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Тематика публікацій Анатолія Щербаня 
здебільшого пов'язана з різними аспектами 
первісного й стародавнього мистецтва. Уже 
понад сторіччя, здавалося б, естетична 
цінність археологічних артефактів 
не піддається сумніву, проте фахівці 
мистецтвознавчого цеху не поспішають 
освоювати цю сферу. Саме археологи 
досі ведуть перед у осмисленні не тільки 
найдавнішої художньої спадщини, а й 
античної, середньовічної. Принаймні, 
розділи про ці періоди в різного роду 
синтетичних «Історіях» пишуть переважно 
археологи, а їхній термін «артефакт» 
уже пішов гуляти (хоч і без достатніх 
підстав) по термінологічних полях етнології 
з мистецтвознавством і суміжними 
гуманітарними дисциплінами.

Утім, на те нема ради: бо ж археологія 
з естетикою – батьки мистецтвознавства, 
принаймні воно підростало в колисці, 
сплетеній у лоні обох тих наук. А щодо 
датування пам'яток – тут у методів 
археології пріоритет, оскільки тільки за 
їх допомогою ми з’ясовуємо справжній 
вік творів, які мистецтвознавці можуть 
датувати у своїх публікаціях у діапазоні від 
XVIIІ до початку ХХ століття (як от деякі 
відомі кахлі з села Сунки в Черкащині). 
Щоправда, і археологічна хронологія ще 
тільки наближається до бажаної точності, 
й це відображає нова монографія Анатолія 
Щербаня, пропонуючи нові часові рамки 
для деяких відомих первісних культур.

Непроминальну цінність образотворчості 
давніх епох засвідчує те, що від ХХ століття 

АРХЕОЛОГІЯ  –  КОЛИСКА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
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вона стала основним джерелом натхнення та «будівельним 
матеріалом» для багатьох новітніх митців. Говорячи 
сучасною художньою мовою про себе і свій час, вони 
одночасно засвідчують власне закорінення в найглибші 
пласти людської культури, що круто виходять на поверхню 
нашої землі ось уже понад 20 тисячоліть.

Спостережливе око художника помічає сьогодні 
естетичну виразність у ритміці сколів, які утворюють обриси 
якого-небудь палеолітичного кременевого скребка, чи у 
примітивній, майже дитячій фактурі подзьобаного ямками 
неолітичного горщика, з якого почалося художнє освоєння 
кераміки, або в лаконічній пластиці енеоліту, узагальнених  
скульптурних масах епохи бронзи та раннього заліза.  
Ці завжди рідні нам мотиви архаїки, чаруючи чистотою 
та свіжістю дитинства й отроцтва культури, не перестають 
хвилювати й у творах, обтяжених знаннями й досвідом 
многомудрих митців сьогодення. Крізь призму архаїки 
транскрибуються навіть образи й кліше соцреалізму, 
іронічно забарвлені кітчевими інтонаціями.

Нова книга Анатолія Щербаня проливає нове світло 
й на специфіку найдавнішого гончарного надбання 
Лівобережної України порівняно з середземноморськими 
аналогами. Нема нічого принизливого для нас, що там, 
ближче до ранніх землеробських цивілізацій, і кераміка 
характеризується ширшим асортиментом і розвиненішим 
декором, складнішою кольоровою гамою. Проте для 
остаточних висновків, як слушно підкреслив автор, необхідно 
проаналізувати значно більший обсяг нагромадженого 
розкопками матеріалу. Поки що в науковий обіг введено 
на два порядки менше пам'яток, ніж їх уже накопичено в 
різних фондосховищах.

Прикметно, що сам автор, аналізуючи декор кераміки 
первісної й античної доби та середньовіччя, уникав 
користування поняттями «мистецтво» чи «ремесло». 
Справді, в давнину їх не відокремлювали одне від одного, 
й не дуже застосовували на позначення глиняних виробів. 
Усі майбутні види мистецтва – словесність, музика, 
танець, живопис, графіка, скульптура, вбрання і так далі 
– перебували в синкретичній єдності, апелювали до всіх 
п’яти відчуттів людини (зору, слуху, нюху, смаку, дотику), 



13

Михайло Селівачов Археологія – колиска мистецтвознавства

застосовуючи, як стверджують нині науковці, вербальні, 
візуальні, аудіо, тактильні, моторні й інші складові обрядів.

Цікаво, що давні греки, попри розвиненість їх 
поняттєво-термінологічного апарату, вживали одне слово 
для означення і техніки, і мистецтва, хоча вже Платон 
розрізняв різні роди художньої діяльності: що наслідує 
природу, доповнює природу, компонує нові об’єкти з уже 
існуючих тощо. За традицією, сучасні греки також іменують 
мистецтво – τέχνη.

Італійське arte теж позначає і мистецтво, і ремесло. До 
того ж, у Італії до періоду Відроження цим словом називали 
також науки, розрізняючи artes liberalis (граматика, 
риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика, 
астрономія) і artes mechanicae (архітектура, скульптура 
й інші ремесла, землеробство, навігація тощо). Та й ми 
самі вживаємо словосполучення «військове мистецтво», 
«інженерне мистецтво», мистецтво будування, управління, 
кохання тощо, так само маючи на увазі передусім не художні, 
а саме технічні моменти.

Походження слова «мистецтво» в європейських мовах 
пов’язане з сотвореними людиною реаліями, на противагу 
живій природі (англійське й французьке art, польська 
sztuka), або з умілістю, майстерністю, досвідченістю 
виготовлення (чеське й словацьке umeni, німецька Kunst, 
російське искусство, що передбачає «искушенность» 
автора, білоруське «мастацтва», що так само, як і його 
український аналог, виводиться із поняття «майстер» у 
значенні не тільки вправна, але й владна людина, здатна 
опановувати щось).

Аналізований Анатолієм Щербанем декор кераміки 
належить до тієї доби, коли технічне й естетичне ще не 
розділилися нарізно. Втім, хіба не прагнуть цього ж єднання 
сучасні архітектура та дизайн? Хіба не технічні досягнення 
вважаються важливими віхами розвитку мистецтва? 
Наприклад, поява тієї ж кераміки в неоліті, винахід скла у 
Давньому Єгипті та склодувної трубки – в Єгипті Римського 
періоду, пустотілих золотих виробів – у античній Елладі, 
фарфору й паперу – в Китаї, олійних фарб – у Нідерландах 
доби Відродження?

До речі, тільки за доби Відродження, коли образотворче 
мистецтво почали ділити на станкове й декоративно-
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вжиткове, формувався той розподіл завдань технічної й 
художньої творчості, що проіснував до ХХ століття. У XVII 
cтолітті з'явилося поняття «красні мистецтва», до яких 
зарахововували живопис, графіку, скульптуру. В архітектурі, 
скульптурі й декоративному мистецтві значення техніки 
завжди лишалося набагато важливішим, аніж у живописі. 
Та й у останньому з кінця ХІХ століття дедалі більше 
цінували технічні тонкощі, тому й техніку все частіше 
називали авторською, підкреслюючи її визначальну роль у 
творенні художнього образу.

Небездоганна, на нашу думку, опозиція «або художник, 
або ремісник» утвердилася в ХХ столітті, коли провідні 
художні експерти поставили на самоцінність новаторства, 
від чого в сучасному арт-бізнесі розмножилися шарлатани. 
Деякі провідні музеї модерного мистецтва взагалі 
проголосили, що виключають «ремесло» із поля своєї уваги. 
Технологію й технічну якість почали вважати у мистецтві, 
на жаль, другорядною допоміжною категорією. 

Можливо, Західна Європа з її тисячолітнім пріоритетом 
техніки й справді заслужила право відпочити від 
технологічності, принаймні у мистецтві межі ХІХ–ХХ 
століть, коли художники, передусім провідної французької 
школи, взялися освоювати спадщину «примітивної 
творчості», до якої відносили тоді не тільки власне 
первісні твори, але також японську гравюру, східну тканину, 
російську ікону та лубок, скульптуру Чорної Африки, 
європейське народне мистецтво тощо.

Проте Східна Європа ніколи не грішила надмірним 
захопленням технічними моментами та прецизією, і не 
тільки в художній творчості, а й там, де це має першорядне 
значення – в економіці, праві, медицині, будівництві, 
культурі виробництва тощо. Чомусь там завжди дуже важко 
було зробити художнє – технологічним, і навпаки. Саме тому 
від античного часу й до сьогодення принципово незмінною 
лишається структура експорту і з східнослов’янських земель, 
у якій левова частка – сировина й раби. Слов’яни завжди 
були вдатними колонізаторами, непоганими вояками, 
чудовими митцями, зате кепськими організаторами 
рутинного повсякденного життя.

Порівняння наведеного Анатолієм Щербанем 
ілюстративного матеріалу з тогочасними аналогами 
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Близького Сходу, Балкан, Італії засвідчує низький технічний 
рівень вітчизняної кераміки. Втім, не кращим він був і  
у давньоруській архітектурі. Археологічні розкопки 2006–
2007 років показали, що перша мурована на Русі київська 
Десятинна церква Х століття завалилася через нерівномірне 
просідання ґрунту, бо недосвідчені будівельники поставили 
її на старому могильникові. Поганий технічний розрахунок 
став причиною руйнації невдовзі після спорудження 
ще кількох давньоруських храмів (Борисоглібського  
у Вишгороді, Богородиці Пирогощі на київському Подолі  
й ін.).

Можливо, саме тому, для перестрахування, з такими 
грубими стінами й стовпами вибудували на початку ХІ 
століття Софійський собор у Києві. Він, звичайно, виглядає 
тісним порівняно з внутрішнім простором Царгородської 
Софії (VI століття), що майже тисячу років лишалася 
найбільшою спорудою світу, а мозаїки Київської Софії, надто 
ж розміщені у найпомітніших місцях (центральна баня 
та конха), справляють враження плакатних, позбавлених 
тонкого психологізму, присутнього у візантійських аналогах 
попереднього й наступного періодів.

З історії відомо, що орієнтація на вітчизняну архаїку 
стала константною прикметою давнього українського 
мистецтва. Згадаймо львівських братчиків ХVII–ХVIIІ 
століть, які, чи то з любові до православної старовини, чи 
через ощадливість, по сто літ поспіль використовували 
для друку ілюстрацій богослужбових книг ті самі дерев’яні 
дошки, аж поки вони не розсипалися від ветхості. Будь-хто 
може наочно переконатися, що наші будівничі ледь не до 
середини ХVIII століття мало зважали на симетрію у планах 
і дерев’яних, і мурованих церков. На противагу «чужим» 
римо-католицьким храмам, які послуговувалися технічно й 
художньо досконалими формами нової для середньовіччя 
готики, у нас аж до ХХІ століття повторюють звичні для 
національної ідентичності псевдовізантійські обриси.

Тому для всіх періодів українського / протоукраїнського 
мистецтва лишається актуальною проблема традиційого 
й новаційного. Чимало цінного для її розгляду надає наш 
автор у вже узагальненому власними дослідженнями 
вигляді. Ключове поняття «декор» у книзі Анатолія Щербаня 
виступає в широкому спектрі значень однокореневих слів. 
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Адже decor у буквальному пeрекладі з латини значить 
«краса, благоліпність», decoro – «шаную, говію», а смисл 
подібного слова decortico – просто «знімати кору».

Праця Анатолія Щербаня протистоїть і досі поширеним 
у вітчизняній науці як тенденційному спрощенню в 
підході до культурних явищ, так і романтично-піднесеній 
метафоричній оповідності, що нібито має протистояти 
панівному донедавна схематизму, хоча насправді підмінює 
висвітлення художнього процесу затінюванням його суті. 
Наповнена строгими формалізованими викладками, 
написана в стилі швидше Сальєрі, ніж Моцарта, вона аж 
ніяк не вичерпує можливостей мистецького осмислення 
окресленої теми.

Михайло СЕЛІВАЧОВ, 
мистецтвознавець, професор кафедри  

графічного дизайну і реклами Київського національного  
університету культури і мистецтв,  

завідувач кафедри фундаментальної підготовки  
Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі,

головний редактор часопису «Ант»,
доктор мистецтвознавства, професор 
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Упродовж понад восьми тисячоліть випалені глиняні 
вироби (кераміка) були невід’ємним атрибутом побуту 
й обрядовості, окрасою житла мешканців сучасної 
території України. Завдяки властивості добре зберігатися 
в культурних нашаруваннях, решки давньої кераміки з 
доби неоліту нині є одними з найчисленніших знахідок на 
археологічних пам’ятках та одиниць зберігання в музейних 
колекціях. Закономірно, що їхньому вивченню приділено 
особливу увагу, що проявилася у величезній кількості 
наукових і науково-популярних публікацій.

Важлива складова виробів з глини – декор. Аналізуючи 
його, передовсім орнаменти, можна отримати цінну 
інформацію для хронологічних, етнокультурних, 
історичних визначень, оскільки орнамент певним чином 
характеризує добу, народ, майстрів, настрої та вірування 
в суспільстві, містить ознаки, за якими культура людства 
різниться хронологічно й етнічно. За переважаючою 
технікою нанесення й елементами орнаментів глиняного 
посуду було названо кілька археологічних культур* України. 
Досі використовуються назви: культури лінійно-стрічкової 
кераміки, шнурової кераміки, мальованої кераміки, ямково-
гребінцевої кераміки. У 1950-х роках використовувалася 
назва «культура гребінцево-накольчастої кераміки», яку в 
1960-х роках було змінено на «дніпро-донецька культура», 
а в 1990-х роках – на «дніпро-донецька культурно-
історична спільнота» [256, с.5-6]. Хронологічно останньою 
з археологічних культур на території України, яку було 
названо за рисами декору, була «культура багатоваликової 
кераміки», яку нині здебільшого називають «бабинською». 
Попередню ж назву іноді використовують для назви 
культурно-історичної спільноти. Зміни пов’язані з 
усвідомленням дослідниками факту, що використані в назві 
елементи оздоблення кераміки притаманні й для інших 
археологічних культур.

* Поняття «археологічна культура» використовується для означення групи 
археологічних пам’яток окремої території та певного часу, що характеризується 
подібністю викопних решток. Назви археологічним культурам надають їхні 
дослідники за певною рисою (сукупністю рис) матеріальної культури чи назвою 
населеного пункту, де вперше було досліджено артефакти. Групи близьких за 
сукупністю ознак археологічних культур називаються «культурно-історичними 
спільнотами», «культурним колом».

ВСТУП
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У даному дослідженні охарактеризовано декор глиняних 
виробів тих археологічних культур, які існували на терито-
рії Лівобережної України (здебільшого – в лісостеповій при-
родно-кліматичній зоні і прилеглих до неї на півдні, півночі 
й сході територіях). Упродовж останньої третини VIІ тисячо-
ліття до н.е. – ХІІІ століття вона була самобутнім історико-
культурним регіоном, для численних пам’яток якого харак-
терні спільні закономірності розвитку, схожі господарські 
особливості, матеріальна й духовна культура. Тут існували 
своєрідні археологічні культури, тісно взаємопов’язані з  
населенням сусідніх територій. Неодноразово Лівобереж-
на Україна опинялася й на периферії культур, центр яких  
розташовувався в сусідніх регіонах.

Незважаючи на те, що немає, мабуть, жодної публікації 
про глиняні вироби, в якій би не зверталася увага на їхній 
декор, для території України його донині досліджено слаб-
ко. Бракує узагальнюючої роботи, прочитавши яку можна 
було б уявити, як у різні історичні періоди декорувалася ке-
раміка, які елементи були характерними для всього дослі-
джуваного часу, а які – рідкісними, притаманними певним 
пам’яткам або культурам. Необхідно підсумувати основні 
гіпотези щодо причин використання та функцій різновидів 
декору. Звичайно, досконало дослідити вищеназвані питан-
ня в широких хронологічних межах сьогодні вкрай важко, 
адже стан вивчення пам’яток різних періодів різний. Від-
повідно, відрізняється кількість доступних для студіюван-
ня джерел, а їхнє широке датування не дозволяє досконало 
прослідкувати впливи й взаємовпливи між культурами. До-
сить складно достовірно визначити шляхи формування тієї 
чи іншої археологічної культури. Але нині конче необхідно 
хоча б у загальних рисах охарактеризувати декор давньої 
кераміки. Така робота потрібна для науковців (керамологів, 
істориків, археологів, етнологів, мистецтвознавців та куль-
турологів), митців і широкого кола зацікавлених читачів. 
Саме названі вище завдання намагаюся розв’язати в даній 
монографії.
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1.1. Джерела
Основним джерелом для характеристики декору глиняних виробів 

Лівобережної України доби неоліту – середньовіччя є археологічні 
знахідки, колекції яких почали формуватися з 1870-х років. У 
писемних джерелах, що стосуються досліджуваної території, згадок 
про декорування кераміки не збереглося. Кількість археологічних 
джерел залежить від рівня розвитку гончарства того чи іншого періоду, 
чисельності розкопаних пам’яток і масштабності розкопок. 

З декоруванням глиняних виробів на території Лівобережної 
України досліджуваного періоду пов’язані дві групи археологічних 
знахідок: декорована гончарна продукція й інструменти для 
декорування.

Перша група численна. За особливостями призначення й декору 
доцільно виокремити чотири її категорії: посуд, вироби, пов’язані з 
виробництвами (кружала, важки, котушкоподібні, блокоподібні й 
ґудзикоподібні вироби), дрібна пластика та жертовники. Стабільно 
й масово виготовлявся та декорувався лише посуд. Але оскільки 
він порівняно легко пошкоджується під дією механічних факторів, 
археологи виявляють здебільшого його фрагменти. Нині вони – одна 
з найчисельніших речей в археологічних колекціях музейних збірок. 
На жаль, точну кількість нині визначити складно. Але й приблизні 
підрахунки вражають. Наприклад, збірка кераміки Музею археології та 
етнографії Слобідської України (Харків) нараховує близько 150 тисяч 
одиниць зберігання (повідомлення старшого наукового співробітника 
Тетяни Крупи), Національного музею-заповідника українського 
гончарства – близько 16 тисяч (повідомлення зберігача фондів Тетяни 
Лихопій). На мою думку, нині в збірках музеїв і наукових установ 
може перебувати близько мільйона фрагментів і цілих посудин з 
археологічних пам’яток Лівобережної України.

Кількісні і якісні характеристики колекцій посуду для різних 
історичних періодів різні. Глиняних виробів найтривалішого періоду 
– неоліту (остання третина VIІ – ІV тисячоліття до н.е.) – мало, адже 
обсяги гончарства були незначними, пам’яток розкопано небагато. 
Наприклад, на найдавнішому з нині відомих поселень Клішня 3 
виявлено уламки лише двох посудин, на поселеннях Клішня 2 та 
Кайдащине 8 – кількох десятків [147, с.143-147]. Посудин, форму яких 
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можна реконструювати, знайдено одиниці. Для інших часів ця кількість 
значно більша, бо розкопано більше пам’яток, а гончарство було 
розвинутішим. Наприклад, з Книшівського городища VII – початку III 
століття до н.е. до колекції взято 3500 черепків і 27 (0,8% від загальної 
кількості) – цілих виробів [48, с.92]. Значно більший відсоток уцілілих 
посудин чи таких, форму яких можна реконструювати, в похованнях.

Якщо фотографії (малюнки) й описи більшості цілих посудин 
опубліковано, відомості про їхнє оздоблення доступні для широкого 
кола дослідників, то декор фрагментів можна вивчати переважно 
або за нечисленними публікаціями, де його описано за допомогою  
формально-статистичних методів, або безпосередньо в музейних 
колекціях. Але за публікаціями, здебільшого, не можна скласти 
уявлення про техніку нанесення декору, розгорнутий вигляд орнаменту, 
інші деталі. Вивчення декору лише за ними досить часто призводить 
до формування спрощеного, а в окремих випадках – викривленого 
уявлення про загальні його особливості. Отже, першочерговим 
залишається вивчення масивів декорованих виробів та їхніх фрагментів 
у музейних колекціях.

Форми посуду різних археологічних культур відрізнялися. У їхніх 
же межах, якщо гончарство було розвинуте слабко, використовувалися 
близькі за обрисами вироби (наприклад, у культурах останньої третини 
VІІ – першої чверті ІІІ тисячоліття до н.е. та слов'ян у V–ІХ століттях); 
якщо воно перебувало на вищому ступені розвитку (наприклад, у другій 
чверті ІІІ – третій чверті ІІ тисячоліття до н.е., наприкінці VIIІ – на 
початку III століття до н.е., у черняхівській (ІV–V століття) і салтівській 
(VІІІ–ІХ століття) археологічних культурах), – різні, в тому числі посуд, 
форма якого пристосована для споживання їжі та напоїв, зберігання 
рідин. Помічено, що ступінь декорованості посуду для напоїв, зазвичай, 
був значно вищим, ніж іншого. В окремих рідкісних випадках можна 
стверджувати, що посуд з зображеннями мав виключно ритуальну 
функцію. Зокрема, такими були невипалені (чи слабковипалені) зі 
спеціальної маси («кальцитової»), виявлені в похованнях катакомбної 
культури (мал.26), та вироби зі святилищ і жертовників. Ритуальними, 
хоча в багатьох випадках не виготовленими спеціально для ритуалу, є й 
усі вироби з поховань.

З кінця ХІХ століття до кінця 1990-х років наші археологи давали 
назви різновидам посуду, послуговуючись або власною інтуїцією, 
або  запозичуючи їх з російської етнографії. Відповідно, з погляду 
українського мовознавства, сучасна археологічна термінологія містить 
значну кількість недоліків. Нині триває процес її перегляду, який досі не 
завершено. Тому в даній монографії використовуватиму назви виробів, 
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притаманні народній гончарній лексиці українців. Якщо адекватної 
формі виробу назви в ній немає, застосовую загальноприйнятий в 
археології термін. Наприклад, найбільш поширений на пам’ятках 
посуд, основною функцією якого було приготування їжі, називатиму 
горщиками чи горщикоподібними виробами, посуд, призначений 
для споживання їжі – мисками, а вироби для напоїв, форми яких не 
мають аналогій в українському народному гончарстві, – «кубками», 
«черпаками» та «корчагами».

Декоровані вироби інших категорій використовувалися здебільшого 
впродовж коротких часових проміжків, їх значно менше, ніж посуду. 
Але, на відміну від нього, ці вироби зазвичай менш пошкоджувалися. 
Тому, в більшості випадків, можна прослідкувати весь комплекс їхнього 
декору.

Друге місце за кількістю декорованих виробів після посуду займають 
артефакти, пов’язані з виробництвами. Декорувалися переважно 
ті, що використовувалися під час прядіння і ткацтва. Найбільш 
численні з них – кружала – деталі веретен. За окремими винятками 
(орнаментованих кружал ранішого й пізнішого часу знайдено одиниці), 
більшість з них виявлено на лісостепових пам’ятках кінця VIІІ – початку 
ІІІ століття до н.е. (проаналізовано 148 кружал із зображеннями). Але 
й у колекціях цього часу кількість кружал у десятки разів менша, ніж 
фрагментів посуду. Лише на пам’ятках Лісостепу VIІ–VІ століття до 
н.е. знайдено нечисленні блокоподібні й ґудзикоподібні вироби (які, 
вважаю, використовувалися під час виготовлення текстилю) [306,  
с.64-81]. Їх приблизно у 10 раз менше, ніж кружалоподібних виробів.

Серед виробів третьої за кількістю групи, дрібної глиняної 
пластики, виготовлення якої почалося з ІІ тисячоліття до н.е.,  
декорованих виробів одиниці. Відомо про знахідку кількох 
фрагментованих орнаментованих глиняних жертовників VIІ–VІ 
столітьдо н.е. [13].

З другої групи джерел – інструментів, що використовувалися 
для декорування, виявлено поодинокі вироби. Основна причина такої 
незначної кількості в тому, що їх зазвичай виготовляли з органічних 
матеріалів (дерева, волокон рослин), які погано зберігаються в 
культурних нашаруваннях. Другою причиною є те, що визначити 
функціональне призначення кістяних знарядь, яких збереглося значно 
більше, досить складно. Це необхідно робити в лабораторних умовах  
із застосуванням методів трасології.

Таке кількісне співвідношення відображає об’єктивну картину 
сучасного стану джерельної бази і, вважаю, дозволяє виконати 
поставлені у цій роботі завдання.
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1.2. Історіографія
Декор глиняних виробів Лівобережної України доби неоліту досі 

монографічно не вивчався. Але опубліковано величезну кількість 
різнопланових досліджень головного його елементу – орнаменту – для 
окремих археологічних культур і пам’яток.

Вперше на давні орнаменти з території Російської імперії (до 
складу якої входила досліджувана територія впродовж 1721–1917 років) 
науковці почали звертати увагу у ХVIII столітті [99, с.8]. Першими 
опублікованими науковими працями, де аналізувалися зображення 
на глиняних виробах з етнічної території України (тавра на 
денцях посуду давньоруського часу), були статті археолога-аматора 
Костянтина Тишкевича й дослідника звичаєвості та права слов’ян 
Олександра Котляревського (1865) [117; 266]. Першим дослідженням 
орнаментів глиняних виробів Лівобережної України (1870 
– початок 1880-х років), з певними застереженнями (текстової 
частини опубліковано не було), можна вважати альбом «Мотивы 
малороссійскаго орнамента гончарнаго производства», укладений 
професором Харківського університету Анастасієм Зайкевичем 1882 
року [166].

Описувати орнаменти глиняних виробів Лівобережної 
України, знайдені на археологічних пам’ятках, науковці почали з 
кінця 1880-х років, спочатку поверхово, під час уведення до наукового обігу 
матеріалів археологічних розкопок і розвідок. Наведу, як приклад, 
типовий для кінця ХІХ століття опис орнаментації глиняного посуду  
з поселення біля с.Лихачівка, датованого переважно VII–ІV століттями 
до н.е., в одній з перших таких робіт, опублікованій 1888 року Іваном 
Зарецьким: «Украшения глиняных сосудов были незатейливы: они 
состояли из простых вдавлений пальцем или по краю сосуда или же 
иногда по всей поверхности; другой род украшения состоял из глинянаго 
валика, положенного то вокруг краев, то маленькими кусочками 
по всей поверхности сосуда; валики эти передавливались большею 
частию пальцем. Третий род украшений состоял из вдавлений тонкой 
шворкой и витой проволокой в форме рознообразных геометрических 
фигур, и четвертый из нацарапанных узоров: узоры эти состояли 
из точек, кружков и четырехугольников с точкой и сетчатыми 
линиями, из ромбов, зигзагов с прибавками по сторонам и проч. и проч. 
Но самые замечательные из нацарапанных узоров – разнообразные 
крестики то с листовидными, то расшыренными концами; последний 
род крестиков чередовался с крестиками, имеющими крюкообразные 
концы». Описуючи глиняні кружала, дослідник зазначив, що вони 
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«украшены линиями, кружками и точками» [84, с.235, 238]. Більшість 
інших дослідників археологічних пам’яток Лівобережної України у 
своїх публікаціях обмежувалися подібними, більш чи менш детальними 
описами. Вінцем описової частини історіографії стала стаття Миколи 
Макаренка «Орнаментація керамічних виробів в культурі городищ 
роменського типу», опублікована у Празі 1925 року [141].

Аналізувати орнаменти кераміки досліджуваної території окремі 
дослідники почали лише з другої половини ХХ століття. В сучасній 
історичній науці орнаменти на глиняних виробах аналізуються за 
кількома напрямками. Основні з них описано в статті Павла Кожина, 
присвяченій вивченню орнаментації глиняних і бронзових виробів доби 
неоліту та бронзи Північного Китаю. Використовуючи її, охарактеризую 
основні віхи дослідження орнаментів глиняних виробів Лівобережної 
України, згадавши про перші подібні дослідження на території 
Російської імперії. Відзначу, що лише в окремих публікаціях робилася 
спроба вивчати орнаменти різновекторно.

1) Формальний напрямок, коли враховуються й описуються 
конкретні різновиди композицій та елементів орнаментів, вони 
«рангуються» за ступенем типовості, частотою використання, 
з’ясовуються їхні взаємозв’язки з формами виробів, виявляються 
статистичні закономірності розподілу орнаментальних схем і елементів 
у різних територіальних групах і певні періоди існування археологічних 
культур чи етнокультурних спільнот [106, с.132].

Уперше результати використання формальних методів для 
дослідження орнаментів глиняних виробів з території Російської 
імперії було опубліковано в науковій археологічній літературі останньої 
чверті ХІХ століття, зокрема публікаціях Павла Путятіна [199; 200]. 
Він поділив декорований посуд на два відділи (за способом обробки 
поверхні та видом інструментів для орнаментування), у кожному з яких 
виокремив групи. Детальнішу класифікацію орнаментів розробив на 
початку ХХ століття Василь Городцов, виокремивши 8 родів орнаментів, 
19 типів інструментів для їхнього нанесення і 5 типів візерунків [67, 
с.584-586]. Потім метод систематично застосовували й інші археологи. 
Одну з останніх програм для дослідження орнаментів відповідно до 
формального напрямку на території України розробив Володимир 
Генінг [57, с.85-89].

Незважаючи на заклики окремих науковців детально описувати 
орнаменти за допомогою спеціально складених програм, досі 
зображувального фонду народного гончарства Лівобережної 
України не виявлено. Лише для окремих археологічних культур 
впродовж другої половини ХХ століття було створено класифікації 
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орнаментальних елементів. Одним з перших формальний метод для 
дослідження орнаментів застосовував дослідник пам’яток скіфського 
часу Борис Шрамко в докторській дисертації (1965) та низці наступних 
за нею публікацій [288; 296]. Найдетальніше оздоблення неолітичної й 
енеолітичної кераміки описав Дмитро Телегін. З початку 1970-х років він 
застосовував для визначення ступеня подібності неолітичних пам’яток 
України метод «складання загальних ознак» [254; 257; 258]. Під час 
вивчення неолітичної кераміки України методи статистичного аналізу 
широко застосовувала Олена Титова [263; 264]. Це дозволило їм не лише 
детально описати декор глиняних виробів доби неоліту переважно з 
території Подніпров’я та показати ступінь його подібності-відмінності, 
а й виокремити на цій території окремі археологічні культури [256, с.5, 
8]. Результати опису кількох тисяч фрагментів глиняних виробів доби 
ранньої бронзи (середньодніпровська культура) опублікував Микола 
Бондар [27]. Орнаменти на більш ніж 100 цілих посудинах та 3200 їхніх 
фрагментах VII–V століття до н.е. зі Східного Більського городища 
дослідив Борис Шрамко [287, с.74], на кількох десятках цілих посудин 
та понад 3 тисячах уламків вінець посуду VII–ІІІ століття до н.е. з 
Книшівського городища – Петро Гавриш [49, с.92]. Декор глиняних 
виробів у цьому напрямку описували і ряд інших науковців.

Дослідники пам’яток Лівобережної України здебільшого 
обмежувалися більш чи менш детальним описом орнаментальних 
композицій на посудинах та їхніх елементів для окремих археологічних 
пам’яток чи хронологічних періодів. Таким чином нині накопичилася 
значна кількість розрізнених публікацій, зібравши які докупи можна 
узагальнено уявити, які елементи й композиції декору застосовувалися 
на тій чи іншій археологічній пам’ятці тієї чи іншої культури та які 
інструменти використовувалися при цьому. Але все зроблене досі – 
лише початкова стадія дослідження гончарних орнаментів.

2) Технологічний напрямок. Павло Кожин до цього напрямку 
відніс дослідження впливу форми поля, призначеного для розміщення 
орнаменту, що внаслідок особливостей виготовлення й призначення 
виробів було сфероподібним, циліндроподібним, конусоподібним, 
на спосіб побудови орнаментальної композиції та її ритм; залежності 
характеру, обрисів і рельєфу орнаменту від матеріалу, інструментів, 
прийомів роботи, традиційних у певному виробничому середовищі. Це 
важливо, адже, як правило, в етнічних групах, де розвиток виробничої 
технології проходив повільно, базуючись на традиційних прийомах і 
методах роботи, ряд технічних деталей продовжував відтворюватися на 
виробах уже після того, як вони втрачали прямий зв’язок і з виробничою 
технологією, і з застосуванням виробів [106, с.132]. Декор глиняних 
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виробів Дніпровського Лівобережжя в такому аспекті не вивчався. 
Але вважаю доцільним віднести до цього напрямку праці, в яких 
проаналізовано інструменти для нанесення декору та здійснено спроби 
пов’язати окремі його елементи з технологією виготовлення виробу чи 
прагненням надати йому певних механічних властивостей.

Перші спроби таких досліджень у Російській імперії було зроблено 
в останній чверті ХІХ століття. Найбільш ґрунтовними серед них є 
роботи Павла Путятіна [199; 200], який уперше виокремив основні 
інструменти, що застосовувалися в давнину для нанесення орнаментів, 
перевіривши свої висновки за допомогою експериментів. На початку 
ХХ століття такі дослідження здійснив Василь Городцов [67, с.616-620]. 
Різноманітні мотузки (в тому числі з окремих пам’яток Лівобережної 
України), які використовувалися для нанесення орнаментів, вивчали 
на початку ХХ століття Василь Городцов (стверджував, що вони є 
хронологічним індикатором для культур доби середньої бронзи) [7] та, 
1930 року, Олексій Сидоров (уперше за відбитками мотузок відтворив 
технологію їх виготовлення) [224]. 2003 року Марія Нікітенко 
проаналізувала так званий «тасемчатий орнамент» з поселення Перун 
і довела, що для його відтискування «тасьми» не використовували, а те, 
що називав «тасьмою» Василь Городцов, є паралельними відтисками 
мотузок [170, с.205-207]. Але узагальнюючого дослідження мотузок, що 
використовувалися для орнаментування кераміки з території України, 
так і не було зроблено.

У технологічному аспекті археологи вивчали такий елемент декору 
посуду Лівобережної України, як опуклі пружки. 1982 року Юрій Шилов 
висловив гіпотезу, що вони призначені для зміцнення посуду, вважаючи, 
що пружки розташовувалися на місці з’єднання смужок глини, 
з яких формували посудину. Це твердження не підтвердилося і не 
було розвинуте. Друге його твердження про те, що пружки виконували 
роль своєрідних «ребер жорсткості» [286, с.99-101], підтримали кілька 
дослідників [123, с.65; 89, с.70]. На початку 1990-х років, використовуючи 
закон Гука, його спробувала довести Світлана Іванова, зробивши 
висновок, що пружки додавали посудині поперечної жорсткості, 
сприймали додаткові навантаження. Окрім цього, наводячи як аргумент 
висновок Едді Сайко щодо заглибленого орнаменту [217, с.33], вона 
стверджувала, що всі види рельєфного декору зменшують напруження 
глини під час формування, сушіння й випалювання посуду, адже після 
його нанесення збільшується площа поперечного перетину стінок  
[89, с.70]. 1999 року гіпотезу про те, що пружки зміцнювали посудину, 
прокритикували Володимир Горбов, Катерина Кабанова, Анатолій 
Усачук та Ірина Чубатенко. На їхню думку, підкріплену математичними 
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й фізичними розрахунками, пружки могли відігравати лише магічну 
роль [65, с.71-78]. Але, вважаю, і їхні аргументи не беззаперечні. 
Недоліками всіх вищеназваних досліджень було те, що ці гіпотези 
базувалися переважно на емпіричних умовиводах. У поодиноких працях, 
які виходили за ці межі, використано окремі формули й дані фізико-
математичних наук. Але відсутність досліджень конкретних виробів 
керамтехнологами та фізиками не дозволяє аргументовано довести 
правильність однієї і хибність іншої гіпотези. Адже кожна посудина має 
певні характеристики формувальної маси, складну форму, внаслідок 
чого, щоб визначити ступінь впливу наявності пружка на міцність 
усієї посудини, потрібно проводити складні дослідження, зокрема 
порівнювати, як реагує посуд з пружками й без пружків на висушування 
й випалювання, як наявність пружка впливає на міцність виробу.

Таким чином, декор глиняних виробів Лівобережної України 
доби неоліту–середньовіччя з технологічної точки зору залишається 
маловивченим.

3) Мистецтвознавчий напрямок, коли вивчаються естетичні 
характеристики орнаментів, досліджуються ритми, художні засоби 
виконання, ступінь творчої активності майстра, його індивідуальний 
підхід до виробів, тобто те, що дозволяє прослідкувати формування 
соціальних основ мистецтва, оцінити ступінь його духовної й творчої 
зрілості в різні історичні періоди. При цьому під час вивчення давніх 
орнаментів необхідно враховувати, наскільки можливо, відмінності 
в сприйнятті зображень сучасними й давніми глядачами [106, с.132-
134]. У такому ракурсі зображення на глиняних виробах України не 
розглядалися, хіба що побіжно, в контексті інших.

4) Етноісторичний напрямок, коли орнамент використовується 
для виявлення хронологічних і територіальних варіантів культури 
мешканців певної території, вирішення проблем їхньої етногенези 
і виявлення зв’язків з іншими етнічними групами [106, с.133]. Цей 
напрямок був одним з провідних під час дослідження орнаментації 
глиняного посуду Лівобережжя Дніпра. Її особливості обов’язково 
враховували і враховують нині, виділяючи археологічні культури та 
називаючи окремі з них.

Одним з перших серед археологів Російської імперії (1908 року) 
на ролі орнаментів як джерела для етноісторичних реконструкцій 
акцентував увагу Василь Городцов. На його думку, прослідковуючи 
розповсюдження елементів і мотивів орнаменту, можна робити 
висновки про культурні взаємовідносини та історію різних культур [69, 
с.294]. Але, незважаючи на понадстолітню розробку цього напрямку, 
досі багато питань лишаються малодослідженими. І нині слушним є 
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висновок Вітольда Ауліха, зроблений 1977 року в узагальнюючій статті 
про дослідження слов’яно-руської кераміки, який можна поширити й 
на інші часи: «розвиток орнаментування … посуду … цікавий і майже 
не вивчений … Навіть попереднє ознайомлення з цим питанням дає 
змогу ствердити наявність, з одного боку, спільних для широкої 
староруської території особливостей, а з другого – вказати на певні 
локальні риси в оздобленні давньоруського посуду різних народів» [9, с.68].

Серед причин цього явища головними вважаю такі:
● розвиток орнаментів в умовах взаємодії етнічних культур 

(характерні для території Лівобережної України) вивчено недостатньо;
● унаслідок неможливості точного датування більшості глиняних 

виробів з орнаментами, різночасові предмети з однієї пам’ятки 
чи археологічної культури, між виготовленням яких може бути 
часовий проміжок у кілька десятків, а то й сотень років, постають 
перед дослідником в одному хронологічному зрізі, що ускладнює їх 
використання для чіткого відстеження генези декору.

Унаслідок цього, хоча археологами досить добре досліджено історію 
орнаментації глиняних виробів окремих археологічних пам’яток 
чи культур, вона використовується для їхнього виокремлення й 
етнокультурної ідентифікації, досі ведуться дискусії щодо генетичних 
витоків того чи іншого орнаменту й історії та коренів різних 
археологічних культур. Притому ці дискусії ведуться переважно на 
сторінках спеціалізованих видань і є малозрозумілими для широкого 
кола науковців, адже вузькоспеціалізовані дослідники оперують у 
них специфічними назвами та категоріями, покликаються на інші 
дослідження. Щоб зрозуміти суть дискусій, необхідно заглиблюватися в 
них. Але й цього недостатньо для остаточних висновків про походження 
того чи іншого виду й елемента декору. До того ж, як 1981 року правильно 
зазначив Павло Кожин (для Північного Китаю, але його висновок 
для Лівобережної України актуальний і нині), під час постановки 
етногенетичних проблем за орнаментикою дослідники переважно 
працюють з її елементами й мало враховують загальні особливості 
композицій [106, с.133].

Питання щодо подібності окремих елементів культури в різних 
народів ставили й пояснювали мистецтвознавці, етнографи, мовознавці. 
Але й вони не дали однозначного тлумачення. Одні вважали орнаменти 
стадіальним явище, інші пов'язували їхню подібність з впливом 
технології, спільними давніми традиціями [236, с.42]. Один з перших 
дослідників орнаментів, мистецтвознавець Володимир Стасов, вважав, 
що їх подібність на російському текстилі до орнаментів азіатських 
народів пов’язана з копіюванням чужих зразків. Наведу цитату з  
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праці авторитетного вченого: «переходя к разсмотрению самих узоров, 
мы тотчас же замечаем, что в них нет ничего самостоятельнаго, 
потому что все главныя составныя части их существуют у 
известных народностей азиятскаго происхождения, которыя 
обладают ими в течение долгих столетий и, конечно никоим образом 
не могли заимствовать их от русских» [237, с.ХІ-ХVI]. Мовознавець і 
культуролог Дмитро Зеленін вважав поширення однакових тенденцій у 
розвитку різних говірок російської мови (цей процес дещо подібний до 
процесу розповсюдження орнаментів) проявом моди [86, с.282].

Орнаменти кураміки окремих археологічних культур Лівобережної 
України використовували в етноісторичних дослідженнях етнологи й 
мистецтвознавці. Так, в одній з перших монографій щодо історії 
українського народного орнаменту Григорій Павлуцький стверджував, 
що корені українських геометричних орнаментів – в Азії [179, с.19-
21]. Вадим Щербаківський зазначив, що такі поширені елементи 
орнаментів, як хвилясті лінії, «мабуть удержалися традиційно ще 
від великокняжих часів» [301, с.26-27, 31]. Екскурси в ранню історію 
українських орнаментів містяться також в сучасних узагальнюючих 
монографіях Тетяни Романець «Стародавні витоки мистецтва 
української народної кераміки» [209], Михайла Селівачова «Лексикон 
української орнаментики» [221] і Галини Івашків «Декор української 
кераміки» [90], щоправда, частина зі зроблених ними висновків 
недостатньо обґрунтовані.

Зважаючи на все вище сказане, зауважу, що за нинішнього стану 
розвитку української гуманістики, значення орнаментів в етноісторичних 
і етногенетичних дослідженнях не варто перебільшувати.

4) Семантичний напрямок – досліджується зміст, вкладений у 
зображення.

Одним з аргументів під час такого дослідження є пошук відповідників 
між абстрактно-геометричними елементами декору глиняних виробів і 
реалістичними зображеннями предметів, оточуючих людину. Для цього 
використовуються зображення, виконані різною мірою схематично, 
враховується, що графіка найдавніших писемних знаків у ранні періоди 
розвитку письма була мало подібною до реалістичного малюнка, 
стверджується, що абстрактні зображення чи символи мають близьке 
значення до подібних за формою давніх писемних знаків.

Другим важливим аргументом є зафіксована етнографами наявність 
семантичного навантаження у творах декоративно-ужиткового 
мистецтва безписемних народів.

Змістовому «прочитанню» абстрактно-геометричних композицій 
на побутових предметах присвячено значну кількість публікацій. 
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Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття окремі вчені Російської 
імперії висловлювали гіпотези про те, що всі орнаменти початково 
були семантично наповненими [199; 200]. Відгомоном цих гіпотез 
є твердження Вадима Щербаківського про те, що в орнаментації 
української хати (в тому числі її складової частини – кераміки) 
«початково міг лежати не естетичний принцип, лише релігійно-
апотропеїчний, який одначе привів пізніше до розвитку естетичного 
смаку в населення і незвичайно високо розвинув орнаментаційний 
хист у нашому народі...» [301, с.26-27, 31].

Перші наукові публікації, в яких аналізувалася семантика 
зображень на глиняних виробах Лівобережної України, побачили світ 
на початку ХХ століття. Наприклад, Василь Городцов, публікуючи 
1907 року фотографію глиняної посудини зрубної культури з кургану 
біля с.Переїзне Бахмутського повіту Катеринославської губернії, 
інтерпретував елементи зображення на ній як знаки невідомої писемності 
і зазначив, що є інші подібні знахідки [70]. Тему існування змістового 
навантаження в зображеннях на глиняному посуді зрубної культури 
з 1950-х років продовжив Олександр Формозов [268; 269]. 1962 року 
Борисом Рибаковим було закладено початок вивчення сюжетів з 
території України, пов’язаних з астрально-календарною символікою.  
В спеціальній статті «Календарь ІV в. из земли полян» він проаналізував 
орнаменти трьох посудин черняхівської культури. Спираючись, 
переважно, на співвідношення кількості елементів орнаментів (12, 7 
тощо) і їхню форму, він зробив висновок про функціонування даних 
посудин як календарів, які використовували в період новорічних святок 
для ворожіння [214].

З середини 1970-х років згадані вище ініціативи продовжили 
дослідники пам'яток Лівобережної України. Зокрема, Віталій 
Отрощенко видав своєрідний каталог ідеограм доби бронзи і подав 
власну інтерпретацію окремих з них [173-178]. Микола Чмихов зробив 
спостереження, що в орнаменті відображено важливе для людини 
уявлення про рух всесвіту [275-281]. «Календарні» орнаменти з 
Лівобережної України досліджували також Ірина Ковальова [102-103], 
Юрій Шилов [285], Володимир Беседін й Ілля Сафонов [22], Олександр 
Супруненко [241, 243], Ірина Кулатова [125, с.123], Владислав Андрієнко 
[2, с.13-18; 4] та інші дослідники. Основою для такого аналізу слугувала 
кількість елементів у орнаментальних композиціях. Окрім того, Юрій 
Шилов приділив значну увагу пошуку в них індоарійської символіки. 
[285, с.433-486].

Окремі українські дослідники акцентували увагу на складності 
аналізу семантики українських народних орнаментів. Зокрема, 
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мистецтвознавець Тетяна Кара-Васильєва зробила висновок про те, що 
«вивчення символічної мови давнього орнаменту – дуже приваблива 
і водночас надто небезпечна для дослідників тема, в рамках якої 
наукове дослідження іноді непомітно підмінюється науковою 
спекуляцією. Основна складність пов’язана з тим, що науковець, не 
маючи синхронно зафіксованого в письмових джерелах або достовірно 
збереженого словника давньої знакової мови, змушений вдаватися 
до аналогій або ж власних асоціацій сучасної людини. Такий підхід є 
принципово неможливий при вивченні давніх знакових структур. Нам 
невідома знакова мова дохристиянського язичництва. Це породжує 
масу спекулятивних інтерпретацій тих чи тих орнаментальних 
мотивів, які збереглися в народному мистецтві, але втратили своє 
первісне значення або набули нової інтерпретації» [97, с.3]. 

Справді, вже на початку ХХ століття, як зазначив Вадим 
Щербаківський, описуючи символіку орнаментів на українських 
рушниках, було «забуто значення цих символів і ніяка господиня ні 
її дочки не можуть їх пояснити, але тільки знають, що для такої-
то цілі годяться саме такі орнаменти, а навпаки не годяться інші. 
Тут грало велику ролю християнство, яке хотіло усунути поганські 
традиції, тому воно давало свої пояснення для одних орнаментів 
і забороняло інші, через що занепало розуміння стародавньої 
символіки… Ці оздоби і символи вживав український нарід, так 
як і старовинні пісні… не питаючи пояснення, тільки тому, що 
«так годиться» [301, с.26-27, 31]. Схожа ситуація і щодо гончарних 
орнаментів. У роботах етнографів кінця ХІХ – першої половини ХХ 
століття народного тлумачення семантики зображень на глиняних 
виробах не зафіксовано. Під час керамологічних експедицій автора 
в Полтавщині і Черкащині в 2001–2004 роках усі опитані гончарі 
засвідчили, що ніякого особливого змісту в зображення на глиняних 
виробах вони не вкладали, а наносили їх виключно з декоративною 
метою. Не вбачають ніякого символічного змісту в зображеннях і 
інформатори, які користувалися глиняним посудом. Для території 
Лівобережної України збереглося народне тлумачення символіки лише 
одного зображення на глиняних виробах – хрестика, що наносився на 
глечики з обреговою метою [193; 234]. Також записано народні назви 
елементів орнаменту [194, с.73-102]. Аналізуючи їх, окремі дослідники 
отримують цікаву інформацію про семантику деяких орнаментальних 
елементів, вважаючи, що у традиційних суспільствах вона передовсім 
відображена в назві, а не в графічній формі [205, с.89]. Але вони не 
враховують історію появи та розвитку того чи іншого орнаментального 
елемента, його місце в орнаментальних композиціях. 
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Отже, якщо для давнини і високорозвинутих безписемних культур 
розповідний характер декоративних композицій, що складалися з 
абстрактних символів, ймовірний [106, с.133], то чим ближчий виріб 
до сучасності, тим такі визначення малодоказовіші. Нині найбільш 
послідовним критиком ідеї щодо можливості витлумачення наявного 
в давніх орнаментах змісту (на прикладах трипільської культури), є 
російський археолог Ілля Палагута [180; 181; 182, с.186-187].

Не враховуючи вищеназваних проблем, дослідники орнаментів 
з території України досить часто робили слабко аргументовані 
висновки, тому їх досить часто критикували та спростовували. Вже 
першого дослідника, що звернув увагу на символіку зображень на 
глиняних виробах з етнічної території України – тавр на денцях посуду 
давньоруського часу – білоруського археолога-аматора Костянтина 
Тишкевича, який стверджував про їхнє культове призначення, 
ґрунтовно прокритикував український дослідник звичаєвості і права 
слов’ян Олександр Котляревський, вважаючи, що ці знаки є «домовими 
марками власності» [117, с.242-243]. Висновки щодо найбільш 
ґрунтовної розшифровки зображень з астрально-календарною 
символікою Миколи Чмихова, який на основі дослідження орнаментів 
на глиняних виробах винайшов «зодіакальний принцип датування 
археологічних памяток» [276; 281], аргументовано прокритикували 
Борис Рибаков та Ілля Сафонов [220, с.128-129].

