - живописна,
чеканна чи ліпна прикраса у вигляді
гірлянди, вузької смуги хвилястого,
зубчастого, точечнош та ін. орнаменту.
ФЕТИШ - каміння, дерева, інші предме
ти неживої природи природного поход
ження чи створені Л Ю Д И Н О Ю , яким
приписувалися надприродні властивості,
тому вони були об’єктами поклоніння.
ФЕТИШИЗМ (від португ. Іеіісо чарування, талісман) - віра у
надприродні властивості предметів
неживої природи, поклоніння їм.
ФИЛОНЬ, ФЕЛОНЬ - див .риза.
ФІБУЛА (лат. йЬиІа) - декоративна

застібка, що складається з голки та
скоби, з’єднаних з допомогою шарніру
чи пружини. Використовувалася для
застібання одягу типу плаща. Широко
поширені у бронзовому та залізному
віках. їх щитки мають різноманітні
форми, типологія яких є важливою для
хронології.
ФІЛІГРАНОЛОГІЯ - спеціальна
історична дисципліна, одна з галузей
палеографії, яка займається вивченням
історії паперу та водяних знаків. Її
основне завдання - визначення дати
написання документів, рукописних і
друкованих видань.
ФІЛІГРАНЬ (від лат. Іііи т - нитка і
ьгапит - зерно, тобто, т о н к и й узор) -1)
вид ювелірного мистецтва у якому з
тонкого гладкого чи витого золотого,
срібного чи мідного дроту виконані
узори. Часто вони напаяні на металеву
основу (див. також скань). 2) зроблені
на папері й бачені на світло водяні
знаки у вигляді спеціальних узорів:
гербів, дат, ініціалів виробників та ін.
Виготовлявся т. зв. гербовий папір для
офіційних документів з зображенням
державних гербів.
ФІМІАМ - смола деяких видів
ладанного дерева, яке росте у Південній
Аравії та Індії. Під час нагрівання
поширює аромат. Нею користувалися
греки та римляни під час релігійних
церемоній. Поряд з іншими ароматич
ними речовинами широко поширився у
християнстві.
ФІНІФТЬ (від грець.) - оригінальна
перегородчата емаль на Русі.
ФЛЕЙТА - один з найдавніших духових
музичних інструментів. У античності
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вже знали поперечну флейту з мундшту
ком, розташованим збоку. Була й
нродольна багатоствольна флейта Лана.
ФЛЕШ (франц.) - земляне польове
укріплення, що має форму тупого
трикутника, направленого верхівкою у
бік ворога.
ФЛОРА (лат. Йога) - римська богиня
квітів та рослинності; рослинний світ.
ФОЛІАНТ (лат.) - товста книга великого
формату.
ФОРМАЛІЗОВАНО-СТАТИСТИЧНИЙ
МЕТОД - полягає у математичному
опрацюванні формальних ознак
великих масивів типологічно подіб
них артефактів.
ФОРМА ЛИВАРНА - Див. ливарна
форма.
ФОРМІНГА - давньогрецький музич
ний інструмент, різновид ліри.
ФОРПОСТ - передове укріплення
фортеці чи передовий загін війська.
ФОРТ (від лат. ІбгЬз - сильний) - велика
фортифікаційна споруда відкритого
(польового) чи закритого (довгочасового) типу попереду кріпосної огорожі.
ФОРТЕЦЯ (рос.- крепость) - укріпле
ний пункт (місто), підготовлений до
кругової оборони та довготривалої
боротьби в умовах облоги.
ФОРТИФІКАЦІЯ (пізньолатин.
Гогіііісаіо - укріплення) - мистецтво
будівництва оборонних споруд.
ФОРТУНА - римська богиня щасливої
долі, шанована, ж покровителька людей.
ФОРУМ (лат. іо ги т - ринкова площа) площа у римському місті, головний
центр політичного, адміністративного
та торгового життя. Площа для народ
них зібрань, здійснення правосуддя,

місцезнаходження найбільш значного
храму. Розташовувався на перехресті
основних вулиць. Перетворився в
парадний архітектурний ансамбль.
ФОСФАТНИЙ АНАЛІЗ - розклад
органічної речовини тваринного
походження залишає осадок з фосфатів.
Хімічним аналізом можна визначити
територію, призначення окремих
ділянок, наявність поховань при
певному розкладі тіла.
ФРАТРІЯ (від грець. рЬгаїгіа - братство)
- у родовому суспільстві - союз декіль
кох родів. У античних полісах - грома
дянське об’єднання з єдиним культом
та загальною власністю.
ФРЕСКА (італ. ґгезка) - техніка живо
пису водяними фарбами по свіжій сирій
штукатурці.
ФРОНТАЛЬНА СТОРОНА (рос,фронтальная сторона) - сторона валу і
рову обернута в бік фронту, теж що
напільна сторона.
ФРИЗ (франц.) - середня горизонтальна
частина антаблементу, розташована
між архітравом і карнизом.
ФРОНТОН (франц.) - трикутне завер
шення фасаду будинку, обмежене двома
скатами даху по боках та карнизом біля
основи.
ФТОРНИЙ АНАЛІЗ - фтор, який
міститься у ґрунтових водах, поступово
заміщує кальцій, який міститься у
кістках, що знаходяться у землі. Якщо
кістки різного віку знаходяться разом,
можна визначити їх відносний вік.
ФУНДАМЕНТ (лат.) - основа, на якій
споруджується будинок. Звичайно
знаходиться у землі.
ФУНТ (від лат. ропсіоз - вага, важок) старовинна вагова одиниця. Дорівнював
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вважає його найдавнішою обсерваторією.
ХИМЕРА (грець.) - у давньогрецькій
міфології- чудовисько з головою лева,
туловом кози та хвостом дракона.
ХИТОН - жіночий та чоловічий нижній
одяг у давніх греків з льняного полотна
ХАЛІФ - верховний правитель
чи вовни. Підперезувався поясом.
мусульман у арабських країнах, який
Жінки носили довгий X., чоловіки
об’єднував духовну та цивільну владу.
більш короткий.
ХАЛКОЛІТ (від грець.сЬаїкоз - мідь і
ХЛАМІДА - у давніх греків - плащ з
1іїЬо5 - камінь) - мідно-кам’яний вік.
вовняної матерії, який носили поверх
Теж що енеоліт.
хитона. Улюблений одяг філософів.
ХАН - титул правителя у тюркських та
Його носили солдати та мандрівники.
монгольських народів.
ХОЛОПИ - категорія феодально
ХАРИЗМА (від грець. сЬагікша залежного населення у Древній Русі та
благодать) - особлива блага сила, надана пізніше. Потім перетворились у
людині зверху.
кріпосних селян.
ХАРИТКИ, ХАРИТИ - див. Грації. У
ХОРА (грець. сЬога - місце, земля,
давній Греції - три грації, богині
область) - сільськогосподарська округа
святості, веселості та радощів життя
античного міста, розташована навкруг
Аїлая, Евфрозина і Талея.
поліса та економічно пов’язана з ним
ХАРОН - у грецькій міфології- бруд
(див. також клер).
ний, сивий, похмурий старець, який
ХОРИ (грець.) - верхня галерея, балкон
переправляв душі похованих людей
у інтер’єрах церков.
через річку Ахерон (Стікс) у підзем
ХОРОС (грець.) - люстра у давньорусь
ному царстві мертвих і одержував за це ких храмах у вигляді арматури з
обол, який клали під язик небіжчика.
великою кількістю підсвічників.
ХАРТІЯ - документ публічно-правового ХОРУГВА (рос,- хоругвь) (від монг.
та політичного характеру у середні віки. оронго - знак, прапор) - стяг, прапор,
ХЕНДЖ (англ. Ьеп@е) - вид ритуальних знак, полотнище з зображенням Христа
пам’яток, що зустрічаються на
чи святих, що вертикально звисає на
Британських островах. Вони мають
довгому деревищі.
вигляд округлої площини, обмеженої
ХРАМ - культова споруда, призначена
ровом з зовнішньої сторони якого
для богослужіння і відправлення
насипаний вал і мають один або два
релігійних обрядів. Сюди відносяться
входи, розташовані напроти. У деяких з святилища, християнські церкви,
них є поховання, ями або вертикально
костели, кірхи та ін., мусульманські
поставлені камені. Відносяться до
мечеті, юдейські синагоги та ін.
енеолітичного -ранньобронзового часу. ХРЕСТ - символ релігійних почестей у
Найбільш відомим є Стоунхендж. Дехто християнстві. На хресті був розп’ятий
1/40 пуда (бл. 409.5 г.)
ФУРІЯ - у римській міфології - богиня
помсти. У греків - Єринія.