Під час вивчення орнаментів, в українській та російській 
історіографії зав’язалася наукова дискусія щодо їхніх функцій. Одні 
з дослідників стверджували про наявність переважно однієї функції. 
До того ж, перші гіпотези щодо неї були діаметрально протилежними. 
Так, Василь Городцов стверджував, що «глибокі орнаментальні лінії й 
заглиблення на стінках давнього посуду, могли запобігати здуттю 
й розтріскуванню виробів під час випалювання» [68, с.184]. Михайло 
Воєводський, навпаки, вважав, що «орнамент не міг мати ніякого 
практичного значення» [40, с.74]. Пізніше більшість дослідників 
стверджували й продовжують стверджувати про наявність «захисних» 
магічних функцій орнаментів чи відображення в них релігійних поглядів 
того чи іншого народу [236, с.34]. Лише в останній чверті ХХ століття, 
внаслідок розгортання експериментальної археології, дослідники знову 
повернулися до дослідження технологічної функції орнаментів [89; 95]. 
Одним з виразних проявів даної дискусії щодо території Лівобережної 
України є згадана вище суперечка про функції рельєфних пружків.

Зважаючи на те, що детальної узагальнюючої характеристики 
гончарної орнаментики на території України впродовж історії її 
розвитку досі не написано, не дивно, що в багатьох узагальнюючих 
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мистецтвознавчих та етнологічних публікаціях, де аналізуються 
українські гончарні орнаменти, є значні недоліки. Розділення єдиного 
об’єкта дослідження – орнаментації гончарних виробів – між різними 
науковими дисциплінами – мистецтвознавством, етнологією й 
археологією – не лише не призвело до глибшого його вивчення з боку 
кожної з цих дисциплін, а й спричинило накопичення неточностей, 
а іноді й відвертих помилок у наукових працях. Це зумовлено як 
суб’єктивними (особливостями кожного дослідника), так і об’єктивними 
причинами. Так, мистецтвознавці, не володіючи вповні археологічними 
джерелами, робили висновки про історію розвитку тих чи інших 
елементів та композицій орнаментів, припускаючись при цьому 
прикрих помилок. Натомість, археологи, не послуговуючись методикою 
мистецтвознавства й етнології, слабко досліджували їхні мистецькі та 
етнічні характеристики або робили хибні висновки щодо них.

Отже, попри загальну зацікавленість науковців українською 
народною орнаментикою та близько 150-річний період від часу появи 
першої наукової публікації щодо неї, декор глиняних виробів на 
території України досі залишається «білою плямою». Узагальнюючої 
роботи з вивчення зображень на глиняних виробах доби неоліту 
– середньовіччя, символічного значення вищезгаданих виробів і 
визначення ролі в житті давнього населення України немає. Ми не 
знаємо, як часто використовувалися ті чи інші елементи орнаментів та 
орнаментальні композиції, що значно ускладнює вирішення питання 
їхньої еволюції, розвитку тощо.

Необхідність такого дослідження обумовлена тим, що на сьогодні в 
музейних колекціях накопичилася величезна кількість орнаментованих 
глиняних виробів. Їх чисельність постійно збільшується. Це спонукає 
до подальшого вивчення декору глиняних виробів з сучасної території 
України, що й ставить собі за мету автор. Реалії суспільно-політичного 
життя, наявність зацікавлення українців культурною спадщиною 
роблять тему дослідження надзвичайно актуальною.



33

РОЗДІЛ І Джерела, історіографія, методологія

1.3. Методологія
На початку визначу основні поняття, пов’язані з декоруванням 

глиняних виробів, які використовуватиму в тексті.
Найбільш широкий зміст вкладаю в термін «декор». Під ним 

мистецтвознавці розуміють функціональний вид композиції, художній 
зміст якої перебуває у взаємодії з оточуючим середовищем – простором, 
об’ємом, масою, площиною, форматом, якістю декорованої поверхні, її 
тоном, кольором, текстурою і фактурою [39, с.702].

Для опису зображень, що складаються з ритмічно повторюваних 
елементів, вживаю термін «орнамент». «Орнаментальна 
композиція» – криволінійно-прямолінійне геометричне зображення, 
стилізація зооморфних, рослинних і антропоморфних мотивів, 
виконаних на просторі орнаментального поля. Залежно від розстановки 
акцентів майстром чи глядачем, значимою та провідною активною 
частиною композиції є або самі орнаменти, або фоновий простір 
між ними. Така семантична рівноцінність фону й активно виконаної 
композиції, взаємозамінність їх у процесі виконання композиції і 
її «прочитання» створюють додаткові труднощі під час вивчення. 
У виробів складної конфігурації могло існувати кілька незалежних 
композицій орнаменту одночасно [106, с.135-136].

«Орнаментальне поле». Павло Кожин у статті «Значение 
орнаментации керамики и бронзовых изделий Северного Китая в 
эпохи неолита и бронзы для исследования этногенеза» використовує 
це поняття для позначення як однієї цілісної поверхні, так і кількох 
окремих частин виробів, у межах яких зображали орнаментальну 
композицію [106, с.135-136]. Найчастіше, поле (фон) було одночасно 
рамкою і основою композиції.

Аналізуючи виріб як складний комплекс взаємопов’язаних 
елементів, практичне призначення якого перебуває в тісній і 
безпосередній взаємодії з формою, конструктивними особливостями 
й художнім оформленням, а техніко-естетичні завдання вирішуються 
переважно за традицією, на основі повсякденного досвіду, необхідно 
ставити питання про єдність усіх орнаментальних полів виробу. Якщо ж 
розглядати орнамент як самоціль дослідження, кожне орнаментальне 
поле з самостійною композицією необхідно аналізувати ізольовано від 
інших.

Орнаментальну композицію, зображену в межах одного 
орнаментального поля, можна ділити на «зони» – горизонтальні смуги, 
паралельні основі виробу, розташовані одна над іншою і відокремлені 
«розділювачами» (лінійними, фігурними та іншими). Вертикально 
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композиція може ділитися за допомогою «розділювачів» на «відділи». 
Можливе також виокремлення «медальйонів» – виділених узорів у 
межах композиції, обрамлених і ритмічно повторюваних. Дрібнішими 
деталями орнаменту є його елементи й мотиви [106, с.135-136]. Елемент 
орнаменту – найпростіша за формою ритмічно повторювана в 
орнаменті частина мотиву. Це відбиток, наліплення чи динамічний 
слід на поверхні посудини, створений майстром за один трудовий акт 
[272, с.19]. Більшість дослідників вважають орнаментом і одну пряму 
лінію – таке зображення наносилося на глиняні вироби досить часто, 
але оскільки в цьому випадку немає повторення, називатиму його 
«елементом декору». Мотив – частина орнаментальної композиції 
чи узору, виокремлена як самостійна структурна одиниця орнаменту 
[106, с.135-136].

Історико-генетичний шар у народному мистецтві – комплекс 
новацій ендогенного й дифузного походження, що ввійшов у культуру 
певного історичного періоду і взяв участь в її подальшій ґенезі [33, с.80].

Як помітно з попередніх розділів, досліджувати декор необхідно 
комплексно, використовуючи різні методи, тим більше, що система 
декору глиняних виробів досліджуваного періоду включає різні 
за технологією нанесення та характеристиками засоби: нанесення 
зображень, лискування, поливання (скління), чорніння.

Переважна більшість зображень на глиняних виробах 
досліджуваного періоду є орнаментами. Відомо, що орнамент належить 
до множини знакових систем. Кожен об’єкт, що має знакову природу, 
характеризується двома взаємопов’язаними ознаками: виражальною 
(тією, що сприймається візуально) та змістовою. Змістова складова 
орнаменту як знакової системи пов’язана з його семантичним аспектом. 
Семантичні реконструкції – особлива слабко розроблена проблема, що 
виходить далеко за межі поля археології. Донині не сформульовано 
навіть загальних теоретичних принципів, на які можна опертися 
в процесі створення методики семантичних реконструкцій давніх 
зображень [225, с.202].

Тому спочатку необхідно звертати увагу на виражальну ознаку 
орнаменту – описати його для кожного виробу, абстрагувавшись від 
пов’язаності системи орнаменту з зовнішнім середовищем. Для цього 
необхідно мати програму опису, використовувати формальні 
методи дослідження. Відомо, що будь-яке пізнання починається з 
цілісного, статичного сприйняття об’єкту і фіксації його властивостей, 
які можна сприйняти безпосередньо.

Для опису орнаментів з Лівобережної України автор використав 
спеціально розроблені таблиці, в яких врахував програми попередніх 
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дослідників. Це дало змогу компактно і вичерпно описувати декор 
глиняних виробів, використовувати математико-статистичні методи їх 
дослідження, застосовувати комп’ютерну техніку.

Необхідно також враховувати місце розташування орнаменту на 
виробі, структуру орнаментального поля, принципи його побудови, 
характеристику ритмічних і мірних співвідношень орнаментальних 
фігур, способи членування композицій на горизонтальні зони 
чи вертикальні поля [106, с.133] та техніку його нанесення. Для 
аналізу останньої необхідно використовувати методи трасології, 
адже лише вони дозволяють вивчити навики декорування посудин  
(роботи інструментами та побудови орнаментальних композицій)  
[93, с.212-213].

Щоб адекватно описати та проаналізувати складні орнаментальні 
композиції, наблизитися до розуміння задуму автора, доцільно 
використовувати різні їхні проекції та розгортки. При цьому слід 
враховувати, що, коли конфігурація орнаментального поля не 
повторює усіх дрібних специфічних особливостей форми виробу, то 
розгортка може мати форму прямокутника, поверхні сфери чи конуса. 
Розгортка орнаментальної композиції одночасно є її трактуванням, 
певною частиною інтерпретації. Це завжди схема, в якій втрачається 
(за рахунок переносу орнаменту на пласку поверхню, спотворення 
масштабу, виконання іншими інструментами та технікою й інших 
оптико-графічних і технічних обставин) багато реальних особливостей 
орнаментальної композиції. Тобто на розгортках і проекціях 
утворюється суб’єктивна схема. Але вони відображають замисел 
майстра, хід його роботи. Бо глядач, що має справу з реальним виробом, 
звичайно не може охопити зором всю композицію: значна її частина 
найчастіше опиняється на непомітному протилежному боці [106, с.136]. 
Щоб дещо згладити схематичність і спотвореність орнаментальних 
композицій, показати весь орнамент на глиняному виробі в реальному 
співвідношенні його частин, Микола Чмихов виокремив п’ять проекцій 
та п’ять розгорток орнаментів [280, с.14-15].

Найбільш загальне враження про орнаментацію глиняної посудини 
надає фронтальна проекція №1 – посудина повернута до дослідника 
так, що лінії, проведені по діаметру вінець та дна, є горизонтальними. 
Помітно частину орнаментальної композиції, як горизонтальну смугу.

Проекція №2. Дослідник оглядає на плечі посудини. Помітна 
частина орнаменту сприймається як горизонтальна смуга.

Проекція №3. Дослідник оглядає на боки посудини. Помітна 
частина орнаменту сприймається як горизонтальної смуги.
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Проекції №2 і 3 цінні тим, що розміри і пропорції елементів 
орнаментів у них відповідають справжнім.

Проекція №4. Дослідник оглядає згори вінця посудини. Помітно 
орнамент на їхньому краю і частину композиції на плечах і тулубі у 
вигляді концентричної смуги.

Проекція №5. Дослідник оглядає на дно посудини. Помітно 
орнамент на дні та частину орнаментальної композиції на боках у 
вигляді концентричної смуги.

Повніше розкрити орнаментальні композиції дозволяють розгортки 
орнаменту. Але, разом з тим, вони спотворюють пропорції елементів 
орнаменту, оскільки зображення на похилій концентричній площині 
перетворюється на пласку пряму смугу.

Розгортка №1 утворюється в результаті послідовного зображення 
частин орнаменту, помітних під час обертання посудини навколо 
умовної вертикальної осі, що проходить через середину площин вінець 
і дна. Верхня і нижня межа розгортки передають краї орнаментальної 
композиції.

Розгортка №2 відповідає проекції №4, але включає елементи, 
непомітні в цій проекції. Вона має вигляд кіл, описаних навколо кола 
вінець і обмежених розширеною лінією дна. Потрібно витримувати 
вертикальні розміри орнаментальних композицій. Відстань між колами 
вінець і дна має відповідати висоті випрямленого силуету посудини.

Розгортка №3 відповідає проекції №5, подібна до розгортки №2. 
На відміну від неї, початком зображення є коло дна, а кінцем – коло 
вінець.

Варто зауважити, що застосовувати певні розгортки орнаментів 
доцільно лише для певних посудин. Якщо декор простий (наприклад, 
складений з концентричних ліній), достатньо проекцій №1 та №4, 
якщо орнамент нанесено у верхній частині посудини, чи №1 та №5, – 
якщо у нижній. Розгорток орнаментів не потрібно. Якщо ж орнамент 
складніший – можна застосовувати інші проекції та розгортки. Для 
найскладніших композицій необхідно використовувати всі можливі 
проекції й розгортки.

У багатьох зображеннях можна прослідкувати місце, де гончар 
починав і закінчував малювати. З цієї точки необхідно починати 
розгортку орнаменту, що дозволить адекватніше зрозуміти задум 
гончаря та рух орнаменту. Найбільш виразно початок і кінець 
орнаменту помітно на орнаментах, нанесених шляхом відтискування та 
концентричних ритованих лініях. Якщо початку виявити не вдається, 
прийнято в проекції та розгортці №1 зображувати орнамент зліва 
направо, а в проекції та розгортці №4 – справа наліво. Напрямок 
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руху орнаменту помітно в окремих зображеннях, що складаються 
з геометричних, зооморфних та антропоморфних елементів за 
спрямованістю голів тварин чи людей, геометричних фігур (наприклад, 
вершин трикутників). Варто враховувати особливості побудови 
композиції – які елементи зображувались спочатку, які пізніше. Це 
допомагає простежити послідовність дій гончаря [280, с.14-15].

Завершальним етапом під час опису орнаментів на глиняних виробах 
є узагальнююча характеристика декору продукції окремого майстра, 
поселення, археологічної культури тощо [106, с.133]:

• кількісного співвідношення між орнаментованими й 
неорнаментованими виробами;

• кількісного співвідношення між окремими елементами в 
композиціях;

• техніки нанесення орнаментів (з відсотковими параметрами);
• ступеню орнаментованості виробів та насиченості орнаментів.

Для цього можна використати програму, розроблену Володимиром 
Генінгом [57, с.85-89]. Якщо це можливо, необхідно враховувати ступінь 
розробки орнаментальної композиції, рівень роботи даного гончаря на 
фоні загальної картини орнаментації посуду певної епохи, поселення.

Під час узагальнення можливо вирахувати ступінь подібності 
орнаментів на посуді різних пам’яток методом «складання загальних 
ознак», який є варіацією методу В.Робінсона, що вже понад 30 років 
успішно використовується Дмитром Телегіним [254; 257; 258] і більше 
20 років – Оленою Титовою [263; 264] під час вивчення неолітичної 
кераміки України.

Вивчаючи такі способи декорування глиняних виробів, як лискування 
та поливання, окрім візуального огляду й опису необхідно, проводити 
спеціальні дослідження. Під час вивчення технології лискування можна 
використовувати методику, розроблену Олександром Бобринським 
[25], а також методи трасології. Склад поливи й технологію чорніння 
необхідно вивчати за допомогою фізико-хімічних досліджень, притому 
бажано перевіряти отримані результати за допомогою експериментів.

На заключному етапі необхідно вивчати такі складні питання, як 
походження та еволюція декору глиняних виробів певної пам’ятки 
чи культури, співвідношення його з декором кераміки інших 
культур. Проводити іншокультурні аналогії варто обережно. Адже, як 
правильно зазначив Олексій Комар, різні ступені відкритості культур, 
розвитку ремесла, різні темпи введення інновацій і, відповідно, зміни 
матеріальної культури давніх суспільств не дозволяють створювати 
систему синхронізацій для великих регіонів, якщо немає вагомих 
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підстав вважати даний регіон причетним унаслідок яких-небудь причин 
до єдиного культурно-економічного комплексу [112, с.111-136].

Таким чином, дослідження декору давніх глиняних виробів 
– складна справа, що потребує значних витрат часу й зусиль, 
використання комплексу методів. Досі для археологічних культур 
Лівобережної України такого дослідження зроблено не було. Тому, 
на мою думку, нині назріла необхідність детальної характеристики 
декору глиняних виробів для кожної з них. Це тема кількох монографій 
і робота для колективу авторів. Усвідомлюючи це, в даній монографії, 
використовуючи переважно опубліковані матеріали, обмежуся 
загальною характеристикою декору глиняних виробів Лівобережної 
України VIІ тисячоліття до н.е. – ХІІІ століття, описом домінантних 
елементів, композицій і технік нанесення орнаментів. Особливу увагу 
звернемо на проблемні питання, що виникають під час вивчення 
функцій і символіки декору.
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Декор глиняних виробів археологічних культур Лівобережної 
України мав спільні риси в технології нанесення, наборі орнаментальних 
елементів і композицій. Але кожна з них мала культуровизначальні 
ознаки. Оминаючи дискусійні питання щодо датування й 
етнокультурного розвитку, вирішити які неможливо лише аналізуючи 
глиняні вироби, подам коротку характеристику декору кераміки кожної 
археологічної культури Лівобережної України. Інформацію про історію 
тієї чи іншої культури подаю за узагальнюючими працями.

2.1. Декор кераміки останньої третини VIІ –  
        першої чверті ІІІ тисячоліття до н.е. 

Сучасними дослідженнями [147, c.93] з'ясовано, що доба неоліту, яка 
характеризується появою глиняного посуду, на території Лівобережної 
України розпочалася в останній третині VІІ тисячоліття до н.е. Першими 
гончарями були представники дніпро-донецької культурно-історичної 
спільноти (існувала до V тисячоліття до н.е) [147, c.50-51]. На півдні, на 
ранньому-середньому етапах (остання третина VІІ–VІ тисячоліття до н.е.) 
вона співіснувала з сурською археологічною культурою (дослідник 
неолітичних пам’яток України Валерій Манько, проаналізувавши 
вироби з кременю, зробив висновок, що доцільніше вважати цю культуру 
кукрецькою, а посуд – «сурського типу»). Спорідненою з сурською є 
нещодавно виокремлена Валерієм Маньком тубинська культура, що 
займає незначну територію на сході України (переважно – Луганська 
область) [147, c.58, 71]. На півночі межувала з пам’ятками струмельсько-
гастятинського типу (кінець VІІ–VІ тисячоліття до н.е.) [147, c.95] 
та, пізніше (друга чверть VІ – перша чверть ІІІ тисячоліття до н.е.), – 
культурно-історичної спільноти ямково-гребінцевої кераміки [147, c.95]. 
V тисячоліття до н.е. ознаменувалося появою в степовій зоні культур, 
що перебували на енеолітичній стадії розвитку (середньостогівська, 
нижньомихайлівська, рєпінська, середньомихайлівська (за Ларисою 
Спіциною – рогачицька [235]). Близько 4300 року до н.е. представники 
другого етапу середньостогівської культури (за Надією Котовою – 
дереївської) в часи арідизації клімату мігрували зі степу в південну 
частину лісостепу Лівобережної України, на прикордоння з сучасною 
зоною лісостепу (його населення, здебільшого, продовжувало 
неолітичні традиції) [119, с.12].

РОЗДІЛ І І

Характеристика декору
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Зауважу, що, наскільки дозволяє сучасна джерельна база, 
можна стверджувати, що глиняний посуд мешканці Дніпровського 
Лівобережжя почали виготовляти ще до того, як на цій території 
поширилося землеробство й скотарство. Навіть упродовж V – першої 
чверті ІІІ тисячоліття до н.е., коли на Правобережжі Дніпра розквітла 
енеолітична трипільська культура з високорозвиненим землеробством і 
скотарством, а на півдні Лівобережного Лісостепу існувала енеолітична 
середньостогівська культурно-історична спільнота з переважаючим 

скотарством, носії традицій 
культурно-історичної спільноти 
ямково-гребінцевої кераміки 
були мисливцями-рибалками. Це, 
безперечно, наклало відбиток на 
розвиток місцевого гончарства.

2.1.1. Дніпро-донецька  
культурно-історична спільнота. 
На думку більшості дослідників 
вона склалася на основі місцевих 
мезолітичних традицій. Спільнота 
існувала понад два тисячоліття 
на значній території – всьому 
лісостеповому лівобережжі Дніпра, 
середній течії річок Сіверський 
Дінець та Сейм [256, c.5, 15, 20, 
21]. Її пам’ятки виявлено й у 
Правобережному Придніпров’ї.

Валерієм Маньком виокремлено 
три періоди історії: 

1) ранній (остання третина VІІ 
тисячоліття до н.е., ранній неоліт), що 
синхронізується з часом формування 
на території Західної України буго-
дністровської культури;

Мал.1. Посуд. Глина, ліплення, ритування, 
вдавлення. 1, 2 – поселення Пустинка 5;  
3 – поселення Полтавка; 4 – Микільський могильник; 
5, 6 – поселення Бузьки; 7 – поселення Завалівка; 
8 – поселення Грині. Дніпро-донецька культурно-
історична спільнота. VІ–V тисячоліття до н.е.  
[7, с.162, рис.44]
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2) середній (VІ тисячоліття до н.е., раній неоліт) – період розквіту,  
на який припадає переважна більшість пам’яток України й Білорусі;

3) пізній (V тисячоліття до н.е., розвинутий неоліт) – у цей період 
почався глобальний процес зміни археологічних культур. Зокрема, в 
басейнах Південного Бугу і Дністра буго-дністровська археологічна 
культура поступилася місцем трипільській [147, с.50-51].

Культуровизначальним для дніпро-донецької спільноти стало 
переважаюче використання для нанесення декору зубчастих 

Мал.2. Елементи декору посуду дніпро-донецької археологічної культури:  
1-3 – відбитки зубчастого інструменту, 4,5 – «відступаючі наколи», 6 – «насічки», 7-9 – ритовані та 
прогладжені лінії, 10-12 – «ямково–тичкові» вдавлення; 13-14 – «лапчасті» вдавлення, 15 – «рубчасті» 
вдавлення. VІ–V тисячоліття до н.е. За Дмитром Телегіним і Оленою Титовою [256, с.129, рис.8]
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інструментів (мал.1; 2: 1-3), які були найбільш вживаними впродовж 
усього періоду її існування. Окрім того, використовувалася техніка 
ритування (мал.2: 7-9). Упродовж середнього і пізнього періоду – 
вдавлення стрижнем із суцільною робочою поверхнею, внаслідок якого 
утворювалися різної форми глибокі вдавлення – «ямки» (мал.2: 4-5, 10-
15) [256, с.89-90, 101].

На пам’ятках раннього періоду розвитку спільноти, кількість 
фрагментів глиняних виробів незначна. Зокрема, на поселенні Клішня 
3 (донецька група пам’яток) виявлено фрагменти лише двох посудин, 
на поселеннях Клішня 2 та Кайдащине 8 – кількох десятків. У цей 
час значна кількість фрагментів (30-40% від загальної кількості) була 
слабко орнаментованою (зображення займало менше половини 
площини посудини), а композиції – нескладними. Елементи зображень 
або ритували (мал.3: 1), або вдавлювали зубчастим інструментом. 
Трапляються рідкісні вдавлення інструментом з чотирикутною робочою 
поверхнею [147, с.143, 147].

Оскільки збереглися переважно невеликі уламки тогочасних 
виробів, композиції орнаментів на них можна охарактеризувати лише 
в загальних рисах. Зокрема, є підстави стверджувати, що з найдавніших 
часів елементи наносили в певному порядку. Вдавлення зубчастим 
інструментом (переважно, навскісні) найчастіше групували в паралельні 
горизонтальні смуги (мал.3: 2-4). Рідше (переважно, горизонтальні) – у 
вертикальні стовпці. Зрідка ритовані лінії (паралельні чи перехрещені) 
були головними елементами в оздобленні посуду [256, с.6, 8, 92, рис.45].

На нечисленних фрагментах орнаментованих денець помітно, що у 
фронтальній проекції зображення має вигляд вертикальних колонок, а 
при погляді знизу воно хрестоподібне. На фрагменті денця з поселення 
Клішня 3 його контур ритовано, а внутрішній простір заповнено 
горизонтальними відтисками двозубого інструмента (мал.3: 9).

Найскладніший орнамент, відомий мені з пам’яток раннього 
етапу дніпро-донецької культурно-історичної спільноти, виявлено на 
фрагментах посуду з поселення Кайдащине 8. Їх оздоблено прямими та 
хвилястими концентричними лініями з округлих вдавлень і ламаними 
концентричними лініями та смугами заштрихованих трикутників, 
вдавлених зубчастими інструментами (мал.4: 1-3).

У середній період існування дніпро-донецької культурно-історичної 
спільноти  декор посуду значно урізноманітнився. На окремих територіях 
він став настільки різнитися, що, на думку дослідників пам’яток неоліту, 
їх варто вважати окремими археологічними культурами в межах 
досліджуваної спільноти (мал.5) [256, с.6, 8]. У кожній з них, особливо 
в контактній зоні з сусідніми культурно-історичними спільнотами, 
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Мал.3. Фрагменти посуду. 
Глина, ліплення, ритування, 
вдавлення. Поселення Клішня 2  
та Клішня 3. Луганщина.  
Ранній етап існування донецької 
культури дніпро-донецької 
культурно-історичної спільноти. 
Остання третина VІІ тисячоліття  
до н.е. За Валерієм Маньком  
[147, с.143, рис.23, с.147, рис.27]

що мали власні традиції декорування посуду, ширше ніж у інших 
використовувалися техніки нанесення декору, переважаючі в сусідів.

У більшості тогочасних посудин декорувалася вся зовнішня поверхня. 
В основній смузі орнаменту досить часто містилася композиція з кількох 
(найчастіше трьох) горизонтальних смуг навскісних відтисків зубчастого 
інструмента. Елементи другої смуги були спрямовані в протилежний 
бік від першої, третьої – до другої (мал.1: 3; 6: 1). Внаслідок такої 
комбінації навскісні риски вертикально утворювали відрізки ламаних 
ліній. У науковій літературі за такими композиціями закріпилася назва 
«горизонтальні ялинки» [256, с.92, рис.45:1]. На мою думку, ця назва 
хибна. Адже це зображення лише побіжно нагадує вищезгадане дерево. 
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Мал.4. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Поселення Кайдащине 8.  
Луганщина. Ранній етап існування донецької культури дніпро-донецької культурно-історичної спільноти. 
Остання третина VІІ тисячоліття до н.е. За Валерієм Маньком [147, с.149, рис.29]

До того ж важко уявити його «горизонтальним», а така назва впливає 
на сприйняття геометричного елемента орнаменту як рослинного. Але 
оскільки вона загальноприйнята й історично склалася, під час опису 
дозволяє досить компактно описувати орнамент, у подальшому буду 
використовувати термін «горизонтальна ялинкоподібна композиція».

Новим прийомом у нанесенні орнаментів було «наколювання» 
(мал.2: 4,5; 7) – шляхом розташованих одне біля іншого вдавлень 
кінцем гострого округлого в поперечному перетині інструмента 
зображувалися розірвані лінії, які мають зовнішній вигляд, подібний до 
нанесених зубчастим інструментом. Такий спосіб нанесення орнаментів 
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переважав над усіма іншими в найпівденнішій (надпорізькій) культурі 
дніпро-донецької культурно-історичної спільноти [256, с.6, 12, 24]. Вона 
вирізняється з-поміж інших і наявністю багато декорованих посудин 
(мал.1:4), зокрема з зображеннями горизонтальних смуг заштрихованих 
трикутників, ламаних хвилястих ліній, що повторюються, та 
орнаментованими денцями, не характерними для інших культур 
спільноти [256, с.128, рис.7: 1, 4-6]. Ця особливість пояснюється тим, що 
надпорізька культура межувала зі степовими неолітичними культурами 
Дніпро-Волзького межиріччя, у яких широко використовувались 
подібні орнаменти [256, с.18].

Мал.5. Карта побутування культур дніпро-донецької культурно-історичної спільноти  
(за Дмитром Телегіним та Оленою Титовою): А – східно-поліська, Б – волинська,  
В – верхньодніпровська, Г – лизогубівська, Д – києво-черкаська, Е – донецька та Ж – надпорізька  
[256, рис.2]
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Мал.6. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Дніпро-донецька культурно-історична спільнота. VІ–V тисячоліття до н.е.  
За Дмитром Телегіним і Оленою Титовою [256, с.1, рис.45]
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Іноді впродовж середнього 
етапу дніпро-донецької культурно-
історичної спільноти орнамент 
комбінували в рапортному порядку: 
групи горизонтальних відрізків 
чергувалися з групами вертикальних 
[256, с.33, рис.25:6].

Нині найдетальніше опубліковано 
матеріали з пам’яток донецької 
культури. Форму трьох посудин, 
виявлених на поселеннях біля с.Зелена 
Горниця було реконструйовано 
Валерієм Маньком. Орнамент на 
них вертикально ділиться на три 
зони. В нижній зображено лінії, 
що розходяться хрестоподібно від 
денця до третини – половини висоти 
посудини. Їх нанесено інструментами 
з зубчастим чи, в одному випадку, 
суцільним дугоподібним робочим 
краєм. На одній посудині (мал.8: 2) 
між смугами вдавлень ритовано 
вертикальні лінії, на іншій – 
хрестоподібні елементи (мал.8: 3). 
В одному випадку, в центральній 

зоні зображено композицію з трьох груп концентричних смуг прямих 
вдавлень двозубим інструментом (по два відтиски в кожній групі), 
розділених трьома смугами концентричних прямих ритованих ліній 
(по чотири в кожній). У другому випадку в центральній зоні зображено 
ламану хвилясту лінію, в третьому – смугу ромбів.

У верхній зоні орнаменту однієї посудини зображено смугу 
паралельних вертикальних рисок, з двох боків обмежених вдавленнями 
двозубого інструмента. На другій посудині було дві такі смуги, 
розмежовані двома групами прямих концентричних ритованих ліній 
(по 4 у кожній). На третій посудині зображено ламану хвилясту лінію, 
ланки якої заповнено паралельними горизонтальними відрізками.

Складні композиції орнаменту, що відрізнялися від використовуваних 
в інших культурах дніпро-донецької культурно-історичної спільноти 
і мають аналогії в орнаментах середнього-пізнього етапу буго- 
дністровської археологічної культури, наносилися на посуд лизогубівської 
археологічної культури (мал.9) [7, с.123, рис.31: 13-15, с.125, рис.32: 14, 15]. 

Мал.7. Фрагменти посудин.  
Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
1 – Полтава, Червона Гора, Полтавщина;  
2 – Вірьовкинські Хутори, Харківщина.  
Дніпро-донецька культурно-історична 
спільнота. VІ–V тисячоліття до н.е.  
За Дмитром Телегіним і Оленою Титовою  
[256, с.18, рис.14: 2, 4]
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Мал.8. Посуд. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. 1 – поселення Зелена Горниця 5,  
2 – Зелена Горниця 6, 3 – Зелена Горниця 1. Луганщина. Середній етап існування донецької  
культури дніпро-донецької культурно-історичної спільноти. VІ тисячоліття до н.е. 
За Валерієм Маньком. [147, с.162, рис.42; с.165, рис.45; с.174, рис.54]

Мал.9. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Лісогубівська культура.  
Середній етап існування дніпро-донецької культурно-історичної спільноти. VІ тисячоліття до н.е.  
[256, с.34]
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У ній також зафіксовано окремі випадки використання кіл (мал.9: 4) 
[256, с.32-33, рис.25: 1-7], не характерних для оздоблення кераміки 
Лівобережної України.

У контактній зоні спільнот дніпро-донецької й ямково-гребінцевої 
кераміки (від верхнього Дніпра в південно-східному напрямку до 
середньої течії Сіверського Дінця – басейни рік Сож, Десна, Сейм, 
лісостепова частина басейнів рік Ворскла, Псел, Сула) широко 
розповсюдився (займав друге за кількістю місце після вдавлень 
зубчастим інструментом) орнамент зі смуг глибоких вдавлень 
(«ямок»), які не утворюють опуклостей на внутрішньому боці черепка. 
Дмитро Телегін і Олена Титова вбачають у ньому вплив культури 
ямково-гребінцевої кераміки. Характерною рисою «ямкового» 
орнаменту культур дніпро-донецької культурно-історичної спільноти 
є різноманітність рельефу дна ямок, що свідчить про форму кінців 
інструментів, якими він наносився. Він міг бути рівним чи складатися 
з паралельних прямих і округлих заглиблень [256, с.6, 12, 24]. Смуги 
«ямок» найчастіше наносили горизонтально попід краєм вінець посуду. 
Переважала наявність однієї смуги, рідко використовувалося дві. Іноді 
вдавлення наносилися по краю вінець [256, с.92, рис.45: 1].

У пізній період існування дніпро-донецької культурно-історичної 
спільноти виокремлюються дві групи пам’яток: пам’ятки типу Засуха 
і типу Пустинка. В цей час застосування «накольчастого» орнаменту 
скоротилося. Як і раніше, переважала техніка вдавлення інструментами 
з зубчастими чи, рідше, прямими кінцями різної форми. З’явилася 
«шнурова» орнаментація (відтиски мотузка попід краєм вінець). 
Новими, порівняно з попереднім періодом (щоправда, рідкісними), 
стали інструменти, обмотані ниткою, а також такі елементи декору, як 
наліплені чи витягнуті пружки (поселення Пустинка), смуги округлих 
виступів – «перлин», що наносилися на місці, де в середній період 
існування спільноти зображувалися смуги округлих вдавлень [256, с.38, 
рис.30: 6,9,13].

Мешканці пам’яток типу Засуха в компонуванні орнаментів 
продовжили традиції попередників (мал.10, 11). На археологічно цілих 
виробах помітно, що декором покривалася переважно вся поверхня 
посудини. Щоправда, на поселенні Засуха 24,5% від загальної кількості 
виявлених фрагментів орнаменту не містили, але підстав стверджувати, 
що посуд, від яких вони лишилися, був неорнаментованим, немає.

Пам’ятки типу Пустинка вирізняються тим, що їхні мешканці 
досить часто вертикально загладжували зубчастим інструментом 
верхні частини посуду (мал.12: 8,9,11,12). На слушну думку Дмитра 
Телегіна й Олени Титової, такий елемент декору свідчить про наявність 
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тісних контактів з племенами трипільської культури, де такий спосіб 
декорування був широко розповсюдженим [256, с.38-40, рис.30: 2,4, 
8-12].

Урізноманітнився й спосіб використання округлих вдавлень – 
«ямок». Їх почали застосовувати для обрамлення вертикальних смуг 
відтисків зубчастого інструмента (мал.12: 2,4), групувати у вертикально 
розташовані смуги ромбів, з’єднаних вершинами (мал.12: 10).

Доля різних культур, що складали дніпро-донецьку культурно-
історичну спільноту, була різною. Наприклад, пам’ятки лизогубівської й 
донецької поступово змінилися пам’ятками культур ямково-гребінцевої 
кераміки й тубинської. На місці пам’яток надпорізької з’явилися 
племена середньостогівської й нижньомихайлівської культур, що 
перебували на енеолітичній стадії розвитку [256, с.34, 36]. Пам’ятки 
типу Засухи і Пустинки певний час співіснували з пам’ятками «культур 
шнурової кераміки».

2.1.2. Сурська культура
Посуд південного сусіда (її пам’ятки займають невелику територію 

в Дніпровському Надпоріжжі і, частково, басейні річок Самари й 
Орелі) дніпро-донецької культурно-історичної спільноти, сурської 
археологічної культури, що склалася на місцевих мезолітичних і 
привнесених зі сходу традиціях [7, с.134-139; 147, c.93], найчастіше 
орнаментували за допомогою прямих ритованих концентричних ліній та 
їхніх навскісних відрізків (мал.13), досить часто скомпонованих у ламані 
лінії. Іноді ланки цих ліній були заповнені вдавленнями, внаслідок чого 
сприймаються як смуги трикутників (мал.13: 3-5). На пізньому етапі цієї 
культури, орнаментація посуду доповнилася наколами чи відтисками 
зубчастого інструмента, погрупованими в горизонтальні концентричні 

Мал.10. Фрагменти посуду.  
Глина, ліплення, вдавлення. 
Поселення Засуха, 
Дніпропетровщина.  
Пізній етап існування 
дніпро-донецької культурно-
історичної спільноти.  
V тисячоліття до н.е.  
За Дмитром Телегіним  
[257, с.57, мал.4:5]
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Мал.11. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, вдавлення. Поселення Засуха.  
Дніпропетровщина. Пізній етап існування дніпро-донецької культурно-історичної спільноти.  
V тисячоліття до н.е. За Дмитром Телегіним [257, с.47, рис.2; с.57, рис.4]
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Мал.12. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Поселення Пустинка.  
Чернігівщина. Пізній етап існування дніпро-донецької культурно-історичної спільноти. 
V тисячоліття до н.е. За Дмитром Телегіним і Оленою Титовою [256, с.38, рис.30]
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смуги. Хоча всі елементи й композиції орнаментів мають аналогії серед 
посуду дніпро-донецької культурно-історичної спільноти, вона має 
своєрідні риси. Так, найчастіше орнаментували лише верхні частини 
виробів, а зубчасті інструменти використовувалися менш часто, лише 
на пізньому етапі існування.

На думку більшості дослідників, сурська культура розчинилася в 
пізніших культурах Північного Причорномор’я, а її територію зайняли 
пам’ятки дніпро-донецької спільноти [7, с.134-139].

2.1.3. Тубинська культура
Близькою до сурської, є тубинська культура, що займає незначну 

територію на сході України (переважно – Луганська область) [147, с.58, 
71]. Посуд цієї культури вирізнявся тим, що досить часто мав лисковану 
зовнішню поверхню, чим нагадував кераміку ракушечноярської 
культури Нижнього Подоння. Подібними в них були й такі елементи 
оздоблення, як «коса сітка», трикутникоподібні наколи, широкі 

Мал.13. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Сурська археологічна культура. Остання третина VІІ–VІ тисячоліття до н.е. [7, с.136, рис.35]
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прогладжені або ритовані лінії. Валерій Манько виокремив три етапи 
її існування. Раннім етапом (друга третина VI тисячоліття до н.е.) 
дослідник датував стоянку Старобільськ, де знайшов фрагменти 23 
посудин. Другий етап він датував останньою третиною VI тис. до н.е. 
Найбільшу колекцію кераміки цього етапу (фрагменти від близько 
80 посудин) було зібрано на стоянці Туба 2. Третій етап Валерій 
Манько датував першою половиною V тисячоліття до н.е. Найбільш 
численною для нього є колекція кераміки зі стоянки Туба 1, що налічує 
близько 71 посудини. Зображення більшості віднайдених на згаданих 
поселеннях фрагментів кераміки опубліковано. Це дозволяє детально 
проаналізувати весь комплекс декору.

Помітно, що впродовж усього часу існування тубинської культури 
гончарі використовували схожий набір інструментів і технік нанесення, 
притаманний і іншим тогочасним культурам. Зокрема, широко 
використовулися навскісні (мал.14: 2,6; 15: 1) чи вертикальні (мал.14: 
5; 15: 3; 16: 9, 10) (іноді – горизонтальні (мал.16: 1) [147, с.201-202, 

Мал.14. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Стоянка Старобільськ (1-4)  
і Туба 2 (5, 6). Луганщина. Ранній (1-4) та середній (5, 6) етапи тубинської культури.  
Друга третина – кінець VI тисячоліття до н.е. За Валерієм Маньком [147, с.201, рис.81: 21,  
с.203, рис.83, с.205, мал.85: 1, с.220, 222, рис.100: 1, 102: 1]
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рис.81: 21, 82: 3, с.203, рис.83, с.205, рис.85: 1, с.206, рис.86]) вдавлення 
зубчастим інструментом, погруповані в горизонтальні смуги.

На пам’ятках середнього етапу віднайдені фрагменти посудин, 
на опуку та боках яких навскісні відтиски зубчастого інструмента 
погруповано у вертикальні колонки (мал.14: 6) [147, с.219, рис.99, с.220, 
222, рис.100: 1, 102: 1, 103: 1, 2]. Використовувалися також вдавлення 
стрижнем з заокругленим чи загостреним робочим краєм (мал.14: 1;  
15: 6), техніка ритування.

Для пам’яток раннього етапу існування тубинської культури Валерій 
Манько за формою виокремив 5 груп виробів. Помітно, що посуд 
другої (з високими прямими вінцями) орнаментовано найбагатше 
шляхом ритування. На одному виробі зображення складається з двох 
концентричних зон. У першій, розташованій на вінцях, зображено смугу 
подвійних дуг (археологи називають їх «фестони»), простір між яким 
заповнено вдавленнями, та 6 прямих й складених з вдавлень ліній. У 
першій зоні, розташованій на плечах і тулуб, орнамент складається з 
отороченої смугами округлих вдавлень хвилястої лінії, у ланки якої 
вписано дуги. Під нею ритовано три концентричні прямі лінії, простір 
між якими заповнено штриховими (мал.14: 3). На другому виробі, де 
збереглася частина вінець, зображено ритовану концентричну лінію 
– смугу з паралельних вертикальних рисок – смугу навскісної сітки, 
обмеженої ритованими лініями (мал.14: 4). На обох посудинах смугу 
навскісних рисок зображено і зсередини вінець. Унікальним є знайдений 
на поселенні раннього етапу тубинської культури фрагмент невеликої 
фігурки чи вуха посудини, по периметру якого нанесено смугу коротких 
рисок [147, с.206, мал.86: 11].

Для середнього етапу, окрім загальнокультурних, використовувалися 
складні ритовані композиції (мал.15; 16:3), подібні до використовуваних 
у кераміці буго-дністровської культури та сурського типу. Своєрідним 
для досліджуваної території є орнамент з широких ритованих 
горизонтальних ліній та їхніх вертикальних відрізків (мал.16: 4-6).

Напевно, в результаті контактів з носіями традицій культурно-
історичної спільноти ямково-гребінцевої кераміки в асортименті 
орнаментів населення тубинської археологічної культури з’явилися 
смуги глибоких округлих вдавлень (мал.16: 7, 9). 

На третьому етапі тубинської культури продовжились традиції 
орнаментування кераміки, сформовані в попередні періоди. 
Урізноманітнилися лише орнаментальні інструменти (мал.17: 3,4), 
з’явилися композиції з виразних трикутникоподібних елементів (17: 1-2).

На початку доби неоліту [147, с.95] невелику територію на Поліссі 
(Північна Київщина та Західна Чернігівщина) займали пам’ятки 



56

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

Мал.15. Фрагменти посуду.  
Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Стоянка Туба 2. Луганщина. Середній  
етап тубинської культури. Остання третина  
VI тисячоліття до н.е. За Валерієм Маньком  
[147, с.225, рис.105: 1, с.221, рис.101,  
с.225-226, рис.101: 6, 7; 105: 3, 106: 9]
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Мал.16. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Стоянка Туба 2. Луганщина.  
Середній етап тубинської культури. Остання третина VI тисячоліття до н.е. За Валерієм Маньком  
[147, с.227, мал.107: 1, с.228, мал.108: 6, с.229, мал.109: 1, 3, 4, с.230, мал.110, с.232, мал.112: 1]
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Мал.17. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Стоянка Туба 1. 
Луганщина. Пізній етап тубинської культури. Перша половина V тисячоліття до н.е. 
За Валерієм Маньком [147, с.242, мал.122: 14; с.243, мал.123: 1, 4, 7, мал.124: 6, 7, 16, 17]
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Мал.18. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, вдавлення. 
Пам’ятки струмельсько-гастятинського типу. Кінець VІІ–VІ тисячоліття до н.е. [7, с.173]

струмельсько-гастятинського типу, декор яких не має аналогій у 
інших археологічних культурах, хоча наносився здебільшого зубчастим 
інструментом, використовуваним у всіх описаних вище культурах 
(мал.18).

Більшість посудин на цих пам’ятках бідні на орнаментальні елементи 
і композиції – вироби прикрашено переважно одним-двома рядами 
відтисків зубчастого інструменту. Іноді ці вдавлення погруповано у 
вертикальні стовпчики. На думку більшості дослідників, пам’ятки 
струмельсько-гастятинського типу – прояв прибалтійських культурних 
впливів [7, с.172-174].

2.1.4. Культурно-історична спільнота 
ямково-гребінцевої кераміки 

Займала значну територію, сягаючи на сході Воронежа і Тамбовської 
області (Російська Федерація) [7, с.178]. В Україні вона займала 
північний схід Дніпровського Лівобережжя (до середньої течії річок 
Сули, Псла, Ворскли та верхньої течії Сіверського Дінця). Окремі 
знахідки фрагментів притаманної їй кераміки відомі в Пооріллі [255, 
с.22]). Орнаментальні композиції на посуді культури ямково-гребінцевої 
кераміки були значно біднішими, ніж у дніпро-донецькій культурно-
історичній спільноті, при використанні подібних інструментів. 
Культуровизначальною ознакою є переважання в орнаментальних 
композиціях глибоких вдавлень («ямок») стрижнем з заокругленим, 
ромбоподібним і роздвоєним кінцями, що вкривають всю зовнішню 
поверхню виробу [47, с.90, рис.7: 2-7], а зсередини утворюють опуклості 
[256, с.30]. Їх розміщували щільно, переважно концентричними 
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Мал.19. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, вдавлення. Культурно-історична спільнота  
ямково–гребінцевої кераміки. Друга чверть VІ – перша чверть ІІІ тисячоліття до н.е.  
За Валентиною Непріною [7, с.182, рис.50: 13, 16; 168, с.41, рис.24: 1, с.43, рис.27: 1, 2]

смугами. Іноді, наносили на внутрішню поверхню виробу біля краю 
вінець чи на денце зсередини.

Загальноприйнято виокремлювати три етапи розвитку спільноти на 
території України, оздоблення кераміки в які дещо відрізнялося.

На ранньому етапі горизонтальні смуги ямок чергувалися зі 
смугами паралельних навскісних (мал.20: 1) [7, с.182, рис.50: 13] чи 
горизонтальних [7, с.182, рис.50: 16] відтисків зубчастого інструмента. 
Рідше трапляється посуд, декорований лише такими відтисками 
[7, с.179]. На середньому етапі чергування смуг в орнаментах 
припинилося [7, с.182]. Натомість у контактній зоні з дніпро-донецькою 
культурно-історичною спільнотою поширилася техніка «відступаючої 
лопатки» (мал.19: 2), в чому Дмитро Телегін і Олена Титова вбачають 
вплив дніпро-донецької культурно-історичної спільноти [256, с.29]. 
До цього часу відносяться знахідки на поселеннях спільноти ямково-
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гребінцевої кераміки імпортних виробів. Зокрема, біля сіл Скуносове 
й Комсомольське виявлено типові середньостогівські посудини, 
оздоблені вдавленнями зубчастого інструмента [7, с.185], в урочищі 
Ліс біля с.Мнево й Пустинка 5 біля с.Гришівка – посудини трипільської 
культури [7, с.185-186].

На пізньому етапі декор посуду урізноманітнився. Окрім 
інструментів, що застосовувалися на ранньому етапі, використовували 
мотузки (мал.20: 1). Ямки на окремих посудинах групували в 
трикутникоподібні фігури, спрямовані вершинами догори (мал.20: 3) 
та розташовані у рапортному порядку прямокутники (мал.20: 4). Також 
використовувались вдавлення зсередини посуду, попід краєм вінець, 
що зовні утворювали опуклі «перлини» (мал.20: 3,5).

2.1.5. Дереївська культура
Близько кінця VI тисячоліття до н.е. (за Надією Котовою) на півдні 

досліджуваної території утворилася археологічна культура (існувала 
до початку останньої чверті ІV тис. до н.е.), що, на думку більшості 
дослідників, мала місцеві корені, виразний скотарський характер 
господарювання і відноситься до доби енеоліту [7, с.309-310]. 
Донедавна вона мала назву «середньостогівська». На початку ХХІ 

Мал.20. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, вдавлення.  
Культурно-історична спільнота ямково-гребінцевої кераміки.  
Друга чверть VІ – перша чверть ІІІ тисячоліття до н.е.  
За Валентиною Непріною [7, с.184, рис.51: 1, 4, 11; 168,  
с.41, рис.25: 1, 2]
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століття її було розділено на дві культури. Один з найавторитетніших 
сучасних дослідників пам’яток доби неоліту-енеоліту Надія Котова 
назвала їх середньостогівською, що поширилася в степовому 
межиріччі Дніпра та Дону, й дереївською, що існувала на межі 
степу й лісостепу [118, с.473]. Культуровизначальною ознакою цих 
утворень стало широке використання мотузок для орнаментації 
посуду. З часом цей інструмент широко розповсюдився. Зокрема, 
на заході – аж до Нижнього Подунав’я (культура Кукутені)  
[7, с.310-311, рис.87].

Коротко охарактеризую декор посуду одного з найбільш вивчених 
поселень дереївської культури, що розташовується на півдні 
досліджуваної території – Олександрії (третій шар).

Дмитром Телегіним проаналізовано 1624 фрагменти посуду [261]. 
Декорованими виявилися переважно верхні частини посуду (від вінець 
до плечей) (мал.21). За візуальними ознаками (пористістю, напевно, 
пов’язано з наявністю домішок органіки) дослідником виокремлено 
дві групи черепків – «пористі» 
(664 фрагменти) і «непористі» 
(960 фрагментів). Усвідомлюючи 
певну умовність такого поділу, 
використовуватиму його, оскільки 
в декорі цих груп виробів помітні 
виразні відмінності: 

● з фрагментів пористої кераміки 
не орнаментовано 43,2%, тоді як 
непористої – лише 6,9%;

● для оздоблення «пористої»  
кераміки  використовувався моту  зок, 
але кількість орнаментованої 
ним кераміки мізерна – 1,7% від 
загальної кількості фрагментів;

● лише для орнаментації 
непористої кераміки використо-
вувалися С-подібні та «двозубі» 
інструменти (6,6% від загальної кількості фрагментів), вдалення 
зсередини, що зовні утворюють опуклості, – «перлини» (1,9%).