X
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Ісус Христос, що стало основою для
його перетворення у релігійний символ.
Як свідчать археологічні розкопки X.
шанувався ще у дохристиянських
культах. Він був об’єктом поклоніння
як символ вогню, сонця, життя.
ХРЕСТОВО-КУПОЛЬНИЙ ХРАМ класичний тип храму у формі хреста головного символу христианства; купол
на парусах спирається на 4 стовпи у
центрі споруди. Головну роль у компо
зиції грає центральний купол, піднятий
на барабані, який символізує небесний
свод. Був поширений у Візантії та на Русі.
ХРЕЩАЛЬНЯ - див. баптістерій.
ХРОНОЛОГІЯ (від грець. сЬгопоз - час і
1о§оз - слово) - дисципліна, що вивчає
системи літочислення, визначає події в
часі. Розрізняють відносну X., яка
визначає порядок тих чи інших подій і
абсолютну X., у якій події датуються у
абсолютних датах з більшою чи
меншою точністю. На основі тільки
археологічних методів X. буває відносна
(істратиграфія, типологія). Абсолютне
датування забезпечується прив’язкою
до історичних джерел або застосуванням
досягнень інших наук (радіовуглецевий,
геохронологічний, дендрохронологічний,
археамагнітний та ін.).
ХРОНОС - бог часу у давньогрецькій
міфології. Звідси термін хронологія.
ХТОНІЧНІ БОГИ (від грець.- земля) божества землі та підземного царства.
По уявленню греків сприяли розвитку
рослин, вони приймали у своє царство
померлих. Грали значну роль у народ
них віруваннях.
ХЮЮК, ГЮЮК (Ььуьк) - турець.
термін, відповідає темо.

Ц
ЦАР - див. цезар.
ЦВИНТАР (укр.- кладовище; рос.кладбище, погост) - християнське
кладовище. Здебільшого цей термін
стосується католицьких кладовищ.
ЦЕГЛА - будівельний матеріал у формі
блоків. Може бути обпалена чи сирцева
(див. плінфа).
ЦЕЗАР, КЕСАР (лат. саезаг) - титул
верховного правителя римської
держави. Від нього походить титул
“цар”, який з IX ст. носили верховні
правителі Болгарського царства, а з XV
ст. - великі московські князі.
ЦЕЛЕОБАТ (лат. саІеЬз - нежонатий) обов’язкове безбраччя католицького
духовенства.
ЦЕМЯНКА - вапняний розчин для
будівельної кладки з домішкою товченої
плінфи. Широко застосовувався у
кам’яному будівництві Давньої Русі.
ЦЕНТУРІАЦІЯ (лат. сепіигіа) практика поділу місцевості навкруги
римської колонії дорогами на квадратні
ділянки, які були наділами колоністам.
ЦЕНТУРІОН (лат. сепіигіо) - командую
чий центурією.
ЦЕНТУРІЯ (лат. сепіигіа - сотня) о д и н и ц я класифікації римських грома
дян на основі якої комплектувалося
військо. Військовий підрозділ, що
складався зі ста, пізніше - шестидесяти
вогнів. Міра земельної площі.
Ц ЕРБЕР, КЕРБЕР - в давньогрецькій
міфології- лютий пес, що охороняв вхід
в підземне царство Тартари. У пере
носному розумінні - злий, лютий
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охоронець.