Спільним для обох груп є переважаюче використання для 
нанесення декору зубчастих інструментів. Кількість декорованих їхніми 
відтисками фрагментів посуду була приблизно рівною (41,4% та 46,7%). 
Для «пористої» кераміки всі інші інструменти використовувалися 
з невеликою частотою – від 1,7 до 5,1% загальної кількості. Для 

Мал.21. Фрагментована посудина. Глина, 
ліплення, вдавлення. Поселення Олександрія. 
Дніпропетровщина. Дереївська культура.  
V – остання чверть ІV тисячоліття до н.е.  
За Дмитром Телегіним [261, с.57, рис.2]
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«непористої» частіше використовувалися ритовані лінії (22,8%) й 
«відступаючі наколи» (11,6%).

Елементи погруповано найчастіше в горизонтальні смуги, в тому 
числі «ялинкоподібні». 9,8 та 3,1% складають «пунктирні лінії», 6,3 
та 9,7% – «колонки» й діагональні смуги. Всі інші елементи (ламані 
хвилясті лінії, смуги навскіних хрестів, геометричних фігур вживали 
рідко (0,7-2,7%)). 

Є певна закономірність і в тому, яким інструментом наносилися ті 
чи інші елементи декору. Так, зубчасті інструменти використовувалися 
найчастіше для нанесення горизонтальних прямих, ламаних та 
пунктирних ліній. Притому, частота використання таких інструментів 
для пористої і непористої кераміки була різною – від 29,4 до 100%. 
Інструменти з намотаною ниткою використовувалися найчастіше для 
нанесення «пунктирних» ліній та трикутників на непористій кераміці 
(38,5 та 28,6%). «Ямки» й «наколи» – здебільшого для зображення 
геометричних фігур на непористій кераміці (42,8%) та трикутників на 
пористій (66,7%). Рідко їх використовували для зображення прямих 
горизонтальних ліній. Ритуванням зображували більшість елементів 
(окрім геометричних фігур). Але найбільше їх застосовували для 
зображення діагональних, концентричних хвилястих ліній та навскісних 
хрестів і трикутників на непористій кераміці. «Відступаючі наколи» 
використовувалися для нанесення усіх елементів, окрім навскісних 
хрестів, найчастіше – для геометричних фігур (непориста та пориста 
кераміка). Таким чином, горизонтальні смуги та лінії наносили усіма 
техніками. Найбільш для цього використовували зубчасті інструменти та 
насічки (91 та 51,8% відповідно). Для окремих елементів переважаючими 
були певні інструменти. Так, усі ламані лінії на пористій кераміці 
зображували за допомогою зубчастого інструменту, а на непористій – 
29,4% – за допомогою такого самого інструмента й 70,1% – за допомогою 
ритування. Трикутники на непористій кераміці зображували лише 
шляхом ритування, на пористій – «ямками», відступаючими наколами, 
інструментом зубчастим краєм та намотаною ниткою.

Очевидно, гончарі Олександрії добре розуміли, що ритування 
послаблює і без того менш міцну, ніж непориста, пористу кераміку. 
Тому для її оздоблення така техніка використовувалася мало – лише 
для нечисленних діагональних смуг і «колонок», лінії на яких були 
короткими і наносилися нещільно. До того ж упоперек місць з’єднання 
смужок глини, з яких вироби зліплено, що запобігало суттєвому 
послабленню виробів. Звичайно, шляхом ритування елементи 
наносити найлегше й найшвидше. Інструменти, які використовувалися 
для цього, прості за конструкцією. Тому, наприклад, складніші фігури 
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– трикутники – на непористій кераміці зображали виключно шляхом 
ритування.

Подібні тенденції прослідковуються і в енеолітичних культурах 
півдня України – нижньомихайлівській та рогачицькій.

Закінчився досліджуваний період початком існування пам’яток 
ямної культури. Розкопувалися лише поховання, в яких виявлено 
чотири типи посудин (за В.Дмитрієвим). Орнаментовано два з них – 
невеликі (висота 10-18 см) посудини з округлим та пласким дном. Декор 
був простим і одноманітним. Розташовувався у верхніх частинах виробів, 
наносився шляхом вдавлень зубчастим інструментом, стрижнем, 
мотузкою, нігтями. Складався з однієї чи кількох горизонтальних смуг. 
В останньому випадку досить часто він складався з трьох концентричних 
смуг паралельних навскісних відрізків, кожна з яких спрямовувалася 
в протилежний від попередньої бік [75]. Також використовувалися 
композиції у вигляді смуг заштрихованих суміщених трикутників з 
опущеними донизу вершинами [7, с.344, 348, рис.97: 1-4].

Отже, впродовж періоду з останньої третини VIІ до першої чверті 
ІІІ тисячоліття до н.е. (доба неоліту-енеоліту) декор кераміки на всій 
території Лівобережної України розвивався за спільними тенденціями. 
Виокремлюються локальні варіанти й історико-генетичні шари 
орнаментів  (відповідають археологічним культурам), декор у яких 
різнився. В цей час сформувалася систему декору, яка була пануючою 
на досліджуваній території до ХVI століття – геометричні абстрактні, 
позбавлені образності рельєфні орнаменти, нанесені шляхом 
ритування, наліплення та вдавлення інструментами з загостреним чи 
тупим, пласким чи трикутним, зубчастим кінцем, намотаною ниткою 

Мал.22. Фрагментована посудина.  
Глина, ліплення, вдавлення. Поховання біля с.Солонці.  
Полтавщина. Кінець доби енеоліту. ІV тисячоліття до н.е.  
За Олександром Супруненком [244, с.49, рис.51]
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чи мотузком. Серед елементів і мотивів у всіх культурах переважали 
прямі горизонтальні (концентричні) лінії. Складніші композиції – 
смуги геометричних фігур і хвилясті лінії були менш численними.

З другої чверті VI тисячоліття до н.е. склалися дві традиції у 
ступені орнаментування посудин. Носії культур дніпро-донецької 
етнокультурної спільноти та ямково-гребінцевої кераміки наносили 
декор на всю зовнішню поверхню посудини. В окремих випадках на 
пам’ятках надпорізької культури дніпро-донецької етнокультурної 
спільноти й тубинської культури зображення наносилися і на денця. 
Інші оздоблювали переважно верхню половину чи третину виробу. 
Впродовж V – першої чверті ІІІ тисячоліття до н.е. декор кераміки на 
всій досліджуваній території спростився й уніфікувався.
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2.2. Декор кераміки другої чверті ІІІ тисячоліття до н.е –  
        першої половини VIІІ століття до н.е.

Друга чверть ІІІ тисячоліття до н.е. позначена початком змін у 
декорі посуду. Хоча використовувалися ті ж елементи орнаментів та 
інструменти для їх нанесення, що і в попередній період, але змінилися 
й урізноманітнилися композиції, помітним стало особливе ставлення 
до зображень на глиняних виробах і глини як матеріалу. З цього 
часу почалася нова доба у розвитку матеріальної й духовної культури 
місцевих мешканців, пов’язана з початком використання нового 
(штучний сплав) металу – бронзи.

2.2.1. Середньодніпровська культура
Пам’ятки середньодніпровської культури на досліджуваній 

території (розташовувалися здебільшого в її північно-західній частині) 
традиційно датуються ХХVI–ХVIІІ ст. до н.е. [7, с.372]. На ранньому-
середньому етапі глиняні вироби зазвичай орнаментувалися шляхом 
нанесення відбитків мотузка (мал.23), інструмента з намотаною ниткою, 
зубчастою чи прямою робочою поверхнею або шляхом ритування.

Спочатку здебільшого використовувалися лише горизонтальні 
прямі чи ламані хвилясті лінії (мал.24: 
2, 6). Пізніше композиції ускладнилися. 
Здебільшого – шляхом різнопланового 
заповнення ланок ламаних ліній 
(мал.24: 1, 3-5). Також з’явилися 
сіткоподібні зображення, що можуть 
сприйматися, як смуги навскісних 
хрестів [27, рис.34]. Орнаментальні 
елементи у вигляді вертикальних 
ліній іноді обрамлювалися округлими 
вдавленями чи навскісними рисками  
[27, рис.12: 11-13].

Носії середньодніпровської архео-
логічної культури одними з перших 
на досліджуваній території почали 
декорувати глиняні кружала для 
веретен (мал.25). Інструменти, що 
використовувалися при цьому, й 
елементи орнаментів були подібними до притаманних для оздоблення 
посуду. Але композиції були простішими, що обумовлювалося 
незначною величиною орнаментального поля.

Мал.23. Посудина. Глина, ліплення,  
вдавлення. Поховання біля с.Василівка,  
Полтавщина. Середньодніпровська  
культура. ХХVI–ХVIІІ століття до н.е.  
Розкопки Любові Лугової.  
Експозиція Полтавського краєзнавчого  
музею. Фото Анатолія Щербаня
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Мал.24. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, вдавлення. Середньодніпровська культура.  
ХХVI–ХVIІІ століття до н.е. За Миколою Бондарем [27, рис.30: 12, 13, 32: 11, 12, 34: 31, 34]
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Більшість орнаментів (особливо складніших) перекликаються з 
тими, що застосовувалися у катакомбній археологічній культурі, з якою 
середньодніпровці контактували.

2.2.2. Катакомбна культура
Основна територія розповсюдження пам’яток катакомбної культури 

розташовується південніше за середньодніпровську. Щодо початку 
її існування досі точаться дискусіїї. Традиційно вважалося, що вона 
зародилася наприкінці ІІІ – на початку ІІ тисячоліття до н.е. Верхня 
дата катакомбної культури визначалася як межа ХVIІІ–ХVIІ століть 
до н.е. [7, с.417-418]. Нині спостерігається тенденції до її подавнення. 
Зокрема, її середній-пізній горизонт датується ХХV–ХХІIІ століттями 
до н.е. [135,  с.22]. На ранньому етапі існування катакомбні пам’ятки 
певний час співіснували з пізньоямними та середньодніпровськими. 

За археологічними знахідками можна стверджувати, що носії 
катакомбної культури по-особливому ставилися до глини. Свідченням 
цьому є моделювання з неї облич небіжчиків – створення посмертних 
масок [103, с.49]. Орнаментом (концентричними прямими й хвилястими 
лініями та смугами напівдуг чи трикутників) прикрашали і безсумнівно 
культовий посуд (віднайдений у похованнях) – кулястий, виготовлений 
(за визначенням Ірини Ковальової) з кальцитової маси й невипалений 
чи слабовипалений [102, с.88, 93, рис.11: 14].

Мал.25. Кружала. Глина, ліплення, вдавлення. Середньодніпровська культура.  
ХХVI–ХVIІІ століття до н.е. За Миколою Бондарем [27, рис.30: 1, 2, 31: 11, 12]
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Саме в цей час у окремі могили почали класти інструменти,  зокрема 
для орнаментування посуду, виготовлені з черепашок (мал.27).

Першовідкривач катакомбної культури Василь Городцов, 
культуровизначальною ознакою в декорі її посуду вважав наявність 
відтисків «тасьми» – стрічки, сплетеної з трьох-чотирьох мотузок 
[70]. Але співробітниця Національного заповідника «Софія Київська», 
Марія Нікітенко на матеріалах з колекції Національного музею історії 
України (поселення Перун) обґрунтовано довела, що інструмент, який 
раніше вважали «тасьмою», на всіх досліджених нею фрагментах 
посуду насправді складається з двох або трьох стиснутих разом мотузок, 
скручених у протилежні боки [170].

На посуді Донеччини й Нижнього Подоння Миколою Чмиховим 
виокремлено 14 крупних елементів орнаменту (трикутники з вершинами 
донизу та догори, «шеврони» з вершиною донизу та догори, дуги з 
вершиною донизу та догори, кола, спіралі, навскісні хрести, вертикальні 
й навскісні стовпчики, вертикальні овали, зиґзаґи, ромби). Найбільш 
ранніми серед них є концентричні й спіральні елементи, дуги з вершиною 
донизу, навскісні хрести. Крупних елементів на посуді раннього етапу 
катакомбної культури дослідник нарахував 4-6, середнього і пізнього – 7 
і більше. Подібна закономірність помічена ним і в орнаментації прикрас 
північнокавказької та посуду пізньоямної культур [280, с.10-13, 19]. 
Окрім перерахованих елементів, Ірина Ковальова для матеріалів 

Мал.26. Графічна реконструкція посуду «Кальцитова маса». Ліплення, ритування.  
Катакомбна культура. ІІ половина ІІ тисячоліття до н.е. За Іриною Ковальовою [102, с.88, 93, рис.11: 14].



70

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

Лівобережної України назвала наліплені виступи, пружки, защипи 
по краю вінець [102, с.29, 31]. На окремих посудинах зображувалися 
Л-подібні знаки [103, с.49]. За спостереженням дослідниці, під час 
орнаментування використовували різні інструменти («мотузкові», 
з пласким та округлим у поперечному перетині кінцем, «зубчасті»), 
техніки ритування й наліплення. Дослідниця зробила висновок, що 
різні форми посуду орнаментувалися по-різному [102, с.29, 31].

Орнаменти посуду катакомбної культури Лівобережного Лісостепу 
України найдетальніше охарактеризував Сергій Берестнєв. За 
поданими у його монографії даними, можна дізнатися, як відрізнялася 

Мал.27. Комплекс поховання з виробничим інструментом. Камінь, черепашка, кістка.  
Курган №2 біля с.Мала Тернівка, Запоріжжя. Катакомбна культура.  
ІІ половина ІІ тисячоліття до н.е. Експозиція Музею археології, Київ. Фото Анатолія Щербаня
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орнаментація глиняного посуду хронологічно та залежно від його форм 
і, ймовірно, призначення. 

У ранній період (донецька катакомбна культура) прослідковується 
тенденція до детермінованості орнаментальних композицій формою 
посудини і, вірогідно, призначенням [21, с.67, 212, рис.53: 13]. 
Використовувалася здебільшого заглиблена орнаментація – вдавлення 
мотузок, зубчастих інструментів, нігтів і пальців. Причому, на горщиках 
найчастіше зустрічаються відтиски одного орнаментира, а на інших 
виробах – двох-трьох.

Найбільш численна група посуду (зважаючи на значну кількість 
(знайдена в близько половини могил) та форму (подібна до горщиків 
ХІХ–ХХ століть), ймовірно, призначена переважно для приготування 
їжі) декорувалася найпростіше. Орнамент розміщувався здебільшого у 
верхній частині тулуба (під вінцями та на плечах), переважно складався з 
паралельних концентричних смуг відтисків різних інструментів (від 1 до 
8). Зустрічаються також вдавлення пальцями по краю вінець, унаслідок 
чого вони ставали хвилястими (мал.28: 1,2) та парні «перлини» 
(мал.28: 3) на плечах. Частина виробів була неорнаментованою. 
Відомі горщикоподібні посудини, прикрашені в нижніх частинах боків 
концентричними смугами навскісних відрізків (мал.28: 9). 

Просто прикрашалися і банкоподібні посудини (знайдені в 3 
похованнях, 3,3% від загальної кількості) та курильниці (знайдені в 3 
похованнях, 3,3% від загальної кількості). 

Багатше орнаментовані високі короткогорлі посудини, «чаші» 
(нечисленні), «кубки» (14 поховань, 15% від загальної кількості), та 
глечикоподібні вироби «кринки» [21, рис.24-26]. Серед орнаментальних 
елементів – хвилясті лінії (переважно на глечикоподібних виробах) 
(мал.29: 3-5) [21, с.165, рис.6: 8, с.176, рис.17: 5,6], ламані лінії, 
трикутники та дуги вершинами донизу (високі короткогорлі посудини, 
кринки) (мал.29: 10,30) [21, с.175, рис.16: 2, с.177, рис.18: 5,6].

Вирізняються композиції на «чаші» й «кубках». На тулубі «чаші», 
опублікованої в монографії Сергія Берестнєва, зображено смугу 
трикутників, поєднаних між собою вершинами. Всі елементи розділені 
між собою відтискими спіралеподібного інструмента (черепашки?) 
(мал.31: 1) [21, с.177, рис.18:4]. 

Найскладніше декоровано численні «кубки» (мал.32). Орнамент 
на них трьохзонний. Верхні частини оздоблено стандартно – 
концентричними лініями. В основній зоні (на тулубі) зображено 
здебільшого смуги округлих елементів (вписаних одне в одне кіл, іноді 
– з відрізками-променями) [21, с.170, рис.11: 3, с.176, рис.17: 1,2].



72

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

Подібне зображення зафіксовано на одному глечикоподібному 
виробі (мал.32: 2) [21, с.171, рис.12: 3]. Нижня смуга орнаменту містить 
паралельні концентричні лінії, смугу паралельних вертикальних рисок 
чи трикутників.

Варто зауважити, що плавні хвилясті лінії (мал.29), зафіксовані 
лише на глечикоподібних виробах, були специфічними, притаманними 
ранньому етапові катакомбної культури. Вони мали вигляд вписаних 
одна в одну дуг (дві-шість), поєднаних між собою прямими лініями. 
Таким чином утворювалася хвиляста лінія, нижня частина якої мала 
заокруглені краї, а верхня – близькі до прямокутних. У всіх випадках, 
де зображено дуги, зафіксованних у монографії Сергія Берестнєва, 
більшість їх утворено шляхом вдавлення мотузка, що залишає відтиск 
у вигяді трьох паралельних відрізків. Іноді між ними зображували 
смуги різноманітних вдавлень, а в найменшій дузі – одне, три, п’ять 
округлих вдавлень чи більше – напівдуг. В окремих випадках такими 

Мал.28. Горщикоподібні посудини. Глина, ліплення, вдавлення. Катакомбна культура.  
IІ половина ІІ тисячоліття до н.е. За Сергієм Берестнєвим [21, с.170, 175, 177; рис.11: 5; 16: 2,4,9; 18:1]
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Мал.29. Глечикоподібні вироби. Глина, ліплення, вдавлення. Катакомбна культура.  
IІ половина ІІ тисячоліття до н.е. За Сергієм Берестнєвим [21, с.165, 167, 169, 170, 172, 175, 176;  
рис.6: 8; 8: 4,6; 10: 2; 11: 4, 13: 3; 16: 2; 17: 4-6]
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вдавленнями як всередині найменшої 
дуги, облямовували орнаментальну смугу 
по периметру.

У пізній період (пам’ятки осколо-
донецького типу) орнамент різних 
типів посуду уніфікувався, зросла 
кількість неорнаментованого посуду та з 
повністю орнаментованою зовнішньою 
поверхнею, розповсюдилися рельєфні 
види орнаментів (защипи пальцями, 
пружки та виступи). З цього часу і до 
середини І тисячоліття до н.е. останні 
були одним з найбільш поширених 
видів декору кухонного та тарного 
глиняного посуду на досліджуваній 
території. Прослідковується тенденція 
до суцільної орнаментації зовнішньої 
поверхні виробів горизонтальними 
(концентричними) прямими смугами. 

Поступово припинилося використання смуг з кіл, разом з кубками, на 
які вони здебільшого наносилися. Вершини трикутників і дуг в смугах 
почали спрямовуватися донизу. З’явилися вертикальні деревоподібні 
елементи. Майже зникли відтиски «тасьми».

У похованнях найбільш численними стали «високі високогорлі 
посудини», подібні за формою до глечикоподібних виробів 
попереднього часу, але зі значно простішою орнаментацією. При 
двозонному розташуванні орнаменту їхня поверхня від вінець до 
дна прикрашалася горизонтальними «ялинкоподібними» смугами, 
при тризонному – посередині зображували смугу з напівкруглих чи 
напівовальних елементів [21, с.33-34]. На одній посудині зображено 
смугу з ромбоподібних елементів, що складаються з чотирьох вписаних 
фігур, найменша з яких переділена навпіл прямою лінією [21, с.195, 
рис.36: 1] – за Сергієм Берестнєвим – «продиктована часом заміна 
концентрично-кругових елементів на кутові» [21, с.34].

На глечикоподібних виробах розповсюдилася рельєфна 
орнаментація. Окрім округлих наліплень, найчастіше погрупованих по 
4-8 у вертикальні смуги, зустрічалися наліплені чи витягнуті (у археологів 
побутує хибна думка, що вони «продавлені рухом пальця по сирій 
глині» [21, с.34]) концентричні пружки, розташовані на вінцях та боках 
посуду. Іноді пружками на боках зображали вертикальні ялинкоподібні 
фігури чи лінії. На більшість пружків наносилися смуги вдавлень, іноді 

Мал.30. Глечикоподібний виріб.  
Глина, ліплення, вдавлення. 
Ченокалівка, Полтавщина.  
Катакомбна культура. IІ половина 
ІІ тисячоліття до н.е.  Експозиція 
Полтавського краєзнавчого музею. 
Фото Анатолія Щербаня
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– защипів пальцями. Вирізняється багато орнаментована посудина, в 
середній зоні орнаменту якої зображено смугу, що складається з кіл, 
розділених ромбоподібним елементом (мал.93: 1) [21, с.186, рис.27: 4]. 
Зустрічаються зображення плавних хвилястих ліній, що відрізняються 
від раніших однаковістю верхніх і нижніх ланок. На цих же виробах 
зафіксовано більшість дуг. На відміну від раннього періоду, зображували 
часто дві таких смуги – ще й на вінцях. В окремих випадках на місцях, 
звичних для дуг, містилися трикутники. На одній посудині смуга дуг і 
трикутників комбінувалася. З’явилися допоміжні, S-подібні елементи.

Другою за кількістю (знайдені в 40 похованнях, 27,03%) групою посуду 
пізньокатакомбного часу є «низькогорлі й високогорлі посудини». 
Їхній орнамент був подібний до нанесеного на глечикоподібні вироби, 
але не мав округлих наліплень, а пружки містив лише у верхній частині 
композиції. 

Мал.31. «Чаша», «баклаги» (2-5), курильниці (6-8). Глина, ліплення,  
вдавлення. Катакомбна культура. IІ половина ІІ тисячоліття до н.е.   
За Сергієм Берестнєвим [21, с.171, 173, 177, 182; рис.12: 6; 14: 5;18: 1-8; 23
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У 18 поховальних комплексах (12,16%) віднайдено «ріпоподібні» 
посудини, які орнаментовано найпростіше. Хоча використовувалися 
подібні до використаних у попередніх групах посуду елементи, але 
розташовувалися вони переважно у верхніх частинах виробів [21, с.34-35].

На території Луганської та Донецької областей виявлено групу посуду 
з невластивою для місцевих племен обробкою поверхні – обмазкою 
рідкою глиною. В кургані №3/9 біля с.Говоруха Слов’яносербського 
району знайдено жарівню, на обмазці дна якої зображено 
хрестоподібний знак. Подібна кераміка була розповсюджена з пізнього 
етапу доби ранньої бронзи на південнішій території (сучасні Ростовська 
область, Ставропольський край, Північна Осетія і аж до Дагестану) [50, 
с.55-57].

Окрім посуду, в катакомбній культурі вперше на Лівобережній 
Україні почали оздоблювати глиняні фігурки. Мені відомо лише про 
одну таку знахідку. У похованні (дівчинка 12-13 років) так званого 

Мал.32. «Кубки» та глечикоподібний виріб (2). Глина, ліплення, вдавлення. Катакомбна культура. 
ХХІ–ХVIІ століття до н.е. За Сергієм Берестнєвим та Олександром Супруненком [21, с.165, 170, 171, 
173, 176; рис.6: 7; 11: 3; 12: 3; 14: 4; 17: 1,2; 244, с.23, рис.15]
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бахмутського типу (№4 кургану 9 біля с.Бірюкове Свердловського 
району Луганської області) найпізнішого хронологічного горизонту 
існування катакомбної культури виявлено три унікальні орнаментовані 
антропоморфні фігурки [5, с.89-94] (мал.33). Дві з них знаходилися 
біля лівого плеча похованої, поряд з кістками ніг дрібної рогатої 
худоби, третя – під гомілковими кістками правої ноги. Статуетки мали 
ромбоподібну форму, були схематизованими, невеликих розмірів 
(довжина гарно збережених – 3,3 та 5,3 см) На думку Бориса Антоненка, 
вони зображували жінок з різко виділеними стегнами.

Декор на всіх виробах лаконічний. На лицевій частині одного, 
вздовж тулуба ритовано пряму лінію. Вгорі вохрою намічено дві крапки 
очей. На зворотному боці вгорі трьома горизонтальними смужками 
виділено голову або головний убір (зачіску?), а по всьому периметру 
виробу нанесено два-три ряди насічок (мал.33: 1). Від другої статуетки 

зберігся фрагмент, ймовірно, 
нижньої частини, прикрашений 
рядами насічок по периметру та 
«наколами» (мал.33: 2). Третя 
фігурка орнаментована насічками по 
периметру, а на «голові» ритовано 
чотири горизонтальні відрізки 
(мал.33: 3).

Щодо функцій подібних статуеток 
існує багато етнографічних паралелей, 
але стосовно цього випадку поки що 
їх з’ясувати складно.

2.2.3. Бабинська культура
Виокремлена завдяки широко 

використованому рельєфному декору 
(опуклим пружкам). Основна 
територія поширення цієї культури – 
південніше досліджуваної території – 
в середній і нижній течії Сіверського 
Дінця, Нижньому Подонні, 
Північному Приазов’ї й Степовому 
Подніпров’ї, де відомі одиночні поки 
що поселення. Інвентар (переважно 
посуд) виявлено лише у 24,7% 
поховань, привілейовані – переважно 
безінвентарні. Хронологічно на 

Мал.33. Фігурки. Глина, ліплення, 
вдавлення. с.Бірюкове, Луганщина.  
Катакомбна культура. ХХІ–ХVIІ століття до н.е.  
За Борисом Антоненком [5, с.89-94]
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Мал.34. Посуд. Глина, ліплення, ритування, вдавлення, наліплення.  
Бабинська культура. ХХІІ–ХVIІІ століття до н.е. За Михайлом Відейком [38, с.171, рис.11]
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ранньому етапі вона накладається на пізньокатакомбні і постшнурові 
культури, на пізньому – зрубну і сабатинівську. Нині бабинські пам’ятки 
датуються ХХІІ–ХVIІІ століттями до н.е. [135, с.22]. В східноукраїнському 
лісостепу зараз відомо 97 поховань цієї культури – найбільше на 
сіверськодонецькому правобережжі і прилеглих районах Подніпров’я. 
Достовірних поселень немає [21, с.55, 59-64], хоча знахідки кераміки 
з типовим для цієї культури декором непоодинокі серед підйомних 
матеріалів на багатошарових пам’ятках.

Пружки використовувалися здебільшого для оздоблення кухонного 
посуду. Вони були горизонтальними й вертикальними, наліпленими 
та витягнутими (мал.34: 5,7,9,11,16; 35), гладкими чи з різноманітними 
вдавленнями, одинарними чи численними (до принаймні дев’яти 
горизонтально розташованих). З пружків створювали геометричні й 

Мал.35. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, вдавлення, наліплення.  
1-4 – поселення Олександрія; 5 – поселення Бабино ІІІ. Дніпропетровщина.  
Бабинська культура. ХХІІ–ХVIІІ століття до н.е. За Сергієм Санжаровим [218, с.174, рис.3]
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деревоподібні фігури. Останні в цей час стали поширеним елементом 
декору. Смуги з них були як єдиними зображеннями на посуді (мал.34: 1-4), 
так і комбінувалися зі смугами заштрихованих трикутників (мал.34: 10-17). 
Сталої традиції у взаємному розташуванні таких смуг немає.

Оригінальними, вперше використаними на досліджуваній території 
були прогладжені чи лисковані сіткоподібні композиції [208, с.86, 
рис.2: 11-12]. Але, наприклад, на території Ірану їх застосовували вже у 
другій половині ІІІ тисячоліття до н.е. [151, с.133, рис.34]. 

Посуд з поховань згадуваної культури Лівобережного Лісостепу 
України був або опуклобоким, або мав на опуку ребро. Зокрема, Сергій 
Берестнєв вважає, що до бабинської культури належать оздоблені 

Мал.36. Посуд з поховань. Глина, ліплення, вдавлення, ритування. Бабинська культура.  
ХХІІ–ХVIІІ століття до н.е. За Сергієм Берестнєвим [21, с.67, 210, 212, рис.51: 5, 6; 53: 2, 12, 13]
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посудини з ребром (мал.36: 1-4) геометричними орнаментами (смугами 
рівнобедрених чи прямокутних трикутників), нанесеним шляхом 
ритування, відтискування мотузки чи зубчастого інструмента. Часто 
декор розташовувався двома смугами – в верхній і нижній частинах 
тулуба, розділених ребром.

Бабинською він також вважає унікальну опуклобоку посудину 
(мал.36: 5) з рядового поховання №2/6 біля с.Полкова Микитівка 
(басейн р.Ворскла), де відтисками зубчастого інструмента зображено 
хвилясту лінію з прямокутними ланками, заглиблення якої заповнено 
білою речовиною [21, с.67, 212, рис.53: 13]. Але подібний посуд 
був широко розповсюдженим у наступній, зрубній культурі. Тому 
провідний дослідник Віталій Отрощенко вважає ці вироби зрубними*. 
На окремих посудинах для рідини, виявлених у похованнях, ритувалися 
піктографічні зображення [103, с.57, рис.121: 11].

2.2.4. Абашівська культура
У другій чверті ІІ тисячоліття до н.е. в басейні Сіверського Дінця 

знаходилася контактна зона з абашівською культурою, основна 
територія розповсюдження якої містилася на сучасній території Росії, 
внаслідок чого у мешканців регіону сформувався своєрідний комплекс 
кераміки, що має чіткі аналогії в абашівській археологічній культурі. 
Сергій Санжаров виокремив окремі пам'ятки, які вважає абашівськими 
[218]. Хоча більшість елементів і композицій орнаментів на таких 
виробах (мал.37), інструментів, якими вони наносилися, подібні до тих, 
що використовувалися раніше, але були й особливості.

Зокрема, в орнаментальних композиціях переважали прямі та 
хвилясті концентричні лінії, але траплялися й смуги навскісних хрестів 
і ромбів.

2.2.5. Зрубна культура
Для території Лівобережного Лісостепу виокремлюються два етапи 

існування зрубної культури: ранній (середина ХVI–XV століття до н.е.) 
та пізній (ХІV–XІІ століття до н.е.) [21, с.110-113]. У східноукраїнському 
лісостепу досліджувалися поховання й поселення обох періодів.

Декор наносився здебільшого у верхніх частинах посудин. Одним з 
основних елементів стали ламані лінії (мал.38). Їхні ланки, заповнені 
іншими елементами, сприймаються як трикутники, а простір між двома 
паралельними смугами – як ромби. Орнаментувалася здебільшого 

* Щиро дякую доктору історичних наук, професору Віталію Отрощенку за на-
дані консультації
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Мал.37. Посуд.  
Глина, ліплення, вдавлення, 
ритування. Поселення (А)  
[218, с.172, рис.1]  
та поховання (Б) [218, с.175, 
рис.4] Сіверського Дінця. 
Абашівська культура.  
Друга чверть  
ІІ тисячоліття до н.е.
За Сергієм Санжаровим 
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верхня частина виробів. На окремих артефактах подібний до верхнього 
орнамент розташовували у нижніх частинах.

Асортимент виробів та їхні орнаменти у ранній і пізній період 
розвитку культури відрізнялися. Сергієм Берестнєвим виокремлено 
такі групи посуду (за формою та пропорціями) [21, с.110-116]:

1) банкоподібної форми (у ранній період складали 80-85% 
від загальної кількості, у пізній 70-75%), орнаментовано близько 
половини екземплярів;

2) «чаші» (в ранній період складали 8-15% від загальної 
кількості, у пізній – майже зникли), більшість орнаментовані; 

3) горщики (у ранній період складали 2-7% від загальної 
кількості, у пізній 20-28%), орнаментовано близько половини 
екземплярів;

4) миски (у ранній період нечисленні, у пізній 2,5-4%), 
більшість неорнаментовані, композиції орнаментів нескладні; 
на ранньому етапі переважно комбінувалися з одного 
повторювального орнаментального елемента – кутоподібного 
чи трикутникоподібного; на пізньому – наліпленого пружка [21, 
с.228, рис.69:9, с.249, рис.90: 10, с.250, рис.91: 13, с.257, рис.98: 7];

5) «стакани» (нечисленні і в ранній, і пізній період), більшість 
неорнаментовані, композиції орнаментів нескладні, переважно 
складаються з одного повторювального елемента [21, с.247, 
рис.88:3]; на мою думку, слід розрізняти саме «стакани» і невеликі 

Мал.38. Посуд з найдавніших поховань: 1, 2, 9 – «горщики», 3-8 – «гострореберні посудини», 
10 – «банка». Глина, ліплення, вдавлення, ритування. Басейн Сіверського Дінця. Зрубна культура. 
Середина ХVI–XV століття до н.е. За Сергієм Санжаровим [218, с.176, рис.5]
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посудини, які імітують як за формою, так і за орнаментацією 
вироби типу чаш [21, с.116, 255, рис.96: 15, с.249, 257, рис.98: 14];

6) «котлоподібні» (Ірина Ковальова називає їх  
«кубкоподібними» [103, с.30, 80, рис.4]) посудини (нечисленні, 
зустрічаються в ранній період), багатоорнаментовані;

7) зі сфероподібним тулубом (нечисленні в ранній період), 
більшість неорнаментовані.

Орнаменти на переважаючій групі посуду – банкоподібних 
і горщикоподібних виробах (мал.39) – були схожими в обидва 
періоди існування, простими композиційно та за орнаментальними 
елементами. Переважали заглиблені орнаменти: концентричні лінії 
з навскісних паралельних відрізків («насічок»), смуги трикутників, 
ромбів, навскісних хрестів, решіток і вдавлень, ламані хвилясті лінії. 

Мал.39. «Банки». Глина, ліплення, наліплення, вдавлення. Зрубна культура.  
Середина ХVI–XV століття до н.е. За Сергієм Берестнєвим  
[21, с. 220, 222, 225, 229, 234, 237; рис.61: 2,3,8; 63: 7; 66: 8; 70: 4; 75: 11; 77: 4]
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Притому, концентричних ліній з «насічок» було, як правило, від 1 до 4 
[21; 137, с.5, рис.1: 1], усіх інших – по одній.

У ранній період історії зрубної культури декор здебільшого 
наносився зубчастим інструментом, мотузком чи шляхом ритування. 
У нечисленних випадках на посуді зображали одинарний випуклий 
концентричний пружок. На «банках» (середнього розміру) гладкий, 
трикутний у перетині, виключно під краєм вінець. В одному випадку 
нижче нього вдавлено смугу з 
навскісних відрізків, що перетинаються 
і таким чином утворюють хвилясту 
лінію [21, с.247, рис.88: 5]. На горщиках 
(великого розміру) розчленовані 
вдавленнями пружки наліплювали 
попід краєм вінець та на плечах [21, 
с.251, рис.92: 7,9]. До речі, в цей час 
пружки як елемент декору посудин були 
розповсюджені на значній території 
(від Балкан до Алтаю).

У пізній період кількість ритованих 
композицій поступово зросла, а інших 
– значно скоротилася. Збільшилася 
кількість посуду з одинарними 
пружками попід краєм вінець чи на 
плечах. Їх зафіксовано на близько 
10% банкоподібних посудин та 
30% – гощикоподібних і окремих 
мисках. На відміну від попереднього 
часу пружки були масивними, 
напівокруглими чи напівовальними 
в поперечному перетині, завжди з вдавленнями. Іноді, пружок 
зображали розімкненим, з опущеними донизу кінцями (мал.80: 7), 
або наліпленим під ним відрізком (мал.80: 8) [21, с.253, рис.94: 10, с.256, 
рис.97: 2, с.257, рис.98: 10]. Зрідка композицію доповнювали заглиблені 
зображення. Наприклад, смуга заштрихованих трикутників.

Наприкінці зрубного – на початку постзрубного археологічних 
періодів нижче краю вінець та на плечах рідкісних банко- та 
горщикоподібних посудин з поселень з’явилися «перлини» (мал.40).

Багатшою була орнаментація «чаш» (мал.41: 9) та подібних до них 
за формою посудин [зокрема, 21, с.228, рис.69: 10]. Основні елементи 
орнаментів на них ускладнювалися додатковими елементами. 
Наприклад, по периметру ламаних хвилястих ліній зображували 

Мал.40. Фрагменти посуду. Глина, лі-
плення, вдавлення. Зрубна культура.  
ХІV–XІІ століття до н.е. За Сергієм  
Берестнєвим [21, с.107–108, 252, 253, 256, 
260; рис.93: 6, 94: 7, 97: 3, 101: 3,8]
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відрізки («війки») чи округлі вдавлення. Досить часто орнамент 
розташовувався двома смугами. На окремих «чашах» з поховань 
заглиблений орнамент заповнювався білою речовиною [зокрема, 21, 
с.228, рис.69: 1, 4]. Окрім традиційних, на чашах зображували рідкісні 
форми орнаментів, зокрема меандроподібні (мал.41: 1) й хрестоподібні 
(мал.41: 6).

Зрубна культура примітна тим, що виокремлюються «багаті» 
поховання [103, с.30, 80] з вишуканим посудом, у тому числі рідкісним 
«котлоподібним» («кубкоподібним») (мал.42). Ця нечисленна на 
Лівобережжі Дніпра група виробів (у східноукраїнському лісостепу 
зустрічається переважно в похованнях четвертої обрядової групи  
[21, с.112]), характерна для ряду культур Східної Європи [41, с.169].  
До речі, орнамент на них виконувався тими ж засобами і складався з тих 
же елементів, що використовувалися для іншого багатоорнаментованого 
посуду.

Мал.41. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Зрубна культура.  
Середина ХVI–XV століття до н.е. За Сергієм Берестнєвим.  
[21, с.228, 247, 248, 250; рис. 69: 2; 88: 5,7; 89: 3,4,5,7,9; 92: 3].
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За спостереженням Сергія Берестнєва, ступінь орнаментованості 
посуду та елементи орнаментів у звичайних і привілейованих 
похованнях зрубної культури здебільшого були подібними. В обох 
групах знайдено орнаментовані й неорнаментовані посудини [21, с.86-
87, 100]. Але помічено, що наведені дослідником у фундаментальній 
монографії посудини з наліпленими пружками та меандром знайдено 
лише в привілейованих похованнях третьої обрядової групи [21, с.220, 
рис.61: 2, с.225, рис.66: 8, с.228, рис.69: 3,4], обряд якої за основними 
ознаками зіставляє з ранньозрубними похованнями Нижнього Поволжя 
і степового Волго-Донського межиріччя [21, с.100-102].

Загалом орнаментація глиняних виробів на території Лівобережного 
Лісостепу України розвивалася за тенденціями, спільними для всієї 
території існування зрубної культури. Щоправда, помічено й певні 
особливості. Зокрема, на території Лісостепу не знайдено зображень 

Мал.42. Кубкоподібні посудини. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Зрубна культура. Середина ХVI–XV століття до н.е. За Іриною Ковальовою [102, с.30, 80, рис.4]
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прямокутників, рельєфних композицій на денцях виробів, рідкісні 
зображення деревоподібних елементів, піктограм та «письмен».

Своєрідну орнаментацію посуду зафіксовано в кількох похованнях 
ранньозрубного часу біля села Баранівка Шишацького району (басейн 
Псла). Їхні верхні частини орнаментовано рельєфним (вдавленим 
стрижнем і мотузком) декором, а нижні – мальованим. В одному 
випадку по краю вінець нанесено вдавлення, на плечах – смугу з 14 
трикутників вершинами догори (кожен складався з 4 вписаних один в 
інший), [137, с.5, рис.1: 4]. В іншому на плечах було зображено потрійну 
ламану лінію, обмежену згори і знизу концентричними відтисками 
мотузка [137, с.5, рис.1: 3]. На денцях обох посудин темнокоричневою 
фарбою зображено округлі плями, від яких на боки розходяться такого 
ж кольору промені. Цікаво, що в обох похованнях було покладено ще й 
по неорнаментованій посудині [137, с.6, 10, рис.3: 5].

2.2.6. Бондарихинська культура
Наступною за зрубною культурою на території Лівобережного 

Лісостепу України була бондарихинська (існувала впродовж ХІІ – 
першої половини VIII століття до н.е.) Переважаючою групою посуду 
цієї культури були горщикоподібні вироби з ледь відігнутими назовні 
вінцями і ширшим чи вужчим пласким дном, але наявні й макітроподібні 
[105, с.19, рис.5: 8,11,13] та кубкоподібні вироби, черпаки. Переважну 
більшість посуду було орнаментовано. 

На ранньому (малобудківському) 
етапі посуд прикрашали, за 
окремими винятками, за допомогою 
1-6 горизонтальних смуг вдавлень 
стрижнями з різними кінцями (мал.43) 
та «ялинкоподібних» (чи, правильніше, 
густо розташованих горизонтальних 
ламаних ліній) композицій вдавлень 
інструментами з зубчастою робочою 
поверхнею чи намотаною ниткою 
[113, с.14-16]. В окремих випадках 
вдавлення зубчастими інструментами 
групувалися в ламані лінії чи 
сіткоподібні композиції [113, с.15, рис.1: 
26, с.16, рис.3: 12]. У багатьох випадках 
вдавлення, подібні до нанесених на 
стінки, зображали по краю вінець.  
Так, у трупопокладенні біля с.Авдіївка 

Мал.43. Посудина. Глина, ліплення, 
вдавлення. Могильник Марки ІІ. 
Полтавщина. Бондарихинська  
культура. ХІI–XІ століття до н.е. Експозиція 
Полтавського краєзнавчого музею.  
Фото Анатолія Щербаня
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Мал.44. Фрагменти посуду з рідкісними орнаментами.  
Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Бондарихинська культура. Середина ХІI –  
перша половина VIII століття до н.е. За Анастасією Корохіною [116, с.115, рис.1]
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(Лохвицький район, Полтавщина) знайдено горщик, прикрашений 
по краю вінець вдавленнями боком округлого в поперечному 
перетині стрижня. Нижче розташовано чотири смуги вдавлень 
кінцем стрижня, приблизно на однаковій віддалі від вінець до дна  
[45, с.17-19, рис.1: 3].

На плечі окремих посудин наліплювали пружки, розчленовані 
вдавленнями. Окрім того, іноді зустрічаються «перлини», вдавлення 
інструментами з кільцеподібною робочою поверхнею.

На пізньому етапі з'явилися смуги вдавлень пальцями [105, с.18, 
рис.4: 1,11]. Нерідко вдавлення групували в трикутникоподібні елементи 
у вигляді «виноградного грона» [7, с.516, рис.139: 2]. З’явився такий 
елемент декору, як проколи попід краєм вінець. Пружки наліплювали 
здебільшого попід краєм вінець. У багатьох випадках з обох боків 
пружків наносилися смуги глибоких округлих вдавлень («наколів») 
[105, с.19, рис.5: 1,2,3,6]. 

На окремі посудини наносили хрестоподібні зображення. Одну з них  
знайдено на жертовнику святилища на поселенні малобудківського етапу 
біля с.Рідний Край (Харківщина). Загалом оздоблення цієї посудини 
стандартне для бондарихинської культури – три концентричні смуги 
овальних вдавлень (мал.44: 1), але на плечиках між смугами вдавлень 
зображено смугу, що починається з ритованого свастикоподібного 
знака, оточеного вдавленнями інструмента з нещільно намотаною 
ниткою (т.з. «колючої проволоки»). За ним міститься смуга навскісних 
вдавлень зубчастого інструмента, погрупованих у ромбоподібні фігури 
(на збереженому фрагменті посудини їх чотири) [29, с.110-111].

На кількох інших посудинах зображено «хрести з крючками» – 
навскісні хрести з загнутими догори нижніми кінцями та опущеними 
донизу верхніми. Вони комбінувалися з ромбами (мал.44: 11) та 

Мал.45. Кружала. Глина, ліплення, ритування, вдавлення, проколювання.  
Бондарихинська культура. Середина ХІI – перша половина VIII століття до н.е.  
За Анастасією Корохіною [116, с.115, рис.1:8-10]
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«драбинками» або були самостійними елементами [114, с.18, рис.2]. 
Ромби були і головними елементами в орнаментальних композиціях. 
Виокремлюється кілька їхніх типів – перехрещені, перехрещені 
з округлим вдавленням у кожній ланці, заштриховані, заповнені 
крапками чи такі, що складаються з крапок. Цікавим і рідкісним для 
Лівобережної України є знак у вигляді навскісного хреста, верхню і 
нижню ланку якого заштриховано. Важливо зазначити, що різні типи 
ромбоподібних елементів комбінувалися (мал.44).

Оздоблювалися й окремі кружала – смугами рисок чи деревоподібних 
елементів (мал.45).

На орнаментації посуду кінця доби бронзи позначилися 
складні процеси взаємодії різних етносів. Зокрема, на поселеннях 
бондарихинської культури трапляються фрагменти виробів, 
оздоблених на місці переходу плечей у вінця смугою навскісних 
вдавлень, характерних для пізнього етапу зрубної археологічної 
культури [54, с.19, рис.1: 3,10,11,17].  Ритований чи відтиснутий 
зубчастим інструментом орнамент на окремих виробах (кубках і 
корчагах) подібний до типового для чорноліської археологічної 
культури [7, с.516, рис.139: 4; 105, с.28, рис.10: 11,12]. Зважаючи на 
останній факт, серед науковців спочатку поширилася гіпотеза про 
переселення на Лівобережжя Дніпра на межі ІІ–І тисячоліть до н.е. 
значної кількості носіїв чорноліської культури [105, с.49; 58, с.59; 284]. 

Але окремі дослідники заперечували можливість такого 
переселення в чорноліський час й уявлення про Правобережжя Дніпра 
як центр, звідки кераміка «чорноліського» типу поширювалася в 
культурах Лівобережної України [212, с.76]. Зокрема, Володимир 
Ромашко звернув увагу на те, що елементи орнаментів столового 
посуду Лівобережної України й білогрудівсько-чорноліських пам’яток 
збігаються не більше ніж на 50%. До того ж, за його спостереженнями, 
в більшості випадків на Лівобережжі спільні для цих культур елементи 
були більш ранніми. Подібність між орнаментальними композиціями 
не перевищує 25%. На основі цих даних він зробив висновок про те, 
що лісостепові й північні степові райони Лівобережжя правомірно 
вважати зоною формування особливої групи столової кераміки, без 
визначального впливу правобережного етнокультурного компоненту. 
Аналоги геометричним орнаментам Володимир Ромашко віднайшов на 
поселеннях верхньої течії Дону, датованих ХІІІ – межею ХІІ/ХІ століть 
до н.е. Оскільки аналізовані пам’ятки об’єднуються двома ознаками 
– наявністю кухонного посуду пізнього етапу зрубної культури – 
горщиків з пружковою орнаментацією й достатньо одноманітного 
столового посуду, дослідник зробив висновок, що творцями такої 
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кераміки є саме носії пізньозрубної культури Лівобережної України та 
Дону [210].

Зараз пануючою є точка зору, що, принаймні, на території Нижнього 
Подніпров’я, Північно-Східного Приазов’я й Подінців’я впродовж 
епохи пізньої бронзи була утворена зона, де контактували археологічні 
культури різного походження, своєрідний «котел», що, здебільшого, 
відповідає діапазону ХІІ століття до н.е. Приблизно в цей час на значній 
території від північної і центральної Європи до Єгипту відбувалися 
глобальні історичні події, в тому числі, на території України з’явилися 
нові, на думку Якова Гершковича, багатокомпонентні етнічні утворення. 
Враховуючи присутність на цих пам’ятках елементів, пов’язаних з 
Поволзько-Приуральсько-Казахстанським регіоном, він допустив, що 
в останній чверті ІІ тисячоліття до н.е. почали закладатися основи 
етнокультурної близькості майбутнього скіфо-савромато-сакського 
світу [60, с.81-89]. Зауважу, що подібні процеси відбувалися й у 
попередні періоди.

Відомі закриті комплекси, кераміка яких поєднувала риси 
кількох археологічних культур. Найвиразніше це помітно на 
поселеннях Нижнього Подніпров’я (Новокиївка, Верхня Тарасівка, 
Волоське, Златополе, Безіменне, Широка Балка, Усове Озеро, Глибоке 
Озеро, Іллічівка, Діброва та інші) [60, с.62-63]. Охарактеризую 
гончарний комплекс поселення Студенок-5 (межа сучасних Харківської 
та Донецької областей) – епонімного для пам’яток студенокського типу. 
На ньому розкопано залишки трьох жител, які згоріли в ХІІ столітті  
до н.е. В них знайдено розвали 8, 10 та 11 різних за формою посудин. 
Юрій Буйнов зробив висновок, що в спорудах мешкали три споріднені 
сім’ї. Кількість посудин відповідає потребам однієї сім’ї – для 
приготування, зберігання та споживання різної їжі. В першому житлі 
також виявлено предмети, пов’язані з бронзоливарництвом, у другому 
– з прядінням. Незважаючи на певну подібність форм і орнаментів на 
посудинах кожного житла окремо і всіх у комплексі, вони відрізняються 
між собою, причому комплекси жител №2 і 3 подібніші, а №1 – 
вирізняється більше. 

Орнамент на посуд наносився здебільшого інструментами з 
зубчастим чи заокругленим кінцями. Але в кожному житлі виявлено 
і своєрідний прийом нанесення, не характерний для інших, хоча його 
зафіксовано лише на одній посудині з кожного комплексу. У першому 
житлі (мал.46) застосовано мотузок, у другому – відрізки ритували 
(мал.47: 4), у третьому житлі (мал.48) одну з концентричних ліній було 
нанесено інструментом, що залишав відтиски у вигляді півкіл.
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Мал.46. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Житло №1 поселення біля с.Студенок. Харківщина. Памятки студенокського типу.  
ХІI століття до н.е. За Юрієм Буйновим [30, с.49, рис.4]
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Мал.47. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Житло №2 поселення біля с.Студенок. Харківщина. Памятки студенокського типу. ХІI століття до н.е.  
За Юрієм Буйновим [30, с.49, рис.4] 
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Мал.48. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Житло №3 поселення біля с.Студенок. Харківщина. Памятки студенокського типу. ХІI століття до н.е. 
За Юрієм Буйновим [30, с.49, рис.4]
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Принцип комбінування елементів у орнамент у всіх трьох житлах 
був здебільшого подібним. Найчастіше їх погруповано в концентричні 
паралельні смуги. У всіх житлах знайдено посуд, орнаментований 
ламаними хвилястими лініями з відбитків зубчастого інструмента, які 
утворюють ялинкоподібні елементи. Але в кожному є орнаментальні 
композиції, не характерні для інших посудин з поселення. В першому 
– на тулубі посудини зображено смугу крупних трикутників вершинами 
донизу, заповнених вдавленнями округлої форми (мал.46: 10). Такі ж 
вдавлення нанесено смугою по їх периметрах. Близькі до цих зображень 
групи з 3-4 продовгуватих вдавлень, погрупованих в трикутники 
(мал.46: 5, 9). 