ЦЕРКВА (від грець, кугіаке - божий
дім) -релігійна організація православ
ного і уніатського (греко-католицького)
духівництва і віруючих. Архітектурна
споруда для богослужіння.
ЦЕХ - об’єднання ремісників однієї або
споріднених професій. Існували при
феодалізмі у містах і являли собою
замкнуті корпорації, які захищали
інтереси ремісників. Членами були
тільки майстри.
ЦИКЛОПИ - див. каклопи.
ЦИКЛОПІЧНА КЛАДКА - кладка, при
якій використовувалися великі камені
неправильної форми, що тісно прими
кали один до другого. Стародавні греки
приписували будівництво таких стін
міфічним однооким циклопам.
ЦИРК (лат. сігсиз - первісно - круг) іподром - витягнута прямокутна арена з
закругленим кінцем. Тут були обладнані
ряди сидінь, трибуни, ложі. Основний
вид розважальних закладів у Римі.
Сігкиз Махітин, найдавніший і найбіль
ший цирк Риму мав довжину 600 та
ширину 150м і містив 60000 глядачів, а
пізніше був перебудований на 185000
глядачів.
ЦИРКУМПОНТІЙНА ЗОНА (від грець.
Ропі Еихіпі готинне море) - територія,
розташована навкруг Чорного моря.
ЦИСТА (лат. сіхіа - кошик) - кам’яний
або террактовий ящик для поховання,
складений з тонких плит.
ЦИТАДЕЛЬ (італ. сіїабеїіа - букв.маленьке місто) - 1) найбільш міцне
укріплення у фортеці. На Русі назива
лося дитинцем, з XIV ст,- кремлем-, 2)
найбільше укріплення у феодальній

державі, яке часто служило її адмініст
ративним центром.
ЦОКОЛЬ (італ.) - нижня частина
будинку чи споруди, що служить їх
основою.

ч
ЧАЙКА - просте по конструкції
маневрене судно козаків на яких вони
плавали по ріках та Чорному морю, де
вступали в бій з турецьким флотом та
штурмували укріплення на узбережжі.
Вміщувала 50-60 чол.
ЧАСОВНЯ - див. каплиця.
ЧАСТОКІЛ - див. палісад.
ЧАША - відкрита посудина для урочис
того пиття.
ЧВЕРТЬ - одиниця старовинних мір.
Мала різне значення. 1) Міра ваги
сипких тіл, становила близько 6 пудів
зерна (100 кг.). 2) Мір об’єму рідини - 1/
4 відра (3 л.). 3) Міра довжини - близько
18 см. (17.77см).
ЧЕКАЙ - див. клевець.
ЧЕКАНКА, КАРБУВАННЯ -1)
виготовлення на тонких, головним
чином мідних листах, рельєфній
зображень шляхом ручного відтиску
вання. 2) виготовлення монет шляхомвідтискування з двох сторін рельєфних
зображень.
“ЧЕРЕПАХА” - побудова військ, що
використовувалася у Давньому Римі під
час штурму фортець, при якій воїни
щільно підходили до стіни і піднімали
над головами щити нарізній висоті,
утворюючи суцільний дах.
ЧЕРЕПИЦЯ - див. дахівка.
ЧЕРЕШОК, ЧЕРЕНОК - вузький виступ
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у основи знаряддя для закріплення його
на руків’ї (див. втулка).
ЧЕРНЬ - чорні зображення на світлому
(головним чином срібному) фоні, що
наносилися шляхом заповнення
заглибленого малюнку відповідним
сплавом зі срібла, свинцю, сірки та
інших компонентів.
ЧЕРПАК - відкрита керамічна посудина
з ручкою.
ЧЕТВЕРИК - у дерев’яній архітектурі чотирикутна у плані споруда або складова
частина шатрових і ярусних храмів.
ЧЕТВЕРТИННИЙ ПЕРІОД - геологіч
ний період, що почався з виділення
людини з тваринного світу і триває й
тепер.
ЧЕТКИ - скляні, кістяні, дерев’яні,
бурштинові та ін. кульки, нанизані на
шнурок. У православних і католиків до
них підвішується хрестик. Служать для
відрахування молите і поклонів. У
православ’ї ними користуються лише
монахи. Поширені також у буд дистів і
мусульман.
ЧИН - горизонтальний ряд ікон.
Розташовані у декілька рядів ікони
утворюють іконостас.
ЧИНШ - дві форми феодальної земель
ноїренти', продуктової (натуральна) і
грошової (грошова).
ЧІП - виступаючий з площини шип,
призначений для з ’єднання дерев’яних
конструкцій.
“ЧОВНИК” - кам’яні вироби овальної
форми з поперечним жолобком. Приз
начення трактується по різному:
полірувальники для древків стріл,
маховички для добування вогню
шляхом свердлення.

ЧОПЕР - велике галькове знаряддя,
робочий край якого оббитий тільки з
однієї сторони.
ЧОПІНГ - ранньо палеолітичне знаряд
дя, виготовлене з гальки.
ЧУМАЦТВО - торгово-візницький
промисел в Україні та на півдні Росії.
Виник у 2-й пол. XV ст. у Причор
номор’ї та поширився на усій Україні як
торговий промисел сіллю, що транспор
тувалася з Криму. Широко розвивалося
до появи залізниць у XIX ст.
ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ - укр. народна
назва Молочного шляху або галактики.
Пов’язана з давнім типово укр. народ
ним промислом чумацтвом. У народній
творчості Служила дороговказом чумакам.
ЧУМАК - їздовий на великому возі
«мажі», запряженому волами. У XVXIX ст. були основними постачаль
никами солі та риби по усій Україні.
Назва походить від гострої інфекційної
хвороби чуми, розповсюджувачами якої
вважались Ч. Борючись з захворюван
ням вимазували свій одяг дьогтем, тому
їх вигляд був чумазий. Можливо від
цього пішла назва.
ЧУРИНГА - предмет, який за віруван
ням стародавніх людей має таємничу
чудодійну силу. Розписані фарбами
гальки характерні для мистецтва
мезолітичного часу. (Див. Азшь)

ш
ШАБЛЯ (рос.- сабля) (ушрськ. сгаЬІуа
від згаЬпі - різати) - рубаюча чи колючерубаюча холодна зброя. Складається зі
сталевого вигнутого клинка з лезом на
вигнутій стороні. На Русі відома з IX ст.
ШАМАН (евенк.- той, що вийшов з
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себе) - жреці, виконавці культових
обрядів у багатьох народів. їм припису
валася можливість бути посередниками
між людьми і духами, передбачати
майбутнє, лікувати, викликати зміни у
природі та ін.
ШАМАНІЗМ (від евенк, шаман - той,
що вийшов з себе) - віра у властивість
окремих людей у екстатичному стані
спілкуватися з духами.
ПІАМАШ - у вавілонсько-асирійській
міфології- бог сонця і справедливості.
ШАМОТ (франц.) - мінеральна доміш
ка у вигляді дроблених уламків посуду у
глину, яка робить її менш “жирною” і
попереджує розтріскування керамічних
виробів при висиханні (див. жорства).
ШАНЕЦЬ (нім. ЗсЬапге - окоп, укріп
лення) - загальна назва тимчасових
земляних польових укріплень.
ШАР КУЛЬТУРНИЙ - горизонт, який
відкладається на поверхні у результаті
господарської діяльності людини. Шари
відкладаються послідовно. Між ними
може бути стерильний шар. К.ш., як
правило, більш темний внаслідок
розкладу органічних речовин. К.ш. є
основним об’єктом польових
археологічних досліджень.
ШАР СТЕРИЛЬНИЙ - шар ґрунту без
культурних залишків, який знаходиться
шжкультурними шарами.
ШАРІАТ (араб, шаріа - належний шлях)
- звод норм мусульманського права,
моралі, ретгіітю. ритуалів, які
охоплюють усе життя мусульманина від
народження до смерті.
ШАТРО (рос - шатер) - розбірне і
переносне житло багатьох кочових
народів.