У другому житлі тулуб однієї посудини покрито групами прямих 
ритованих відрізків, що перетинаються (мал.47: 4). У третьому орнамент 
на тулубі погруповано в чотири ламані лінії (по дві паралельні), що 
огинають посудину по спіралі, мають початок і кінець. Простір між 
ними сприймається як ромбоподібні фігури (мал.48: 7).

У всіх житлах виявлено посуд «яйцеподібної» форми (І тип) з 
потовщеними вінцями й орнаментом у вигляді смуги навскісних чи 
перехрещених відтисків зубчастого інструмента [30, с.43, рис.2: 8; 
с.46, рис.4: 1,2,4,5,9; с.49, рис.6: 1,4,6,7,8,9]. Орнамент вкривав більшу 
частину його зовнішньої поверхні, щільно заповнюючи її.

Більшість орнаментів на плоскодонному посуді (ІІ тип)  
розташовувалися в зоні плечі – вінця, були більш розрідженими.

У першому житлі виявлено 2 вироби І типу (20% від загальної 
кількості), у другому – 7 (63,6%) у третьому – 6 (75%). Різниця у 
посуді між житлами №1 і №2-3, а також окремі характеристики 
жител піддають сумніву твердження Юрія Буйнова про спорідненість 
мешканців цих жител (чи їх одночасовість). Вона може засвідчувати 
або певну різночасовість жител (у межах кількох десятиліть), 
або про різноетнічність їх мешканців. Перший тип кераміки був 
широко розповсюдженим у носіїв приказанської та маклашеєвської 
археологічних культур (Волго-Кам’я), але не поширився в 
бондарихинській культурі Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. 
Він архаїчніший і менш зручний, ніж плоскодонний. Зважаючи на це, 
я погоджуюся з висновком Юрія Буйнова про появу такого посуду в 
ареалі поширення бондарихинської археологічної культури внаслідок 
переселеня населення зі сходу. Можна вважати житла №2 і 3, де такий 
посуд переважав, належними переселенцям, що щойно оселилися.

Другий тип посуду за формами і орнаментацією має широкі аналогії 
на пам’ятках мар’янівської й малобудківської археологічних культур, 
знайшов своє продовження у масовому виробництві бондарихинської. 
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Зважаючи на це, можна вважати, що в першому житлі могли проживати 
носії місцевої етнокультурної традиції, а непритаманний їм посуд 
з’явився внаслідок контакту з сусідами. Водночас таке співвідношення 
може свідчити про початкову чи заключну стадію знайомства місцевого 
населення з круглодонним посудом з «комірцеподібними» вінцями. 
Варто відзначити, що периферійність розташування даного поселення 
відносно основного ареалу поширення бондарихинської культури 
уможливлює правильність таких висновків. 
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2.3. Декор кераміки другої половини VIІІ століття до н.е. – ІІ століття
2.3.1. Передскіфський та скіфський періоди
У найпізніший передскіфський період, коли, як загальноприйнято 

вважати, почалася доба заліза, на території степового та, в поодиноких 
випадках, лісостепового лівобережжя Дніпра з’явилися могили зі 
знахідками новочеркаського типу. Окрім типових металевих виробів, у 
них виявлено кераміку т.з. «жаботинського типу». Як помітила Ольга 
Дубовська, її форми та декор залежали від продукції найближчого до 
місця поховання гончарного центру [77, с.182]. Тобто можна зробити 
висновок, що степові мешканці користувалися виробами лісостепових 
гончарів. Посуд, знайдений у цих похованнях – лискований, 
призначений для зберігання й споживання напоїв (кубки, черпаки, 
корчаги, посудини з носиком тощо) – прикрашався здебільшого 
ритованим, рідше наліпленим (округлі наліплення) орнаментом 
(мал.49) [77, с.186-190, рис.2-4]. Кухонна кераміка прикрашалася 
округлими вдавленнями на шийці та насічками і нігтьовими защипами 
по краю вінець [77, с.191].

Значні зміни відбулися й північніше, у Поворсклі, де з’явилися 
пам’ятки жаботинського типу. 
Саме з ними пов’язаний початок 
змін у гончарному комплексі, 
які розвинулися під значним 
впливом культур, розташованих 
західніше від досліджуваної 
території (зокрема, фракійського 
гальштату). Їхній вплив 
відобразився на формах 
і декорі більшості видів 
посуду [154, с.74, 80-81]. Хоча 
кардинальних новацій, не 
відомих для досліджуваної 
території попереднього часу, 
було привнесено мало. Через 
певний проміжок часу культура 
мешканців усього Дніпровського 
Лісостепового Лівобережжя 
уніфікувалася, хоча зберігалися 
певні локальні відмінності.

Мал.49. Посуд з поховань. Глина, ліплення,  
ритування. Орільсько-Самарське межиріччя.  
Дніпропетровщина. Чорногорівська культура.  
VIІІ століття до н.е. За Ольгою Дубовською  
[76, с.152, рис.73:12-15)
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На Лісостепових пам’ятках початку доби заліза за декором 
виокремлюються три групи глиняного посуду:

• кухонний, горщико- та макітроподібний, здебільшого з рельєфним 
декором – пружками, проколами, вдавленнями, защипами (характерний 
для всього періоду початку доби заліза);

• столовий посуд – лисковані черпаки, корчаги, кубки, іноді –миски, 
з ритованим чи відтиснутим орнаментом, яким у ранній період часто 
застосовувався білою речовиною (за рідкісними винятками характерний 
для жаботинського й ранньоскіфського періодів; наприклад, серед 
знахідок на Західному укріпленні Більського городища вони складали 
близько 44% від усіх посудин [288, с.110], а на пізнішому Східному –  
їх 0,9% від загальної кількості посуду VII–V ст. до н.е. [287, с.74]);

• з мальованим орнаментом (поодинокі вироби).
Найчисленнішою категорією глиняного посуду є кухонний. На 

Східному Більському городищі він складає 89,7% від загальної кількості 
посудин [287, с.74, 76], на Свиридівському – 77% [51, с.107]. Більшість 
таких виробів орнаментовано (за винятком 7-14% горщиків здебільшого 
невеликих посудин (висота від 7 до 12 см) та виробів з пипкою [49, 
с.98; 51, с.110; 287, с.81-82]). Декор складається зі сталого набору 
орнаментальних елементів (концентричні смуги проколів і вдавлень, 
пружки), розташованих у різних комбінаціях. 

Визначальною ознакою для пам’яток початку доби заліза 
досліджуваного регіону було нанесення проколів попід краєм вінець. 
Хоча на окремих пам’ятках, матеріали з яких датуються VI – початком 
ІII століття до н.е., проколи значного відсотка не становлять (наприклад,  
Свиридівському городищі (Посулля)), переважають вдавлення 
пальцями по краю вінець (63% посудин): 30% з них – самостійні, 17% 
– скомбіновані з наколами зсередини, що зовні утворюють опуклини, 
6,6% – разом з вдавленнями зовні [51, с.110]. Охарактеризовані 
особливості декору близькі до пануючих на розташованих північніше 
пам’ятках милоградської культури [81].

Пружки виявлено здебільшого на посуді Поворскля другої половини 
VIІI–V століття до н.е. На посуді середини – третьої чверті VIIІ століття 
до н.е. з попелища №5 Західного Більського городища вони були 
нечисленними, розташованими на опуці посудин [298, с.35-36, 51]. 
Наприкінці VIIІ – на початку VII століття до н.е. кількість посуду, 
оздобленого пружками, збільшилася. Їх почали наліплювати і під 
вінцями чи на плечах, а також опускали донизу один його кінець [288, 
с.111, мал.50: 3, с.150, рис.70: 11].

У цей час з’явилися нові форми посуду – котлоподібні й банкоподібні, 
з прямим краєм вінець, орнаментовані попід ними навскісними 
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ритованими відрізками, що іноді перехрещувалися. На місцевій 
кераміці позначено значний вплив традицій культури типу Басарабь 
[298, с.40-42, рис.7: 9:22, 11: 8, 11]. Подібна ситуація простежувалася 
на близькому за часом і культурною належністю поселенні біля села 
Жаботин (Черкащина, Правобережжя Дніпра), шар Жаботин-1-2 [73, 
с.311, рис.3: 1, с.313-317]. Саме в цей період почали комбінувати два 
пружки на одній посудині. Наступний етап використання наліплених 
пружків для оздоблення глиняного посуду, коли їх почали розміщувати 
винятково попід вінцями посуду, розпочався наприкінці VII століття до 
н.е. Закінчився цей етап у другій половині 
V століття до н.е., коли використання 
пружків припинилося [287, с.81].

Більшість горщиків з VІ століття 
до н.е. мали орнамент, що складався 
з однієї смуги вдавлень пальцями по 
краю вінець чи на місці переходу вінець 
у плечі або проколів попід краєм, чи 
скомбінований з вдавлень пальцями 
по краю і по шиї або проколів попід 
краєм та вдавлень пальцями по краю 
[287, с.74, 76]. Статистичні дані щодо 
Люботинського городища цього періоду 
наведено Костянтином Пеляшенком. 
Дослідником було враховано 318 
фрагментів верхніх частин, що дають 
інформацію про форму посудин. Він поділив час існування пам’ятки на 
три умовні періоди: 1 – перша половина VI століття до н.е.; 2 – друга 
половина VI – середина V століття до н.е.; 3 – кінець V – початок ІІІ 
століття до н.е.

За весь період існування пам’ятки в оздобленні переважали 
комбінації з проколів попід краєм вінець і вдавлень пальцем (Б2) 
(мал.51-54) чи гострим інструментом по краю (Б10). Причому кількість 
вдавлень гострим інструментом значно збільшилася: з 1,25% від 
загальної кількості (одного фрагмента) у перший період, 10,5% (17 
фрагментів) – у другий період і до 22% (14 фрагментів) – у останній 
період. Зросла кількість посудин без проколів, а лише з вдавленнями 
пальцем по краю вінець. У перший період існування пам’ятки таких 
виробів не було, в другий їх було 4% від загальної кількості, а в третій 
– 14%. Тобто, посуду з вдавленнями попід краєм вінець і вдавленнями 
з проколами попід краєм у другий період було 85,5%, а в третій – 92%. 
Якщо зважити на те, що у всі періоди кількість неорнаментованого 

Мал.50. Горщик. Глина, ліплення,  
наліплення, вдавлення, проколювання. 
Більське городище. Кінець VIIІ – початок  
VII століття до н.е. За Борисом Шрамком  
[288, с.111, мал.50: 3, с.150, рис.70:11]
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Мал.51. Відсоткове співвідношення між типами орнаментів на кухонному  
посуді першої половини VI століття до н.е. з Люботинського городища  
(типи подано за класифікацією Бориса Шрамка та Костянтина Пеляшенка [287; 187]).  
За Костянтином Пеляшенком [187, с.107]

Мал.52. Відсоткове співвідношення між типами орнаментів на кухонному посуді  
другої половини VI – середини V століття до н.е. з Люботинського городища  
(типи подано за класифікацією Бориса Шрамка та Костянтина Пеляшенка [287; 187]).  
За Костянтином Пеляшенком [187, с.107]
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Мал.53. Відсоткове співвідношення між типами орнаментів на кухонному посуді  
кінця V – початку ІІІ століття до н.е. з Люботинського городища (типи подано за класифікацією  
Бориса Шрамка та Костянтина Пеляшенка [287; 187]). За Костянтином Пеляшенком [187, с.107]

Мал.54. Відсоткове співвідношення між типами орнаментів на кухонному посуді з Люботинського 
городища (типи подано за класифікацією Бориса Шрамка та Костянтина Пеляшенка [287; 187]).  
Ряд 1 – перша половина VI століття до н.е., ряд 2 – друга половина VI – середини V століття до н.е.,  
ряд 3 – кінець V – початок ІІІ століття до н.е. За Костянтином Пеляшенком [187, с.107])
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посуду була стабільною – від 6 до 8%, можна зробити висновок, що 
оздоблення впродовж періоду існування пам’ятки було порівняно 
одноманітним, а зміни в ньому – несуттєвими. Інші види декору на 
пам’ятці були поодинокими (виявлені на 4-9 фрагментах посудин). 
Зокрема, в перший період існування пам’ятки трапляються фрагменти 
посуду зі смугами вдавлень зсередини посудини, що зовні утворюють 
опуклі «перлини» (?) скомбіновані з вдавленнями пальцем по краю 
вінець (Б7), розташованими попід краєм вінець розчленованими 
пальцевими вдавленнями пружками і проколами попід ними (В12); 
розчленованими пальцевими вдавленнями пружками, проколами 
над ними та вдавленнями пальцем по краю (В23); двома рельєфними 
пружками, розчленованими пальцевими вдавленнями, між якими 
нанесено смугу проколів (В5). Костянтин Пеляшенко не зазначив у своїх 
таблицях ще одного виду орнаментації, поданого на зображеннях, – 
вдавлень нігтем на місці переходу плечей у вінця [187, с.110, 112, рис.2: 10; 
3: 2]. Можливо, частина виробів з орнаментацією, відмінною від 
пануючої на пам’ятці, була немісцевого виробництва, як це довів 
для фрагментів глиняних черпаків з цього поселення за допомогою 
петрографічного аналізу Борис Шрамко [290, с.81, рис.9: 7].

Рідкісними знахідками є горщикоподібні посудини, прикрашені 
ритованими орнаментами. Наприклад, з Глинського городища в 
Посуллі походить горщик, уся поверхня якого прикрашена ритованим 
орнаментом, що складається з двох прямих концентричних ліній попід 
краєм вінець, двох смуг ритованих трикутників на плечах і, нижче до 
денця, ліній, що перехрещуються. На опуці прокреслено хвилясту 
лінію. Автор розкопок Анатолій Гейко датує цю знахідку скіфським 
часом і пов’язує її декорування з культовою метою [53, с.126]. Хоча таке 
оздоблення гощиків для памяток скіфського часу унікальне. Натомість, 
декорування поверхні схожим чином зафіксовано на курильницях 
пізньоскіфського часу Криму, які проникали разом із переселенцями – 
сарматами – і в Посулля. Можливо, під їх впливом у зарубинецький час, 
шар якого також зафіксовано на Глинському городищі, було створено і 
цю посудину. Фрагменти стінок горщикоподібної посудини з ритованим 
орнаментом у вигляді заштрихованих геометричних фігур виявлено і 
на Книшівському городищі [49, с.99].

Найчисельнішою категорією столового посуду були миски – друга за 
кількістю знахідок категорія посуду більшості пам’яток Лівобережного 
Лісостепу України. На Східному Більському городищі їхні фрагменти 
складають 5,1% від загальної кількості посуду VII–V століть до н.е. [287, 
с.87], на Книшівському городищі  – 11,5% [49, с.101], на Свиридівському 
– 19% [51, с.107]. Вони декорувалися найпростіше. У Поворсклі лише 
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в передскіфсько-ранньоскіфський час оздоблювалися проколами, 
вдавленнями зсередини попід краєм вінець [288, с.109, рис.48: 2, с.110, 
мал.49: 11], ритованим чи відтиснутим орнаментом по ньому [288, с.110, 
мал.49: 7] та наліпленими відрізками пружків (мал.55), виступами на 
краю вінець чи попід ними [288, с.110, мал.49: 5,6]. 

Оскільки площа краю вінець, на які наносили ритований чи 
вдавлений декор, була невеликою, орнамент був простим. Переважали 
трикутникоподібні зображення чи хвилясті лінії. З VI століття до н.е. 
основним прийомом декорування мисок стало лискування, яке з 
часом теж припинилося. Певним винятком є вироби зі Свиридівського 
городища, 80% яких оздоблено: 2/3 – вдавленнями зсередини, що зовні 
утворюють опуклини, 31% – проколами [51, с.107].

Наприкінці VIIІ – у першій половині VI століття до н.е. на території 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя близько 3% від загальної 
кількості глиняних виробів становили черпаки. Ні в попередній, ні в 
наступний періоди такі вироби більше не використовувались.

Їхній декор вражає досконалістю. Більшість – лисковані, чорного, 
рідше – світло-коричневого кольору. Частина – прикрашена багатим 
геометричним орнаментом, ритованим та вдавленим, досить часто 
інкрустованим білою речовиною. Орнаментом вкривалася або більша 
частина зовнішньої поверхні, або ж він розташовувався вузькою 
горизонтальною смугою. Відомі фрагменти черпаків, оздоблених 
смугою широких ритованих вертикальних відрізків («канелюрів») [105, 
с.38, рис.15: 13, 16].

Іноді орнамент наносили 
на вухо черпаків, які також 
можна вважати елементами 
декору. Вони домінують 
у конструкції. На верхній 
точці багатьох вух наліплено 
виступи – «відростки», різні 
за формами і довжиною, 
призначені для жорсткої 
фіксації посудини в руці під 
час використання. Іноді на 
кінці «відростка» наліплювали 
кілька виступів. Володимир 
Горбов висловив гіпотезу про 
певну антропоморфність та 
зооморфність вух черпаків і те, 
що вони виконували культову 

Мал.55. Елемент орнаменту на мисці.  
Глина, ліплення, наліплення. Могильник Малий  
Тростянець. Курган №2, поховання №1. Полтавщина.  
Початок VII століття до н.е. Розкопки Анатолія Гейка.  
Комунальна установа «Історико-культурний  
заповідник «Більськ»», А–201/201
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функцію [64, с.248, 252]. Зважаючи 
на технологічну складність кріплення 
відростків до вух черпаків, різноманітність 
їхніх форм, дане припущення виглядає 
цілком реальним. На його підтвердження 
можна навести маленький бронзовий 
черпак доби скіфської архаїки (кінець VII 
– початок VI століть), знайдений разом 
з комплексом речей культового вжитку у 
кургані 9 могильника Наржан у Кабардино-
Балкарії, кінець якого оформлено у вигляді 
голови фантастичної тварини [12, с.28,  
табл.27: 22].

На поселенні Зозулина Балка-2 
(Диканський район, Полтавщина [305]) 
знайдено фрагменти вух черпаків, відросток 
у яких замінено на два вертикальних та 
три горизонтально розміщених виступи. 
Аналогії такому розташуванню відростків 
нечисельні. Опубліковано фрагмент виробу 
з поселення кінця VII–VI століття до н.е. 
біля села Хухра Охтирського району в 
Сумщині [105, с.38, рис.15: 17].

На вусі черпака з попелища №1 
Західного Більського городища зображено 
рідкісний елемент – трикутник, що 
складається з вдавлень загостреною 
паличкою [294, с.31, табл.І: 7]. Подібний 
до нього зображено на вусі черпака з 
поселення Дмитренкова Балка. Хвилясту 
лінію, подібну до зображеної на черпаку з 
Західного укріплення Більського городища 
[288, с.110, мал.49: 13], зафіксовано на вусі 
черпака з поселення Стрілиця-2. На вусі 
іншого черпака з Західного Більського 
городища прокреслено широкі лінії [288, 
с.110, мал.49: 12]. Ще на одному вусі черпака 
з цієї пам’ятки прокреслено сіткоподібний 
знак, у центральній частині якого нанесено 

округлі вдавлення (19 штук) [288, с.110, мал.49: 14].

Мал.56. Черпак. Глина, ліплення, 
ритування, заповнення. Урочище 
Мірки. Більський могильник.  
Курган 1/1999. Полтавщина. 
Початок VII століття до н.е. Розкопки 
Олександра Супруненка. Комунальна 
установа «Історико-культурний  
заповідник «Більськ»», А181/4
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На вухах найдавніших черпаків Лівобережного Лісостепу України 
зображали також ромбо-хрестоподібні елементи. Найтиповіші з них, 
близькі за обрисами до пізніших «мальтійських» хрестів, трапляються 
на вухах найбільш ранніх черпаків Поворскля [98; 105, с.68, мал.31; 294, 
с.40, табл. ІХ: 1, 2, 3, 7; 289, с.19, рис.1: 12,14; 301].

Рідше зустрічаються інші зображення ромбоподібних знаків, 
які дещо розширюють наші уявлення про їхню семантику. Цікавий 
знак зображено на вухові черпачка з погреба №5-19-1968 Західного 
Більського городища (VII століття до н.е.) [288, с.67, 73, рис.25: 20]. 
Він має вигляд заштрихованого ромба, знизу до якого домальовано 
заштрихований трикутник, приєднаний однією з вершин до вершини 
ромба. Вгорі приєднано ламану хвилясту лінію з чотирьох відрізків, 
складених у вигляді великої букви «М», з’єднану з ромбом на середній 
хвильці. На вільних вершинах приєднаного трикутника та хвилястої лінії 
вдавлено округлі цятки. Загалом зображення подібне до зображення 
риби. За цією фігурою збереглася частина заштрихованого трикутника.

На тулубах черпаків здебільшого зображувалися смуги 
заштрихованих трикутників різних форм і розмірів, що, комбінуючись, 
утворюють інші складніші геометричні фігури. Гончарі початку 
доби раннього заліза для утворення різних елементів орнаментів  
використовували як зображення, так і фон. Зокрема, на одному з 
черпаків Західного Більського городища зображено прямокутні 
трикутники, спарені гіпотенузами, простір між якими не заповнено. 
Таким чином утворено прямокутну смугу, розділену ламаною 
хвилястою лінією [288, с.109, рис.48: 10]. Дещо складніший варіант 
такого зображення – на черпаку з кургану №1 кінця VII – початку 
VI століття до н.е. поблизу с.Карпусі. Тут прямокутник утворено з 
рівнобедрених прямокутних трикутників, що в свою чергу складаються 
з заштрихованих трикутників, з’єднаних вершинами таким чином, що 
всередині залишається незаштрихованим [56, с.84, рис.] На іншому 
черпаку одна смуга заштрихованих рівнобедрених трикутників 
торкається до іншої вершиною таким чином, що між смугами 
заштрихованих трикутників утворюється смуга незаштрихованих 
ромбів [288, с.109, рис.48:11]. На денцях мілких черпаків часом 
фіксується заглиблення, зроблене пальцем.

Близькими за декором і призначенням до черпаків були 
кубкоподібні вироби (мал.57). Зокрема, на одному з них зображено 
смугу заштрихованих перехрещеними лініями рівнобедрених 
трикутників, розділених незаштрихованим кутоподібним елементом 
на два трикутники і ромб [288, с.110, рис.49: 9]. На іншому (на жаль, 
збережений лише його фрагмент) смуга розділена сіткою ліній на 
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сектори, в кожному з яких розташовано заштриховані трикутники й 
ромби, по кутах яких – округлі вдавлення [288, с.110, рис.49: 10].

В кургані №1 з урочища Осняги знайдено кубкоподібну посудину, 
оздоблену на шийці заштрихованою навскісними рисками смугою. 
На тулубі розташовано смугу заштрихованих чотирикутників, що 
чергуються у рапортному порядку [288, с.151, мал.71: 23].

На плечах архаїчних кубко- та корчагоподібних посудин іноді 
наліплювали конічні виступи (найчастіше по 4 на одному виробі) [288, 
с.110, рис.49: 2]. У рідкісних 
випадках такі виступи 
підкреслювались знизу 
напівдугами (3 штуки) [288, 
с.110, рис.49: 4].

Посудини для зберігання 
напоїв – «корчаги» – на 
початку доби раннього заліза 
також багато декорували 
ритованими орнаментами, 
подібними до описаних 
вище. Унікальний виріб з 
мальовкою червоною фарбою 
(мал.58) виявлено в похованні 
першої половини VІІ 
століття до н.е. могильника 
побіля с.Купьєваха в басейні 
р.Ворскла. На його плечах 

Мал.58. Корчага. Глина, ліплення, мальовка.  
Куп'єваський некрополь, курган №315, поховання №17.  
Харківщина. Перша половина VII століття до н.е.  
За Юрієм Бойком і Сергієм Берестнєвим [26, с.30, мал.30:8]

Мал.57. Кубок. Глина, ліплення, ритування, заповнення. с.Марки. Полтавщина.  
Початок VII століття до н.е. Експозиція Полтавського краєзнавчого музею, А9782
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розташовано смугу трикутників вершинами донизу, від якої догори по 
шийці відходять паралельні вертикальні відрізки [26, с.30, мал.30: 8].

В VI столітті до н.е. окремі корчаги прикрашали смугою вдавлень 
(«перлин») попід краєм вінець та (або) чотирма наліпленими виступами 
на плечах біля опука [298, с.14, 17, рис.2: 3; 5: 3]. Але вже в VI–V століть 
до н.е. більшість з них не декорували (окремі екземпляри прикрашали 
смугою округлих вдавлень попід краєм вінець). На Східному Більському 
городищі корчаги складають 1,2% від загальної кількості  посуду VII–V 
століттях до н.е. [287, с.86], на Книшівському – 3,3%, причому 17,4% 
з них лисковано [49, с.102-103]. Рідкісну корчагу другої половини 
V століття до н.е. виявлено на селищі Лісовий Кут біля с.Більськ 
Котелевського району. Її прикрашено наліпленим, розчленованим 
пальцевими вдавленнями пружком на місці переходу плечей у вінця, 
від якого донизу відходять три такі ж пружки, які доходять майже до 
денця [52].

Цікавими є глекоподібні посудини, проте вони рідкісні. На Східному 
Більському городищі їх фрагменти складають 1,03% від загальної 
кількості посуду VII–V століть до н.е. [287, с.86], на Книшівському – 
одиничні [49, с.102-103]. Орнамент на них рідкісний. Один фрагмент 
належить виробу, орнаментованому гладким наліпленим пружком 
на місці переходу вінець у тулуб, від якого відходять горизонтальні 
відрізки. Один прикрашено на тулубі ялинкоподібним орнаментом, 
великі елементи якого розташовано. «Глекам» належить більшість 
фрагментів орнаментованих вух, знайдених на Східному Більському 
городищі. Серед орнаментів – вертикальні вдавлені паралельні смуги 
– «канелюри» (такі канелюри є і на вухах посуду з Книшівського 
городища, селища Шовкова [295, с.179, рис.1: 10, 16]) чи ялинкоподібні 
елементи. В одному випадку зафіксовано орнамент у вигляді сітки, 
в кожній ланці якої розташовувалося округле вдавлення. Загалом 
сітка складається з чотирьох вертикальних смуг по 13 ланок у кожній 
[287, с.80, 85, рис.6:13]. На вухові з Книшівського городища ритовано 
орнамент з двох вертикальних ліній, у просторі між якими зображено 
ламану хвилясту [49, с.204, рис.ХХІ:10]. Подібний орнамент, але простір 
заповнено паралельнима відрізками (зображення схоже на драбину), 
знайдено на селищі Шовкова [295, с.179, рис.1: 13].

Вуха кружкоподібних виробів лише іноді прикрашалися 
вертикальними паралельними жолобками [287, с.87, рис.6:11].

Таким чином помітно, що найбільш декорованим був посуд 
передскіфсько-ранньоскіфського часу, причому помітні тенденції 
до поступового спрощення декору. До VІ століття до н.е. здебільшого 
припинилося використання ритованих і наліплених елементів. 
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Найперше ритований декор зник з глиняних мисок, потім – з корчаг. 
Черпаки декорували фактично до кінця періоду їх використання. 
Володимир Петренко спрощення декору місцевої кераміки пояснює 
імпортом грецької кераміки, яка «витісняє місцевий столовий посуд 
з обігу не лише родоплемінної аристократії, але в якійсь мірі й 
рядового общинника» [189, с.63]. Борис Шрамко, вважав, що грецький 
імпорт частково витісняв такі вироби лише в господарстві місцевої 
знаті, а кераміка спрощувала загалом. Тому основною причиною цього 
процесу він вважав вихід продукування кераміки за межі домашнього 
виробництва. Поступово з’явилися гончарі, що виготовляли глиняний 
посуд не лише для потреб своєї сім’ї або общини, але й для ширшого 
кола споживачів. Глиняний посуд став предметом обміну, що призвело 
до спрощення його типів і декору [288, с.113]. Спрощення декору 
прослідковується і на кухонному посуді, а також жертовниках. Вважаю, 
цей процес обумовлений перш за все певною еволюцією знань і вірувань 
та затуханням традицій, привнесених мешканцями Лівобережної 
України, які переселилися з Дніпровського Правобережжя, куди, в 
свою чергу, прибули з більш західних земель [98, с.79]. Вірогідно, 
багатоорнаментовані корчаги, черпаки й кубки використовували для 
споживання алкогольних напоїв під час певних обрядодій, спрямованих 
на сприяння родючості, плодючості. Вони були актуальними на початку 
досліджуваного періоду, оскільки в той час спостерігався процес 
аридизації клімату, несприятливий для землеробства. В археологічних 
і етнографічних джерелах зафіксовано кілька таких обрядів. Один з 
найдавніших (початку доби заліза) зображено на ситулі з Куфферна 
[98, с.77, рис.6: 8]. У ньому фігурує посудина з напоєм, черпак для 
набирання й наливання та чаша для пиття, за формою подібна до 
глибоких глиняних черпаків Середнього Подніпров’я.

Упродовж VI–V століть до н.е. в суспільстві сталися певні зміни, 
що позначилися на різних сферах життя. Археологічні матеріали 
Лівобережної України засвідчують його стабілізацію. Саме в цей 
час відбулося поступове спрощення оздоблення столового посуду і, 
насамкінець, припинення використання форм, привнесених із заходу. 
Цей процес збігся із поширенням на пам’ятках Лісостепової Скіфії 
нового алкогольного напою – вина, що з’явився разом із посудом для 
його споживання з міст Північного Причорномор’я. Вважаю ці явища 
безпосередньо пов’язаними.

Разом з тим продовжилося використання ритованих композицій 
на мініатюрних посудинах [49, с.219, рис.ХХХVІ:9] (на думку багатьох 
учених, вони використовувалися в культовій практиці) й окремих 
кружалах і важках. Ці вироби декорувалися вже з передскіфського часу. 
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Зокрема, посудинки з поселення біля с.Хухра (Сумщина) прикрашалися 
різним чином заштрихованими концентричними ритованими смугами 
на плечах та опуку (мал.59: 2,4,5) чи колами з вписаними хрестами на 
денці (мал.59: 3). 

З пам’яток кінця VІІІ – початку ІІІ століття до н.е. проаналізовано 
148 декорованих кружал (більшість з них датовано VІ–ІV століттям до 
н.е.). Їх співвідношення щодо загальної кількості невелике – 6–10% від 
усіх кружал з кожного поселення [198, с.24; 49, с.105]. У похованнях 
таких кружал 9,3% від загальної кількості знайдених [303]. Подібне 
відсоткове співвідношення між орнаментованими і неорнаментованими 
кружалами й на Правобережжі Дніпра. Наприклад, на Мотронинському 
городищі (Правобережжя Дніпра) орнаментовано близько 10% від 
загальної кількості кружал [23, с.89]. А от на пам’ятках Степової зони 
Лівобережної України орнаментованих кружал мало. Та й ліплений 
посуд майже не оздоблювали. Можна стверджувати, що традиція 
орнаментувати глиняні вироби у скіфських гончарів була нерозвинутою.

Більш різноманітні зображення наносилися на кружала. Найбільше 
серед них (близько 90%) концентричних ліній і хрестоподібних 

Мал.59. Фрагменти мініатюрних посудин. Глина, ліплення, ритування.  
Поселення біля с.Хухра (Сумщина). VII століття до н.е. За Галиною Ковпаненко [105, с.39, рис.16:10]
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елементів. Інші – смуги трикутників, дуг, ромбів, деревоподібних 
знаків, окремі елементи – символи чи сюжети – нечисленні.

Окрім ритованих, на біконічних кружалах кінця VІІІ – початку VІІ 
століття до н.е. виявлено композиції, відтиснуті зубчастим інструментом. 
Звичайно, дві концентричні лінії відтисків розміщували побіля основи і 
вершини кружала, а дві, три чи п’ять – на реброві. Часто їх заповнювали, 
відповідно до традицій передскіфсько-ранньоскіфського часу, білою 
речовиною. Аналогічні за декором і формою кружала використовували 
носії культури Сахарна. Зокрема, їх знайдено в горизонті ІХ – І половини 
VІІІ століття до н.е. поселення Глинжень ІІ [63, табл.XLVI:2,7]. Таке 
кружало знайдено також у кургані №1 біля с.Бандишівка (Вінницька 
область), віднесеному Сергієм Скорим до кімерійських кінця VІІІ – 
початку VІІ століття до н.е. [226, с.79, рис.3:3].

Меншу кількість варіантів зображень виявлено на ґудзикоподібних 
(орнаментованих близько 80% від проаналізованих автором), 
котушкоподібних (орнаментовано 1) і блокоподібних (орнаментовано 
10%) виробах. Домінують композиції складені з одного чи двох 
простих елементів, подібні до використовуваних у орнаментації 
кружал. Зображення на ґудзикоподібних виробах простіші за кількістю 
орнаментальних елементів і композицією, а на блокоподібних виробах 
– складніші [306, c.67, 77, мал.28].

Цікавими є орнаментовані жертовники округлої форми. На 
фрагменті одного з них, знайденого в заповненні землянки під 
зольником №1 Західного Більського городища, зображено фрагмент 
«рухомої спіралі» – вдавленої хвилястої лінії складної конструкції. На 
другому, знайденому в заповненні ями №3 під зольником №19 цього 
ж городища, зображено смугу заштрихованих трикутників. Під нею – 
смугу меандру. Смуги орнаменту розділено прямими лініями. Світлана 
Безсонова, наводячи їм аналогії, датує їх VІІ століттям до н.е. Третій 
жертовник (VІІ–VІ століть до н.е.) орнаментовано намальованими 
білою глиною концентричними прямими лініями, що вирізняються на 
теракотовому фоні. На думку Світлани Безсонової, поява на пам’ятках 
Подніпров’я орнаментованих жертовників пов’язана з переселенням 
на цю територію наприкінці VІІІ століття до н.е. групи північно 
фракійського населення [13, с.28-30, 36, рис.2: 2, 3: 1].

Багатьом елементам та композиціям орнаментів на глиняному 
посуді передскіфсько-ранньоскіфського часу знайдено аналогії на 
раніших та синхронних пам’ятках Правобережної й Західної України. 
Зокрема, на Григорівському городищі (Вінниччина) [229, с.61, рис.1; 
с.63, рис.2; с.65, рис.4]. Зважаючи на це, підтримую думку більшості 
вчених, що в український лісостеп західні традиції проникли внаслідок 
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переселення гончарів. Місцеві майстри вчилися в них, що сприяло 
масовому розповсюдженню такого посуду [228, с.71].

2.3.2. Зарубинецька культура
На території Лівобережної України розташовано східну частину 

пам’яток зарубинецької культури. У її існуванні (з ІІІ століття до н.е.) 
виокремлюються два етапи. Близько середини І століття зарубинецька 
культура трансформувалася в пізньозарубинецьку, а ареал розширився 
на басейн верхньої течії Десни, лісостепове Лівобережжя та верхів’я 
Сіверського Дінця [260, с.44].

Посуд зарубинецької культури був переважно слабкоорнаментова-
ним. Зокрема, кухонний іноді прикрашався смугою глибоких вдавлень 
стрижнем чи защипів пальцями або неглибоких вдавлень нігтем по 
краю вінець. На ранньому етапі існування цієї культури іноді зустрічався 
наліплений пружок чи округлі виступи на плечах. Основним прийомом 
оздоблення столового посуду було лискування й димлення. Серед 
знахідок на поселеннях раннього етапу лискований посуд складає 
близько 15% від загальної кількості, на пізньому – значно менше.

На частину лискованого посуду наліплювали нові для території 
Лівобережної України елементи – дугоподібні виступи, що, окрім 
декоративної функції, виконували роль вух [260, с.47, рис.3: 2,4,7; 248, 
с.74; 185, с.102-105]. Вони були привнесені в зарубинецьку культуру 
внаслідок культурного впливу з Західної Європи. Тобто продовжилися 
започатковані у добу раннього заліза тенденції до західних культурних 
впливів на розвиток гончарства, що найбільш повно проявилися 
у наступній, черняхівській культурі. З синхронних зарубинецькій 
культурі пам’яток вони використовувалися в ясторфській культурі 
(сучасна територія Німеччини), нечисленні могили носіїв якої 
трапляються на території розповсюдження зарубинецької культури 
[185, с.240, 347, рис.103:11, 108:5, 110:5].

2.3.3. Сарматська культура
Виявлено й поодинокі знахідки орнаментованого посуду, пов’язаного 

з сарматськими пришельцями. Зокрема, в кургані побіля Лубен 
знайдено «курильницю», всю поверхню якої прикрашено ритованими 
горизонтальними й вертикальними прямими лініями та рядами 
округлих вдавлень і проколів, розміщених між ними. Окремі схожі 
«курильниці» виявлено і на інших памятках Лівобережної України 
(мал.60: 1). Витоки такої форми і декору знаходяться на пізньоскіфських 
памятках Криму [124, с.138-141].
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З першою хвилею сарматських переселенців з Поволжя Олександр 
Супруненко та Ірина Кулатова пов’язують і рідкісну для території 
України знахідку округлодонної посудини (мал.60: 2), прикрашеної 
від плечей до опука ритованим орнаментом – угорі сім трикутників, 
обмежені двома прямими концентричними лініями. Від них донизу 
опускаються 4 напівкола та пучки вертикальних ліній (з 6, 6, 8 і 7 ліній). 
Знахідки таких орнаментованих посудин на території України одиничні 
[124, с.149-150].

Мал.60. Посуд. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Поховання біля с.Кагамлик  
та Клюсівка (Полтавщина). Сармати. Кінець І тисячоліття до н.е. За Іриною Кулатовою  
й Олександром Супруненком [124, с.141, рис.4, с.152, рис.10]
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2.4. Декор кераміки IІІ–ХІІІ століть
2.4.1. Черняхівська культура
На території Лівобережної України, східної частини історико-

культурного утворення, що має назву «черняхівська культура», вона 
розвивалася переважно в другій половині ІІІ–IV століттях [260, с.46].

Більшість дослідників вважають, що гончарство черняхівської 
культури розвинулося під значним впливом провінційно-римських 
традицій. Тому воно було високорозвинутим. Гончарі використовували 
гончарні круги й горни, виготовляли високоякісний димлений посуд.

Особливості гончарної технології обумовили поширення в 
орнаментації кухонного посуду ритованих концентричних прямих 
та, іноді, хвилястих ліній, які на гончарному крузі наносити просто 
і швидко. Тому такий орнамент найбільш розповсюдився на 
черняхівській кераміці та став єдиним на наймасовішій категорії посуду 
– округлобоких горщиках [227, с.76]. Щоправда, на початковій фазі (до 
початку IV століття) існування культури такі елементи декору не набули 
значного поширення (саме в цей час серед посуду був значний відсоток 
ліпленого, який, ймовірно не місцевого виробництва, прикрашався 
рідко, переважно за допомогою відтисків різних інструментів) (мал.61). 
До речі, в житлі №2 поселення Рідний Край-3, де було виявлено 
фрагменти як ліпленого посуду, так і виготовленого на гончарному крузі, 
на одному виробі зображено унікальну смугу великих за розмірами 
свастик [171, с.208, рис.59:7].

На пізнішому етапі існування 
культури (остання третина IV 
століття) кількість посуду з 
ритованим орнаментом збільшилася. 
Зокрема, на поселенні  Війтенки 
(Харківщина), використовувалися 
здебільшого прямі концентричні 
лінії, розташовані нижче краю 
вінець. У окремих випадках – на 
опуку миски та нижній частині 
плечей мископодібної посудини – 

Мал.61. Рідкісні види горщиків.  
Глина, ліплення, вдавлення, наліплення. Поховання 
біля с.Білопілля й Компанійці. Полтавщина. 
Черняхівська культура.  
Кінець ІІІ – початок IV століття. За Борисом 
Магомедовим  [140, с.205, рис.5:3-5]
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було зображено хвилясті лінії, обмежені концентричними прямими. 
Непоодинокі посудини з потовщенням – пружком попід краєм вінець 
[138, с.86, рис.7: 2,4,7, 10, 16]. Окрім ритування, на кухонний посуд 
наносили концентричні лінії, іноді для цього використовувалося 
зубчасте коліща [139, с.202, рис.4: 13].

Столовий посуд досить часто лискували. Цей процес проводився 
без гончарного круга. Окремі предмети орнаментувалися ретельніше, 
найчастіше – миски (мал.62). Для прикладу охарактеризую декор миски 
з околиць села Святилівки Глобинського району (Полтавщина). На її 
плечах на гончарному крузі сформовано концентричний пружок, на 
якому нанесено навскісні вдавлення. На опуку продавлено лініями смугу 
широких навскісних ліній, поєднаних в еліпсоподібні елементи [219, 
с.114]. Такий декор надає мисочці вишуканості та святковості. Подібні 
смуги навкісних вдавлених ліній нанесено на миску з с.Воронинці 
Оржицького району [161, с.93, рис.1: 6,7].

У похованні №171 могильника біля х.Компанійці було виявлено 
дві миски, аналогічні виявленим у могильнику Дитиничі (південно-
західна Білорусь). Одна прикрашена пружком з насічками та ламаною 
хвилястою лінією по опуку [231, с.31, рис.7: 1]. На денцях окремих мисок 
помічено хрестоподібні та сіткоподібні зображення (мал.62: 7, 8).

Місцеве виготовлення такого посуду засвідчене знахідками в 
горнах. Зокрема, серед знахідок з передгорнової ями, розкопаної на 
селищі черняхівської культури біля с.Старі Санжари (ІV століття н.е.) 
декорованими виявилися лише миски. Орнаментація їх подібна – 
у верхніх частинах усіх виробів наявні смуги сіткоподібного 
лискованого орнаменту. На одному виробі орнаментальних смуг дві – 
над сіткоподібною  зображено ламану лінію. У кількох випадках декор 
доповнюється смугою навскісних вдавлених ліній [55, с.76-82, рис.2: 
22,26; 3: 1,2,5;8].

Сіткою з лискованих ліній на плечах орнаментувалися й глечики 
з двома вухами (2 з 17 опублікованих). В одному випадку такі лінії 
утворювали смугу з трикутників, вершинами догори, в чотирьох – на 
місці переходу плечей у шию чи прикріплення верхньої частини вух 
сформовано концентричні пружки [206, с.105, рис.1: 1-5, 13, 14, 17]. 
Багато декорувалися й окремі глечики з одним вухом (мал.63). Складні 
зображення наносилися на окремі їхні вуха [252, с.291, рис.10:6].

Імітацією скляних посудин є частина глиняних кубків (мал.64: 2,3), 
відповідно, й декор деяких з них імітує орнаментацію склянок 
– великими вдавленнями та колами (мал.64: 2,3). Інші кубки 
орнаментовано типовими для інших типів столового посуду 
концентричними чи перехрещеними вдавленими чи лискованими. 
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Мал.62. Мископодібні вироби. Глина, гончарний круг, вдавлення, наліплення, лискування,  
димлення. Черняхівська культура. Кінець ІІІ – IV століття. За Борисом Магомедовим та Андрієм  
Обломським [140, с.206-209, рис.6: 6,10; 8: 5; 9: 3,6,7; 171, с.199, рис.50: 7,8]
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Окремі вироби прикрашено складними орнаментами, що могли нести 
символіку. Для нанесення на нього орнаменту використано спеціально 
виготовлені фігурні інструменти.

Виявлені також посудини, що є, на думку Бориса Магомедова, 
імітацією відер. Одне з них оздоблено чотирма концентричними 
пружками (мал.64: 1).

На рідкісний посуд нанесено складні піктографічні зображення, 
які Борис Рибаков [214] та Іван Щегельський [300] вважають 

Мал.63 Одновухі глечики. Глина, гончарний круг, вдавлення, ритування, наліплення, лискування,  
димлення. Черняхівська культура. Кінець ІІІ – IV століття. За Борисом Магомедовим  
та Андрієм Обломським [140, с.210-212, рис.10: 1,2,7; 11: 6,7; 12: 3; 171, с.198, рис.49: 2]

Мал.64. «Відро» (1)  
та кубкоподібні  
вироби. Глина, гончарний круг, 
вдавлення, наліплення, лиску-
вання, димлення. Черняхівська 
культура. Кінець ІІІ–IV століття. 
За Борисом Магомедовим  
[140, с.214, рис.14, 15]
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календарними. Подібний сенс може мати зображення на великій мисці 
з трьома вухами, виявленій біля с.Жовнин (мал.62: 4) і кубкоподібній 
посудині, знайденій біля м.Суми (мал.98). 

Прості орнаменти – концентричні смуги вдавлень та хвилясті лінії – 
зображували й на окремих кружалах [171, с.208, рис.59: 7].

Будучи привнесеним ззовні носіями провінційно-римських 
гончарних традицій, гончарство черняхівської культури, проіснувавши 
на Лівобережжі Дніпра близько двох століть, безслідно зникло.

2.4.2. Ранні слов'яни
Наприкінці ІV–V століть на території Дніпровського 

Лісостепового Лівобережжя з’явилися пам’ятки, що поєднували риси 
пізньокиївських і ранньоколочинських старожитностей, які 

Мал.65. Фрагменти посуду.  
Глина, ліплення, вдавлення.  
Ранні слов'яни.  
Кінець ІV–V століття.
За Ростиславом Терпиловським 
[260, с.46-47]

загальноприйнято вважати слов’янськими [260, с.46-47]. З цього часу 
до кінця VII століття більшість місцевих глиняних виробів декором не 
вирізнялися. Лише в одиничних випадках оздоблювався край вінець 
посуду пальцевими (мал.65) защипами чи вдавленнями (переважно 
нігтьовими) [250, с.30, 39].

На окремих великих посудинах для зберігання їстівних припасів 
пеньківської культури (середина VII століття) зафіксовано наліплені 
концентричні пружки попід краєм вінець. На одному унікальному 
фрагменті стінки посудини зображено круг з п’ятьма променями, що 
від нього відходять (автори розкопок вважають зображення солярним, 
хоча воно може бути й антропоморфним [172, с.7, 14, рис.3: 3]).
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Складніші зображення зафіксовано на окремих глиняних кружалах 
(мал.66). Зокрема, на виробі з поселення Сенча (перша половина  
V століття) зображено малюнок, що складається з двох зон (мал.66: 1).

Основою композиції в обох ярусах є ламана лінія, нанесена за 
допомогою округлих вдавлень. Верхній її ярус складається з 7 ланок (46 
вдавлень), нижній з 13, розділених спеціальними знаками (особливо 
виділеною хвилькою і прямим хрестом) на 7 і 6. Одну ланку зображено 
над лінією додатково [260, с.48, рис.4: 1]. На інших кружалах із цього 
поселення нанесено групу безсистемних вдавлень (53 елементи), 
вдавлення, погруповані по 5 та 2 елементи, повернуту вправо свастику, 
прямі хрести та хвильки (мал.66: 2-4). 

Така ситуація була типовою й для основної території поширення 
пам’яток київської культури. Зокрема, на одному з найбільших 
слов’янських поселень Подесення Олександрівка 1 (Чернігівщина) 
лише близько 0,2% від виявлених фрагментів кераміки пізнього етапу 
київської культури (друга половина ІV – початок V століття) мала 
декор у вигляді «насічок» по краю вінець чи наліпленого пружка попід 
ними. Натомість, орнаментовано три біконічні кружала місцевого 
виготовлення: перше – насічками по ребру основи та вершини, друге – 
прямим хрестом на бічній поверхні, і третє – таким же хрестом і відрізком 
плавної хвилястої лінії під ним (мал. 66: 8-10). Усі орнаментовані вироби 
знайдено в одному житлі (№33), в якому виявлено аж 15 (!) кружал.  

Мал.66. Кружала та їх фрагменти. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Сенча (Полтавщина)  
та Олександрівка 1 (Чернігівщина). Ранні слов'яни. Кінець ІV–V століття. За Ростиславом  
Терпиловським і Олександром Шекуном [259, с.55, рис.9: 1, с.71, рис.25: 12-15; 260, с.48, рис.4]
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У ньому ж знайдено два орнаментовані кружала черняхівської культури 
(мал.66: 5-6). Зазначимо, що на поселеннях пізнього етапу існування 
київської культури черняхівські імпорти непоодинокі. Зокрема, на 
поселенні Олександрівка і їхня кількість у різних спорудах складала 
від 1 до 39,3%, в тому числі – орнаментоване кружало (мал.66:7) й 
фрагменти посуд [259, с.3, 6, 9, 10, 20, 31, 71].

2.4.3. Салтівська культура
У VII–IX століттях відбулося чергове піднесення рівня 

орнаментування глиняних виробів Лівобережної України. Одним з 
яскравих явищ у цьому процесі була салтівська (салтово-маяцька) 
культура (VIII–X століття). Вона мала державний характер, 
репрезентуючи в цілому культуру різноетнічних утворень, залучених 
в орбіту Хазарського каганату [251, с.59]. Восьме століття – ключовий 
період в історії матеріальної культури хозар, що відзначився появою 
одного з найбільш яскравих явищ раннього середньовіччя Східної 
Європи – салтівської культури – державної культури Хазарського 
каганату. Основну роль у появі цієї культури відіграли етнічні хозари. 
Займаючи прикаспійські степи від Дагестану до Заволжя й контролюючи 
східну частину Північного Кавказу, вони сформували тут єдине обличчя 
матеріальної культури.  Загалом воно характеризується проникненням 
аварських і візантійських форм в матеріальну культуру знаті й рядового 
населення, а також розвитком хозарських орнаментальних мотивів. 
Хазарське населення з'явилося в бассейні Сіверського Дінця в 40-х роках 
VIII століття, після війни 737 року. Верхня межа салтівської культури 
уточнена по знахідці саркельського скарбу з найпізнішою монетою 943–
954 років, що археологічно підтвердив знищення Саркела Святославом 
у 965 році. Але оскільки саркельскі матеріали дещо відрізняються від 
салтівських басейну Сіверського Дінця, питання про верхню межу 
останніх лишається відкритим [112, с.111-136].

Кераміку салтівської культури з території Лівобережної України 
найбільш досліджено Костянтином Красильніковим. Його роботами 
охоплено пам’ятки басейну річок середньої течії Сіверського Дінця 
[122] – основної території розповсюдження пам’яток цієї культури. 
Враховано матеріали з близько 400 поселень та 40 могильників 
салтово-маяцької культури, розташованих на площі близько 36 тисяч 
квадратних кілометрів.

Усі поселення дослідник, залежно від ступеня осілості мешканців, 
поділив на три типи: стійбища, кочовища, селища. Кераміку з них за 
функціональним призначенням погрупував у чотири групи: кухонний, 
столовий, тарний посуд і вироби спеціального призначення. Дослідник 
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констатував, що Подонеччя займало досить важливе місце на хозарській 
периферії. Високоякісний кухонний посуд виготовляли в гончарних 
майстернях, виявлених на кількох селищах [121].

В одній зі статей дослідник проаналізував кухонну кераміку та 
близькі до неї казани з внутрішніми вухами (96 цілих виробів), 
невелику за об’ємом ліплену тару та глиняні вироби спеціального 
призначення (81 виріб), денця зі знаками-таврами (380 екземплярів). 
На його думку, значну частину досліджених виробів було виготовлено 
в гончарних майстернях біля сіл Підгаївка, Новолимарівка та Рогалик. 
За технологією виготовлення, він виокремив дві групи посуду: ліплений 
та виготовлений за допомогою гончарного круга. У тексті статті він 
відзначив і існування виробів «підправлених» на крузі, характеризуючи 
їх серед ліплених. Зробив висновок, що в салтівський час комплекси 
кераміки Сіверського Дінця прямо залежали від загального стану 
господарства і ступеня осілості населення. З наведених Костянтином 
Красильніковим даних помітно, що, чим осілішим було населення, тим 
більший був відсоток виготовленої на крузі кухонної, столової лискованої 
та тарної кераміки. І в похованнях трьох з чотирьох проаналізованих 
Костянтином Красильніковим могильників, супутніх аналізованим 
поселенням, кухонного посуду, виготовленого на гончарному крузі, 
було більше, ніж ліпленого, у 3-7 разів.

До ліпленого кухонного посуду дослідником віднесено горщики, 
корчаги, казани, сковорідки, жарівні. Раніші з горщиків було 
орнаментовано навскісними вдавленнями по краю вінець. Стінки 
переважно не орнаментувалися. Пізніші орнаментувалися насічками 
або вдавленнями по краю вінець, а на стінках іноді наносилися 
ритовані прямі та, в одному випадку, хвиляста лінії (мал.67: 2). Вважаю, 
що ритований орнамент на такі горщики наносився на обертовому 
пристрої. Невеликі (висотою 35-40 см, об’ємом 12-16 літрів) «корчаги» 
найчастіше прикрашалися насічками по краю вінець. 

Від ліплених казанів (невисоких (25-30 см), але широких (до 30-
35 см) посудин) з внутрішніми вухами (мал.68) збереглися лише 
нечисленні фрагменти, знайдені в нижніх шарах поселень. Орнамент 
на них складається з горизонтальних смуг, нанесених зубчастим 
інструментом на стінках, і вдавлень ним по краю вінець. Казани, але 
сформовані на гончарному крузі, побутували і в подальшому.

Сковороди, як і казани, були нечисленними (мал.67: 5). За 
технологією виготовлення вони поділяються на дві підгрупи – ліплені 
та підправлені на гончарному крузі. Ліплених знайдено значно більше. 
Їхні вінця іноді прикрашалися вдавленнями. Жарівні та вироби 
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спеціального призначення 
(світильники, «опорні 
піраміди», покришки) не 
орнаментувалися.

Варто виокремити 
рідкісні (відомо п’ять 
екземплярів) мініатюрні 
банкоподібні посудини, які 
Костянтин Красильніков 
відносить до кухонного 
посуду. На мою думку, їх 
варто виокремлювати в 
окрему групу, адже в таких 

виробах готувати страву недоцільно. Проаналізувавши сліди від пальців 
людей, дослідник зробив висновок, що їх ліпили діти. На жаль, цього 
аргументу недостатньо. На боках окремих з них, коли ті були вогкими, 
на думку Костянтина Красильнікова, діти зобразили тварин і птахів 
[122].

Основним елементом оздоблення кухонного посуду, виготовленого 
на гончарному крузі (горщики IX – початку X століття об’ємом 0,8–6 
літрів), були концентрична горизонтальна хвиляста та багаторядні 
концентричні прямі лінії на стінках, нанесені зубчастим інструментом.

Частина посуду, виготовленого на гончарному крузі, мала тавра 
(мал.69). Костянтин Красильников порахував, що серед кухонного 
посуду таврованого було близько 18% від загальної кількості, серед 
столового лискованого – 6,5%, тарного – 1,5%. Дослідник виокремив  
8 типів тавр з підтипами:

• тип I – тавра, в основі яких зображено коло (близько 68% від 
врахованих;

• тип II – хрестоподібні тавра (7,7%);
• тип III – тавра-«штампи» (13,4%);
• тип IV – тавра-«знаки» – зірка (1,3%);

Мал.67. Горщики (1–4),  
сковорідка (5) та казан (6).  
Глина, ліплення, гончарний круг, 
ритування, вдавлення. Салтівська 
археологічна культура. VIII–ІX століття. 
За Костянтином Красильніковим  
[122, с.170-177]
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• тип V – тавра, на яких зображено людину (4%);
• тип VI – тавра, на яких зображено тварин і птахів (2,1%);
• тип VIII – інші індивідуальні зображення (1,8%).

Відзначено непоодинокість знахідок посудин (від 3 до 25) з 
відтисками одного тавра. Найбільш розповсюдженими таврами були 
зображення кіл або хрестів [122].

Цікавими є результати дослідження гончарної майстерні в урочищі 
Роганина біля села Верхній Бишкин у Харківщині (басейн Сіверського 
Дінця), розташованому на межі степу й лісостепу, де осілі племена 
інтенсивно контактували з кочовими й напівкочовими. За наявними 
фрагментами імпортних амфор VIII–IХ століть Володимир Колода 
датував її IХ століттям. Тамтешні ремісники займалися металургією й 
гончарством: розкопано два невеликі (тимчасові) житла, 4 гончарних і 6 
металургійних горнів, які містили значну кількість бракованих виробів. 
Варто зауважити, що таке поєднання двох ремесел відоме й з інших 
пам’яток салтівської культури. Зважаючи на знахідки, Володимир 
Колода інтерпретував дану пам’ятку як ремісничий центр салтівської 
археологічної культури, який задовольняв господарчі потреби значної 
сільськогосподарської округи в кричному залізі й гончарному посуді 
[111]. Такий висновок вірогідний, але потребує додаткової аргументації. 

Фрагменти посуду (близько 3000) знайдено в горнах, передгорнових 
і господарських ямах. Усі вони належать виробам, виготовленим на 
гончарному крузі. Понад 90% з них походять від кухонних горщиків, що 
свідчить про спрямованість виробництва на випуск саме цих виробів. 

Мал.68. Фрагмент казана.  
Глина, ліплення, вдавлення.  
Урочище Роганина біля села  
Верхній Бишкин. Харківщина.  
Салтівська археологічна культура.  
VIII–ІX століття. За Володимиром  
Колодою [111, мал.4]
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Виявлено значну кількість денець з таврами, які представлені серіями 
зображень, не відомих за межами пам’ятки. Окрім горщиків, на пам’ятці 
знайдено фрагменти орнаментованих глеко- й амфороподібних 
посудин.

Горщики здебільшого прикрашалися ритованими лініями, 
розташованими на тулубі через невеликі проміжки від плечей майже до 
денця. Для цього використовували 4-5-зубчасті інструменти. Великий 

посуд часто оздоблювався навскісними 
вдавленнями пальцем чи стрижнем по 
краю вінець. У поодиноких випадках 
ритовані лінії нанесені багатозубим 
інструментом, були хвилястими. 
Один горщик, що вирізнявся з-поміж 
інших за складом формувальної 
маси і значною товщиною стінок, був 
орнаментований ламаною ритованою 
лінією.

Столовий посуд вирізнявся 
здебільшого сірим кольором поверхні, 
наявністю лискування, орнаментацією 
лискованими чи вдавленими лініями, 

використанням вертикальних, нахи-
лених та прехрещених елементів 
[8, с.221-223]. Перші майстерні 
для виготовлення такого посуду в 

Мал.69. Тавра на кубку та «кружці». Глина, гончарний круг, лискування, вдавлення.  
Могильник Красна Гірка. VIII–X століття. Харківщина. Фонди Музею археології та етнографії  
Слобідської України, №103/ІІ–89 та №241/91

Мал.70. Глечик. Глина, гончарний круг,  
лискування, вдавлення. Велика Кохнівка,  
Полтавщина. Салтівська культура.  
VIII–X століття. Експозиція Полтавського 
краєзнавчого музею, А 1918
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Мал.71. Глеки. Глина, гончарний круг, лискування, наліплення.  
Околиці с.Мачухи, Полтавщина. Кінець VIІ – початок VIІІ століття.  
Експозиція Полтавського краєзнавчого музею, А 998; А 999



126

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

Лівобережній Україні (у балці Канцерка (сучасна Запорізька область) 
та біля с.Мачухи (Полтавщина)) датуються кінцем VIІ – початком VIІІ 
століття [195] – тобто часом, що передував утворенню Хазарського 
каганату. 

Їхні конструкція та продукція (мал.71) засвідчують високий 
рівень володіння гончарною технологією, сформованою поза 
межами України, напевно, в Азії. Наприклад, смугасте лискування 
використовувалося в кераміці Хорезму з перших століть нашої ери [46, 
с.195], було характерним для посуду, синхронного салтівсько-маяцькій 
археологічній культурі Уйгурського каганату (Центральна Азія) [238, 
с.52, 140, рис.30: 1]. Цікаво, що на тогочасних поселеннях Лівобережної 
України продукції цих майстерень майже не знайдено. Напевно, вони 
задовольняли потреби кочового населення. 

2.4.4. Волинцевська й роменська культури
У VIIІ столітті оздоблення глиняних виробів значно збагатилося і в 

слов’ян. Хоча кухонний посуд орнаментували переважно як і в попередній 
період – вдавленнями та защипами на вінцях [250, с.53, рис.24: 4,8; 251, 
с.60, рис.1]. Але з’явився посуд (мал.72), виготовлений на гончарному 
крузі з ретельно загладженою та лискованою поверхнею, оздоблений 
лискованими, ритованими та відтиснутими горизонтальними й 
вертикальними прямими, хвилястими, перехрещеними лініями та 

Мал.72. Горщики. Глина, гончарний круг,  
лискування, ритування. Волинцевська  
культура. VIII століття. За Миколою Макаренком  
та Віктором Приймаком [142, с.38, 53, рис.21, 22, 
27, 30; 197, с.62, рис.10]
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такими, що складаються з кутоподібних елементів [250, с.53, рис.24: 1,2; 
251, с.60, рис.1].

Такі новації поширилися на пам’ятках волинцевської культури та 
пастирського типу. Зокрема, на поселенні біля с.Волинцеве (Сумська 
область) посуду з лискованим орнаментом – 10,5% від загальної кількості 
[188, с.199]. Окрім того, на пам’ятах сахнівсько-волинцевського типу 
виявлено поодинокі, явно імпортні лисковані посудини «пастирського 
типу», виготовлені на гончарному крузі. Зокрема, виявлену на 
поселенні Засулля (ур. Лящівка-1) посудину прикрашено  на тулубі 
двома концентричними хвилястими, нижче – прямою лінією, що 
обмежує смугу з заштрихованих ромбів [223, с.88, рис.2]. На поселенні 
Олександрівка 1 (Подесення) виявлено великий горщик (висота і 
діаметр опуку 27 см), верхню частину (плечі та опук) якого прикрашено 
вертикальними лискованими лініями. Нижню – прямими й хвилястими 
горизонтальними лініями [259, с.40, с.98, рис.52: 8].

Появу такого декору на посуді більшість дослідників пов’язує з 
впливом салтівської культури [195, с.30], з представниками якої носії 
традицій волинцевської культури тісно контактували. Щоправда, 
Олег Приходнюк, проаналізувавши оздоблення посуду Пастирського 
городища (Правобережжя Дніпра, остання чверть VІІ – середина VIIІ 
століття) доводив, що генетичні корені посуду, оздобленого декором 
з лискованих ліній, знаходяться в Балкано-Дунайському регіоні. На 
його думку, на Пастирському городищі такий декор з’явився раніше, 
ніж у салтівській археологічній культурі, а на східні землі потрапив у 
результаті міграційних рухів слов’ян (зі сходу на захід і назад на схід), 
що мали місце в VІ–VII століттях [198, с.158-164].

Як вважає Олег Сухобоков, традиції орнаментування глиняного 
посуду волинцевської культури були продовжені носіями роменської 
археологічної культури. Роменська археологічна культура, що датується 
в межах кінця VIIІ – початку Х століття, мала локальний характер 
(поширювалася здебільшого на території Дніпровського Лівобережжя) 
[251, с.59, 62]. Але її посуд мав своєрідну, відмінну від волинцевського, 
орнаментацію. По-перше, припинилося виготовлення столових 
лискованих виробів. По-друге, під час орнаментації кухонного посуду 
почалося використання складніших композицій. Особливо це помітно 
на пізньому етапі існування роменської культури (Х – початок ХІ 
століття).

Наприклад, під час розкопок посаду літописної Лтави найбільше 
декорованих виробів зафіксовано серед горщиків (87,3% від загальної 
кількості) – цей вид посуду найбільш розповсюджений на пам’ятці. 
Серед сковорід декор нанесено лише на 12%. Оксана Коваленко 
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Мал.73. Горщики. Глина, ліплення, ритування, вдавленя. Волинцевська  
культура. VIII століття [197, с.60, рис.8] та ранній період роменської культури. 
VIIІ–ІХ століття [139, с.209, рис.103]

виокремила 6 типів (36 варіантів) орнаментальних композицій (мал.74) 
на ліплених горщиках, один тип (4 варіанти) орнаментації посуду, 
виготовленого за допомогою гончарного круга, і один тип (3 варіанти) 
орнаментації ліплених сковорідок. Прикрашеним виявився й один 
фрагмент глибокої миски.

Посуд орнаментувався здебільшого на краю вінець, на плечах і 
шийці. Серед елементів орнаментів переважали одинарні й подвійні 
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концентричні ламані хвилясті лінії. Інші елементи – навскісні та 
вертикальні паралельні відрізки, смуги округлих вдавлень, прямих і 
навскісних хрестів зустрічаються в більшості об’єктів, але у невеликій 
кількості. На краю вінець горщиків зі сковорідок наносили виключно 
смуги навскісних вдавлень. Вінця однієї з сковорідок зовні прикрашено 
рядом навскісних вдавлень інструмента з намотаною ниткою, а 
зсередини – відтисками нігтя. 

Серед інструментів, за допомогою яких наносився орнамент, кількісно 
домінував стрижень з намотаною товстою ниткою. Використовувались 
також інструменти з округлими чи зубчатими робочими поверхнями. 
Зафіксовано пальцеві та пальцево-нігтьові вдавлення. Цікавим 
є використання для нанесення вдавлень металевого спірального 
скроневого кільця.

Мал.74. Зведена таблиця композицій орнаментів на посуді роменської культури  
з посаду Лтави. За Оксаною Коваленко [104, с.80, рис.1]
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Проаналізую кілька комплексів з посаду літописної Лтави, де 
знайдено найбільше фрагментів орнаментованого глиняного посуду 
(ями №1-2, житла 10, 11, 13 з розкопок 1997 року). Всі ці комплекси 
за асортиментом орнаментів подібні між собою. Найбільше серед 
фрагментів оздоблено ламаними хвилястимим лініями (якщо в 
комплексі наявні т.з. «ранньогончарні» посудини (наприклад, житло 
№11)) і плавною хвилястою.

У кожній з груп (окрім ями №11) є від 1 до 3 фрагментів з зображеними 
прямими чи навскісними хрестоподібними знаками, смугами похилих 
чи прямих паралельних відрізків. В окремих групах наявні по одному 
фрагменту посудин зі смугою відтисків скроневого кільця (яма №2) чи 
кутоподібних елементів (житло №10 і 11).

Складається враження, що різні господарки мали подібний набір 
посуду з визначеним орнаментом, серед яких переважали горщики з 
зображенням хвилястих ліній. 

На пізньому етапі існування роменської культури з’явилися горщики, 
виготовлені на гончарному крузі (ймовірно, ручному). З’явилася 
можливість швидко декорувати вироби, але разом з тим їх орнаментація 
значно спростилася – залишилися переважно лише прямі та хвилясті 
горизонтальні лінії, які наносили вже на всю бічну площину посудини 
[102, с.77-80].

2.4.5. Доба Руси
Тривала з кінця ІХ до 30-х 

років ХІІІ століття. На території 
Лівобережної України (де мешкали 
переважно сіверяни) посуд руського 
типу почав поширюватися в Х 
столітті шляхом експорту чи через 
функціонування сезонних або 
тимчасових майстерень. Місцеві 
майстри реагували на ці новації [195, 
с.30]. Одним з проявів взаємовпливів 
може бути горщик з Лтави (мал.75), 
виготовлений за допомогою 
гончарного круга. Він прикрашений 
по всій поверхні горизонтальними 
ритованими  лініями (6 штук) та 
двома хвилястими у верхній частині 
(на опуці) [157, с.49-55].

Мал.75. Горщик. Глина, гончарний круг, 
ритування. Полтава. Доба Руси.  
Х – початок ХІ століття. За Костянтином  
Мироненком [157, с.51, рис.1:1]
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Як слушно зазначив Вітольд Ауліх 1977 року, «введення кружальної 
техніки помітно вплинуло на спосіб прикрашання глиняного 
посуду, значно звузило коло декоративних елементів, які звелись, 
головним чином, до горизонтально розміщених прямих і хвилястих 
ліній, нанесених гострим одно- або багатозубчастим знаряддям 
(гребінцем). Рідше трапляється орнамент у вигляді наколів, насічок 
і… відбитків штампиків» [9, с.68].

Мал.76. Фрагменти посуду. Глина, гончарний круг, ритування, вдавлення. Полтава.  
Доба Руси. Х – початок ХІ століття (1 – кінець Х – початок ХІ століття, 2-3 – середина –  
кінець ХІ століття, 4-5 – ХІІ–ХІІІ століття, 6 – середина ХІІІ–ХІV століть). За Костянтином  
Мироненком та Олександром Супруненком [158, с.146, рис.2: 2, с.148, рис.3:1, с.146, рис.2:2]
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І справді, саме так прикрашалася більшість горщиків ХІ – початку 
ХІІІ століть. Але помітна тенденція до спрощення декору. Впродовж 
XI століття використовувалися багатші композиції, техніка вдавлення 
різними інструментами та ритування, декорувалася досить часто вся 
зовнішня поверхня виробу. Пізніше орнаментація посуду складалася з 
концентричних прямих (від 1 до 14) і хвилястих ліній на вінцях і плечах. 
Окрім цього, використовувалися смуги вдавлень різної форми [156, 
с.68, рис.3].

Рідкісною знахідкою на пам’ятках давньоруського часу Лівобережного 
Лісостепу України є виготовлена на гончарному крузі фрагментована 
орнаментована покришка Х–ХІ століть. На її поверхні було зображено 
рельєфні концентричні пружки, розчленовані насічками [246, рис.2].

Орнаментованого посуду у добу Руси було більше, ніж 
неорнаментованого. Цікавими є тавра на денцях. На посаді літописної 
Лтави, серед кількатисячної колекції фрагментів посуду, під час 
розкопок 1997-1998 років знайдено всього близько півтора десятка 
таврованих денець (близько одного відсотка від загальної кількості 
фрагментів), датованих ХІ–ХІІІ століттями. Найчастіше вони мали 
в основі хрест і коло (мал.77), інші зображення (свастика, «колесо 
з вісьмома спицями») були поодинокими [159, с.30-33]. В одного з 
горщиків ХІІ століття тавро мало вигляд тризуба [246, с.23, рис.4].

Зокрема, на городищах Воїнь (мал.78) і біля села Броварки знайдено 
полив’яні фляндровані писанки. Зважаючи на складну технологію їх 
декорування [143, с.142-143], яка не має коренів у місцевому гончарстві, 
є підстави вважати ці вироби привезеними, ймовірно, з Києва.

На півночі Лівобережної України виявлено значну кількість 
фрагментів полив’яної кераміки. Зокрема, в Любечі (Чернігівщина), 
переважно на місці княжого двору й прилеглих до нього споруд 
зібрано близько 400 черепків, покритих переважно зеленою, рідше 
жовтуватою поливою зсередини і зовні. Прикрашалися різні за 
формами вироби: горщики, миски, посудини для пиття, глеки. 
Полив’яні вироби за формою й орнаментами не відрізняються від 
неполив’яних [144, с.230]. У Лівобережному Лісостепу України 
знахідки таких виробів – рідкісні.

Таким чином, з останньої третини VIІ тисячоліття до н.е. до  
VI століття до н.е. декор на глиняних виробах з пам’яток Лівобережної 
України був багатим і різноманітним. Виникнувши в добу неоліту разом 
з гончарством, він постійно змінювався. Періоди його поступового 
розвитку чергувалися з періодами піднесення (використовувалася 
більша з попереднім і наступним періодами кількість елементів та 
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Мал.77. Денця посуду. Глина, гончарний круг, вдавлення. Полтава. Доба Руси.  
ХІ–ХІІІ століття [159, с.31, рис.1]

мотивів орнаментів, багатші їх композиції) чи спаду або і взагалі 
занепаду. За цими змінами, на мою думку, в досліджуваний час можна 
виокремити 11 періодів. 

Перший період – остання третина VІІ тисячоліття до н.е. (початок 
доби неоліту) характеризується появою на досліджуваній території 
гончарства й одночасного формування системи орнаментації глиняних 
виробів, що використовувалася до ХVІ століття – заглиблених 
геометричних зображень. 

Другий період, VІ тисячоліття до н.е. (за Валерієм Маньком) (ранній 
неоліт, середній етап розвитку дніпро-донецької культури, період її 
розквіту) [147, c.50-51] характеризується розвитком декору глиняних 
виробів як за рахунок внутрішньої еволюції, так і за рахунок запозичень 
ідей ззовні. Внаслідок цього поширилися складні композиції з 
багаторядних смуг геометричного орнаменту – відбулося перше 
піднесення орнаментування глиняних виробів.
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Третій період, V – 
початок ІІІ тисячоліття 
до н.е., характеризується 
збідненням орнаменталь-
них композицій, нанесен-
ням їх переважно у верхній 
частині посудини. Разом 
з тим, продовжилося 
використання майже всіх 
орнаментальних елементів 
та інструментів, що 
з’явилися в перший період 
історії розвитку орнаментів. Наприкінці даного періоду (доба ранньої 
бронзи) поширилися тенденції до суцільного орнаментування посуду, 
хоча композиції орнаментів були нескладними.

У четвертий період (друга половина ІІІ – перша половина ІІ 
тисячоліття до н.е., доба ранньої – початок доби пізньої бронзи, час 
існування середньодніпровської, катакомбної, бабинської та раннього 
етапу зрубної культури) відбулося друге піднесення орнаментування 
глиняних виробів як за рахунок елементів, властивих попередньому 
часові, так і за рахунок зовнішніх запозичень. Наприклад, новими 
елементами стали зображення кіл та дуг та багатопружкова 
орнаментація посуду, піктографічні зображення.

Період другої половини ІІ – початку І тисячоліття до н.е. (п’ятий 
період, кінець доби середньої – пізньої бронзи) характеризується 
значним спрощенням декору глиняних виробів. Переважно 
використовувалися прямі концентричні смуги орнаменту.

Наприкінці VIIІ – у першій половині VІ століття до н.е. (шостий 
період, початок доби заліза) відбулося третє піднесення декорування 
глиняних виробів за рахунок зовнішніх запозичень (переважно з 
території Правобережної України), що проявилося у виготовленні 
багато декорованого лискованого зачорненого столового посуду з 
заглибленим орнаментом, досить часто заповненим білою речовиною.

Упродовж наступного, сьомого періоду історії декорування глиняного 
посуду (ІІ половина VI століття до н.е. – перша половина ІІІ століття, 

Мал.78. Писанки. Глина, ліплення, 
фляндрівка, полива. Городище Воїнь. 
Полтавщина. Доба Руси.  
ХІ–ХІІІ століття. Експозиція  
Археологічного музею, Київ.
Фото Анатолія Щербаня
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разом зі зникненням кількох типів лискованого глиняного посуду, 
орнаментація кераміки значно спростилася, обмежившись смугою 
вдавлень чи проколів по краю вінець або попід ними та рідкісними 
наліпленими пружками чи виступами.

Восьмий, короткочасний період історії оздоблення глиняного посуду 
(ІІ половина ІІІ – ІV століття) відзначається четвертим піднесенням його 
декорування, пов’язаним з західними впливами. У цей час на території 
Лівобережної України (черняхівська культура) поширилася невластива 
досі техніка виготовлення посуду – на гончарному крузі, горни для 
випалювання посуду. Разом з нею розповсюдився лискований посуд, 
окремий з якого мав вишуканий декор. Поряд з цією культурою існували 
ранньослов’янські утворення, глиняний посуд яких орнаменувався 
досить рідко, перважно смугою вдавлень по краю вінець. Багатше 
декорувалися окремі кружала.

У дев’ятий період (V–VІІ століття) відбувся спад декорування 
глиняного посуду, настільки масштабний, що найпростіший декор 
– наліплений пружок та вдавлення по краю вінець – наносився на 
поодинокі посудини. 

Десятий період (кінець VIІ–ХІ століття) історії декорування 
глиняного посуду розпочався з появи на території Лівобережної України 
носіїв південно-східних гончарних традиції – аланів, та утворення 
Хазарського каганату. Разом зі східними типами посуду та технологією 
виготовлення виробів на гончарному крузі було привнесено нові 
орнаменти – для кухонного посуду вдавлені, для столового, лискованого 
– вдавлені та лисковані. Орнаментація глиняного посуду ускладнилася 
й у сусідніх з каганатом слов’янських (волинцевській та роменській) 
археологічних культурах. Це було п’яте піднесення орнаментування 
глиняного посуду.

Одинадцятий період (ХIІ – перша половина ХІІІ століття) 
характеризується використанням посуду з одноманітним декором – 
концентричними прямими й хвилястими ритованими чи вдавленими 
лініями, розташованими переважно на опуку та плечах виробів.

Проаналізувавши історію розвитку декору глиняного посуду 
Лівобережної України можна зробити висновок, що піднесення в його 
оздобленні відбувалися за різних економічних умов та вірувань через 
приблизно однакові проміжки часу – близько 1000 років. Тривали 
вони зазвичай упродовж двох-трьох століть. Винятком є друге та 
четверте піднесення. Винятковість другого пояснюється недостатньою 
розробленістю хронології та вивченістю пам’яток доби неоліту, що не 
дозволяє виокремити в ньому дрібніші періоди.
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Наносилися зображення на посуд і кружала всіх типів. Але, разом 
з тим, уже в ІІІ тисячолітті до н.е. виокремлювалася група посуду, яка 
орнаментувалася найбільше, а орнаменти на ній були найскладнішими. 
Археологи обґрунтовано вважають її призначеною для пиття («чаші», 
«кубки», «черпаки») та, наприкінці доби бронзи – початку доби 
раннього заліза, – для зберігання напоїв («корчаги»). Посуд для 
приготування їжі – горщикоподібні вироби орнаментували простіше. 
Притому, саме цей посуд був найбільш стабільним за декором, першою 
змінювалася орнаментація посуду для рідини. Миски та інші посудини 
орнаментували нечасто і здебільшого просто.

В історичних і мистецтвознавчих науках досить часто керуються 
думкою, що орнамент є одним з найбільш стійких показників етнічної 
культури і, відповідно, одним з найбільш стійких носіїв інформації 
про етнокультурну історію народу, про субстрактні та суперстратні 
компоненти в його етногенезі. Але для такого однозначного підходу щодо 
глиняних виробів немає достатніх підстав, оскільки питання розвитку 
орнаментики в умовах взаємодії етнічних культур, особливо при різниці 
їх господарсько-культурних типів залишаються, на жаль, зовсім не 
дослідженими, що досить обмежує коректне використання традиційної 
орнаментики як етногенетичного джерела [33, с.80]. Загальноприйнято 
вважати, що орнаментика розвивається й збагачується як в результаті 
внутрішніх (ендогенних) процесів, так і шляхом взаємодії з культурами 
інших етносів (дифузії). Шляхи запозичень зараз виявити складно, але 
теоретично можна виокремити три основних:

• коли майстер – носій однієї традиції – переселявся в середовище 
іншої;

• коли виріб потрапляв у результаті обміну;
• коли гончар запозичував форму чи декор, що йому сподобалися.
Наведені вище матеріали, на мою думку, засвідчують пріоритетність 

для населення Лівобережної України першого шляху. Відповідно, 
унікальних, притаманних лише для археологічних культур 
досліджуваної території технік орнаментації й орнаментальних 
композицій відомо мало. Більшості зображень на аналізованих виробах 
з пам’яток Лівобережного Лісостепу України знайдено аналогії на 
подібних виробах, а також глиняному посуді з інших територій Європи 
і Передньої Азії.

Запозичення форм і декору глиняних виробів носіями однієї 
археологічної культури від іншої прослідковується вже в добу неоліту. 
Але основний асортимент виробів залишався своєрідним. Це свідчить, 
що такі вироби могли потрапляти з однієї археологічної культури в іншу 
в результаті обміну. Якщо ж новації проникали в місцеве середовище, 
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змішуючись з місцевими традиціями і в результаті створювалися 
синкретичні види декору, це свідчить про наявність контактів між 
населенням, переселення майстрів – носіїв певних культурних традицій 
в іншоетнічне середовище тощо.

За досліджуваний період зафіксовано кілька моментів, коли, на мою 
думку, можна говорити про безпосереднє переселення на територію 
Лівобережжя значної кількості майстрів – носіїв певної традиції в 
орнаментуванні посуду, що спровокували піднесення декорування 
кераміки. Зокрема, це виразно помітно на пам’ятках раннього етапу 
катакомбної культури, ранньозрубного часу, доби пізньої бронзи, 
Поворскля початку доби раннього заліза, черняхівської та салтівської 
археологічних культур. Саме в цих культурах з іншої території 
переносився комплекс гончарних традицій (техніка виготовлення, 
декорування, форми глиняних виробів), не характерний для місцевого 
населення попереднього часу. До речі, змінювалися також інші аспекти 
матеріальної й духовної культури, з’являлося населення з новими 
антропологічними рисами [зокрема, див.21, с.108-109]. Помічено, 
що тубільне населення не сприймало новацій в техніці виготовлення 
й декорування глиняних виробів у народів, де гончарна технологія 
була значно розвинутішою, будучи гарно знайомими з нею. Зокрема, 
населення початку доби заліза – у греків, носії культур ранніх слов’ян – 
у черняхівців, носії роменської культури – у салтівців тощо.

В орнаментальних композиціях більшості розглянутих  
археологічних культур територіальні відмінності були несуттєвими,  
що свідчить про надплемінний, загальнокультурний характер 
орнаменту.
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3.1. Історія технології декорування кераміки  
        в Лівобережній Україні

Основними техніками декорування, що використовувались на 
території України до кінця ХІІІ століття, були:

1) нанесення рельєфного декору:
1.1) вдавлювання,
1.2) ритування,
1.3) наліплювання,
1.4) витягування,
1.5) проколювання;
2) лискування;
3) заповнення (інкрустація);
4) нанесення мальованого декору:
4.1) мальовка,
4.2) фляндрівка;
5) поливання (глазурування).
На кераміці Лівобережної України останньої третини VIІ тисячоліття 

до н.е. – ХІІI століття, за рідкісними випадками, зафіксовано лише 
рельєфний декор і лискування. Варто зауважити, що рельєф є 
найдавнішим способом передачі зображень на глині. Ритованими є 
перші зображення, нанесені людиною в добу палеоліту на глиняних 
стінах печер [239, с.50-55]. Ритовані лінії нанесено на посуд з поселення 
Камкуроїва ІХ (Японія, датований 10215 роком до н.е.), а нігтьові 
вдавлення – на посуд з печери Івасіта (Японія, датований 9250 роком 
до н.е.) [129, с.87]. На посудинах культури Дзьомон (10000–7000 років 
до н.е.), декор складається з нігтьових вдавлень попід краєм вінець, 
наліпленого пружка з пальцевими вдавленнями нижче них і відтисків 
мотузка на тулубі [222, с.15]. Рельєфний орнамент наносився на посуд 
і в початкові періоди існування гончарства цивілізацій Близького 
Сходу та Середньої Азії [151, с.42, 70]. На Правобережжі Дніпра в добу 
енеоліту (середній етап трипільської культури, культури гумельниця, 
лендельська, лійчастого посуду, полгарська) використовувалися 
мальовані орнаменти, що тяжіють до західних від території України 
земель. Цікаво, що в трипільській культурі виокремлювалися два ареали. 
Західний, з переважаючим використанням мальованих орнаментів, і 
східний, де такий декор був менш розповсюдженим.



139

РОЗДІЛ IIІ Технологія декорування

Техніки нанесення рельєфного декору на кераміку в регіоні 
сформовалися вже на початку доби неоліту. Найбільш поширеними в 
оздобленні посуду, статуеток, кружал, котушкоподібних і блокоподібних 
виробів упродовж майже всього досліджуваного періоду були техніки 
вдавлювання стрижнями й пластинами з різними робочими 
поверхнями та ритування. У добу неоліту-бронзи, ритовані орнаменти 
використовувалися менш часто, ніж вдавлені [27; 21, с.33-34], на 
столовому посуді початку доби заліза, у черняхівській культурі та добу 
Руси – навпаки.

На пам’ятках пізнього етапу дніпро-донецької культурно-історичної 
спільноти та синхронних об’єктах культурно-історичної спільноти 
ямково-гребінцевої кераміки почалося використання для нанесення 
вдавлень нових інструментів – мотузок, і разом з ними – наліплених 
попід краєм вінець пружка чи смуги округлих виступів [256, с.38, рис.30: 
6,9, 13]. До речі, приблизно в цей же час пружки з’явилися і на посуді 
з пам’яток Північно-Західного Причорномор’я (ранньоенеолітична 
культура гумельниця) [89, с.70], степової частини Лівобережної України 
(середньостогівська культурно-історична спільнота) [7, с.361]. 

Епізодично вдавлення наносилися зсередини посуду таким чином, 
що назовні утворювалися смуги опуклостей – «перлин» [7, с.184, 
рис.51: 1,4,11; 168, с.41, рис.25: 1,2; 252, с.34]. Пізніше такий елемент 
декору зображували на окремих посудинах раннього етапу катакомбної 
археологічної культури [21, рис.18: 1], більш численних виробах кінця 
доби бронзи [21, с.107-108] та початку доби заліза.

У ямній та середньодніпровській культурах посуд, елементи декору на 
який наносилися за допомогою мотузок, став одним з найпоширеніших 
[27]. Традиції масового використання мотузок для декорування 
кераміки в цей час поширилися на широкій території Євразії. Зокрема, 
на Правобережжі Дніпра ними користувалися носії підкарпатської, 
почапської, городоцько-здовбицької та стжижовської культур. За цю 
особливість їх називають культурами «шнурової кераміки».

Близько другої половини ІІ тисячоліття до н.е. на території України, 
як і Центральної та Східної Європи загалом, переважання використання 
мотузок для нанесення декору припинилося. Хоча і пізніше, наприклад, 
у передскіфсько-ранньоскіфський час (для оздоблення посуду, кружал 
і блокоподібного виробу) та роменській археологічній культурі 
використовували інструменти з намотаною на тверду основу ниткою, 
відтиск яких схожий на відтиск мотузок.

Зазвичай на пам’ятках знаходять вироби, орнаментовані за 
допомогою різних технік та інструментів. Упродовж доби неоліту 
на посуді вони досить часто комбінувалися, пізніше – здебільшого 
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використовувалися для декорування різних посудин. Зокрема, на 
поселеннях середньодніпровської культури найбільше фрагментів 
кераміки орнаментовано мотузками (21-76% від загальної кількості 
орнаментованих виробів) і зубчастими інструментами (4,7-43% від 
загальної кількості орнаментованих виробів), найменше – стрижнем, 
переважно з прямокутною робочою поверхнею (13,6-20%), шляхом 
ритування (4,3-15%) й відтискання нігтів і пальців гочаря (2,2-6%) 
[27]. Наприкінці катакомбної культури знову почалося використання 
техніки наліплювання для зображення пружків та округлих виступів. 
Пружки (від одного, розташованого під краєм вінець, до дванадцяти, 
розташованих від краю вінець до дна, на одній посудині) наліплювали 

Мал.79. Фрагменти посуду. Глина, ліплення, наліплення, вдавлення.  
Катакомбна культура. ІІ половина ІІ тисячоліття до н.е. За Сергієм Берестнєвим  
[21, 192-194, 196, рис.33: 1; 34: 1,7,9; 35: 3, 8; 37: 3, 4]
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на зовнішню (мал.79) та, в рідкісних випадках, внутрішню поверхню 
посудини.

Від їх наступників, носіїв бабинської культури (мал.34-35), цей 
елемент декору до початку доби заліза був невід’ємним атрибутом 
кухонного посуду. Притому у післябабинські часи більше одного пружка 
на одну посудину наліплювали в одиничних випадках гончарі третьої 
чверті ІІ тисячоліття  до н.е., VІІ – початку VІ століть до н.е. [49, с.99] та 
гончарювали – в ІІІ–ІV століттях [140, с.214, рис.14, 15]. Упродовж ХІV – 
VІІ століть до н.е. іноді пружки зображали розімкнутими, з опущеними 
кінцями чи суцільними з навскісним відрізком (мал.80: 7,8) [288, с.111, 
мал.50: 3, с.150, рис.70: 11]. Подібні особливості зображення пружків у 
добу пізньої бронзи були притаманні й сабатинівській та білозерській 

Мал.80. Фрагменти горщикоподібного посуду. Глина, ліплення, наліплення, вдавлення.  
Зрубна культура. ІІ половина ІІ тисячоліття до н.е. (1-6), ХІV–XІІ століття до н.е. (7-12).  
За Сергієм Берестнєвим [21, с.251, 253, 255, 256, 260, рис.92: 7,9,11; 94: 9,10; 96: 3; 97: 2,7,8; 101: 5,10].
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культурам Північного Причорномор’я, а на початку доби заліза – 
пам’яткам Дніпровського Лісостепового Правобережжя.

Зазвичай наліплені пружки доповнювалися вдавленнями, а 
витягнуті зі стінок посудини (використовувалися наприкінці доби 
бронзи (мал.80:1) та скіфського часу [51, с.108, рис.2:5,9]) були гладкими.

Період VII–V століть до н.е. позначено масовим використанням 
техніки проколювання. Нею наносили лише один елемент декору 
– проколи під краєм вінець посуду (мал.81). Наприклад, їх містить 
76,8% фрагментів найчисельнішої категорії кераміки Східного 
укріплення Більського городища – 
«слабкопрофільованих» горщиків 
[287, с.74, 76]. У попередній час цю 
техніку застосовували на Дніпровському 
Лівобережжі носії бондарихинської 
культури (пізній етап існування) [105, 
с.18, рис.4:10,12-13], на Правобережжі 
– чорноліської культури [230, с.21-23, 
рис.3].

Техніка лискування епізодично 
використовувалася на території 
Лівобережної України вже з доби неоліту 
(для посуду), але найбільш поширеною 
була в передскіфсько-ранньоскіфський 
час (для посуду, кружал, ґудзико-
подібних і котушкоподібних виробів) і на 
пам’ятках зарубинецької, черняхівської 
та салтівської (здебільшого, лише для 
посуду) культур. Тенденції до поширення 
такого виду декору розповсюджувалася 
здебільшого з заходу (для всіх 
культур, окрім салтівської, для якої 
переважаючим був південно-східний вектор впливу). У бабинській, 
черняхівській [55, с.76-82, рис.2: 22,26; 3: 1,2,5; 8] та салтівській [155, 
с.116] культурах вона також викорисовувалася для нанесення ліній 
орнаменту.

Техніка заповнення (інкрустації) заглиблених елементів 
орнаментів контрастною до кольору поверхні (білою) речовиною 
епізодично використовувалася в бабинській культурі [21, с.67, 212]. 
Більш поширеною вона була лише на початку доби заліза, коли, окрім 
посуду, застосовувалася для оздоблення кружал. У цей час, окрім білого 
заповнення, іноді використовувалося червоне.

Мал.81. Горщик. Глина, ліплення,  
проколювання, 12,7x11,4 см.  
Могильник Малий Тростянець.  
Курган №2, поховання №1. Полтавщина.  
VII–VI століття до н.е. Розкопки Анатолія 
Гейка. Комунальна установа «Історико-
культурний заповідник «Більськ», 
А-201/196. Фото Анатолія Щербаня
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Вироби, прикрашені мальовкою, на досліджуваній території були 
рідкісними. Усі відомі мені такі артефакти знайдено в похованнях, 
тобто їх використано в ритуалі. Зокрема, червоною фарбою (вохрою) 
позначено очі на одній з антропоморфних фігурок катакомбної 
культури [5, с.89-94] (мал.33). Темнокоричневою фарбою нанесено 
округлі плями на денця горщиків бабинської та раннього етапу зрубної 
культури. В останньому випадку від плями на боки розходяться такого ж 
кольору променеподібні смуги [137, с.5,6,12, рис.1: 3,4]. Такою ж фарбою 
зображено смугу трикутників на плечах «корчаги» з поховання початку 
доби заліза (перша половина VІІ століття до н.е.) [26, с.30, мал.30: 8].

Про фляндрівку та поливання глиняних виробів мешканці 
Лівобережної України дізналися лише в добу Руси, ймовірно, під 
візантійським впливом. Але таке виробництво на місцевих пам’ятках не 
поширилося, залишившись у межах великих міст. Хоча на городищах 
Воїнь та біля села Броварки знайдено полив’яні фляндровані писанки, 
зважаючи на складну технологію їх декорування, яка не має коренів у 
місцевому гончарстві [143, с.142-143], вважаю їх виготовленими носіями 
інших гончарних традицій.

Таким чином, упродовж досліджуваного періоду декор на кераміку 
Лівобережної України наносився, здебільшого, за допомогою технік 
вдавлення й ритування, які співіснували. Інші техніки використовувалися 
в окремі періоди. Найбільш поширеною, найтривалішою серед них 
була техніка наліплення, яка використовувалася для зображення 
одноманітних елементів декору – пружків та опуклин. Тривалий 
час застосовувалося й лискування. Інші техніки використовувалися 
впродовж коротких часових проміжків, а мальовка – для виробів, 
пов’язаних з ритуальною практикою.
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3.2. Технологія нанесення декору
Декор на глиняні вироби з території Лівобережної України доби 

неоліту – середньовіччя, за поодинокими винятками, наносився по сирій 
глині. Варто відзначити, що під час експериментального моделювання 
процесу виготовлення посуду в сучасних умовах виріб за 8-30 годин 
висихає до такого стану, що вдавлений декор нанести не можна. Навіть 
зважаючи на те, що умови роботи давнього гончаря відрізнялися від 
сучасних, вважаємо, що приблизно такий же час вироби висихали і в 
давнину (якщо їх спеціально не накривали). Тобто давні глиняні вироби 
оздоблювали невдовзі після виготовлення.

Найбільш широкий асортимент інструментів і способів роботи 
ними використовувався для нанесення вдавлень (ущільнення глини в 
певних точках). З найдавніших часів на території Лівобережної України 
використовували три групи інструментів різних розмірів і конфігурацій: 
з твердими суцільними, з твердими зубчастими та м’якими (з ниток чи 
мотузок) робочими поверхнями.

Перша група мала вигляд стрижнів з округлим, загостреним, 
трикутним, складеним з окремих волокон [256, с.6,12], ромбоподібним 
чи роздвоєним [47, с.90, рис.7: 2-7] кінцями. В окремі періоди (наприклад, 
наприкінці доби неоліту-енеоліту) використовувалися інструменти 
з С-подібними [7, с.306-307, 310, рис.81], видовжено-прямокутними 
(середньодніпровська культура [27]) чи овальними (бондарихинська 
культура (Фонди Музею археології та етнографії Слобідської України, 
№ 502/ІІІ–86)) робочими поверхнями. Їх могли виготовляти, з дерева, 
глини, черепашок, кістки, каменю й металу.

Звичайно, жодного дерев’яного інструмента в культурному 
шарі пам’яток Лівобережної України донині не збереглося. Але 
внаслідок аналізу елементів орнаментів можна припустити, що 
вони використовувалися вже з доби неоліту. Вважати належними до 
гончарства інші, які збереглися, нині можна гіпотетично. Наприклад, 
відтиски неправильної ромбоподібної форми на кераміці пізнього етапу 
існування дніпро-донецької культурно-історичної спільноти могли 
утворитися внаслідок вдавлення кінцем кремневої пластини [257]. 
Носії культури ямково-гребінцевої кераміки могли використовувати 
глиняні стрижні довжиною 5-6 см із загостреними кінцями [168, с.44], 
белемніти й метоподії дрібних ссавців та птахів [94, с.93]. До речі, кістки 
та їхні загострені фрагменти (мал.82), придатні для використання в 
якості інструментів для декорування кераміки, – масові знахідки на 
багатьох поселеннях.
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Для доведення або спростування гіпотез щодо інструментів, якими 
наносилися елементи орнаментів, необхідно здійснювати складні 
трасологічні та експериментальні дослідження. На жаль, для пам’яток 
Лівобережної України подібні дослідження не проводилися, хоча 
методика давно розроблена і кілька десятиліть успішно використовується 
російськими археологами [94, с.92-103].

Вдавлювали елементи орнаменту або ставлячи стрижень 
перпендикулярно до поверхні виробу (в цьому випадку відтиск був 
статичним), або нахиляючи до поверхні. У другому випадку відтиск 
був динамічним – трикутним, якщо інструмент був загостреним, чи 
чотирикутним, якщо він мав округлий чи прямий кінець. Обриси 
вдавлень залежали від ступеня тиснення на інструмент. Якщо 
вдавлювали з невеликою силою – елементи декору були неглибокими. 
Прикладаючи більші зусилля, утворювали глибокі вдавлення, за якими 
в археологічній літературі закріпилася назва «ямки». Якщо при цьому 
не притримували глину на зворотному боці, там утворювалися опуклості 
(опуклості назовні виробу археологи називають «перлинами»). Їх 
наявність, наприклад, відрізняє посуд з «ямками» культури ямково-
гребінцевої кераміки від дніпро-донецької культурно-історичної 
спільноти [256, с.30].

Як правило, вдавлення стрижнями на досліджуваній території 
наносилися відокремлено один від іншого. Лише впродовж середнього 
– пізнього етапу доби неоліту майстри іноді зображували лінії, 
вдавлюючи ямки одна біля одної інструментом, поставленим під 

Мал.82. Інструменти. 
Кістка, різання, полірування. 
Поселення Хухра, Сумщина. 
Бондарихинська культура. 
Середина ХІI – перша половина 
VIII століття до н.е.
За Галиною Ковпаненко. 
[105, рис.6]
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гострим кутом до декорованої поверхні (мал.83). Ця техніка нанесення 
елементів орнаментів отримала назву «накольчастої».

Друга група інструментів зазвичай мала вигляд прямих чи злегка 
загнутих пластин із зубчастими робочими поверхнями (мали від 
двох до понад десяти зубців). Наприклад, носії тубинської культури 
використовували інструменти з близько десяти (мал.14: 3) та трьома 
(мал.14: 4) [147, с.201-202, мал.81: 21, 82: 3, с.203, мал.83, с.205, мал.85: 1, 
с.206, мал.86]. У середньодніпровській культурі використовувалися 
здебільшого інструменти довжиною 1-1,5 см і товщиною 0,1-0,15 см з 
2-4 зубцями, але епізодично – з більш ніж 10 зубцями [27, с.27, 64]. 
Інструмент салтово-маяцької культури, за його відтисками на посудині з 
Маяцького городища, мав довжину близько 3 см і 11 зубців (Фонди Музею 
археології та етнографії Слобідської України, 82/ХІ–66). На відміну, 
від більшості інших інструментів, про вигляд яких ми можемо лише 
здогадуватися, зубчасті інструменти, виготовлені з кісток і черепашок, 
збереглися серед археологічних матеріалів. Зокрема, на поселенні доби 
енеоліту-бронзи Стрілиця-3 знайдено інструмент зі стулки черепашки 
(Фонди НМЗУГ, п/н 61). Його довжина 3,5 см, ширина 1,5 см, товщина 
0,015 см, ширина зубців 0,2 см, а віддаль між ними – 0,1 см. На робочій 
поверхні помітні значні сліди спрацьованості (зламані зубці та краї). 
Кістяний інструмент довжиною 8 см і шириною 1,5 см виявлено у шарі 
кінця доби бронзи поселення Хухра (Сумщина). Його робоча поверхня 
має довжину 6 см, оскільки по краях пластинка стоншена з метою 
утворення «ручок» [105, с.36, рис.14:14]. Подібний інструмент знайдено 

Мал.83. Спосіб 
нанесення 
«наколів».  
За Ігорем Глушковим 
[61, с.283, рис.133]
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на тогочасному поселенні Діброва [58]. Не виключено, що в добу 
неоліту-енеоліту в якості зубчастих інструментів використовувалися 
щелепи тварин. Принаймні, у синхронних культурах більш східних та 
північних регіонів такі інструменти були непоодинокими [94, с.92-103].