ШАХ - титул монарха у деяких країнах
Близького і Середнього Сходу.
ШАХТОВА МОГИЛА - тип
поховальноїспоруда у якому поховання
здійснювалося на дні глибокої вузької
ями. Найбільш відомі у Мікенах, хоч
зустрічаються у різних частинах світу.
ШАШКА (від кабард.-черкесь. са’шхо букв.- довг. ніж) - колюче-рубаюча
холодна зброя. Однолезовий клинок
незначно вигнутий з двосічним кінцем і
ефесом без гарди.
ШЕЛЬ - термін означає ранні стадії
європейської традиції нижньопалеолітичних ручних рубил.
ШЕСТОПЕР - див. пернач.
ШИЛО - кістяне, крем’яне чи металеве
вістря для роблення отворів.
ШИШАК - бойовий захисний
металевий убор, різновидність шолому.
Мав високе наповершшя з “яблуком”
або “шишкою” (звідси назва) на вістрі.
До нього кріпилась бармиця.
ШИФЕР (нім.) - глинистий сланець
сірого або червоного кольору. Широко
використовувався у Давній Русі як
будівельний матеріал для саркофагів,
перил на хорах та ін. Найбільш
поширені були пряслиці з овруцького
червоного шиферу.
ШЛАК - пориста маса, побічний
продукт деяких виробничих процесів,
пов ’язаних з високою температурою
(виготовлення скла, кераміки,
виплавляння металів). Знахідка його під
час розвідки може свідчити про
наявність поблизу майстерні.
ШЛІФУВАННЯ - обробка леза та
поверхні кам’яних сокир, доліт, тесел з
допомогою абразивних каменів та піску.
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ШНУРОВИЙ ОРНАМЕНТ - орнамент,
на посуді, нанесений відбитком шнура
(див. штамп).
ШОЛОМ (рос,- шлем) - захисний
головний убор. З ’являється одночасно з
військовим спорядженням. Найпростіші
шоломи виготовлялися зі шкіри. Часто
Ш. був багато прикрашений. Були двох
видів: відкриті - без забрала, закриті - з
забралом, яке захищало обличчя від
удару.
ШПАГА - довга колюча зброя
ближнього бою.
ШПИЛЬКА - прикраса у випіяді
гострого стержня з однієї сторони та
декоративною голівкою різних форм - з
протилежної. Виготовлялася з кістки чи
металів. Використовувалася для
скріплення одягу чи зачіски.
ШПОРИ (від нім. кропі - товчок) металічні дужки з шипами, які
кріпилися до взуття вершника для
управління конем. У середні віки один з
атрибутів рицарства.
ШТАМП (ШТАМПОВАНИЙ
ОРНАМЕНТ) - орнамент на кераміці,
одержаний шляхом вдавлення на м ’яку
поверхню глини. Вирізався на дереві чи
кістці, використовувалися також
природні об’єкти, напр., кістка чи
раковина. Специфічним є відбиток
перевитого шнура {шнуровий
орнамент).
ШТУКАТУРКА (італ.) - поверхневий
шар будівельного розчину.
ШУРФ - початкове дослідження
пам ’я тки, під час яких розкопки
проводяться на обмеженій площі,
напр., 2x2 м. Головним чином
потрібний для попереднього

виявлення культурного шару та
визначення стратиграфії. Пізніше
може бути розширений у розкоп.