Найчастіше зубчасті інструменти використовувалися для 
відтискування статичних елементів (мал.84: 1). Майстри черняхівської 
культури зрідка використовували техніку прокочування зубчастим 
коліщатком (мал.84: 2) [34, c.19], абашівської та зрубної культур – 
«крокування» (мал.84: 3), салтівської та доби Руси – ритування (мал.84: 4).

Третя група інструментів використовувалася лише впродовж доби 
пізнього неоліту – початку доби заліза та в роменській археологічній 
культурі. Для відтискування орнаментів використовувалися намотані 

Мал.84. Техніка нанесення вдавлень: 1– відтискання, 2 – прокочування,  
3 – «крокування», 4 – ритування, 5 – «насічки». За Ігорем Глушковим [61, рис.132]
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на тверду основу нитки (їхні відтиски в археологічній літературі 
називаються «гусеничками»), плетені й кручені мотузки («шнуровий 
штамп»). Унаслідок вдавлення ними уворювалися смуги з паралельних 
навскісних рисок, подібні до зроблених зубчастим інструментом. 
Але кожна риска має округлі краї, відповідно, не пошкоджує, а лише 
деформує поверхню виробу. Окрім того, за допомогою мотузок 
значно швидше наносити найбільш поширені елементи орнаментів 
– концентричні лінії та крупні елементи, особливо округлі. Напевно, 
вищеназвані фактори, підкріплені певними віруваннями, сприяли 
використанню інструментів цієї групи впродовж тривалого часу.

Наявні нині матеріали дають підстави стверджувати, що першими 
почали використовуватися інструменти з намотаною на тверду 
основу ниткою. Найдавніші їхні відтиски на досліджуваній території 
зафіксовано на кераміці дніпро-донецької культурно-історичної 
спільноти [256, с.6,12]. Першими вони використовувалися й у 
середньостогівській [119] культурі. Пізніше ними послуговувалися носії 
середньодніпровської [27, с.42], бондарихинської [113, с.15] культур, 
початку доби заліза (кружала та блокоподібний виріб VIII-VII століть 
до н.е.), волинцевської й роменської культур [246, с.53, мал.24: 2, 58: 
15-19, 22-26, 29-33, 38-40, 43-47]. Під час оздоблення посуду роменської 
культури такий інструмент для орнаментування був найпоширенішим.

Орнаменти, нанесені за допомогою мотузок, відрізнялися 
спрямованістю витків і утвореним ними візерунком, що, у свою чергу, 
обумовлювалося способом створення мотузка. Паралельні риски від 
ланок одного мотузка завжди похилені в один бік. Щоб отримати відтиск 
з направленістю волокон в інший бік, необхідно використовувати 
мотузок з іншим напрямком кручення.

Мотузки можна скручувати вправо, в бік тильної частини руки 
(S-кручення) й вліво (Z-кручення), причому, без застосування 
механічних пристосувань найчастіше мотузки скручувалися вправо, 
а з ними (наприклад, веретеном) – уліво. Винятки з цього правила 
зумовлені функціями виробу. Наприклад, етнографами зафіксовано, 
що для використання в поховальному обряді мотузки крутили в 
протилежному від звичного напрямку. Під час дослідження відбитків 
варто пам’ятати, що в мотузку, скрученому вправо, сегменти нахилені 
зліва направо (лівий край сегмента нижчий за правий)  і навпаки. Але 
не слід забувати, що на відтиску волокна нахилені в протилежний бік, 
ніж на оригіналі.

Мотузок може бути скручений в одному напрямку – він має 
кручення першого ступеня. Якщо цей виріб скласти навпіл і скрутити 
– буде мотузок другого ступеня. Якщо ж сировиною для кручення 
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були подвійні мотузки – утворювався третій ступінь, відтиск якого 
складається з трьох рядів рисок, середній з яких має нахил відтисків у бік, 
протилежний крайнім [224, с.6-11]. Всі названі вище різновиди мотузок 
використовувалися на території Лівобережної України. Англійський 
дослідник Вільям Харлі подав можливий варіант використання для 
орнаментації посуду не окремого мотузка, а шаблонів орнаментальних 
композицій, сплетених з мотузок за допомогою тонких ниток-
перетинок [309, р.115-120]. На мою думку, такі шаблони виготовляти 
і використовувати складно. Можливо, на досліджуваній території їх 
застосовували гончарі катакомбної археологічної культури. Але це 
питання потребує ретельнішого дослідження.

У катакомбній культурі використовувалися мотузки, відтиски яких 
мають вигляд двох або трьох паралельних смуг, нахилених у протилежні 
боки. Раніше їх називали «тасьмою». Але Марія Нікітенко шляхом 
експерименту довела, що внаслідок відтискування тасьми, її витки 
(«зерна») на 2/3 довжини «немовби виростають з-під попередніх, 
зближуючись одним краєм з відбитками другого повздовжнього 
ряду, розходячись з іншим краєм у протилежні боки, створюючи 
«паркетний» візерунок. Жодного разу у модельованих зразках 
двохшнурової тасьми «зерна» не відбивалися на повну довжину, що 
випливає з характеру плетіння цього інструменту. Другою ознакою 
відбитків такої тасьми є наявність між зернами обох рядів тонкого 
зиґзагоподібного гребеня, який повторює форму зиґзагоподібних 
міжзернових заглибин. Модельовані зразки чотирьохшнурової 
тасьми мають усі вищезгадані ознаки і відрізняються лише трьома 
повздовжніми рядами відбитків «зернят». На посуді катакомбної 
археологічної культури з фондів Національного музею історії України:

• «гребінь» не зиґзагоподібний, а прямий;
• відтиснуті на повну довжину «зерна» чітко розділені гребенем, що 

створює дво- або трирядний «ялинковий» візерунок, а не «паркетний», 
як на модельованих відбитках тасьми. Якщо взяти шнури, звиті в один 
бік (правий чи лівий), відбитки «зернят» будуть паралельними в обох 
рядах. Два скручені в різні боки мотузки (один праворуч, інший ліворуч) 
утворюють подібні до тасьми відбитки, але відрізняються наведеними 
вище ознаками [170, с.206-207]. Вважаю, що нині необхідно ретельно 
вивчити відбитки інструментів катакомбної культури з м’якими (з ниток 
чи мотузок) робочими поверхнями, враховуючи дослідження Олексія 
Сидорова [224, с.6-11], Марії Нікітенко [170, с.206-207] та Вільяма Харлі 
[309, р.115-120] і довести, якими вони були насправді.

Спосіб роботи «мотузковим» інструментом відрізняється від інших. Його 
спочатку приліплювали до вологої посудини, а потім, надавивши, втискали.
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В окремих випадках для нанесення орнаменту використовували 
фігурні інструменти (черняхівська культура), сережки (доба 
раннього заліза) та скроневі кільця (пізній етап існування роменської 
археологічної культури) [104, с.77]. У добу пізньої бронзи – трубчасті 
(поселення Діброва [60, с.74, рис.8:3], Рідний Край–І (Фонди Музею 
археології та етнографії Слобідської України, 491/ VII–83).

В окремі періоди в оздобленні кухонного посуду зростала 
роль вдавлень пальцями та нігтями гончарів. Зокрема, серед 
найчисленнішої категорії горщиків на Східному Більському городищі 
вдавлення пальцями складали 76,8% від загальної кількості орнаментів 
VII–V століть до н.е., і лише 2,8% – вдавлення за допомогою інших 
інструментів [287, с.76]. Іноді глина вдавлювалася одночасно двома 
пальцями з защипуванням. Цей технологічний прийом епізодично 
використовувався в різних археологічних культурах (зокрема, 
катакомбній [21, с.175, рис.16: 6]), але найбільш поширився на початку 
доби заліза.

Під час ритування неглибокі лінії продряпувалися твердим 
інструментом (здебільшого, загостреним), унаслідок чого частина 
глини виймалася з поверхні посудини, а інша – ущільнювалася. В 
окремих випадках інструмент був товстим або використовувалися 
пальці гончаря. Інструменти, за допомогою яких ритований орнамент 
наносився на посуд під час декорування його на гончарному крузі 
і вручну були подібними, як засвідчують етнографічні матеріали, 
переважно дерев’яними. Технологія нанесення різнилася. Коли посуд 
формувався вручну, його обертали рукою, придержуючи зсередини на 
тому місці, де ритувався орнамент. Під час декорування на гончарному 
крузі, коли посудина оберталася на ньому, майстер ледь торкався 
інструментом до її поверхні. Лишався слід – прямий, якщо рука майстра 
була нерухомою, і хвилястий, якщо він рухав рукою вгору-вниз.

Варто зазначити, що до кінця доби середньої бронзи для нанесення 
орнаментів на глиняні вироби найчастіше застосовувалися різні техніки. 
Для цього міг використовуватися або один інструмент, або кілька (чи, 
наприклад, один інструмент з різними робочими поверхнями) [169].

У культурах, де використовувалися кілька технік нанесення 
заглиблених орнаментів, прослідковуються закономірності 
застосування окремих інструментів. Наприклад, на поселенні 
середньостогівської культури Олександрія зубчасті інструменти 
найчастіше використовувалися для нанесення горизонтальних прямих, 
хвилястих та пунктирних ліній на всіх групах кераміки. Зокрема, 
на пористій кераміці ними зображали всі ламані хвилясті лінії, а 
на непористій – 29,4% з них. Для нанесення «пунктирних» ліній і 
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трикутників на непористу кераміку найчастіше використовувалися 
інструменти з намотаною ниткою. Ритували більшість елементів, але 
найбільше – діагональні й концентричні хвилясті лінії, навскісні хрести 
та трикутники на непористій кераміці. Таку диференціацію можна 
пояснити тим, що гончарі Олександрії розуміли, що ритування робить 
кераміку менш міцною. Тому для оздоблення пористої кераміки така 
техніка використовувалася мало – лише для нечисленних зображень 
діагональних ліній і «колонок», складові яких були короткими і 
наносилися нещільно. До того ж елементи були спрямовані упоперек 
ліній з’єднання смужок глини, з яких вироби зліплено. Складніші 
фігури, наприклад трикутники, на непористій кераміці зображали 
шляхом ритування, оскільки таким чином їх наносити легше і швидше.

Такий елемент декору, як отвори, проколювали одразу після 
виліплювання виробу. Для проколювання могли використовуватися 
будь-які стрижні округлого перетину, як показав аналіз отворів на 
посуді з території Лівобережної України, переважно з діаметром 
3-5 мм. При огляді кружал з Книшівського городища (№695/88, 
2751/89), помічено, що отвір деяких з них пробивався бронзовими 
цвяхоподібними шпильками. Про це свідчать вдавлені сліди литничка 
на місці дотикання головки шпильки до поверхні кружала. Можливо, 
для проколювання отворів і у посуді цього часу використовувались 
такі ж шпильки. Стрижень інструмента перед проколюванням отвору 
необхідно змочувати водою. Проколюючи, його варто повертати 
навколо осі. Отвір в такому випадку був гладким, правильної округлої 
форми. Якщо ж стрижень не повертали – в такому випадку в отворі 
залишались вертикальні сліди, а отвір міг мати неправильну форму. 
Видавлену з отвору глину прибирали, коли стрижень був у стінці 
посудини, або не прибирали. При останньому варіанті залишки глини 
могли втягуватися в отвір під час витягування стрижня й заліплювати 
його. Прибирання видавленої глини при витягнутому стрижні також 
могло спричиняти закриття чи деформацію отвору.

Під час наліплення гончар спочатку формував руками смужку 
(для пружків) чи кульку глини. Потім притискав її до поверхні виробу, 
іноді наносячи вдавлення, що, окрім надання декоративного ефекту, 
підвищувало щільність з’єднання [20, с.5]. Впродовж останньої третини 
VIII-VI століття до н.е. пружки іноді проколювали. У випадку, коли на 
посуд (бабинська культура) наліплювали кілька пружків, розміщених 
близько один біля одного, гончарі могли наліплювати широку глиняну 
стрічку, яку потім розділяли на окремі опуклі смужки [282, с.100].

Перед лискуванням поверхня посудини досить часто покривалася 
більш жирною глиною [288, с.109], зазвичай після нанесення рельєфного 
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декору. Потім її загладжували до блиску здебільшого гладкими кістками 
та камінцями. Їхні знахідки непоодинокі на пам’ятках археологічних 
культур.

Для заповнення (інкрустації) ямки-вдавлення чи ритування 
заповнювали здебільшого білою, іноді – червоною речовиною. Борис 
Шрамко, проаналізувавши склад білого заповнення початку доби 
заліза за допомогою методів природничих наук, з’ясував, що його 
основу складала біла глина. Нею наповнювалися порожнини один 
раз випаленої посудини, яку опісля випалювали вдруге [296, арк.81-
82, 288, с.111]. Така технологія була необхідною, оскільки площина 
фону мала бути зачорненою. Для сусідніх територій відомі інші 
рецепти. Наприклад, гончарі трипільської культури використовували 
для заповнення вапнякові сполучення [19, с.69] чи каолін з в’яжучо-
клеючими домішками [190, с.477-478].

Достеменно визначити, яким чином і фарбою наносилися мальовані 
орнаменти нині складно. Наприклад, на корчагу першої половини VІІ 
століття до н.е., знайдену в похованні могильника біля с.Куп’єваха, 
вони могли наноситися щіточкою з робочою поверхнею шириною 0,5– 
0,7 см (саме такої ширини смужки зображено на її шийці) чи пальцем 
[26, с.30, мал.30: 8].

Як свідчать етнографічні матеріали, для приготування полив 
використовувалися переважно дві основні складові: пісок і свинець. 
Подрібнений свинець перепалювали. Потім його, пісок і метали-
барвники мололи на жорнах, після чого змішували. Для забарвлення 
поливи використовували залізну «циндру» (полива ставала жовто-
бурою), «описку» (полива  була  темнобура), перепалену мідь (зелений 
колір) [83, с.75, 82]. Вироби або поливали розчиненою у воді сумішшю, 
або, попередньо змащені липкою речовиною, посипали сухим порошком, 
а потім випалювали. Напевно, така технологія використовувалася в 
добу Руси.

Отже, впродовж досліджуваного періоду гончарі Лівобережної 
України використовували різні інструменти та способи нанесення 
декору.
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3.3. Компонування орнаментів*

Гончарі Лівобережної України досліджуваного періоду наносили 
орнаменти (за рідкісними винятками) лише на зовнішню поверхню 
виробів. Притому, форма орнаментального поля впливала на те, що 
елементи (наприклад, пружки й ритовані лінії) та смуги орнаментів були 
здебільшого концентричними, незамкнутими. Замикали (створювали 
помітний розрив) їх лише в окремих випадках, наприклад, пружки на 
посуді доби бронзи та композиції на деяких виробах з вухами. Варто 
звернути увагу на спостереження Павла Кожина, що використання 
горизонтальних композицій пов’язано з певними етнопсихологічними 
детермінантами, що утверджували в психіці і сприйнятті гончарів 
перевагу до акцентування горизонтальних співвідношень. Розміщення 
композицій орнаментів знайшло свій вияв під час формування 
початкових видів писемності. Наприклад, близькосхідна і європейська 
форми письма побудовані саме в горизонтальній площині [106, с.133].

Найдавнішим і найбільш поширеним способом створення 
орнаментів було багаторазове повторення елементів по горизонталі та 
концентричних смуг – по вертикалі. В такому разі композиції орнаментів 
могли бути простими чи складними. Прості композиції складалися 
зі смуг однакових, простих за обрисами елементів. Наприклад, смуги 
однакових округлих чи зубчастих вдавлень наносилися на більшість 
посудин культурно-історичної спільноти ямково-гребінцевої кераміки 
(мал.19, 20). Одну-три прямі (ритовані, наліплені чи складені з різної 
форми вдавлень) горизонтальні лінії розташовували у верхній частині 
більшості кухонних посудин з часу існування зрубної археологічної 
культури. Досить часто, коли орнамент складався з кількох 
концентричних смуг навскісних відрізків (упродовж кінця VІІ – кінця 
ІІ тисячоліття до н.е. більше двох (мал. 1: 3; 6: 1; 14: 2; 28: 9; 39: 7; 42: 2; 
47: 9), а в VІІІ–Х століттях – дві), у кожній наступній смузі елементи 
спрямовувалися в протилежний бік від попередньої – утворювалися 
ялинкоподібні композиції.

Складні композиції наносилися, наприклад, на посуд дніпро-
донецької культурно-історичної спільноти, вироби для зберігання 
і споживання напоїв катакомбної культури та передскіфського 
часу. З кінця VІІ тисячоліття до н.е. під час їх створення стабільно 
використовувалися такі прийоми – метричність (однакові елементи 
повторюються через однаковий інтервал), ритмічність (повторюються 
мотиви орнаменту), рапорт, симетрія (центрично-обертова і 

* Щиро вдячний керамологу, кандидату мистецтвознавства Олександрі 
Кушнір за надані консультації під час написання цього підрозділу
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дзеркальна), статика й динаміка. Притому, якщо складний орнамент 
мав з кілька концентричних смуг (мал. 14: 3, 29, 32, 34), одна з них могла 
вирізнятися розмірами й елементами (хвилясті лінії, смуги трикутників 
та дуг, деревоподібних знаків). Здебільшого таку смугу розташовували 
на опуку (найширшій частині тулуба) виробу чи над ним. Саме там її 
найзручніше наносити, вона є найпомітнішою. У рідкісних випадках, 
переважно на посуді дніпро-донецької культурно-історичної спільноти, 
бабинської й зрубної культур (мал. 36: 2, 4; 41: 6), на одній посудині 
комбінувалися дві смуги, складені з трикутників і дуг, хвилястих ліній, 
деревоподібних і хрестоподібних елементів. Одна з них містилася у 
верхній, а інша – в нижній частині виробу. На ребристих посудинах і 
кружалах орнаментальну композицію на зони (бабинська та культура 
початку доби заліза) розділяло ребро. У інших випадках (зрубна 
культура) воно слугувало нижньою межею орнаментальної смуги.

Структура ритмічних і метричних повторень базувалася на уявній чи 
зображеній основі, прямій або хвилястій, яка проходила по верхньому, 
нижньому краях орнаментального поля чи розташовувалася в центрі 
орнаментальної композиції. Рідкісними були рапортні композиції, 
в яких елементи повторювалися не лише вправо – вліво, але і вгору 
– вниз (у археологічній літературі вони здебільшого називаються 
«шаховими»). Уявною основою рапортних композицій є сітка з 
прямокутними ланками. На окремих посудинах зустрічаються 
вертикально розташовані елементи – переважно плавні хвилясті лінії 
чи смуги прямих і навскісних відрізків.

За рідкісними винятками, орнаменти були симетричними. Гончарі 
Лівобережної України користувалися переважно центрично-обертовою 
симетрією.

Більшість зображень були статичними. Лише в окремих випадках 
гончарі намагалися зробити їх динамічними. Зокрема, за часів 
бабинської та зрубної культур з цією метою зміщували, переважно 
вправо, вершини хвилястих ліній чи трикутників (мал.85).

Наносячи орнаменти, гончарі спочатку визначалися з шириною 
орнаментального поля. Якщо вона не була обумовлена параметрами 
виробу, досить часто для цього вони використовували розмір пальця, 
кількох пальців чи долоні. Далі, за допомогою тонкого мотузка, 
вдавлених крапок чи штрихів [137, с.5,6, рис.1:3,4] на поверхню 
виробу могли наносити розмітку. Якщо її не використовували, одна 
горизонтальна смуга орнаменту могла «набігати» на іншу, а один з 
елементів, для повноцінного зображення якого не вистачало місця, 
«усікався» [123, с.67].
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Далі у складних орнаментах вибирали і зображали основні модулі, 
які визначали розмірні співвідношення елементів [106, с.139-140]. Потім 
наносили крупні елементи, а наприкінці – заповнювали їх дрібнішими. 
Від останньої операції залежало, як зображення сприймається візуально. 
Проаналізуємо, наприклад, орнамент, що складається з двох смуг 
трикутників, з’єднаних вершинами. Якщо заштрихувати узор, він буде 
сприйматися як смуга трикутників, якщо фон – як смуга ромбів [123, 
с.72]. Внаслідок комбінування кількох простих елементів утворювалися 
складніші. Ще Федір Вовк звернув увагу на те, що «при поєднанні двох 
перехрещуваних ламаних ліній» утворюється смуга ромбів, а ромби, 
суміщаючись, утворюють прямі чи навскісні хрести [44, с.320].

При погляді згори чи знизу обриси більшості декорованих глиняних 
виробів (наприклад, посуд, кружала, жертовники) мають вигляд 
кола. Щоб зобразити на них симетричний орнамент, поле необхідно 
розділити на рівні частини. Здебільшого, для цього, спочатку зображали 

Мал.85. Динамічні композиції на посуді. Глина, ліплення, вдавлення. Бабинська  
[21, с.67, 212, рис.53:12,13] та ранній період зрубної культури [21, с.248, 251, рис.89:2,3,9; 92:2,5].  
ХХІІ–ХVIІІ та ХVI–XV століття до н.е. За Сергієм Берестнєвим
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пряму концентричну лінію. Потім на ній одна навпроти іншої намічали 
дві крапки – коло ділилося на дві частини. Якщо орнаментальну 
композицію необхідно було поділити на чотири рівних частини – 
перпендикулярно до умовної лінії, що поєднує ці дві крапки, уявно 
проводили через центр кола іншу лінію. Точки перетину ліній з колом 
були вершинами правильного чотирикутника. Коли протилежні точки 
з’єднували відрізками – утворювався прямий хрест. Якщо дуги, утворені 
між вершинами чотирикутника, ділили навпіл, утворювалося 8 рівних 
частин. Якщо простір між точками ділили ще раз навпіл – отримували 
16 частин тощо. За законами геометрії поділити коло на 7, 13 і т.д. 
рівних частин дуже складно [72, с.49]. Зображуючи в кожній з частин 
по геометричній фігурі, отримували симетричні відносно центру кола 
фігури. Наприклад, в результаті розміщення таким чином трикутників, 
утворювався зіркоподібний знак (розетку) (мал.59).

Таким чином, гончарі Лівобережної України впродовж останньої 
третини VІІ тисячоліття до н.е. – ХІІІ століття комбінували елементи в 
орнаменти за допомогою простих, але ефективних прийомів.
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Домінантні елементи орнаментів

Зображення на глиняних виробах вирізняються багатоманіттям. 
Як влучно зазначив керамолог Яків Риженко щодо глиняного посуду 
Полтавщини ХХ століття, «розглядаючи тисячі виробів, ми не знайдемо 
серед них двох абсолютно подібних орнаментальних композицій» 
[207, с.15]. Це твердження справедливе й для давніх часів. Але вже 
з доби неоліту ці орнаменти складалися зі сталого набору елементів 
та мотивів. Вважаю за доцільне в цьому розділі подати історію їх 
використання та місце в системі декору. При цьому вживатиму для 
кожної групи елементів найпоширеніші українські народні назви (в 
дужках і лапках), що відтворює їх сприйняття в асоціативно-образному 
мисленні мешканців України ХІХ–ХХ століть.

Внаслідок аналізу обрисів, елементи орнаментів досліджуваного 
періоду об’єднано в три групи (геометричні елементи, схематизовані 
образи предметного світу та хрестоподібні зображення), які поділено на 
12 підгруп, що, в свою чергу, утворюють варіанти.

4.1. Геометричні фігури
4.1.1. Лінії
Прямі («пасок», «поясок») концентричні (нескінченні) лінії 
Впродовж досліджуваного періоду домінували в декорі глиняних 

виробів. З доби неоліту виконували як головну, так і додаткову 
(обмеження орнаментальної смуги або розмежування композиції на 
зони) роль у композиціях, були одно- чи багаторядними.

З часу середньої бронзи, з якого посуд виразно поділяється на 
кухонний і столовий, помітно, що самостійними елементами прямі 
лінії були переважно на кухонному, який не потребував багатого 
декору. Відповідно, у часи спадів орнаментації кераміки, коли багато 
декорованого посуду не виготовляли або виготовляли незначну кількість 
(наприклад, у ХIІ–Х століттях до н.е., V столітті до н.е. – ІІ столітті, V–
VIІ століттях) прямі лінії були головним елементом декору. Особливе 
піднесення їхньої ролі спостерігалося в археологічних культурах, носії 
яких використовували гончарні круги (черняхівська, салтівська та 
києворуська).

У значній кількості археологічних культур Лівобережної України 
(сурській, дереївській, ямній, ХIІ–Х століть до н.е., VI століття до н.е. 
– ІХ століття, ХІ-ХV століть) концентричні лінії наносили у верхніх 
частинах посудин – від краю вінець до опуку. Лише носії традицій 
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Мал.86. Кружала. Глина, ліплення, ритування, вдавлення, проколювання. Полтавщина.  
Початок доби заліза. Остання третина VIІІ–ІV століть до н.е. За Анатолієм Щербанем і Борисом 
Шрамком [49, рис. ХХVІ:4, ХХVIІ:а; 288, рис.42; 293, рис.68:14; 306, с.100, мал.46:1]

культур, що складають культурно-історичні спільноти дніпро-донецьку 
та ямково-гребінцевої кераміки, катакомбної, бабинської, мар’янівської, 
бондарихинської та першої половини Х століття, які використовували 
значну кількість посуду, орнаментованого по всій зовнішній поверхні, 
прямі концентричні лінії наносили від денця до вінець.

Прямі лінії були одним з найпоширеніших елементів декору кружал, 
зафіксовані на всіх декорованих жертовниках. Зокрема, їх нанесено 
на 44,6% орнаментованих кружал початку доби заліза (мал.86). 
Спочатку, зазвичай, вони були багаторядними – дві концентричні лінії 
розміщували побіля основи та вершини виробу, а дві, три чи п’ять – на 
реброві (мал.86: 2,3). У подальшому композиції з їхнім використанням 
спростилися.

Рідко, як додаткові елементи в композиціях, прямі лінії зображали 
штриховими, зокрема на окремих посудинах катакомбної 
археологічної культур [21, рис.8:6], глиняних черпаках та кружалах 
початку доби заліза (мал.86:4,5).
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Хвилясті лінії
З часу існування дереївської культури (доба енеоліту) концентричні 

хвилясті лінії (ламані) розташовувалися здебільшого у верхніх частинах 
посуду. Найчастіше вони були одинарними, нанесеними попід краєм 
вінець чи на плечах. З доби ранньої бронзи помічено, що зазвичай їх 
зображали на столовому посуді. Притому, у ранній період існування 
катакомбної культури використовувалися, окрім традиційних, 
специфічні плавні хвилясті лінії (мал.29), що складалися з вписаних 
одна в одну дуг (дві-шість), поєднаних прямими лініями. Таким чином, 
утворювалася хвиляста лінія, нижня частина якої мала заокруглені 
краї, а верхня – близькі до прямокутних.

Починаючи з катакомбної культури настав період переосмислення 
ролі хвилястих ліній у оздобленні посуду. Їх почали змінювати на 
смуги трикутників і дуг. У складних композиціях, носії бабинської та 
ранньозрубної культур використовували лінії з прямокутними ланками. 
На одному виробі їх скомбіновано зі смугами паралельних навскісних 
відрізків (мал.87:1), а на іншому – зі смугою заштрихованих трикутників 
вершинами донизу (мал.87:2).

Посуд, орнаментований меандром, знайдено лише в привілейованих 
похованнях зрубної культури (мал.87:4,5). Сергій Берестнєв вважає, що 
цей рідкісний варіант хвилястої лінії на глиняному посуді і кістяних 
деталях вуздечки на обширній території Східної Європи від Північного 
Причорномор’я до Південного Уралу є реплікою кріто-мікенської 
орнаментації і відображає конкретний хронологічний горизонт, 

Мал. 87. Рідкісні різновиди хвилястих ліній на посуді.  
Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Бабинська [21, с.67, 212, рис.53:13] та ранній період зрубної  
[21, с.236, 228, 234, рис.77:6; 69:3,4; 75:9] культури. За Сергієм Берестнєвим
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Мал.88. Хвилясті лінії на 
кружалах. Глина, ліплення, 
ритування, вдавлення. 
Полтавщина. Середньодніпровська 
культура [27, мал.31: 11] та VІ–ІV 
століття до н.е. [49, рис.ХХVI:1; 91, 
рис.19:2; 201, рис.3:12].  
За Миколою Бондарем, Петром 
Гавришем, Вірою Радзієвською  
та Варварою Іллінською

синхронний мікенським шахтовим гробницям [21, с.105]. З наступних 
часів меандроподібні орнаменти віднайдено лише глиняному 
жертовнику початку доби заліза [13, с.28-30, 36, рис.2:2, 3:1].

З VI століття до н.е., унаслідок припинення виготовлення багато 
декорованого столового посуду, хвилясті лінії стали рідкісними. Але 
впродовж трьох століть усе ж зустрічалися на окремих посудинах 
та кружалах (10,6% від досліджених, що мали орнаменти). До речі, 
найдавніше кружало, оздоблене хвилястими лініями, на досліджуваній 
території датується часом існування середньодніпровської культури 
(мал.88:1).

Плавні хвилясті лінії помічено на чотирьох кружалах початку доби 
заліза. На трьох – вони самостійні елементи, що огинають вироби трьома 
(мал.88:2) та чотирма (мал.88:3) обертами. На одному виробі [49, рис.
ХХVI:1] хвилясту лінію розділено на кілька частин. На іншому, в одній 
з ланок зображено свастикоподібний елемент (мал.88:4). Ламані лінії 
зображено на трьох кружалах. Притому, їх зображення відрізнялися 
від попередніх не лише формою ланок, а й тим, що були одинарними 
та комбінувалася з іншими елементами, зокрема, на двох виробах [92, 
табл.І:1; 163, рис.7:4] – з заштрихованими трикутниками, на третьому – 
з прямими концентричними лініями [133, рис.7:6].

Рідкісне зображення (мал.66:1), основою якого є ламані хвилясті 
лінії виявлено на кружалі з ранньослов’янського поселення біля с.Сенча 
(перша половина V століття), синхронному кінцевому етапу існування 
черняхівської культури. Ребром кружала композиція поділена на дві 
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зони. В одній лінія складається з 7 ланок (46 вдавлень), в іншій вона 
має 13 ланок, розділених спеціальними знаками (особливо виділеною 
ланкою і прямим хрестом) на дві частини (7 і 6). Одну ланку зображено 
над лінією [260, с.48, рис.4:1].

Новий етап у поширенні традиції використання хвилястих ліній 
для оздоблення глиняного посуду на території України розпочався з 
запровадженням гончарного круга. Зокрема, їх зафіксовано на окремих 
посудинах черняхівської культури [8, рис.12: 6]. З кінця VIІ століття 
(аланський посуд, салтівська [155, с.116, рис.1:2], волинцевська та 
роменська [8, мал.48: 2-3] культури) до ХХ століття ці елементи разом 
з прямими концентричними лініями були домінуючим елементом 
декору кераміки. Притому на виробах, виготовлених на гончарному 
крузі, вони були плавними, а на ліплених (у роменській) – ламаними, 
що обумовлено технікою зображення.

В окремих випадках у різні періоди ламані хвилясті лінії 
ускладнювалися за допомогою обрамлення з коротких прямих рисок 
чи округлих вдавлень (мал.89).

Носії бабинської та етапу зрубної археологічної культури та 
початку доби заліза використовували хвилясті лінії у піктографічних 
зображеннях.

4.1.2. Смуги трикутникоподібних фігур («зубці» [221, с.203])
Перші трикутникоподібні зображення з досліджуваної території, 

що позначали переважно жіночий статевий орган, зафіксовані на 
зображеннях доби палеоліту, зокрема з Мізинської стоянки [239, с.246, 
рис.232, с.247, рис.233]. Вперше на глиняних виробах смуги таких 
зображень з'явилися в добу неоліту. Зокрема, поширеними вони були 
на посуді сурської культури. Рідше зустрічаються на кераміці середнього 
етапу дніпро-донецької та пізнього етапу культурно-історичної 
спільноти ямково-гребінцевої кераміки. З цього часу трикутники, 
як правило, відігравали роль основного елемента в орнаментальних 
композиціях і мали подібну форму – були рівнобедреними. Вони 
утворювалися здебільшого шляхом поєднання ритованих чи 
відтиснутих ламаних хвилястих і прямих концентричних ліній та 
заповнення внутрішнього простору іншими елементами, найчастіше – 
прямими паралельними, рідше – перехрещеними лініями. У рідкісних 
орнаментах зрубної культури в трикутники вписували хрести (навскісні 
та свастики) (мал.102) й стрілоподібні елементи [176] (відомі й на 
кружалах скіфського часу). На пам’ятках Поворскля бондарихинської 
культури та VIІ–ІV століть до н.е. [49, рис.ХХVI:8, 288, рис.42; 302, с.3 
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Мал.89. Хвилясті лінії з «війками» на посуді. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Дніпро-донецька археологічна культура: 1 – ранній етап, 2 – пізній етап: середньодніпровська культура 
[27], пізньоабашевська культура [218, с.175, рис.4], зрубна культура [21, с.222, 226, 227, рис.63:4; 67:3,9; 
68:2], початок доби заліза [288, с.110, рис.49] та пізній етап роменської культури (Х – початок ХІ століття) 
[104]. За Миколою Бондарем, Дмитром Телегіним, Оленою Титовою, Сергієм Берестнєвим і Борисом 
Шрамком

обкл.], окрім традиційних, використовувалися трикутники, утворені з 
трьох – шести округлих чи овальних вдавлень.

У середньодніпровській, катакомбній та на ранньому етапі зрубної 
культури, трикутники, розташовані один біля одного, заштриховували 
в різні боки («паркетний орнамент») (мал. 90). В тому числі 
(середньодніпровська культура) такі зображання зафіксовані на 
кружалах (мал. 25: 3).

Починаючи з катакомбної культури, трикутники використовувалися 
частіше [7, мал.116: 6, 8; 126: 15; 18, мал.11]. Притому, в окремих випадках 
смуга заштрихованих трикутників виконувала додаткову роль у 
композиції, зображувалася знизу, в той час, як основна смуга орнаменту 
була утворена з дуг чи кіл. Досить поширеними смуги трикутників були 
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в бабинській культурі, де вони використовувалися або як основний 
елемент декору, або поділяли цю функцію зі деревоподібними смугами 
елементів. На посуді зрубної культури трикутники іноді входили до 
зображень з календарною символікою [103, рис.13].

Найскладніші комбінації трикутників зображували на посуді початку 
доби заліза (мал.91). Тогочасні гончарі сміливо експериментували з 
їхньою штриховкою. Зокрема, в одних випадках у більший трикутник 
вписували менший таким чином, що вершини меншого розташовувалися 
на половині сторін більшого. Простір навколо вписаного трикутника 
заштриховували, внаслідок чого у більшому трикутнику утворювалися 
три заштрихованих і один незаштрихований (мал. 57). В інших творах 
у основний трикутник вписували ланку ламаної хвилястої лінії, яку 
лишали незаштрихованою, внаслідок чого внутрішній простір уміщав 
два трикутники та ромб.

Трикутники зафіксовано на близько 10% кружал з зображеннями VIІ–
ІV століть до н.е. [49, рис.ХХVI:7; 91, рис.19:1,5,8; 105, с.59, рис.25:2; 302]. 
Вирізняється унікальний орнамент на кружалі з Глинського городища, 
де трикутники дзеркально відображені відносно концентричної лінії 
– утворюють ромби [302, с.120, мал.61:1]. Порівняно багато таких 
зображень на кружалах милоградської (північний сусід [81, рис.1:1-7; 
82, рис.1:10;]) та зарубинецької [146, табл. ХІІІ:14; 184, рис.52] культур.

Останній період використання трикутників для декорування 
посуду співвідноситься з часом існування черняхівської культури, 
коли їх зображали на рідкісних виробах, переважно мископодібних 
(мал.62:3,4).

Мал.90 Смуги трикутників 
на посуді. Глина, ліплення, 
ритування, вдавлення, наліплення. 
Середньодніпровська [27, с.109,  
рис.30:13; 32:12, 34:31, 34], катакомбна 
та зрубна [21, с.220, рис.61:5] культури. 
За Миколою Бондарем та  
Сергієм Берестнєвим 
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Мал.91. Черпаки. Глина, ліплення, ритування, заповнення. 
Більське городище. Полтавщина. Початок VII століття до н.е.  
За Борисом Шрамком [288, с.110, рис.49]

4.1.3. Смуги дуг («копитці») 
– рідкісні елементи декору 
виробів Лівобережної України. 
Їх зображували здебільшого на 
посуді катакомбної археологічної 
культури. Притому в композиції 
вони займали або домінуюче 
положення, або, в рідкісних 
випадках, поділяли його з 
іншими елементами (зокрема, 
трикутними та деревоподібними). Найчастіше у більші дуги вписували 
менші, розташовуючи на одній основі. Іноді простір між ними 
заповнювали смугами округлих вдавлень, а найменшу дугу – одним, 
трьома чи п’ятьма. Дещо рідше дуги штрихувалися горизонтальними 
паралельними лініями. Більшість зображень дуг виявлено на найбільш 
численних у похованнях пізнього етапу катакомбної археологічної 
культури «високих високогорлих посудин», за якими в археологічній 
літературі закріпилася назва «кринок». При тризонній орнаментації 
смуга дуг розташовувалася в середній (мал.29:1,8). Досить часто на 
посуді зображували дві смуги дуг – на опуку й вінцях. На одній посудині 
зустрілася комбінація зі смуги дуг (на опуку та плечах) і  трикутників 
(на боках) (мал.32:7).

Рідкісні смуги дуг помічено на кружалах VIІ–ІV століть до н.е. 
(мал.92). На одному з них смугу подвійних дуг скомбіновано зі смугою 
деревоподібних елементів (мал.92:1). На іншому (мал.92:2), всередині 
найменшої дуги (з трьох) зображено округле вдавлення гострим 
інструментом, а по периметру найбільшої нанесено смугу таких же 
вдавлень.

4.1.4. Смуги ромбів нечисленні на кераміці Лівобережної України.
Перші з них зафіксовано на фрагментах посуду раннього етапу 

існування дніпро-донецької культурно-історичної спільноти (поселення 
Бондариха-2 та біля м.Ізюм, Харківщина) [256, с.104]. Такі зображення 
спочатку могли виникнути внаслідок поєднання більш численних 
ламаних ліній (мал.8:3, 11: 11, 13). Рідкісні зображення смуг ромбів 
розташовували вертикально (мал.12:10).
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Мал.92. Смуга дуг на кружалах.  Глина, ліплення, ритування, вдавлення, проколюваня. 
Книшівське городище. Полтавщина. VII–ІV століття до н.е.  
За Анатолієм Щербанем [306, с.107, мал.54:3, с. 116, мал.60].

Потім, через більш ніж тисячоліття, їх використовували носії 
катакомбної культури. Спочатку такі елементи були додатковими у смузі 
кіл (мал.32:6). Пізніше, вони стали самостійними. У цьому випадку в 
найбільший ромб вписували 1-3 менші, розташовані симетрично відносно 
спільного центру. Як і в попередній час, ромб зображували у смузі кіл 
(мал.93:1) або з них складалася вся орнаментальна композиція (мал.93:2). 
За Сергієм Берестнєвим, вживання ромбів у катакомбній культурі 
відбулося внаслідок «продиктованої часом заміни концентрично–
кругових елементів на кутові» [21, с.34]. Хоча з цим твердженням 
погодитися важко, оскільки, як сказано вище, на початковому етапі 
існування цієї культури ромби вже були самостійними елементами.

Окремі смуги ромбів відомі на посуді наступної за катакомбною 
бабинської культури. Зокрема, на одному виробі смугу з трьох ромбів 
розташовано вертикально, переділено навпіл прямою (мал.93:3).

Найбільший розквіт традиції використання ромбів в орнаментах 
Лівобережної України припав на час існування зрубної археологічної 
культури. Такі елементи почали використовуватися вже на 
передзрубному (пізньоабашівському) посуді. Як правило, у цей час 
вони складалися з кількох вписаних одна в іншу фігур, а центральна 
частина була незаповненою або містила одну чи кілька рисок (мал.37). 
На ранньому етапі існування зрубної культури гончарі почали 
заштриховувати ромби чи зображувати усередині них навскісні хрести 
та свастики (мал.94). В окремих випадках такі елементи зображали у 
композиціях з символічним змістом.

Ромби виявлено й на кількох посудинах бондарихинської культури. 
Вони були як головними елементами в орнаментальних композиціях, так 
і комбінувалися з навскісними хрестами (мал.44:11), заштрихованими 
смугами [103, с.18, рис.2]. Виокремлюється кілька типів цих елементів 
– перехрещені, перехрещені з округлим вдавленням у кожній ланці, 
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заштриховані, заповнені крапками чи такі, що складаються з крапок. 
Важливо відзначити, що в цей час різні типи ромбоподібних елементів 
комбінувалися (мал.44).

Одиничні ромби та ромбо-хрестоподібні знаки, близькі за обрисами 
до мальтійського хреста, трапляються на вухах черпаків Поворскля 
останньої третини VIІІ – початку VІІ століття до н.е. [103, с.68, мал.31; 
294, с.40, табл. ІХ: 1, 2, 3, 7; 289, с.19, рис.1: 12,14]. Рідкісні ромби виявлено 
на вухах глечиків черняхівської культури [252, c.311, рис.20: 10]. На 
кружалі відоме лише одне зображення смуги ромбів – VI–ІV століття 
до н.е. Воно складається з смуг трикутників, дзеркально відображених 
відносно горизонтальної концентричної лінії, при погляді зверху 
подібне до зірки [302, с.120, мал.61:1].

4.1.5. Смуги прямокутників та паралелограмів були 
рідкісними, наносилися шляхом ритування чи вдавлення на 
одиничні екземпляри глиняного посуду (мал.95) середнього етапу 
дніпро-донецької археологічної культури, пізнього етапу культурно-
історичної спільноти ямково-гребінцевої кераміки, ямної, катакомбної, 
пізньоабашівської та зрубної культур, пам’яток початку доби заліза.  
У композиціях займали, переважно, домінуюче положення.

Мал.93. Смуги ромбів на посуді. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. 
1,2 – катакомбна [21, с.186, рис.27: 4, с.195, рис.36: 1], 3 – бабинська [37, с.171, рис.11: 6] 
культури. За Сергієм Берестнєвим та Михайлом Відейком

Мал.94. Смуги ромбів на посуді. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Зрубна культура. ХVI–XV століття 
до н.е. За Сергієм Берестнєвим [21, рис.69: 1, 77: 9, 10, 78: 5, 77: 9, 10, 89: 4, 90: 1]
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Мал.95. Прямокутники на посуді. Глина, ліплення, ритування, вдавлення. Пізній етап культурно-історичної 
спільноти ямково-гребінцевої кераміки, ямної культури [37, с.166, рис.6], катакомбна, пізньоабашівської 
[218, с.172, рис.1], зрубної культур [21, с.195, рис.36: 4,9; 66, с.131, рис.68], початку доби заліза [288, с.151, 
мал.71: 23]. За Сергієм Берестнєвим, Михайлом Відейком, Олександром Супруненком, Борисом Шрамком, 
Володимиром Горбовим та Анатолієм Усачуком

4.1.6. Кола. Хоча більшість зображень на глиняних виробах, зважаючи 
на їхню форму, при погляді згори були колоподібними, безпосередньо 
кола зображували на рідкісних екземплярах. У композиціях такі 
елементи займали переважно домінуюче положення. Найдавніше таке 
зображення віднайдено на фрагменті посудини лісогубівської культури 
дніпро-донецької культурно-історичної спільноти. Воно складається з 
чотирьох вписаних одне в одне кіл, розташованих симетрично відносно 
спільного центру (мал.9:4) [256, с.34].

Розповсюдженим на території Лівобережної України цей елемент 
орнаменту був лише в катакомбній культурі. На численних кубоподібних 
посудинах її раннього етапу орнаментація тризонна. Смугу кіл (іноді 
– з відрізками-променями) зображували переважно в основній зоні 
(на тулубі) (мал.32). Відома багато орнаментована посудина пізнього 
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етапу вищезгаданої культури, 
в середній зоні орнаменту якої 
зображено смугу кіл, розділених 
ромбоподібним елементом 
(мал.93:1) [21, с.186, рис.27:4].

Окремі кола зображували на мініатюрному посуді ранньоскіфського 
часу – з вписаними хрестами (мал.59:3), кубках черняхівської культури 
[34, c.19] (мал.98) та на таврах давньоруського часу (мал.77).

4.1.7. Окремі елементи
На посуді катакомбної культури іноді зображували вертикальні 

овали [280, с.12]. На кружалах початку доби заліза – W-подібний 
елемент [288, рис.61:7] та коло з продряпаним округлим заглибленням 
[49, рис.ХХVІ:2]. Кілька квіткоподібних елементів віднайдено на посуді 
черняхівської культури [140, с.214, рис.14, 15] (мал.96).

4.2. Схематизовані образи предметного світу
4.2.1. Рослинні зображення
Смуга деревоподібних елементів («сосонки»). Складалися 

з вертикально розміщених паралельних кутоподібних елементів, 
поєднаних між собою прямою лінією-стовбуром. Саме наявність 
стовбура і вертикальне розтошування вважаю достовірною ознакою 
їхньої деревоподібності. Перші, нечисленні, такі елементи відомі з часів 
пізнього етапу ямної та в катакомбній культурах [21, рис.34:6, 36:8; 103, 
с.49]. Справжній бум їхнього використання простежується на посуді 
бабинської культури. В цей час, якщо деревоподібні елементи були 
єдиними в декорі, вони розташовалися здебільшого у верхній частині 
виробів або, рідше, – по всій їхній висоті, й у комбінації зі смугами 
заштрихованих трикутників. Якщо комбінувалися з іншими, то, як 
правило, зі смугами трикутників, розташованих над ними.

На кружалах такі зображення використовувалися впродовж VI–V 
століття до н.е. (чотири вироби біконічної, зрізанобіконічної та 
посудиноподібної форм) [49, рис.ХХVI:5; 91, рис.19: 11; 288, рис.42]. 
Вони найчастіше займають (мал.97) всю бічну поверхню кружал, хоча 
у одного виробу розташовані побіля основи (мал.97:2) [91, рис.19:11]. 

Мал.96. Фрагмент посудини. Глина, 
гончарний круг, лискування, димлення, 
ритування, вдавлення. Селище біля 
с.Новотроїцьке (Сумщина).  
Черняхівська культура. Кінець ІІІ–IV століть.  
За Іваном Ляпушкіним [139, рис.85]
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Останнє зображення розділено на дві смуги, обмежені ритованими 
концентричними лініями. Аналізовані елементи розташовано у нижній. 
У верхній розміщено смугу напівдуг, перевернутих одна відносно 
іншої. Важливо наголосити, що деревоподібні елементи зображено 
на орнаментованому глиняному кружалі з поховань Степової Скіфії 
(пізньоскіфського часу) [42, с.51, рис.9:10; 48, с.85].

В окремих, рідкісних випадках такі зображення входили до складу 
піктографічних композицій доби середньої бронзи та початку доби 
заліза (мал.104:2-4) черняхівської культури [252, с.327, рис.27:1].

Зображення колосків
Унікальні колоскоподібні зображення, трапляються як додаткові 

елементи на багато орнаментованих посудинах черняхівської культури 
(мал. 98).

4.2.2. Антропоморфні й зооморфні зображення
Відомі на унікальному посуді культур першої половини ІІ тисячоліття 

до н.е. (мал.104: 2,3) [103, с.30] та другої половини І тисячоліття 
[172, с.7, 14, рис.3:3; 120], кружалоподібному виробі V століття до н.е.  
(мал. 104:4).

Мал.97. Деревоподібні знаки  
на кружалах. Глина, ліплення, ритування, 
проколювання. Більське городище. Полтавщина. 
Початок доби заліза. VІ–ІV століття до н.е.  
За Борисом Шрамком [288, рис.42]

Мал.98. Складний орнамент  
на кубкоподібному виробі. Глина, гончарний 
круг, лискування, димлення, ритування, вдавлення. 
Суми. Черняхівська культура. Кінець ІІІ – IV століть. 
За Борисом Магомедовим [140, с.214, рис.14, 15]
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4.3. Хрестоподібні зображення
4.3.1. Прямі й навскісні хрести зафіксовано на зображеннях доби 

палеоліту [239, с.127, рис.91-93]. Одні з найдавніших хрестоподібних 
знаків на кераміці Лівобережної України відомі на окремих фрагментах 
посуду дніпро-донецької культурно-історичної спільноти (мал.3:9). 
Смуги навскісних хрестів зображували й на посуді середньостогівської 
культурно-історичної спільноти (0,5-5,1% від усіх зображень) [261,  
с.92, 98, рис.52:7].

Прямі хрести зафіксовано на кераміці катакомбної культури 
[280, с.12-13]. Зокрема, на дні жарівні з кургану 3/9 біля с.Говоруха 
Слов’яносербського району (Луганська область) такий знак нанесено на 
обмазці рідкою глиною. Така кераміка з часів ранньої бронзи мешканцям 
сучасних Ростовської області, Ставропольського краю, Північної Осетії, 
тому розглядається дослідниками як результат контактів з південними 
сусідами [50, с.55–57].

Частіше хрестоподібні елементи (мал.99) (прямі хрести й свастики) 
зображували гончарі бабинської та зрубної культур. У останній 
хрестоподібні елементи були одними з найпоширених в орнаментації 
посуду [21, с.210, рис.51:5, с.248, рис.89:10, с.253, рис.94:1, 2, 8, с.257, 
рис.98:14]. Оригінальні за формою навскісні хрести («з крючками») 
наносили носії бондарихинської культури (мал.44:11). 

Різноманітні хрестоподібні елементи наносилися впродовж останньої 
третини VIІІ–ІV століття до н.е. Спочатку на вухах черпаків і стінках 
«корчаг» зображали «мальтійські» хрести, а на кружалах, блокоподібних 
та котушкоподібних виробах – прямі хрести. Пізніше на кружалах такі 
зображення стали найчисленнішими (46% від загальної кількості) 
[306, с.87], були використані на кількох ґудзикоподібних виробах 
[136, мал.6: 1; 290, табл.VІ:4]. Потім траплялися на окремих кружалах 
ранньослов’янських культур [260, с.48, рис.4]. Окремі хрести виявлено 
на кубках [34, с.19] та денцях мисок (мал.62: 8) черняхівської культури. 
Досить часто хрестоподібні елементи зображували на таврах салтівської 
культури (мал.69: 1) та доби Руси (мал.77). 

Певне піднесення використання хрестоподібних знаків відбулося у 
роменській археологічній культурі [104, с.80, рис.1]. Наприклад, по 1-3 
фрагменти посуду з ними виявлено в кожному дослідженому комплексі 
посаду Лтави (окрім ями №11) (мал.74).

4.3.2. Свастики 
Одні з найдавніших свастикоподібних зображень на кераміці 

досліджуваної території датуються раннім етапом зрубної археологічної 
культури. Найбільше їх віднайдено на багатоорнаментованих посудинах 
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(8,5% від загальної кількості врахованих дослідниками знаків, що 
використовувалися у ній). Здебільшого їх зображали вписаними в 
ромби та трикутник [21, с.248, рис.89: 4; 103, рис.13]. Орієнтація кінців 
була лівобічною чи правобічною, а розташування – під прямим чи 
гострим кутом до горизонтальної поверхні. Поодинокі свастикоподібні 
зображення виявлено на посуді бондарихинської культури (мал.44: 1). 
Наступні випадки використання свастик припадають на VI–ІІ століття до 
н.е. Їх зображали або на невеликих (висотою 8 та 5 см) посудинах (відомі 
дві) (мал.100: 1,2) або на зрізанобіконічних кружалах (мал.100:4,6).

На посуді зображення містять ознаки піктограм. На одному виробі 
(мал.100: 1) композиція подібна до тих, які зображувалися у зрубній 
культурі (до речі, спрощений варіант цього зображення нанесено на 
одне з кружал, подібне за формою до згаданої посудини (мал.100: 6)). На 

Мал.99. Хрестоподібні знаки на посуді. Глина, ліплення, ритування, вдавлення.  
Поховання бабинської культури [21, с.67, 212, рис.51: 5] та поселення раннього й пізнього періодів 
зрубної культури [21, с.236, 253, 255, 258, рис.77: 9; 94: 2,8; 96: 10; 90: 5].  
За Іриною Ковальовою та Сергієм Берестнєвим
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іншій посудині малюнок 
унікальний (мал.100:2) – 
гончар зобразив чотири 
хрестоподібних знаки (два 
свастикоподібні), жоден з 
яких не повторюється. На 
одному з кружал свастику 
розміщено у хвилястій 
лінії з чотирьох ланок, 

яка при погляді згори хрестоподібна (мал.100:4). Вироби зі свастиками 
(невеликі посудини та кружала) виявлено також на пам’ятках ІІІ–V 
cтоліть (мал.100:3,5).

Рідкісні тавра – свастики наносилися на денця посуду салтівської 
археологічної культури та доби Руси (VIІІ–ХІІІ століття). Зокрема, з 
врахованих Костянтином Красильніковим тавр салтівської культури їх 
виявлено лише на 7 (1,8% від загальної кількості) [122]. Серед знахідок 
на посаді міста Лтави доби Руси свастикою тавроване лише одне денце 
(6,7% від загальної кількості) [159].

Отже, найбільш численними з використовуваних упродовж усього 
досліджуваного періоду були геометричні елементи. Притому такі їхні 
підгрупи, як прямі та хвилясті концентричні лінії, зображалися упродовж 
більшої частини досліджуваного періоду. Менш розповсюдженими, 
але використовуваними з неоліту до початку доби заліза та,  
у рідкісних випадках, у  ІІІ–ІV столітях були смуги трикутникоподібних 
і хрестоподібних елементів. За рідкісними винятками, лише в часи 
найбільших піднесень, застосовувалися менш численні елементи 
першої підгрупи – смуги кіл, дуг та схематизовані образи предметного 
світу.

Мал.100. Свастики  
на невеликому посуді  
та кружалах. Глина, ліплення, 
ритування, вдавлення, проколювання. 
Полтавщина. VI–ІV століття до н.е.,  
ІІІ століття та перша половина V століття. 
За Варварою Іллінською,  
Ростиславом Терпиловським  
та Вірою Радзієвською [88, с.169, рис.45; 
91, рис.19: 6; 201, рис.3: 12; 171, с.195, 
рис.46: 4; 260, с.48, рис.4: 4]
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Щодо функцій декору взагалі і глиняних виробів зокрема 
висловлювалася значна кількість гіпотез. Серед них можна виокремити 
три групи – що використання орнаментів пов’язане з естетичними, 
технологічними та символічними факторами. Охарактеризую кожну 
з них стосовно кераміки Лівобережної України останньої третини VIІ 
тисячоліття до н.е. – ХІІІ століття.

Спочатку зауважу, що за нинішнього стану розвитку історичної 
науки жодну з гіпотез до кінця довести не вдається. Ускладнює справу 
той факт, що переважна більшість орнаментів глиняних виробів 
Лівобережної України досліджуваного періоду були простими за 
елементами, композиціями й технологією нанесення (лінійними, 
рельєфними, геометричними). Подібні нанесено на найдавнішу 
кераміку в світі [129, с.87; 222, с.15, рис.] та були першими ритованими 
зображеннями, нанесеними людьми на глину загалом (стіни печер у 
добу палеоліту) [239, с.50-55]. Окремі азіатські народи другої половини 
І тисячоліття орнаментували посуд, подібно до того, як населення 
Лівобережної України в добу бронзи [238, с.25-27], а окремі народи 
світу, в яких збереглося традиційне архаїчне гончарство, – і в ХХ 
столітті. Зокрема, гончарі племені пайвань (Тайвань) використовували 
геометричні ритовані орнаменти [308, p.12]. Розчленовані пальцевими 
вдавленнями пружки попід вінцями чи попід вінцями і на плечах 
посудин наліплювали гончарі Марокко [311, s.134, r.45/4, s.404, w.5-25]. 
Тобто, декор археологічного посуду з території України не є чимось 
унікальним у контексті розвитку світової культури. Він цілком вписується 
в загальні світові тенденції розвитку оздоблення глиняних виробів.

Щодо вищеописаного факту, один з перших дослідників українських 
орнаментів Федір Вовк зробив актуальний донині висновок: 
«примітивна (геометрична – А.Щ.) орнаментика всіх народів, не 
дивлячись на свою самобутність, має багато спільного, і всі народи на 
перших ступенях культури винаходять собі геометричний орнамент 
майже однаковий, не дивлячись на відмінність раси й дальність 
віддалі» [44, с.323]. Про причини появи саме такого виду орнаменту на 
кераміці досить влучно і певною мірою опереджаючи час, у 1920-х роках 
писав мистецтвозавець Григорій Павлуцький: «Безперечно, почавсь 
геометрійний орнамент десь чи не в добу первісної людини, коли вона 
робила перші спроби орнаментації. Спочатку, десь в осередку Азії, 
первісний ганчар, бажаючи прикрасити свою немудру роботу, вжив 
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випадкові сполучення простих ліній та крапок, витиснутих на глині 
пучкою, нігтем, ратищем. А взагалі, за цими випадковими окрасами 
з’являються від найдавніших часів орнаменти, живовидячки, пороблені 
на те, щоб установити певну декорацію, звести певні накреслення 
до однієї загальної системи. Тож не дивниця, що людина, коли в неї 
з’явилося бажання змалювати навкружні речі, скористувалася 
з тих-таки геометрійних накреслень, до яких вона звикла. 
Коли треба було змалювати змія, то зигзагувата лінія була цілком 
до того придатна… З часом покоління й плім’я змінялися, але 
геометрійний малюнок залишивсь в ужитку, переходячи з роду в рід, як 
декоративний мотив» [179, с.21]. Погоджуючись з вищенаведеними 
висновками, вважаю, що їх нині можна лише наповнити конкретними фактами.

Насамперед, коротко охарактеризую естетичні функції 
давніх орнаментів. Передовсім наведу думку щодо них для першого 
неолітичного посуду Давнього Сходу російського археолога, доктора 
історичних наук Вадима Массона: «… складні узори, що прикрашали 
глиняний посуд, робили їх предметом прикладного мистецтва. 
Семантичне навантаження, різне в різних зонах, характеризує їх і 
як об’єкти соціокультурних відносин, що відігравали значну роль у 
вихованні і закріпленні прийнятої в даному середовищі поведінки й 
образу мислення. Через предметний світ речей проходило й естетичне 
виховання… Ошатні посудини оживляли побут давніх землеробів» 
[151, с.59, 72]. Тобто, люди, декоруючи свої вироби, прагнули робити 
їх красивішими, при тому, вибирали з природно-речового середовища 
саме те, що найбільше відповідало їх потребам, інтересу чи меті, 
послуговуючись «естетичними властивостями» природи (симетрією, 
співрозмірністю, гармонією) [233, с.28, 31]. 

Логічно припустити, що багато декорований посуд в давнину 
слугував прикрасою столу й оселі й на теренах Лівобережної України. 
Як і в ХVII–ХХ століттях, такі вироби здебільшого не ставили на 
вогонь, адже їхній декор міг зіпсуватися. Ця гіпотеза підтверджується 
археологічними джерелами. У деяких археологічних культурах, 
носії яких використовували значний асортимент посуду, археологи 
досить часто виокремлюють столовий, більш декорований. Ця група 
посуду помітна з раннього етапу існування катакомбної культури. 
Здебільшого, саме столовий посуд багато декорували ритованим і 
відтиснутим орнаментом, але не весь. Наприклад, упродовж останньої 
чверті VIІІ–VІ століття до н.е. миски (посуд, призначений переважно 
для повсякденного споживання їжі) були малоораментованими. 
Вишуканий декор мала лише частина посуду, призначеного для 
зберігання й споживання напоїв («корчаги», «черпаки» та «кубки»). 
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Але й ця традиція через певний проміжок часу припинилася. Цей факт 
наштовхує на думку про виконання орнаментами інших функцій.

З гіпотезами про естетичні функції декору певним чином пов’язані 
гіпотези про технологічні функції. Згідно з ними, нанесення різних видів 
декору на глиняний посуд пов’язане з технологією його виготовлення, 
прагненням зміцнити його чи надати певних властивостей. Наприклад, 
вдавлення ущільнюють місце з’єднання смужок глини, з яких формували 
посудину без допомоги гончарного круга [94, с.16; 95, с.100]. Окрім того, 
товщина стінок виробів у місцях вдавлень була меншою, ніж без них, 
що уможливлювало більше пропікання товстостінного посуду під час 
випалювання. Це було особливо важливо, коли вироби випалювали 
в багатті. Едді Сайко й Світлана Іванова стверджували, що всі види 
рельєфного декору зменшували напруження глини під час формування, 
сушіння й випалювання посуду, адже збільшувалася площа поперечного 
перетину його стінок. Ця гіпотеза доводилася математичними 
розрахунками, з використанням закону Гука [89, с.70]. Про те, що давні 
гончарі могли враховувати цю особливість, свідчить факт, що в добу 
неоліту (початок розвитку гончарства і ознайомлення з гончарною 
технологією) різноманітні вдавлення здебільшого вкривали більшу 
частину зовнішньої поверхні виробів. З удосконаленням гончарних 
навичок, опануванням якіснішими глинами технологічна необхідність 
у такому декорі відступила на задній план. Відповідно, декор почали 
розміщувати здебільшого у найбільш вразливих до пошкодження 
верхніх частинах виробів. Окрім того, у багатьох культурах орнаменти 
наносилися на плечах та місці їх переходу у вінця. Якщо припустити, 
що вінця прикріплялися як концентрична стрічка, можна зробити 
висновок, що вдавлення могли зміцнювати місце кріплення.

Ще одним елементом декору, що міг нести технологічну функцію були 
пружки. На досліджуваній території вони епізодично використовувалися 
впродовж усього періоду розвитку гончарства. В добу неоліту були 
рідкісними – їх зафіксовано лише під вінцями посудин великих (діаметр 
вінець однієї – близько 40 см [256, с.38, рис.30:6]) розмірів [89, с.70]. 
Переважно попід вінцями пружки наліплювали й у пізніший час, рідше 
– на плечиках та опуку (сабатинівська археологічна культура [60, с.67, 
рис.3:2,6, 7, с.71, рис.6:7, с.74, мал.8:1,2], передскіфсько-ранньоскіфський 
час). Наприкінці доби середньої бронзи (пізньокатакомбна бабинська 
культура) кілька пружків наліплювали на різних місцях від краю вінець 
до дна. 

Одним з перших гіпотезу про те, що пружки призначені для зміцнення 
посуду, висловив Юрій Шилов. Він стверджував, що усадка при сушінні 
й випалюванні посуду викликає значні напруження в верхній половині 
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виробів. Відповідно, пружки виконували роль своєрідних «ребер 
жорсткості» [286, с.100]. Кілька дослідників підтримали цю гіпотезу 
[123, с.65; 89, с.70; 60, с.68]. Олена Кузьміна до неї додала, що пружок 
розміщували на місці з’єднання стрічок, з яких формували виріб [123, 
с.65]. Світлана Іванова спробувала довести гіпотезу за допомогою 
законів фізики. Вона стверджувала, що пружки виконували роль 
ребер жорсткості, які забезпечували достатню поперечну жорсткість 
конструкції й сприймали додаткові навантаження. [89, с.70]. Варто 
зазначити, що пружки попід вінцями гончарі формували у макітер 
навіть у ХХ столітті. Досьогодні глиняний посуд на території України 
попід вінцями обмотують мотузкою чи металевим дротом. Все це – з 
метою зміцнити виріб і продовжити час його використання.

Світланою Івановою висловлено ще одну гіпотезу щодо причин 
появи пружків на посуді. Допускаючи можливість використання для 
формування посуду моделей-ємностей (за Олександром Бобринським), 
дослідниця припустила, що пружок може імітувати мотузок, яким 
стягувалася ця ємність [89, с.70-72]. Вважаю, що нині ця гіпотеза є 
малоймовірною, адже:

• відомостей щодо застосування моделей-ємностей на території 
України не опубліковано;

• за допомогою цього способу виготовити глиняну посудину великих 
розмірів (таку, на яких виявлено найдавніші пружки), неможливо.

Недоліками всіх вищеназваних гіпотез була їхня теоретичність. 
Відсутність досліджень конкретних виробів спеціалістами- технологами 
не дозволяє аргументовано довести правильність однієї і хибність іншої 
гіпотези, адже кожна посудина має певні характеристики, форму, 
внаслідок чого, щоб визначити ступінь впливу наявності пружка на 
міцність усієї посудини, потрібно проводити складні дослідження, 
зокрема, порівнювати, як реагує посуд з пружками і без пружків на 
висушування й випалювання, як наявність пружка впливає на міцність 
виробу.

Але не варто виключати й те, що пружки виконували естетичну 
функцію. Про це свідчить факт, що вже перші пружки на посуді з 
досліджуваної території, входили до орнаментальних композицій. 
Зокрема, на одній з неолітичних посудин під пружком відтиснуто 
(навскісні) та ритовано (прямі) групи відрізків [256, с.38, рис.30:6,9, 13]. 
Підтримуємо думку Світлани Іванової, що з поширенням пружкової 
орнаментації в культурах доби середньої-пізньої бронзи, декоративне 
призначення набувало все більшої ваги [89, с.72]. Саме в цей час і до 
ранньоскіфського пружок іноді зображували розімкнутим, з одним або 
двома опущеними донизу кінцями.
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Можливо, пружки мали й символічне значення. Зокрема, Володимир 
Горбов, Катерина Кабанова, Анатолій Усачук й Ірина Чубатенко 
стверджували, що ці елементи декору ослаблювали вироби, зменшували 
межу їх міцності, тому виконували лише функції оберегу від нечистої 
сили [65, с.71-78]. Про ймовірність наявності в пружках символічного 
значення свідчать і етнографічні матеріали. Наприклад, в Індії на 
глиняний ритуальний посуд наліплювали орнаментальні смуги, що 
символізували його наповненість їжею. У давніх індоаріїв наліплений 
декор іноді порівнювали з поясом богині Адіті [123, с.70-71]. Зважаючи 
на те, що глиняний посуд досить часто в культурі людства (в тому числі 
– українців) уявлявся антропоморфним, вважаємо останнє тлумачення 
можливим для пружків, наліплених на опук. Символіка глиняних 
пружків, наліплених у верхніх частинах виробів, може бути схожою, 
наприклад, до символіки гривен, які знаходять в могилах скіфської 
еліти, зображуються на кам’яних стелах скіфського часу, підкреслюючи 
заможність їхніх власників [192, с.106].

З технологією виготовлення значною мірою пов’язана поширеність 
на посуді, створеному на гончарному крузі, ритованих концентричних 
прямих і хвилястих ліній – за допомогою цього пристою їх просто й 
швидко наносити. Досить виразно процес освоєння таких орнаментів 
паралельно з освоєнням гончарного круга прослідковується впродовж 
другої половини Х – початку ХІ століття. Тогочасний ліплений посуд 
орнаментовано смугами вдавлень по краю вінець і попід ним. 
Вироби, виготовлені за допомогою гончарного круга прикрашались 
багаторядними концентричними прямими та хвилястими лініями, 
що досить часто покривали більшість поверхні посудини. Подібні 
особливості притаманні й населенню інших території розселення східних 
слов’ян, в тому числі – Дніпровського Правобережжя [80, с.254-256, рис.8, 9].

Технологічну (ущільнення і зменшення пористості поверхні) і 
естетичну функції виконувало лискування і чорніння (димлення) виробів.

Нанесення декору на посуд може бути пов’язаним і з бажанням 
передати певну інформацію, вкласти символіку.

Більшість дослідників орнаментів давніх глиняних виробів 
дотримувалися думки, що значна частина з них наносилася з ритуальною 
метою і символізувала певні міфологеми [62, с.7-9]. Наприклад, Вадим 
Массон стведжував, що складні схеми і символи, зображені на давніх 
глиняних виробах, пов’язані з міфологічними сюжетами, нерідко 
відігравали роль зберігачів інформації, яка в дописемну епоху мала 
дві форми передачі – усну й художню [151, с.72]. На основі численних 
етнографічних аналогій Альберт Байбурін аргументовано довів, що в 
свідомості давньої людини властивості речей (в тому числі практичні) 
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безпосередньо залежали від того, що на них було зображено, чи що 
вони самі зображали. Декорування було глибоко прагматичним. Одна 
з основних його цілей – прагнення надати їм особливої сили. Та й 
самі глиняні вироби, на які наносилися зображення, досить часто 
функціонували як утилітарні речі і знаки. Наприклад, входячи в певну 
семіотичну систему (наприклад, ритуал), вони функціонували як 
знаки, при випаданні з системи – як речі [11, с.68, 71]. Зважаючи на це, 
аналізуючи декор глиняних виробів, необхідно враховувати контекст, 
в якому їх знайдено. Зокрема, зображення на кераміці з поховань чи 
святилищ зі значною ймовірністю можна розглядати як символічні. 
Щоправда, щоб зрозуміти і доказово розтлумачити вкладену в них 
інформацію необхідно прикласти значні зусилля. Оскільки, як 
говорилося вище, серед комплексу сигналів, що використовувало 
людство для її передачі, гончарі Лівобережної України вже на 
початковій стадії розвитку гончарства обрали лінії, Скомпоновані з 
них зображення характеризуються статичністю і консерватизмом. 
Їхня абстрактна «економність», логічна відстороненість від конкретно-
чуттєвого й значний зв’язок з прикладними творами індивідуального 
використання суттєво обмежували емоційний вплив на тогочасних 
людей [239, с.104] і, відповідно, заважають розумінню сучасними 
дослідниками. При розшифруванні змісту, вкладеного у них, необхідно 
пам’ятати, що мислення давніх людей, на відміну від сучасного, було 
чуттєво-конкретним, а не теоретично-абстрактним [132, с.12].

Аналіз семантики зображень розпочнемо з денець посуду. Приховані 
від людського ока, вони не могли виконувати естетичної функції. 
Складно відшукати в них і технологічне навантаження.  Зображення 
на денця посуду наносилися, як правило, в часи піднесень його 
орнаментування. Першими їх використали носії неолітичної дніпро-
донецької культурно-історичної спільноти [7, с.162, рис.44:10]. На 
поселеннях середньодніпровської культури зображення наявні на 18-
25% денець [27, с.39, 64]. В окремих випадках зображення наносили на 
денця представники катакомбної культури [103, с.49] та культур початку 
доби заліза. Чи не найбільше їх на посуді салтівської археологічної 
культури та доби Руси [8, с.221-223]. За переважаючими елементами 
(коло, хрест і квадрат) усі зображення на денцях посуду досліджуваної 
території подібні. 

Борис Рибаков присутність солярних знаків на денцях посуду 
культури шнурової кераміки вважає проявом ускладненого уявлення 
про чотириярусну побудову світу, де денце символізувало підземний 
світ, куди увечері закочувалося сонце, щоб вранці знову зійти [216, с.234]. 
На мою думку, твердження Бориса Рибакова, як узагальнююче, важко 
довести. Зокрема, орнамент на денцях посуду середньодніпровської 
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культури нічим не відрізнявся від орнаменту стінок, складаючись з 
концентричних смуг різноманітних вдавлень [27, с.31, рис.11: 21,22,24, 
с.59, рис.21:16, с.65, рис.24:20]. Костянтин Красильніков, який найбільш 
детально дослідив тавра салтівської культури з досліджуваної території 
[122, с.170-177] впевнено підтвердив думку Світлани Плетньової про 
поєднання в них двох ідей: практичної – знак майстра, і символічної 
(магічної) – «знак-оберіг». Причому вважав другу ідею, зважаючи на 
результати розкопок, більш аргументованою [120, с.274-277; 121, с.69-70].

Перерахую основні з гіпотез щодо призначення тавр доби Руси, за 
узагальнюючою статтею Віри Гупало. Одними з перших, 1865 року, 
до цього питання долучилися Костянтин Тишкевич і Олександр 
Котляревський. Перший стверджував, що це – магічні знаки, присвячені 
Божеству, другий, що це знаки домової власності. Пізніше їх вважали 
мітками гончарів, замовників, майстрів, пов’язаних з вогняною стихією, 
магічними символами-оберегами гончарів; магічними знаками, 
що пізніше стали таврами майстрів; торговими марками і знаками 
відмінності продукції кількох гончарів в одному горні; знаками, що 
позначали ємність посудини; контрольними знаками на горщиках, 
призначених для сплати данини чи тих, що обкладалися гончарним 
митом; магічними символами-оберегами гончарного круга. Тризуби 
вважали знаками юридичної залежності гончаря від князя, хрести – 
таврами залежних від церкви майстрів. Намагалися ототожнювати 
гончарні тавра зі знаками на ранньосередньовічних монетах й 
використовувати їх в якості хронологічних індикаторів [71]. Щодо 
більшості з цих версій висловлювалася обґрунтована критика. Зокрема, 
поширеність подібних знаків на широкій території слов’янського світу 
упродовж кількох століть заперечує можливість правильності версій 
про те, що більшість знаків позначали власність, були мітками гончарів, 
замовників, хронологічними індикаторами. Версія про призначеня 
тавра як спеціального знака, що позначає пов’язаність гончаря з 
вогнем, також має слабке місце в тому, що такі знаки мали б ставити 
на свої вироби і представники інших професій, пов’язаних з вогнем 
(ковальство, ливарництво, ювелірна справа, склоробне виробництво 
тощо) [307, с.283]. Віра Гупало зробила висновок, що більшість 
зображень на них можна пов’язувати з солярно-аграрною символікою. 
Загалом, тавра за своєю символікою не відрізняються від язичницьких 
символів, виявлених на інших предметах Х–ХІІІ століть. Факт магічного 
призначення тавр підтверджує й нечисленність позначеного таким 
чином посуду – 1-21% від загальної кількості [71, с.27-29]. Цікаво, що 
традиція використання тавр збереглася в одному з гончарних осередків 
Росії (с.Рогачов Дмитровського повіту) до початку ХХ століття. Тамтешні 
гончарі, виготовляючи посуд на ручному гончарному крузі, мали кілька 
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верхніх дисків, в тому числі з зображеннями фігур «сонячного колеса». 
На жаль, тоді не вдалося дізнатися, коли саме використовувалися такі 
диски [107, с.7-11]. Вважаю, що нині найбільш аргументованими є 
гіпотези про те, що тавра на гончарних виробах доби Руси здебільшого 
виконувати магічну функцію. Але й інші можуть знайти конкретне 
підтвердження в археологічних матеріалах. Наприклад, окремі тавра 
можуть бути знаками майстра, як і окремі зображення на кружалах 
та посуді, наприклад, ряд відтисків височного скроневого кільця на 
кількох горщиках пізнього етапу роменської археологічної культури з 
посаду міста Лтави [104, с.77].

Що ж означали символи на денцях? Зупинюся на семантиці одного 
з них, найбільш розповсюдженого, – хреста (хреста в колі). Вчені 
найчастіше тлумачать хрестоподібні знаки як символи світил [228, с.49; 
2, с.14; 62, с.97-103], вогню [131, с.193]. Аріель Голан впевнений, що такі 
зображення на виробах неолітичної доби можуть позначати і землю 
[62, с.108].

Розумінню символіки зображень хрестів на посуді Лівобережної 
України сприяють етнографічні матеріали. У XVIII [271, с.59, рис.18:3] 
– ХХ століттях їх малювали здебільшого на шиях глечиків з магічною 
метою. Вірили, що цей символ оберігатиме молоко в глечику від 
псування відьмами [240, с.38] або вважали, що в таких глечиках буде 
найкращий «збір» вершків [231, с.4-5]. Єдиним етнографом, який 
детально описав обставини нанесення хрестиків на посуд з території 
України, була Євгенія Спаська. Вона опитала одного з найстаріших 
гончарів с.Шатрище Новгород-Сіверського повіту й з’ясувала, що 
хрестики він зображав лише один раз на рік – «в Зборну або Федорову 
суботу» (суботу першого тижня Великого посту). Притому, в той час, 
коли правилася служба в церкві, приблизно від її середини до кінця 
(період, що орієнтовно міг тривати від 30 хвилин до 2 годин). Звичайно, 
він міг виготовити за цей час лише кілька десятків посудин. Відповідно, 
такі вироби коштували удвічі більше від звичайних [234, с.4-5]. Аналіз 
цього запису засвідчує наявність у цьому обряді язичницьких коренів 
[203, с.120–128]. Євгенія Спаська прослідкувала паралелі між суттю 
празника, під час якого наносились хрестики на глечики, й очікуваним 
від зображення ефектом. Зборна Субота у народному календарі 
вважалася суттєвим моментом концентрації життєвих благ [234, с.7], 
відповідно, люди вірили, що й у виготовлених цього дня глечиках, 
позначених хрестиками, буде концентруватися більше вершків. Іноді 
в ХІХ–ХХ століттях хрестики зображували на посуд, не пов’язаний 
з молочним господарством – тикви і миски [203, с.123]. Притому на 
мисках хрестоподібні знаки іноді зображали на денцях.
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Напевно, подібний сенс могли вкладати у зображення хрестиків 
на посуді й давні мешканці Лівобережної України. Принаймні дуже 
схоже зображення хрестика відоме на вухові глекоподібної посудини 
салтівської археологічної культури [267, с.113, рис.1:4]. Саме на вухах 
більшість хрестоподібних знаків було зображено на передскіфсько-
ранньоскіфських черпаках. Відомі посудини з одиничними хрестиками 
на стінках посуду з ритуальних комплексів другої половини Х – початку 
ХІ століття: кургану №2 могильника №2 біля с.Городище [196, с.54, 
мал.Б.] та печі з літописної Лтави. Рельєфний хрест зображували й на 
внутрішній поверхні окремих сковорідок [249, с.90].

Проаналізую знахідку посудини з хрестом у печі одного з жител 
посаду Лтави пізнього етапу роменської археологічної культури 
(мал.101:1). Її було розбито, покладено на черінь і обмазано глиною 
[247, с.51-59]. Поряд з нею розташовано фрагменти ще двох посудин. 
Одну оздоблено відрізком прямої й хвилястої горизонтальної ліній 
(мал.101:1). Іншу – концентричною горизонтальною ламаною. Вважаю, 
що цей посуд було використано в ритуалі. Цілеспрямоване його розбиття 

Мал.101. Посуд. Глина, ліплення, ритування, 
вдавлення. Житло 1 посаду Лтави. Полтава. 
Роменська культура. Х століття [247, с.57, рис.38]
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у слов’ян було могутнім оберегом від хвороб і смерті. Піч для них була 
одним з основних життєвих центрів та осідком духа – покровителя 
дому, відіграючи надзвичайно важливу роль у житті родини – 
господарську, комунікативну, ритуально-магічну. Зв’язок печі, вогню 
з підтриманням життя в помешканні зумовив їхню виокремленість у 
плані сакрального. Як ритуальний центр, вона давала господині віру 
в можливість за допомогою магії впливати на сили, об’єктивовані в 
предметах, контролювати їх [204, с.366-368]. Напрошується висновок, 
на жаль, науково малодоказовий, що на кожній з посудин зображено 
символ однієї з трьох стихій – вогню (сонця?), води і землі. Вважаю 
дуже ймовірним, що господиня даного житла використала спеціально 
виготовлений і декорований посуд у ритуалі, спрямованому убезпечити 
родину від нещасть. Цікаві спостереження зроблено під час аналізу 
посуду з інших тогочасних археологічних об’єктів Лтави. В більшості 
з них виявлено 1-3 фрагменти посудин з хрестоподібними елементами 
[102, с.79-80]. Тобто, не виключено, що майже кожна господиня мала 
незначну кількість посудин з такими знаками. На фрагментах двох 
виробів вони скомбіновані з вертикальними відрізками: на одному –  
3 навскісні хрести слідують за 21 прямими відрізками [247, с.61, 
мал.19:1], на іншому навскісні хрести зображено через 2-3 прямих 
відрізки (збереглось 5 хрестоподібних елементів і 15 прямих відрізків) 
[247, с.69, мал.34:7].

Прямі хрести іноді використовувалися в композиціях, у кількості 
елементів, з яких вони складаються, є підстави вбачати календарну 
символіку. Зокрема, цікавим у цьому плані є кружало з поселення 
Сенча (перша половина V століття) [260, с.48, рис.4:1], де зображено 
малюнок, що складається з двох зон (мал.66:1). Основою композиції у 
обох ярусах є ламана хвиляста смуга округлих вдавлень. У нижньому 
ярусі ця лінія складається з 7 хвильок (46 вдавлень), у верхньому – 13 
хвильок (кількість місяців у році за місячним календарем, з додатковим 
місяцем). Одна хвилька зображена додатково над лінією (загалом – 
60 хвильок, що може співвідноситися з кількістю днів у двох місяцях).  
У нижньому ярусі вони розділені особливо виділеною хвилькою і прямим 
хрестом на 7 і 6 елементів (можливо, кількість «родючих» і «неродючих» 
місяців року). У подібній композиції (над хвилястою лінією з чотирьох 
хвиль, яка при погляді згори схожа на чотирипроменеву асиметричну 
зірку) на кружалі зі Східного укріплення Більського городища  
(V століття до н.е.) (мал.88:4) [201, рис.3:12] ритовано свастикоподібний 
знак. Свастики наносили лише на окремі, рідкісні глиняні вироби (посуд 
і кружала), але неодноразово, в різні періоди. Одні з найдавніших з 
них на досліджуваній території виявлено на багато орнаментованих 
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посудинах раннього етапу зрубної археологічної культури, в тому 
числі й, найімовірніше, ритуальних [21, с.248, рис.89:4; 103, рис.13]. У 
середині І тисячоліття до н.е. – І тисячоліття такі знаки зображували 
здебільшого на виробах, пов’язаних з прядінням і ткацтвом [91, рис.19:6; 
201, рис.3:12; 260, с.48, рис.4:4]. Використання свастик у піктографічних 
зображеннях навертає на думку, що маємо справу з проявами певних 
вірувань. У різних культурах свастика тлумачилася по-різному. Як і 
більшість символів, вона була полісемантичною. Впродовж тисячоліть 
символізувала, окрім сонця, небо, світло, життя, благодать, світлість, 
добробут, вогонь, птаха, різних богів [10, с.32-46, 66-114, 117-234; 62, 
с.122; 74, с.79]. Тому не дивно, що нині існує значна кількість гіпотез 
щодо значення цього символу, в тому числі діаметрально протилежних. 
Найбільш розповсюдженою є та, що свастикоподібні знаки – солярні. 
Вважаємо, що саме такою була символіка свастик на окремих давніх 
глиняних виробах з території України. Відповідно, складний малюнок 
на посудині зрубної культури (мал.102:5) можна інтерпретувати як 
схематичне зображення року, де свастиками позначено певні періоди, 
наприклад, весняного й осіннього рівнодень – лівобічними, а літнього 
сонцестояння – правобічною. Трикутники, в яких не міститься 
хрестоподібних знаків, у такому випадку припадають на час, коли 
сонце «світить та не гріє», – зиму. Підтверджують дане припущення 
відомості, що в народів Індії, приблизно сучасних аналізованим 
виробам, сонце уявлялося птахом. Знак свастики з загином кінців 
вліво символізував політ сонячного птаха на північ восени і взимку, а 
з загином вправо – навесні і влітку на південь [62, с.122]. Зважаючи на 
такі відомості, можна припустити, що подібну символіку могло мати й 
аналізоване зображення. Під цю гіпотезу підпадають малюнки ще на 
двох посудинах зрубної культури (мал.102:1,2), на одному містяться три 
свастики в обрамленні зі смуги заштрихованих трикутників. На іншому, 
де зображено 12 свастик, три – лівобічні можуть позначати зимові 
місяці.

Досить аргументовану гіпотезу щодо символіки зображення з 
одиничною свастикою та змієподібною фігурою на посудині з поховання 
біля с.Новоселівка (Луганщина) (мал.2:4), яку підтримали Віталій 
Отрощенко й Валентина Корпусова, висловила російський археолог, 
дослідник знаків зрубної культури Олена Захарова. Вона вбачає у 
ньому «знаковий запис перемоги Індри, позначеного свастикою, 
над змієподібним Врітрою» [178, с.13-18.]. Варто додати, що сонце в 
індоарійській міфології вважалося оком Індри [265, с.533].

Календарну символіку можна віднайти й у інших складних 
зображеннях з досліджуваної території. Це питання нині досить гарно 
досліджене. Найбільше уваги в публікаціях приділено зображенням на 
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посуді катакомбної й зрубної культур та виробах, пов’язаних з прядінням 
і ткацтвом, початку доби заліза.

Своєрідними є дослідження календарних зображень катакомбної 
культури, здійснені Миколою Чмиховим. Він зробив висновок, що 
крупних елементів на посуді раннього етапу катакомбної культури 
зображували 4-6, середнього і пізнього – 7 і більше. Подібна 
закономірність помічена і в орнаментації прикрас північнокавказької 
культури і посуду пізньоямної культури. Дослідник стверджував, що 
число 6 (7) позначало кількість сузір’їв зодіаку між точками весни й 
осені, а 4-частинний симетричний 12-елементний символ передавав 4 
групи з 3-х сузір’їв кожної пори року. Взявши за основу кількість крупних 
елементів у орнаментах він навіть розробив принцип датування давньої 
кераміки. Зокрема, 7-елементний – 4250-2200 та 1720-660 роками до 
н.е., з 20 року до сьогодні, 4-частинні 12-елементні – 3900-2240 і 1640-
660 роки до н.е. та з 20 року до сьогодні [280, с.13, 17-19]. Борис Рибаков 

Мал. 102. Посуд зі свастиками. Зрубна культура. ХVІ–ХV століття до н.е.  
За Сергієм Берестнєвим, Іриною Ковальовою, Валентиною Корпусовою та Віталієм Отрощенком  
[21, с. 248, рис. 89:4; 103, с.80, рис.4, с.88, рис.13; 178, с.14, рис.1, 2]



185

РОЗДІЛ V Функції декорування глиняних виробів

та Ілля Сафонов висловили сумніви щодо такої розшифровки цього 
малюнка. Ілля Сафонов аргументував свою критику тим, що сучасний 
Зодіак – традиція V століття до н.е., а в більш давньому було 18 сузір’їв. 
Протягом всієї доби бронзи поняття про Зодіак взагалі не було [220, с.128]. 
Ми також вважаємо гіпотезу Миколи Чмихова такою, яку довести складно.

По-іншому тлумачили «календарні» зображення дослідники 
пам’яток зрубної культури. Спеціальне дослідження їх з пам’яток 
Центральної й Східної Європи зробили Володимир Бесєдін й Ілля 
Сафонов [22]. Окрему групу «календарних» посудин виокремила 
Ірина Ковальова [103, с.88, рис.13]. Окрім того, їх досліджували Віталій 
Отрощенко й Олександр Супруненко [176; 241, с.243]. Як виявилося, 
багато таких зображень містять 11-13 знаків, які можна пов’язувати 
з кількістю місяців у році. Композиції орнаментів з такою кількістю 
елементів можна поділити на дві групи:

1) в основі яких лежить хвиляста лінія – трикутники з різним 
заповненням, ромби, зиґзаґи;

2) що складаються з прямої смуги – паралельних вертикальних 
рисок чи хрестоподібних елементів [103, с.88, рис.13]. 

Для прикладу наведу результати дослідження Олександром 
Супруненком зображення на посудині з поховання №4 кургану біля 
с.Ливенське Новосанжарського району в Полтавщині, в якому була 
похована жінка 25-30 років [243]. Аналізована посудина, форма і 
орнамент якої має багато аналогій у зрубній культурі, стояла біля черепа 
небіжчиці. Зображення нанесено за допомогою мотузка. На вінцях та 
плечах виробу розташовано 2 горизонтальні його відбитки, а простір 
між ними заповнено нахиленими в різні сторони 39 вертикальними 
відбитками (27 скошених вліво, 4 майже вертикальних, 7 скошених 
правіше та 1 похило звернений вліво) (мал.103). Нижня горизонталь 
має розрив – відгалуження (у більшості зображень з календарними 

Мал.103. Посудина з «календарним» 
зображенням. Глина, ліплення, вдавлення.  
Поховання 4 Ливенського кургану. Полтавщина. 
Зрубна культура. ХVІ – ХV століття до н.е.  
Розкопки Олександра Супруненка.  
Комунальна установа «Історико-культурний 
заповідник «Більськ»
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числами позначено початок відліку, наприклад, розривом лінії, 
окремими елементами зображення). На нього спрямовано 3 навкісні 
відбитки мотузка, розташовані на боках.

Всі числа можуть мати календарну символіку: 27 – це кількість днів 
у сидеричному місяці місячного календаря, 4 – загальновідоме число 
пір року, 7 – кількість днів місячного тижня, 3 риски під нижньою 
горизонталлю можуть позначати кількість місяців конкретної пори 
року. 3 місяці по 27 днів, повторені 4 рази, складали місячний рік, що 
становив 324 дні. Відхилення (відставання) останього від сонячного 
(тропічного) в такому разі складатиме 366–324=41 день (кількість усіх 
елементів зображення – вертикальні і горизонтальні лінії). Безперечно, 
наведений варіант розшифровки орнаменту не є остаточним і, з часом, 
може виявитися хибним, але присутність календарних основ у графіці 
візерунка не викликає сумнівів.

Календарні числа зафіксовано на 4 кружалах (конічної, зрізано-
конічної, біконічної та зрізанобіконічної форм) з Лівобережного 
Лісостепу України ранньоскіфського часу [49, рис.ХХVІ:13; 302]. 
Кількість елементів в одній із зон зображень на цих кружалах рівна 29, що 
відповідає кількості днів у синодичному місяці за місячним календарем. 
Горизонтально у цій зоні виділяються переважно сім груп елементів, 
згрупованих у пірамідки [306, с.120, мал.61] чи відділених крапками, 
рисками. Давні слов’яни використовували сім назв місячних фаз [100, 
с.135]. На нашу думку, з таким поділом місяця за місячним календарем 
пов’язане розділення зображень на кружалах на сім елементів. Кількість 
елементів у інших зонах також може бути пов’язана з календарем. 
Зокрема, на кружалі з поселення Дмитренкова Балка таких вдавлень 
дванадцять (кількість місяців у році). На виробі з Книшівського 
городища їх 15. Приблизно таку їх кількість потрібно додавати, щоб 
урівняти відставання місячного року від сонячного (29х12+15=363 дні) 
[101, с.224]. Від щойно описаних відрізняється малюнок на зрізано-
конічному кружалі з попелища №12 Західного Більського городища, на 
основі якого прокреслено 12 довгих і два короткі вертикальні відрізки. 
Вони розходяться від отвору і поєднані відрізками концентричних ліній 
у групи (очевидно, на початку користування кружалом це була суцільна 
прокреслена спіральна лінія в два оберти). У одному проміжку між 
двома сусідніми вертикальними відрізками концентричної лінії не було 
прокреслено, а у наступному за ним прокреслено чотири горизонтальних 
відрізки. Цей проміжок вважаємо початком відліку на цій частині 
зображення. На бічну поверхню цього виробу нанесено 24 вертикальних 
відрізки. За кількістю відрізків, можна припустити, що на бічній 
поверхні відмічено два роки по дванадцять місяців, на основі ще один 
рік. Два коротких відрізки, розміром по півцілого, можуть позначати 
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додатковий місяць, необхідний для узгодження місячного і сонячного 
календаря при обчисленні часу за місячним календарем [100, с.137]. 
Цікаво, що на цьому кружалі, як і на кількох блокоподібних виробах 
(поселення Пожарна Балка-2 [3, мал.2:11], в тому числі й з календарним 
зображенням (поселення в урочищі Лубенщина [125, с.123], малюнок, 
утворений прямими променями, які розходяться від центру виробу і 
поєднуються ламаними концентричними лініями, нагадує павутину. 
Здавна в уявленнях людей символіка павутини релевантна символіці 
тканини. Можливо, і в даному випадку підкреслювалась саме паралель 
«павутина – тканина». Павук – творець світу у ряді міфологій, нерідко 
є винахідником плетіння, ткацтва, божеством вогню. Він «снує» світ. 
Окрім цього, павука часто зображували на талісманах давніх народів з 
магічною метою, щоб охороняти їх власника від негараздів [160, с.295; 
152, с.147-148, 198, 200].

Календарну символіку могли нести і зображення на кружалах з 
Глинського (7 ромбів; 4 трикутники) і Книшівського (4 трикутники) 
городищ. Наприклад, окремі давні календарі зображалися трикутниками 
[62, рис.202:б]. На одному з кружал Західного Більського городища 
поверх хреста нанесено 27 округлих вдавлень (7, 7, 7, 6 у кожному 
сегменті). Число 27 може бути пов’язане з 27 сузір’ями місячного зодіаку 
індоаріїв (накшатрами), котрі відігравали важливу роль у обрядах 
родинного циклу [183, с.93-94, 77, 242]. Вони слугували своєрідними 
віхами, що відмірювали щорічне просування сонця і щомісячне 
обертання місяця навколо Землі. Від нового місяця до нового місяця – 
29 або 30 днів, але оскільки 3 або 4 дні місяць лишається невидимим, то 
на небі місяць помітний 26-27 днів. Саме з такої точки зору Біба Тержан 
інтерпретує число 27 на календарних зображеннях доби раннього заліза 
зі Словенії [310, s.518-519].

Проаналізувавши «календарні» зображення на глиняних виробах, 
я погоджуюсь з висновком Володимира Бесєдіна й Іллі Сафонова, що 
в орнаментах кераміки Лівобережної України відображене узагальнене 
уявлення про основні відрізки часу протягом року чи його частин. 
Це швидше зображення року, аніж календар [22, с.28]. Всі знаки, 
що використовувалися на календарних (та й інших) зображеннях на 
кераміці, містяться серед петрогліфів в гроті Ак-Баур (біля м.Усть-
Каменогорськ у Східному Казахстані), де, найімовірніше, в ІІ половині ІІ 
тисячоліття до н.е. – VIII–VII столітті до н.е. проводилися астрономічні 
спостереження [150, рис.2]. Це підтверджує думку Бориса Шрамка: 
«Наявність у лісостепу культових споруд, функціонування яких 
спиралося на систему календарно-астрономічних спостережень 
свідчить про існування у лісостепових землеробів обширних 
астрономічних знань й певних космогонічних уявлень, які повинні 
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були знайти якесь відображення і в області культових зображень» 
[289, с.37]. Числа на посуді та кружалах несуть календарну символіку 
не випадково. Відомо, що кожному спостерігачеві небо уявляється 
напівсферою, в центрі якої він розташовується. Тому опукла форма 
добре підходить для нанесення позначок, пов’язаних з небом.

Важливими для розуміння світогляду давнього населення України 
і місця в ньому глиняних виробів є нанесені на них піктограми. 
Одне з найдавніших з них на території Лівобережжя Дніпра (Нижнє 
Подніпров’я) зафіксоване на посудині ранньоямної культури з 
поховання №13 кургану №9 біля с.Софіївка [285, с.703, рис.27]. На його 
дні зображено знак – круг з двома відрізками, що від нього відходять 
(на думку Юрія Шилова – зображення зодіакального знаку Тельця), 
далі зображення концентричні, на боках – плавна хвиляста ритована 
розірвана в кількох місцях лінія. В одному місці, біля найбільшого 
розриву, на який акцентована найбільша увага окремими елементами, 
зображено відрізок хвилястої лінії з овальних вдавлень, вище – замкнута 
ламана лінія (7 ланок), з вершин якої донизу відходять відрізки – 
стовпчики з паралельних скобоподібних вдавлень (7 ланок), окремі з 
яких поєднано такими ж, але горизонтальними відрізками. Від плечей 
до вінець розташовуються чотири смуги вдавлень товстою паличкою. 
Юрій Шилов, ймовірно, вважаючи, що нижня хвиляста лінія складається 
з п’яти ланок, стверджує, що загальна кількість ланок хвилястих ліній 
7+5=12. Враховуючи зображення «знаку Тельця» на дні, він стверджує, 
що це найдавніший з відомих регулярних Зодіаків (ХХІІІ століття до 
н.е.), розділений на місяці сприятливого і несприятливого півріч. Окрім 
того, він вбачає в зображенні «фігури, що нагадують яйце й журавля», 
якими позначено точки весняного і осіннього рівнодень [285, с.703]. 
На мою думку, таке тлумачення даного зображення суб’єктивне, адже 
дослідником не враховано масиву інших елементів на цій посудині.

На посуді Лівобережної України піктограми поширилися за 
часів існування бабинської [103, с.57, рис.121:11] та зрубної культур 
[70, с.242-244, мал.52-57, табл. XIII, 1; 253, с.250-253], епізодично 
використовувалися й пізніше. Цей факт свідчить про те, що принаймні 
частина тогочасних гончарів уміли лаконічно за допомогою графічних 
символів виражали складні поняття. «Піктограми» або компонувалися 
з антропоморфних, зооморфних чи геометричних елементів, або були 
абстрактними. У цих зображеннях відсутнє повторення однакових 
елементів через однакові інтервали, властиве орнаментам. Варто 
наголосити, що зображень на глиняних виробах досліджуваного 
періоду, які б реалістично передавали образи людей чи тварин, не 
зафіксовано. В той же час, геометричні елементи, типові для оздоблення 
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глиняних виробів, використовувалися в натуралістичних зображеннях 
на предметах з кістки та каменя, маючи знакову функцію, наприклад, 
у добу енеоліту-бронзи. На щелепі бика, знайденій біля м.Путивля, 
та кістяній сокирі з Дударкова разом з фігурками тварин зображено 
сітчасті фігури, прямі лінії, смуги заштрихованих трикутників і ромбів 
[17, с.162, рис.60]. На «керносівському ідолі», окрім реалістичних 
зображень, на плечах, боках та спині зображено смуги трикутників, 
паралельні ламані хвилясті лінії, деревоподібні знаки, що несуть явно 
символічну функцію. Деревоподібне зображення на спині імітує хребет 
і ребра втіленого в скульптурі божества.

Варто пам’ятати, що «прочитати» зміст піктографічних зображень 
на глиняних виробах у прямому сенсі цього слова надзвичайно складно 
[268; 269]. Під час сприйняття піктографічних зображень на глиняних 
виробах єдиним і достатнім каналом отримання закладеної у них 
інформації є зір. Але він дає спостерігачеві лише перший, поверхневий 
шар інформації, яка отримується внаслідок ковзання, а точніше – 
стрибкоподібного переміщення погляду по площині. В результаті 
тривалого зорового, кінестетичного досвіду, зображення відкривають 
глибший шар – сприймаються як навмисні сліди рухів майстра [43, с.2]. 
Під час вивчення давніх піктограм важливо враховувати такі показники, 
як способи поділу композицій на горизонтальні й вертикальні поля, 
направленість сюжетних елементів у праворуч чи ліворуч. Ці особливості 
знайшли найбільш чітке вираження при формуванні початкових видів 
писемності. Характерно, що для розташування й спрямованості рядків 
писемності у народів, що розробляли систему писемності самостійно, 
прослідковується чітке вираження в способах побудови багатофігурних 
й багатопланових художніх композицій [106, с.133].

За часів бабинської культури, зазначила Ірина Ковальова, подібні 
знаки зафіксовані лише на посудинах індивідуального користування, 
призначених для пиття [103, с.57]. Охарактеризую композиції окремих 
таких зображень.