Щ
ЩИТ - вид захисного спорядження.
Його носили на лівій руці для відбиття
ударів наступальної зброї. Краще відомі
Щ. з бронзи та заліза. Погано
збереглися більш поширені шкіряні та
дерев’яні. Металічна накладка в
центральній частині називаєтьсяумбон.
ЩОГЛА (рос.- мачта) - вертикальна
дерев’яна конструкція, яке підіймається
над верхньою палубою корабля (судна)
де служить для постановки вітрил (рос.парус). Перша Щ. від носу корабля
називається фок-Щ, друга - грот-Щ,
третя (кормова) - бізань-Щ.

ю
ЮНОНА - у римській міфології- одна з
верховних богинь, сестра та жінка
Юпітера. Шанувалася як
покровителька жінок. У грецькій
міфології - Гера.
ЮШТЕР - у римській міфології- цар
богів, властитель та покровитель світу
(громовержець), податель плідності,
достатку, зцілення. У грецькій міфології
- Зевс.
ЮРОДИВІ - психічно нездорові люди,
які мали дар прорицання, викривали
несправедливість. Вважались людьми
відміченими “божою печаттю”.

Я
ЯБЛУКО ШДХРЕСНЕ - архітектурний
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елемент у вигляді кулі, встановлений
під хрестом на церковному куполі.
ЯБЛУКО РОЗДОРУ - у грецькій
міфології яблуко з написом
“найчарівнішій” було підкинуте
богинею роздору Ерідою на весільному
пиру царя Пелея. Послужило причиною
суперечок між богинями Герою,
Афіною та Афродитою, що привело до
Троянської війни.
ЯВАНСЬКА ЛЮДИНА - застарілий
термін. Так раніше називали Ното
егесіш, залишки якого були знайдені на
о. Ява.
ЯЗИЧЕСТВО, ЯЗИЧНИЦТВО,
ПОГАНСТВО - термін, вживаний для
позначення дохристиянських релігій.
Термін виник в Римській імперії в
первісних християнських общинах (від
лат. рауапих - селянин, іноземець,
варвар), де ним називали людей не
християнської віри.
ЯЙЛАЖНЕ СКОТАРСТВО - відгінне
скотарство.
ЯНИЧАРИ (турець,- нове військо) турецька регулярна піхота, створена у
XIV ст.
ЯНУС - давньоримське божество,
обернуте одночасно в минуле і
майбутнє. Зображувалося дволиким. По
його імені, як бога усякого початку
взагалі, був названий січень (январь).
Його голова була зображена на дрібній
римській монеті - асі.
ЯНТАР - див. бурштин.
ЯРЛИК (від тюрк, яр-лек - указ) грамоти ханів Золотої Орди, які
надавали право управління окремими
територіями, підлеглими Орді.
ЯСИР (турець. - бранець) - бранці, яких

турки та татари захоплювали у полон
під час нападів. Частину бранців
продавали в рабство на невільницьких
ринках.
ЯТАГАН - колюче-рубаюча зброя у
народів Бл. и Сер. Сходу з XVI ст. Мав
лезо на вигнутій стороні клинка та ефес
без гарди.
ЯМА - важливий елемент дослідження
на археологічних об’єктах. Це можуть
бути сліди землянкових чи
напівземлянкових жител. Ями можуть
бути господарського призначення
(напр., для зберігання зерна) чи
смітниковими, півницями чи
колодязями. Ями від стовпів, що
підтримували покрівлю, дають підстави
для реконструкції жител. Різні форми
та розміри мають могильні ями.
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СЧ 8ГГО (від лат. зіШк - положення) - у первісному, непорухомому стані.
НОМ О 8А РІЕ Ш (лат.- людина розумна) - сучасний тип людини, який
витіснив неандертальский тип (чи розвинувся з нього). Останки з ’являються
біля 35 000 р. до н.е. Сучасний тип верхньопалеолітичної технології замінив
мустьєрську.
НОМ О НАВІІЛ8 (лат.- людина уміла) - ранній тип людини, залишки якої
відкриті у тому ж шарі, що й кістки зинджантропа. У нього більший об’єм
мозку, рухливий великий палець, досконаліша форма черепа.
НОМ О ЕКЕСТІІ8 (лат.- людина випрямлена, прямоходяча) - жив біля
півмільйона років тому. Мав невисокий зріст біля 1,5 м, пряму ходьбу,
похиле чоло, виступаючі надбрівні дуги. Займав місце між австралопітеком
і неандертальською людиною.
НОМ О РШ М ІСЕЧШ 8 - людина першородна.
К К А М 0 8 - череп. Краніологічне дослідження - дослідження черепа.
Посктраніальний скелет - скелет крім черепа (див. відтворення обличчя по
черепу).
М А Ш 8 -лат. рука.
ТЕККА ГЧЮКА (лат.- земля чорна) - сучасна назва римського посуду з
чорної глини.
ТЕККА 8ІСІЕАТА ( лат.- прикрашена орнаментом земля) - сучасна назва
посуду з червоної глини періоду Римської імперії. Часто цей посуд був багато
прикрашений орнаментом.

СКО РО ЧЕН Н Я
інат. - анатомічне
інгл. - англійське
іраб. - арабське
іретон. - бретонське
іійськ. - військове
альськ. - галльське
- голландське
грець, -давньогрецьке
іив. - дивись
:венк. -евенкійське
ндіан. - індіанське
вр. - іврит
гал. - італійське
спан. - іспанське

кабард. - кабардинське
лат. - латинське
монг. - монгольське
напр. - наприклад
нім. - німецьке
н. е. - нова ера
перс. - перське
пізньолаг. -пізньолатинське
полінез. - полінезійське
польськ. - польське
португ. - португальське
рос. - російське
русь. - давньоруське
сане. - санскритське
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сканд. - скандинавське
слав. - слав’янське
ст. сторіччя
тис. - тисячоліття
тібет. - тібетське
турець. - турецьке
тюрк. - тюркське
угорськ. - угорське
укр. - українське
фінік. - фінікійське
франц. - французське
черкесь. - черкеське

ДОДАТО К

Руська система мір:
довжини:
верста=500 саженів=1066,8 м
сажінь=3 аршини=7 футів=213,36 см
аршин=4 чверті=16 вершків=28 дюймів=71,12 см
чверть=4 вершки= 17,77 см
вершок=4,44 см

система мір рідини:
бочка (мірник)=40 відер
чверть =1/4 відра=3 літра
відро=10 штофів
штоф=2 фляшки
фляшка=2 сороковки
сороковка=2,5 согки(чарки)
сотка (чарка)=2 шкалики
шкалик=0,0615 л

система мір ваги:
берковець=10 пудів=163,8 кг
чверть=6 пудів=98,28 кг
пуд=40 фунтів=16,38 кг
фунт=32 лота=96 золотників=409,512 г
лот=3 золотники
золотник=96 доль=4,4657 г

Англійські міри довжини:
фут=12 дюймів=30,48 см
дюйм=10 ліній=2,54 см
лінія=10 точок (крапок)=2,54 мм

Римські цифри
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

29
ЗО
40
50
60
70
80
90
99
100
101

112

X X IX
XXX
хь
ь
ьх
ьхх
ьххх
хс
ІС
с
СІ

200
300
400
500
600
700
1000
1947
2000
2005
2033

сс
ссс
СБ
Б
БС
БСС
м
М СМХШ І
м м
ммм
ММХХХПІ

Д л я з а п и с ів
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