На першій посудині (мал.104:1) основна смуга складається з 
чотирьох відрізків плавної хвилястої лінії. Перший складається з двох 
ланок, до яких по периметру приєднано прямі відрізки (17 та 13). Третя 
ланка переходить у спіраль, згорнуту в три оберти. В основі другого 
знаку покладено дві ланки хвилястої лінії, перекреслені чотирма 
паралельними горизонтальними прямими лініями. Третій елемент 
має вигляд кола, всередину якого спрямовано 5 відрізків прямих ліній, 
а назовні – 4. Останній також складається з двох ланок з відрізками 
(9 і 14). Під другим знаком нанесено решіткоподібне зображення з 
чотирьох вертикальних паралельних ліній, перекреслених трьома 
горизонтальними.
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Мал.104. Посуд (1-3) та кружалоподібний виріб (4) з піктограмами.  
Глина, ліплення, ритування, вдавлення, проколювання. 1-2 – бабинська [103, с.57, рис.121:11],  
3 – зрубна [244, с.52, мал.54] культури; 4 – V століття до н.е. [306, с.122, мал.62]. За Іриною Ковальовою,  
Олександром Супруненком та Анатолієм Щербанем

На другій посудині (мал.104:2) помітний своєрідний «пейзаж» чи 
план місцевості, що складається з одного великого деревоподібного 
символу, трьох менших і чотирьох найменших, що мають вигляд тризубів. 
Між деревоподібними елементами зображено фігуру, що складається 
з двох вписаних один в один кіл. По периметру більшого назовні 
відходять 28 відрізіків, всередину – дві групи по 5 відрізків. Другий 
елемент, розміщений між деревоподібними, – змієподібна хвиляста 
лінія з відрізками по периметру (37 з одного боку і 32 з другого). За 
ними зображено три прямі горизонтальні лінії, по обидва боки від яких 
нанесено відрізки (11, 28, 21). Останній елемент – свастикоподібна фігура 
з завитками по краях, по периметру яких нанесені відрізки (13, 8, 9, 8).

Подібні композиції зображено на посудині раннього етапу зрубної 
культури (мал.104:3) та кружалоподібному виробі V століття до н.е 
(мал.104:4). Детальніше охарактеризую останню, яка збереглася 
повністю. Малюнок нанесено на бічну поверхню виробу ледь помітними 
лініями, прошкрябаними тонким гострим предметом. Зображення 
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займає більше 90% поверхні, окремі деталі щільно прилягають одна до 
одної, тому його важко сприймати. Прихованість від чужого ока змісту 
зображення може засвідчувати його сакральність. Рух зображення – 
справа-наліво – саме так спрямовано основні фігури.

Центральною в композиції є антропоморфна фігура, подібна до тих, 
які зображали на виробах трипільської культури [32, рис.24:13]. На її 
вершині гачкоподібним виступом намічено ніс. Очі і рот не зображено. 
Двопалі руки опущено донизу. Під лівою рукою зображено знак, який 
можна трактувати як ознаку жіночої статі. Такі знаки присутні на 
багатьох зображеннях Великої богині між її ногами [62, рис.371:3].

Зліва від описаної фігури, головою до неї, зображено «змія». Його 
тіло передано ламаною хвилястою лінією, а голову – стрілоподібним 
виступом. Схоже зображення змія трапилось на посудині доби бронзи 
з поселення Михайлівка [20, рис.70:2]. Над антропоморфною і 
змієподібною фігурами зображено зиґзаґоподібну лінію. Над нею – дві 
напівдуги. За Аріелем Голаном, даний символ ще з неоліту позначає 
хмари [62, с.16]. Біля хвоста змія розміщено складну фігуру, в центрі 
якої помітний відтиск зернівки ячменю плівчастого (за визначенням 
доктора історичних наук Галини Пашкевич).

Справа від атропоморфної фігури зображено меншу деревоподібну 
антропоморфну фігуру. Її руки і ноги утворено з двох кутоподібних 
елементів, а на вершині глибоким вдавленням позначено голову. 
Правіше зображено три деревоподібні зображення. За ними, біля хвоста 
змія, зображено поки що нерозшифровану фігуру.

Рідкісне абстрактне зображення нанесено на кубкоподібну посудину, 
виявлену біля голови небіжчика в багатому похованні зрубної культури 
біля м.Артемівськ (мал.105). На тулубі посудини, на віддалі 9 см від краю 
вінець є виступ, підкреслений вгорі горизонтальним відбитком товстого 
мотузка, що обмежує орнаментальне поле. В ньому зображено замкнуту 
систему знаків, серед яких виокремлюються дев’ять, об’єднаних обертом 
мотузка у дві групи: в першій п’ять – знаків, у другій – чотири.

Унікальний «орнамент у вигляді напису» – смугу вертикальних 
відрізків з різноманітними гачками, обмежену двома концентричними 
лініями, зафіксовано на кружалі зрізано-конічної форми зі Східного 
укріплення Більського городища [201, с.24, рис.5]. Але такі зображення 
не поодинокі на кружалах юхнівської культури [96, рис.1:14,15].

Більшість елементів, з яких складено «календарні» та піктографічні 
зображення, зустрічаються в масових орнаментах. Це наштовхує на 
думку про те, що і вони можуть мати приховану символіку. Варто 
згадати, що перші глиняні вироби, які навчилася робити людина 
(доба палеоліту), виготовлялися для обрядово-магічної практики  
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Мал. 105. Посудина з піктограмою.  
Глина, ліплення, вдавлення. Поховання біля 
Артемівськ. Луганщина. Зрубна культура.  
ХVІ–ХV століття до н.е.  
За Сергієм Татариновим [253, c.250–253]

[239, с.199-200, 211-225]. Перші ритовані зображення нанесені людиною 
на глині, подібні до орнаментів (так звані «макарони» – прокреслені 
на глиняних стінках печер групи паралельних хвилястих ліній), на 
думку Абрама Столяра, є імітацією слідів від кігтів печерного ведмедя, 
що були для давньої людини сакральним об’єктом [239, с.50-55]. Вже 
на оріньякському ступені палеоліту зображувальна діяльність людей 
поєднала в собі три основні функції: сюжетну, знакову і початково-
орнаментальну [239, с.104]. На початковому етапі історії гончарства 
на Близькому Сході його продукція була пов’язана з сакральною 
сферою [153, с.85-87]. В уяві людей первісних і традиційних суспільств 
раціонально-утилітарні функції посуду були пов’язані з культовими 
функціями в обрядово-магічній практиці, в орнаменті втілювалося 
світорозуміння та світосприйняття давніх людей, а одним з призначень 
«прикрашання» посудин було надання їм особливої сили [6, с.25, 49]. 
Для цих людей навіть звичайна їжа була жертвоприношенням, тобто 
сакральним дійством [270, с.137-138]. І донині, посуд у віруваннях 
різних народів світу пов’язується з родючістю [193, с.275, 285-290].

Про певну символічну роль посуду в віруваннях місцевих мешканців 
свідчать його знахідки в похованнях. Звичай використання посуду в 
поховальному обряді цього регіону розповсюдився з доби неоліту–
енеоліту. Спочатку це був спеціально розбитий посуд у складі тризни, 
а з пізньоямного часу – цілі посудини у похованнях. Саме в часи ямної 
культури роль святилищ почали виконувати кургани. Символіка 
посуду в них перш за все пов’язана з їжею, годуванням. Розбивання 
ж після використання може свідчити або про намагання знищити 
«осквернене» після проведення поховального обряду начиння, або 
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ж про інші специфічні вірування. Зокрема, Юрій Шилов доводить 
можливість імітації розбивання «світового яйця», вбачаючи на одній з 
ямних посудин схематичних зображень «пливучих довгошиїх птахів» 
[285, с.703]. З часів ямної культури і, принаймні, до початку доби 
заліза посуд у поховання іноді ставили перевернутим догори дном. 
На думку більшості дослідників, що підтверджується етнографічними 
матеріалами, це виводило їх з побутового обігу й присвячувало 
померлому і хтонічним силам [103, с.30-32; 285, с.417-418]. Микола 
Чмихов висловив версію, що посудини в поховальному обряді доби 
бронзи слугували жертовниками, тобто були одним з видів символу 
космосу. Відповідно орнамент катакомбних посудин розглядав у зв’язку 
з космологічними уявленнями [280, с.15-17].

З часу існування ямної культури прослідковується й сакральне 
ставлення до глини як матеріалу. Про це, зокрема, свідчить її 
використання для створення посмертних «масок» – накладок на обличчя 
небіжчика [149, с.83]. Наступники представників ямної культури – носії 
катакомбної археологічної культури продовжили створювати «маски» 
й удосконалили їх [103, с.49]. Ці факти, можуть свідчити про появу 
на досліджуваній території вірувань про створення людини з глини, 
численні міфи про яке поширені в різних народів світу. Варто зазначити, 
що ці традиції пов’язані з впливом південнішого населення. Зокрема, 
моделювання облич небіжчиків з глини зафіксоване ще в носіїв 
традицій догончарного неоліту Б (VII тисячоліттядо н.е.) Близького 
Сходу [151, с.35]. У катакомбній культурі зафіксовано безсумнівно 
культовий посуд – слабкопалені посудини, виготовлені, за визначенням 
Ірини Ковальової, з кальцитової маси. На одному з них орнамент 
складався з чотирьох вдавлених концентричних ліній на плечах, і, 
нижче,  чотирьох наліплених виступів. Під ними на опуку зображено 
смугу з чотирьох дуг з трьох ліній. Подібні зображення з наліпленнями і 
без них нанесено і на інші такі посудини. Але на посудинах без виступів, 
елементів у орнаментальній смузі більше чотирьох. У одному випадку 
смуга складається з трикутників. Ірина Ковальова вважає, що 4 виступи 
можуть символізувати жіночі груди двох небесних богинь і, зважаючи 
на це, посудини могли застосовуватися в ритуалах, пов’язаних з 
водною стихією, зокрема, з «волхуваням водою», про яке писав Борис 
Рибаков [102, с.88, 93, мал.11:14; 103, с.85, мал.10]. Наявність чотирьох 
виступів на посудинах катакомбної археологічної культури уподібнює 
їх до ритуального посуду індоаріїв – «укху». Олена Кузьміна зазначила, 
що за індоарійськими ритуальними текстами, у ряді випадків укху 
порівнювалася з богинею Адіті, а наліплені виступи асоціювалися з 
сосками богині, повними молока, чи дійками її втілення – корови. «Укха 
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з чотирьма сосками – це корова з чотирма дійками». Наліплений 
пружок символізувався з поясом Адіті. Дослідниця охарактеризувала 
роль, що надавалась глиняному посуду в жертвопринесеннях індоаріїв. 
Наприклад, арій повинен був сам виліпити посудину, так як ліпили 
їхні пращури, а не купував її у ремісника – шудри. Священна посудина 
індоаріїв – укху, символізувала три сфери світоладу: «дно укху – це 
земний життєвий простір…, друга зона посудини – це повітряний 
простір, …третя зона – це небо, місце перебування верховних богів…, 
стіни посудини – це чотири сторони світу» [123, с.59, 70-71]. Цікаво, що 
на нижній частині окремих посудин катакомбної культури зображували 
деревоподібні й трикутникоподібні елементи рідкісної форми, які 
можна асоціювати з земним простором. До орнаментації ритуального 
посуду катакомбної археологічної культури подібна й орнаментація 
окремих типів побутового посуду, який за усталеною в археологічному 
середовищі термінологією називається «кубками» й «кринками». 
Враховуючи вищесказане, вважаємо таке тлумачення вірогідним. У всіх 
індоєвропейських народів спостерігається антропоморфізація посуду. 
Наприклад, у народній лексиці українців до сьогодні використовуються 
такі назви частин глиняного посуду, як шия, плечі, боки, вухо [193, 
с.290-302]. Наліплення зазвичай розташовували між плечами і боками. 
Чотири виступи досить часто наліплювали на посуд початку доби заліза, 
в тому числі той, що використовувався в культовій практиці. Зокрема, 
їх виявлено на корчагах з культових приміщення й жертовника, 
розкопаних під зольником №28 VІ століття до н.е. [299, с.14, 17, рис.2:3, 5:3].

У багатих могилах зрубної культури (групи 3 й 4 за класифікацією 
могильних ям, здійсненою Іриною Ковальовою), глиняний посуд 
вирізнявся якісною обробкою і наявністю рідкісних форм, в тому числі 
кубкоподібних. На думку Ірини Ковальової такі поховання належали 
представникам родо-племінної верхівки, в якої зосереджувалась 
господарсько-організаційні й культові функції, а похований вважався 
«посланцем в інші світи, посередником між ними, що передбачало 
не лише «багатство дарів», що клалися разом з померлим, але й 
суворе дотримання обряду» [103, с.30-32]. Юрій Полідович та Віталій 
Цимиданов, взагалі, виходячи з оригінальності більшості композицій, 
вживання визначеного круга елементів, рідкісного застосування 
принципів побудови звичайного орнаменту, зробили висновок, що всі 
орнаменти зрубної культури є не декоративним елементом, а змістовим 
текстом. Цей зміст міг бути міфологічним та інформаційним, адже в 
різних давніх культурах геометричний «код» застосовувався в сфері 
релігійної й міфологічної символіки. Ним «описували структуру 
космосу в його горизонтальному й вертикальному аспектах (на відміну 
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від безструктурного хаосу), в просторовому та хронологічному планах» 
[191, с.88-90]. Разом з тим, варто пам’ятати, що в похованнях зрубної 
культури, як рядових так і привілейованих, поряд із орнаментованим 
зустрічаються й неорнаментований посуд [21, с.86-87, 100]. 

На використання глиняного посуду в культовій практиці вказують 
його знахідки на жертовниках (які часто також виготовлялися з глини) 
та побіля них на пам’ятках ІІ тисячоліття до н.е. – І тисячоліття. 
Наприклад, чотири посудини розташовувалися побіля жертовника в 
житлі ранньозрубного часу на поселенні Іллічівка [20, с.162, рис.60]. 
Фрагменти багато орнаментованої посудини розташовувалися біля 
жертовника в культовому приміщенні №2 поселення Пустинка [20, 
с.159]. Глиняний посуд знайдено й на жертовниках чи у жертовних 
приміщеннях VII–VI століть до н.е. Зокрема, на втрамбованому 
майданчику овальної форми, який слугував жертовником, на поселенні 
коло села Лихачівка (Полтавщина) знайдено два лисковані черпаки 
чорного кольору [165, с.360]. У жертовному приміщенні VI століття до н.е. 
знайдено два черпаки, уламки корчаги, прикрашеної смугою вдавлень 
(«перлин») попід краєм вінець та чотирма наліпленими виступами 
на плечах біля опука, фрагменти миски [298, с.14, 17, рис.2:2, 3]. На 
жертовнику з Мохнацького городища роменської культури знайдено 
фрагменти верхніх частин двох горщиків, один з яких орнаментовано 
вдавленнями по краю вінець, інший – навскісними вдавленнями по 
краю та хвилястими лініями на плечах [109, с.43-44, рис.3:1,2].

Цікаво, що і самі глиняні жертовники у VІІ–VІ століттях до н.е. 
орнаментували. Серед зображень на них – «рухлива спіраль», меандр, 
смуга заштрихованих трикутників, концентричні прямі лінії [13, с.28-
30, 36, рис.2:2, 3:1] – найпоширеніші елементи, що використовувалися 
у всі часи під час оздоблення глиняних виробів. На думку Світлани 
Безсонової, жертовники «пов’язані з культом домашнього вогнища 
і мали переважно хтонічний зміст». Їхня округла форма, коловий 
ритмічний орнаментом, на її думку, що базується на численних 
етнографічних матеріалах, «виникли із ритуалів обходу, які імітували 
циклічні кругообіги в природі (або як прояв тих самих космічних 
ритмів – мандрування душ). Такі обряди відігравали важливу роль, 
створюючи магічну зону, що забезпечувала недоторканість об’єкту 
(спочатку – «священного місця», згодом – поселення)». Дослідниця 
надавала перевагу солярно-хтонічному трактуванню головних 
елементів орнаментації жертовників, але навела інші тлумачення: що 
спіраль може пов’язуватися зі змією, громом, блискавкою, землею, 
водою, жіночою сутністю; меандр – відсутність початку і кінця, вічність, 
водну перешкоду або огорожу. Варто зауважити, що, як і орнаментація 
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посуду, орнаменти на жертовниках впродовж VІІІ–VІ століття до н.е. 
поступово спрощувалися і на кінець VІ століття до н.е. лишилися лише 
кола [13, с.36-37].

Напевно, після ІІІ століття до н.е. символічна роль орнаментації 
глиняного посуду зменшилася, змінилася на лискування столових 
і, почасти, кухонних виробів. У добу ранніх слов’ян взагалі столового 
посуду не виділяється, тому не дивно, що і декору на посуді фактично 
немає. Лише на окремих виробах І–VIІ століть зафіксовані складні 
зображення, що несуть виразну символіку. Серед них найчисельнішими 
були кружала. Щодо символічної ролі кружал та зображень на них 
висловлювалися різні гіпотези. На думку Аріеля Голана, всі кружала слід 
вважати предметними емблемами Великої богині, бо диск був символом 
неба, а Богиня покровительствувала прядінню [62, с.23, 88, 171]. 
Микола Чмихов, навпаки, доводив, що у багатьох давніх народів кружало 
символізувало Сонце – небо, веретено – Вісь світу, а оберт кружала – оберт 
небесного кола [277, с.284-285]. Роман Багдасаров також вважає, що 
поява на кружалах свастик підкреслювала не лише осьовий рух веретена 
з кружалом, а і вказувала на їх вищий прообраз – Рух Всесвіту навколо 
Світової Осі [10, с.68]. Ці гіпотези підтверджуються українськими 
етнографічними матеріалами [28, с.33]. Оригінальним є твердження 
Костянтина Смірнова, що «важки» дьяковської культури, з орнаментом 
чи без, слід пов’язувати не лише з культами світил, а й із поклонінням 
предкам [228, с.52-55]. У населення зрубної культури помітна 
тенденція покладання кружал в могили людей наділених високим 
соціальним статусом чи пов’язаних з культовою практикою [273, с.224]. 

Факт використання для оздоблення глиняних виробів упродовж 
всього досліджуваного періоду схожих зображень, напевно, свідчить 
про спільність певних вірувань, пов’язаних з ними. Безперечно, 
кількатисячолітня історія побутування орнаментів лишила на них 
відбиток, що певним чином закриває початковий зміст, роблячи елементи, 
з яких вони складаються, полісемантичними. Тому дослідники часто 
розходяться в тлумаченнях. Зважаючи на вищесказане, охарактеризуємо 
символіку окремих елементів зображень у загальних рисах.

Завдячуючи округлій в горизонтальній і опуклій в вертикальній 
площині формі, яка характерна для більшості глиняних виробів, на які 
наносились зображення, вони могли прочитуватися при погляді збоку, 
згори (від отвору) і знизу. При різних векторах спостереження, одні і ті 
ж елементи мали різний вигляд. Зокрема, горизонтальні замкнуті лінії 
на бічній поверхні згори виглядають як кола, смуги трикутників – як 
солярні знаки тощо. Така особливість не характерна для жертовників, 
блокоподібних, котушкоподібних, ґудзикоподібних виробів і частини 
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кружал, у яких площини, на які нанесено зображення – пласкі. 
Відповідно, зображення читалися лише під час огляду згори.

Залежно від погляду дослідника на зображення, відрізнялося і його 
тлумачення. Пряма концентрична лінія, на думку Бориса Рибакова, 
могла позначати земну твердь чи небо [216, с.194], а зображення у 
вигляді кола Леонід Васильєв вважає солярним знаком [35, с.40]. Ірина 
Ковальова притримується думки, що наліплені на посуд культури 
бабинської культури концентричні пружки, іноді з «поставленими під 
кутом променями» символізували вічний рух сонця й планет [103, с.57]. 
За версією Дмитра Раєвського та Жоржа Дюмезіля, у міфології скіфів та 
їхніх нащадків коло, утворене тілом змія чи велетня, що охороняє сховане 
сонце, весняні води, грози, дощі в печері чи горі, тобто творчі сили 
природи, є символом межі, яка розділяє «освоєний» і «чужий» простір, 
а отже, – апотропеєм [202, с.118; 78, с.91-94]. Тлумачення символіки 
прямих концентричних смуг округлих вдавлень і насічок пояснювали 
або подібно до символіки безперервних ліній [228, с.49; 131, с.193], або 
пов’язували з ідеєю зрошення насіння небесною вологою [62, с.19].

Аріель Голан, проаналізувавши велику кількість зображень, зробив 
висновок, що ламана і плавна хвиляста лінії семантично рівноцінні 
[62, с.74-75]. Підтвердженням цьому є етнографічні матеріали з 
території України ХІХ–ХХ століть – їм давалися одні і ті ж назви. У 
різьбленні, вишивці, писанках вони називаються «вужі», «гадючки», а 
в ліжникарстві, ткацтві, гончарстві – «кривульки» [221, с.196, 207].

Владиславом Андрієнком помічено подібність окремих спіральних 
орнаментів до солярних символів [2, с.13-18]. На думку Леоніда 
Васильєва, «обігаюча спіраль є символом небесного руху, бігу сонця, 
можливо навіть ідеї часу» [35, с.40]. Але так хвиляста лінія може 
позначати змію [216, с.170]. На мою думку, такий зміст можна віднайти 
у зображеннях, де позначено голову плазуна (мал.104:3,4) чи хвилясту 
лінію розділено на кілька частин (наприклад, на сфероподібному 
кружалі з Книшівського городища [49, рис.ХХVI:1]). На кераміці 
Золотої Орди змій зображували короткими лініями чи як латинську 
букву S, але обов’язково з потовщенням-голівкою на одному з кінців 
[31, с.46]. Зображення змії було поширене у різних народів світу, 
як і культ цього плазуна. В античному світі змія мала хтонічний чи 
фалічний характер. Поклоніння їй дослідники пояснюють боязню 
отруєння чи вірою в дружні сили. Змія також могла символізувати 
безкінечність, злі сили, чи, навпаки, була втіленням охоронця від 
нечистої сили, виконувала роль оберега [31, с.47].

При погляді згори концентрична хвиляста лінія схожа на солярний 
знак. Українці ХІХ–ХХ століть кілька паралельних ламаних хвилястих 
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ліній (подібні до одного з найпоширеніших видів орнаментів доби 
неоліту-бронзи) називали як «кривульками», так і «на смерічку», 
«сосонка», «в ялинки», «на путі» [221, с.255]. Тобто хвилясті лінії могли 
асоціюватися і з деревами, рослинністю. Така багатозначна семантика 
притаманна багатьом зображенням, нанесеним на вироби округлої в 
горизонтальному перетині форми.

Загальноприйнято вважати, що хвиляста лінія символізує воду 
[35, с.40]. Таке її значення дуже ймовірне, адже хвилястими лініями 
позначали воду й дощ у найдавніших зображеннях, значення яких 
можна достовірно визначити – іерогліфах Давнього Єгипту [62, с.75, 263, 
мал.7: 1, 123: 8, 9]. На мою думку, саме воду хвилясті лінії позначають 
у багатьох складних зображеннях Лівобережної України. Зокрема, 
на одному з найдавніших (Нижнє Подніпров’я, ранній етап ямної 
культури) [285, с.703, рис.27] (опис міститься на с.190) нижню хвилясту 
лінію можна пов’язати з земною вологою, верхню – з небесною, від якої 
до землі спрямовано лінії дощу. Знак на дні можна пов’язати з земними 
мешканцями або ж символом землі, чотири реально зображені великі 
ланки нижньої лінії – зі сторонами горизонту. Таким чином, піктограму 
могли нанести нанесено для забезпечення посилання дощу на чотири 
сторони світу, в тому числі й на мешканців, що знаходяться в центрі. 
Звичайно, і це тлумачення є дуже суб’єктивним. 

На вінцях і плечах однієї з посудин катакомбної культури зображено 
концентричну смугу з напівдуг, іншого – з ламаних хвилястих ліній, 
що внаслідок заповнення внутрішнього простору паралельними 
концентричними лініями стали трикутникоподібними. Від основ 
трикутників та напівдуг до денець обох посудин спрямовано вертикальні 
хвилясті лінії. Подібні композиції зображень зафіксовано на посуді 
салтівської археологічної культури [155, с.116, рис.1]. Схожі зображення 
зафіксовано на антропоморфному посуді [62, с.13-14, с.84; 216, с.168-169]. 
Зважаючи на контекст розглянутих зображень, погоджуюся з гіпотезою 
Бориса Рибакова та Аріеля Голана, що вертикальні хвилясті лінії в подібних 
зображеннях могли позначати дощ [62, с.13-14, с.84; 216, с.168-169]. 
Символи води на глиняному посуді не випадкові. Адже основне 
призначення посуду пов’язане з використанням рідини: приготування 
страв, зберігання продуктів, у тому числі рідких, споживання їжі та напоїв. 
Дослідники відзначали також факт широкого використаня глиняного 
посуду в обрядах закликання дощу [194, с.286-289; 216, с.169].

Традиційно вважається, що заштриховані трикутники позначали 
зорану землю [2, с.16; 17, с.186]. Окрім того, у давнину вони могли 
символізувати жіноче начало, плодючість жінки-матері. При погляді 
згори смуга трикутників на кружалі схожа на солярний знак (зірку) 
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[128, с.52]. Аріель Голан довів, що сам трикутник ще з неоліту позначав 
хмари, а вміщене в ньому зображення (зоране поле, рослина, людина) 
– об’єкт, що потребує зволоження. Це ж саме значення, на його думку, 
має дуга [62, с.16, 84–85]. Ця думка має сенс і для окремих зображень 
Лівобережної України, зокрема описаних вище композицій катакомбної 
культури. Символіку хмар могли нести зображення на окремих кружалах 
початку доби заліза. Так на виробі з Книшівського городища (мал.92:2), 
в центрі і по периметру кожної дуги розміщено вдавлення загостреним 
стрижнем, які можуть позначати крапельки дощу. Смугу дуг на 
іншому виробі (мал.92:1) зображено над деревоподібною. На кружалі з 
Басівського городища [92, табл.І:11] під смугою трикутників зображено 
хвилясту лінію, що починається з заштрихованого трикутника (Фонди 
Роменського краєзнавчого музею, А1297).

Хоча часто трикутники в орнаментальній смузі повторюються, 
майже завжди є елемент, який виділяється серед інших. Можливо, він 
позначає початок відліку. Цікавим є спостереження Ольги Лагодовської, 
яка відзначила, що у смузі трикутників, зображеній на посудині зрубної 
археологічної культури з кам’яної «закладки» на річці Ворона був один, 
на відміну від інших, не заштрихований, з вписаним навскісним хрестом.  
Цим елементом посудина була зорієнтована на схід-південний схід 
[130, с.175]. Ця та ряд інших знахідок підтверджують факт надання 
зображенням на глиняному посуді ритуального змісту. Зазначу, що у добу 
раннього заліза трикутники зображували на лискованому посуді, 
призначеному для зберігання чи споживання напоїв. Цікаво, що 
декор з трикутників зафіксовано на етнографічно зафіксованому 
горщику племені квазулу (Південна Африка), призначеному для пива  
[222, с.11, рис.]. 

Ромб, оперуючи різними його контекстами, пов’язують із такими 
архетиповими поняттями, як рослина, жінка, світове дерево, родючість 
і плодючість [1, с.20, 22; 2, с.18]. Деревоподібні знаки, напевно, – 
символи рослинності [2, с.13-18]. 

Зважаючи на строкатість у тлумаченні одних і тих самих елементів 
декору глиняних виробів, зупинюся на логічній гіпотезі, що якщо давні 
гончарі вкладали у масові зображення якийсь зміст, він мав нести 
захисну функцію, сприяти родючості, плодючості і, відповідно, достатку 
в родині та суспільстві.

Таким чином, за сучасного стану вивченості орнаментів Лівобережної 
України можна стверджувати, що вони у певні періоди могли виконувати 
всі вищеописані функції – прикрашальні, технологічні, символічні. 
Періодичні спрощення-збагачення орнаментальних композицій, 
зникнення-поява елементів свідчать про зміни в усвідомленні тих чи 
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інших функцій орнаментів. Разом з тим, значна кількість глиняних 
виробів із зображеннями в окремі історичні періоди чи культури 
засвідчує високий статус гончарства, прядіння і ткацтва у матеріальному 
та духовному житті місцевого населення.
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У більшості археологічних культур Лівобережної України останньої 
третини VIІ тисячоліття до н.е. – ХІІI століття з глиняних виробів 
стабільно й масово виготовлявся та декорувався посуд. Виокремлювалася 
його група, яка орнаментувалася найбільше, а орнаменти на ній були 
найскладнішими – призначена для пиття («чаші», «кубки», «черпаки») 
та, в добу бронзи – на початку доби заліза, зберігання напоїв («корчаги», 
глечикоподібні вироби). Посуд для приготування їжі (горщики) й подачі 
її на стіл (миски) орнаментували простіше. Але горщики були найбільш 
сталими за орнаментацією.

На пам’ятках окремих археологічних культур (середньодніпровської, 
катакомбної, бондарихинської, кінця VIІІ століття до н.е. – V століття, 
VIІІ–ХІІІ століть) виявлено декоровані кружала й дрібну пластику. 
Лише на поселеннях кінця VIІІ–V століття до н.е. віднайдено декоровані 
важки, котушкоподібні, блокоподібні, ґудзикоподібні вироби та 
жертовники. Технологія нанесення декору й елементи орнаментів 
усіх вищеназваних виробів були подібними, відрізнялося багатство 
орнаментальних композицій.

Використовувалися здебільшого рельєфні орнаменти, нанесені 
шляхом вдавлення різними інструментами, ритування чи наліплення. 
Найбільш поширеними серед їхніх елементів були прямі й хвилясті 
концентричні лінії. 

Населення одних археологічних культур (дніпро-донецької 
культурно-історичної спільноти, середньодніпровської, катакомбної, 
бабинської, раннього етапу зрубної, черняхівської, роменської) та 
періодів (VIІІ–VІ століття до н.е.) широко використовувало орнаменти, 
вони відзначаються багатством композицій. У інших – орнаменти 
були значно біднішими (наприклад, у культурно-історичній спільноті 
ямково-гребінцевої кераміки, дереївській, ямній, бондарихинській, 
V століття до н.е. – ІІ століття), а то і взагалі використовувалися в 
поодиноких випадках (наприклад, упродовж V–VІІ століть). З’ясовано, 
що збагачення орнаментів у мешканців Лівобережної України 
відбувалося після природних катаклізмів шляхом запозичення 
гончарних традицій сусідніх територій, здебільшого внаслідок 
переселення гончарів. Притому помічено, що вектори переважаючих 
впливів впродовж досліджуваного періоду змінювалися. У добу 
неоліту-бронзи переважали східні, пізніше (за винятком окремих, 
короткочасних періодів) – західні.

Принципи побудови орнаментів у носіїв більшості археологічних 
культур були подібними, що засвідчує наявність загальних 
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закономірностей і тенденцій розвитку, дає підстави вважати їх 
відображенням певних рис світосприйняття, свідчить про надплемінний, 
загальнокультурний характер орнаменту.

Витоки більшості зображень на глиняних виробах сягають 
кам’яної доби. Але в процесі розвитку кожної археологічної культури 
сформувалися своєрідні орнаментальні мотиви й композиційні рішення. 
Їхнє нанесення на кераміку пов’язане з естетичними, технологічними 
та символічними факторами. Безсумнівно, що принаймні частина 
зображень на глиняних виробах наповнена глибоким змістом. У 
літературі твердо закріпилися переконання, що вони відображають 
розуміння давньою людиною певних явищ природи, а тому наносились 
переважно з обереговою чи ритуальною метою. Зараз дуже складно 
підтвердити чи спростувати цей здогад, розгадати зміст, вкладений у 
зображення, з’ясувати цілісну картину семантики сюжетів.



203

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками») //  
Советская археология. – 1965. – № 3. – С.14-27.

2. Андриенко В.П. Земледельческие культы лесостепной Скифии (VII–V вв. до н.э.): 
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата  
исторических наук. – Харьков: Харьковский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.М. Горького, 1975. – 32 с.

3. Андриенко В.П. Комплекс начала раннескифского времени на поселении Пожарная Балка 
(раскоп 11) // Донецкий археологический сборник. – Донецк : Аверс Ко ЛТД, 1992. – Вып.1. – 
С.73-88.

4. Андриенко В.П. О семантике орнамента сосуда из Владимировки // Проблемы эпохи бронзы 
юга Восточной Европы (тезисы докладов конференции). – Донецк, 1979. – С.70.

5. Антоненко Б.О. Глиняні статуетки з катакомбного поховання // Vita Antiqua. –  
К. : ВПЦ «Київський університет», 1999. – № 1. – С.89-94.

6. Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии  
(Опыт реконструкции мировосприятия). – М. : Наука, 1984. – 263 с.

7. Археология Украинской ССР : В 3 т. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 1. – 567 с.
8. Археология Украинской ССР : В 3 т. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 3. – 576 с.
9. Ауліх В.В. Про вивчення слов’янської кераміки // Археологія. – 1977. – Вип. 21. – С.66-71.
10. Багдасаров Роман. Свастика : священный символ. Этнорелигиоведческие очерки. –  

М. : Белые альвы, 2002. – 432 с.
11. Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое 

изучение знаковых средств культуры. – Ленинград : Наука, 1989. – С.63-88.
12. Батчаев В.М. Древности предскифского и скифского периодов // Археологические исследования 

на новостройках Кабардино-Балкарии. – Нальчик: Эльбрус, 1985. – С.7-115.
13. Безсонова С.С. Глиняні жертовники Лісостепового Подніпров’я ранньоскіфського часу // 

Археологія. – 1996. – №4. – С.25-40.
14. Белюстин В. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. – М. : Государственное 

издательство, 1922. – 204, IV с.
15. Беляєв О.С.Поховання зрубної культури і раннього залізного віку Йосипівського могильника // 

Археологія. – 1981. – Вип. 36. – С.69-70.
16. Березанская С.С. Поселение срубной культуры на р. Осколе // Краткие сообщения Института 

археологии АН УССР. – 1959. – № 8. – С.85-89.
17. Березанская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. – К. : Наукова думка, 1982. – 266 с.
18. Березанская С.С. Тшинецко-комаровская культура на Северной Украине // Советская 

археология. – 1976. – № 2. – С.120-136.
19. Березанская С.С., Цвек О.В., Клочко В.И., Ляшко С.Н. Ремесло эпохи энеолита-бронзы  

на Украине. – К. : Наукова думка, 1994. – 190 с.
20. Березанська С.С., Косарева А.А. Валиковий орнамент на кераміці зрубної культури // 

Археологія. 1982. – Вип.38. – С.3-14.



204

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

21. Берестнев С.И. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы  
(ІІ тыс. до н.э.). – Харьков: ПФ Амет, 2001. – 264 с.

22. Беседин В.И., Сафонов И.Е. Числа в орнаменте срубной культуры // Российская археология. – 
1996. – №2. – С.22-33.

23. Бессонова С.С., Скорый С.А. Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам 
раскопок 1988–1996 гг.). – Киев – Краков: Национальная академия наук Украины, Институт 
археологии, Ягеллонский университет, Институт археологии, 2001. – 156 с.

24. Бидзиля В.И., Воляник В.Н., Гошко Т.Ю. Черняховская гончарная мастерская  
из с.Завадовка // Использование методов естественных наук в археологии. – К.: Наукова 
думка, 1981. – С.113-139.

25. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. –  
М.: Наука. – 275 с.

26. Бойко Ю.Н., Берестнев С.И. Погребения VII–IV вв. до н.э. курганного могильника  
у с.Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени). – Харков: РА–Каравелла, 2001 – 
144 с.

27. Бондарь Н.Н. Поселения Среднего Поднепровья эпохи ранней бронзы. – К.: Вища школа, 1974. 
– 174 с.

28. Боряк О.О., Герасимчук О.В. Веретено і пряслиця у слов’янській міфологічній традиції // 
Народна творчість та етнографія. – 1990. – №1. – С.30-36.

29. Буйнов Ю.В. Поселение и грунтовой могильник бондарихинской культуры у х.Марки 
Полтавской области // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 
2005. – №1-2. – С.3.

30. Буйнов Ю.В. Студенокская группа памятников финального этапа позднего бронзового века // 
Проблемы археологии Восточной Европы. – Харьков: Курсор, 2008. – С.42-55.

31. Булатов Н.М. Антропоморфные и зооморфные сюжеты в керамике Золотой Орды // Поволжье 
и сопредельные территории в средние века // Труды Государственного исторического музея. – 
М., 2002. – Вып.135. – С.3-9.

32. Бурдо Н.Б. Теракота трипільської культури // Давня кераміка України: Археологічні джерела та 
реконструкції. – К.: Товариство «КОЛО-РА», 2001. – Ч. 1. – С.61-146.

33. Вайнштейн С. Об орнаменте как историко-этнографическом источнике // Народное прикладное 
искусство: Актуальные вопросы истории и развития. – Рига: Зинатне, 1989. – С.79-89.

34. Варачёва К.Г. Глиняные кубки черняховской культуры из археологического комплекса Войтенки 
І // Вісник Харківського національного університету імені Василя Каразіна. – Харків, 2010. – 
№908: Серія «Історія». – Вип.42. – С.17-27.

35. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М.: Наука, 1970. – 484 с.
36. Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болгарии в Х–ХІV вв. – Екатеринбург: УИФ «Наука», 

1993. – 248 с.
37. Виногродська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у ХIV–XVIII ст. // 

Археологія. – 1997. – №2 – С.129-140.



205

Список використаних джерел

38. Відейко М.Ю. Кераміка бронзового віку // Давня кераміка України: Археологічні джерела та 
реконструкції. – К.: Товариство «КОЛО-РА», 2001. – Ч. 1. – С.147-192.

39. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. –  
СПб: ЛИТА, 2001. – Т.2. – 848 с.

40. Воеводский М.В. К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества на 
территории лесной зоны Европейской части РСФСР // Советская археология. – 1936. – №1. – 
С.51-77.

41. Волкобой С.С. Срубные погребения с кубками в Днепровском Левобережье // Курганы 
Степного Поднепровья. – Днепропетровск: Издательство Днепропетровского государственного 
университета, 1980. – С.69-75.

42. Волкобой С.С., Лихачев В.А., Шалобудов В.Н. Скифский могильник «Славянка»  
у с.Шолохово на Днепропетровщине // Курганные древности Степного Поднепровья (ІІІ–І тыс. 
до н.э.). – Днепропетровск: Издательство Днепропетровского государственного университета, 
1979. – Вып.3. – С.45-60.

43. Волков Н.Н. О восприятии произведений декоративно-прикладного искусства // Доклад 
на Всесоюзном семинаре по вопросам экспозиции и анализа произведений декоративно-
прикладного искусства в художественных музеях. – М.: Издательство Академии художеств 
СССР, 1968. – 21 с.

44. Волков Ф.К. Отличительныя черты Южно-Русской народной  орнаментики // Труды 
ІІІ Археологического Съезда. – К.: В типографии Императорскаго университета  
св. Владимира, 1878. – Т.ІІ.– С.317-326.

45. Воловик С.І. Пам’ятки малобудківського етапу бондарихинської культури у басейні Ворскли // 
Пам’ятки археології Полтавщини. – Полтава: видання Полтавського краєзнавчого музею, 1991. 
– С.15-22.

46. Воробьева М.Г. Керамика Хорезма античного периода // Керамика Хорезма. –  
М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С.63-220.

47. Гавриленко І.М., Супруненко О.Б. До археологічної карти басейну Нижнього Псла // Археологічний 
літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №1. – С.85-92.

48. Гаврилюк Н.А. Домашнее производство и быт степных скифов. – К.: Наукова думка, 1989. – 
112 с.

49. Гавриш П.Я. Племена скіфського часу в лісостепу Дніпровського Лівобережжя  
(за матеріалами Припсілля). – Полтава: Археологія, 2000. – 232 с.

50. Гаджиев М.Г., Денисова А.А., Нечитайло А.Л. Археологические свидетельства контактов 
племен Донеччины с южными соседями в период средней бронзы // Проблемы исследования 
памятников археологии Северского Донца: Тезисы докладов областной научно-практической 
конференции. – Луганск: издание Центрально-донецкой экспедиции, 1990. – С.55-57.

51. Гейко А.В. Кераміка скіфського часу Свиридівського городища // Археологія. – 1997. –  
№2 – С.106-111.

52. Гейко А.В. Набір тарного посуду скіфської доби з Більського городища //  
Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2002. – №1. – С.3 обкл.



206

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

53. Гейко А.В. Орнаментований горщик з Глинського городища // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2000. – №1-2. – С.126.

54. Гейко А.В. Розкопки на багатошаровому селищі Сердюки-1 // Проблеми історії  
та археології України: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ 
Археологічного з’їзду в м.Харкові 25–26 жовтня 2002 року. – Харків: Східно-регіональний 
центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С.18-20.

55. Гейко А.В. Черняхівське горно під Полтавою // Археологічний літопис Лівобережної України. – 
Полтава: Археологія, 1999. – №1. – С.76-82.

56. Гейко А.В. Черпак з кургану №1 поблизу с.Карпусі під Полтавою // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – №1. – С.84.

57. Генинг В.Ф. Древняя керамика: методы и программы исследования в археологии. –  
К.: Наукова думка, 1992. – 188 с.

58. Гершкович Я.П. К вопросу о появлении чернолесской керамики на поселениях бондарихинской 
культуры в бассейне Северского Донца // Проблемы исследования памятников археологии 
Северского Донца: Тезисы докладов областной научно-практической конференции. – Луганск: 
издание Центрально-донецкой экспедиции, 1990. – С.57-59.

59. Гершкович Я.П. Происхождение и эволюция сабатиновского керамического комплекса // 
Археологический альманах. – 1997. – №6. – С.125-144.

60. Гершкович Я.П. Этнокультурные связи в епоху поздней бронзы в свете хронологического 
соотношения памятников (Нижнее Поднепровье – Северо-Восточное Приазовье – Подонцовье) 
// Археологический альманах. – 1998. – №7. – С.61-92.

61. Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. – Новосибирск: Издательство Института 
археологии и этнографии СО РАН, 1996. – 328 с.

62. Голан А. Миф и символ. – М.: Русслит, 1993. – 375 с.
63. Гольцева Н.В., Кашуба М.Т.Глинжень ІІ – многослойный памятник Среднего Приднестровья. – 

Тирасполь: МАКО, 1995. – 274 с.
64. Горбов В.Н. О сакральной функции архаических черпаков Лесостепной Скифии // Структурно-

семиотические исследования в археологии. – Донецк: Институт археологии НАН Украины; 
Донецкий национальный университет, 2002. – Т.1. – С.243-256.

65. Горбов В.Н., Кабанова Е.Н., Усачук А.Н., Чубатенко И.А. Валик на керамике позднего 
бронзового века: поиск назначения // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного 
Причерноморья (к столетию Бориса Николаевича Гракова). – Запорожье: издание 
Запорожского государственного университета, 1999. – С.71-78.

66. Горбов В.Н., Усачук А.Н. Дружковский могильник и некоторые вопросы мировоззрения 
срубных племен // Археологический альманах. – Донецк, 1993. – С.115-131

67. Городцев В.А. Русская доисторическая керамика // Труды XI Археологического съезда. – М.: 
Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – Т.І. – С.576-672.

68. Городцов В.А. К выяснению древнейших технических приемов гончарного дела // Казанский 
музейный вестник. – Казань, 1922. – №2. – С.178-187.



207

Список використаних джерел

69. Городцов В.А. Первобытная археология. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1908. – 416 с.
70. Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Бахмутском уезде 

Екатеринославской губернии 1903 г. // Труды XIII Археологического съезда  
в Екатеринославе. – М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1907. – Т.I. – С.211-285.

71. Гупало В.Д. До питання про функціональне призначення гончарних клейм // Матеріали  
і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1995. – С.233-238.

72. Гурська А. Мова та граматика українського орнаменту. – К.: Альтернативи, 2003. – 144 с.
73. Дараган М.Н. Периодизация Жаботинского поселения // Археологічні відкриття в Україні 

2001–2002 рр. – К.: Видання Інституту археології НАН України, 2003. – С.310-317.
74. Дзярнович А., Квяткоўская А. «Свастыка» як касмалягічны ды этнавызначальны сымболь // 

Крыўя: Crivica. Baltica. Indogermanica. – Менск: НВФ «Ваўкалака», 1994. – №1. – С.75-88.
75. Дмитриев В.А. Керамика древнеямной культуры Лесостепи Украины //  

Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. – Харьков: издание 
Харьковского историко-археологическое общества, 1995. – С.26-27.

76. Дубовская О.Р. Вопросы сложения инвентарного комплекса черногоровской культуры // 
Археологический альманах. – Донецк, 1993. – С.137-160.

77. Дубовская О.Р. Об этнокультурной атрибуции «новочеркаських» погребений Северного 
Причорноморья // Археологический альманах. – 1997. – №6. – С.181-218.

78. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. – М.: Наука, 1990. – 229 с.
79. Ельницкий Л.А. Из истории древнескифских культов // Советская археология. – 1960. –  

№4. – С.46-55.
80. Етнічна та етнокультурна історія України. – К.: Наукова думка, 2005. – Т.1. – 512 с.
81. Жаров Г.В. К вопросу о юго-восточном пограничье милоградской культуры //  

Археологічні старожитності Подесення: Матеріали історико -археологічного семінару, 
присвяченого 70-річчю від дня народження Г.О.Кузнецова. – Чернігів: Сіверянська думка, 1995. 
– С.45-50.

82. Жаров Г.В., Жарова Т.Н. Охранные археологические исследования на Черниговщине // 
Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 рр. – К., 2001. – С.104-106.

83. Зарецкий И.А. Гончарный промысел в Полтавской губернии. – Полтава: Типо-литогр. 
Л.Фришберга, 1894. – 3 нен., ІІ, 126, ХХІІІ, VI. – 11 с.

84. Зарецкий И.А. Заметка о древностях Харьковской губернии Богодуховского уезда  
слободы Лихачевка // Харьковский сборник. – Харьков, 1888. – Вып.ІІ. – Отд.ІІ. – С.229-246.

85. Захарова Е.Ю. Сосуды со знаками срубной общности эпохи поздней бронзы. –  
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2000. – 163 с.

86. Зеленин Д. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненёбных 
согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. – СПб.: Типография 
А.В.Орлова, 1913. – 544 с.

87. Иерусалимская А.А. О предкавказском варианте катакомбной культуры //  
Советская археология. – 1958. – №2. – С.34-48.



208

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

88. Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья: (Курганы Посулья). –  
К.: Наукова думка, 1968. – 203 с.

89. Іванова С.В. Технологія та орнамент гончарства бронзової доби Північно-Західного 
Причорномор’я // Археологія. – 1995. – №3. – С.69-73.

90. Івашків Галина. Декор української кераміки ХVI – першої половини ХХ століть. –  
Львів, 2007. – 544 с.

91. Іллінська В.А. Басівське городище // Археологія. – 1965. – Т.ХVІІІ. – С.48-76.
92. Іллінська В.А. Верхньосульська експедиція 1947 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. – 1952.  – 

Т.IV. – C. 34-42.
93. Калинина И.В. Технологический навык и семантика // Актуальные проблемы изучения древнего 

гончарства. – Самара: издательство СамГПУ, 1999. – С.212-219.
94. Калинина И.В. Очерки по исторической семантике. – СПб.: Издательство С.-Петербургского 

университета, 2009. – 272 с.
95. Калинина И.В., Устинова Е.А. Опыт использования метода экспериментального 

моделирования для технологического анализа керамики (по материалам неолитических 
памятников Полуденка и Хуторская стоянка) // Археологический сборник. – 1988. –  
Вып.29. – С.5-17.

96. Каравайко Д.В. Про функціональне призначення «пряслиць -грузиків» (за матеріалами 
юхнівської культури та суміжних територій) // Проблеми історії та археології України: Збірник 
матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з‘їзду в м. 
Харкові 25-26 жовтня 2002 року. – Харків: Східно регіональний центр гуманітарно освітніх 
ініціатив, 2003. – С.40-43.

97. Кара-Васильєва Тетяна. Давнина в рушниках // Народне мистецтво. – 1998. – №1-2  
(3-4). – С.3-5.

98. Кашуба Майя, Дараган Марина. «Чудесные знаки» галльштаттского периода в Юго-Западной 
Европе и Северном Причерноморье: 1. Мальтийский крест // Studia archeologiae et historiae 
antiquae. – Chişinǎu: Universitatea de Stat din Moldova, 2009. – S. 65-86.

99. Китова С.Полотняний літопис України: семантика орнаменту українського рушника. – Черкаси: 
Брама, 2003. – 224 с.

100. Климишин И.А. Календарь и хронология. – М.: Наука, 1981. – 192 с.
101.  Климишин И.А. Элементарная астрономия. – М.: Наука, 1991. – 464 с.
102. Ковалева И.Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов (по материалам культур 

бронзового века Левобережной Украины). – Днепропетровск: Издательство Днепропетровского 
ордена Трудового Красного Знамени государственного университета, 1983. – 108 с.

103. Ковалева И.Ф. Социальная и духовная культура племен бронзового века (по материалам 
Левобережной Украины). – Днепропетровск: Издательство Днепропетровского ордена 
Трудового Красного Знамени государственного университета, 1989. – 88 с.

104. Коваленко О.В. Про орнаментацію посуду роменської культури з Полтави //  
Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №1. – С.77-80.

105. Ковпаненко Г.Т.Племена скіфського часу на Ворсклі. – К.: Наукова думка, 1967. – 188 с.



209

Список використаних джерел

106. Кожин П.М. Значение орнаментации керамики и бронзовых изделий Северного 
Китая в эпохи неолита и бронзы для исследования этногенеза // Этническая 
история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века. –  
М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1981. – С.131-161.

107. Козловська Валентина. Таврований посуд слов’янської доби (за матеріалами 
Всеукраїнського Історичного Музею ім. Т.Г. Шевченка) // Записки наукового 
товариства в Київі (тепер історичної секції Всеукраїнської академії наук). –  
К.: Державне видавництво України, 1926. – Т.ХХІ. – С.7-14.

108. Козловський А.О. Історико-культурний розвиток Південного Подніпров’я в ІХ–ХІV сТ.–  
К.: Наукова думка, 1992. – 184 с.

109. Колода В.В. Житло із жертовником на Мохначанському городищі // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №1. – С.42-46.

110. Колода В.В. Некоторые итоги изучения нового ремесленного центра салтовской культуры на 
Харьковщине // История и археология Слободской Украины: Тез. докл. конф. – Харьков, 1992. 
– С.127-128.

111. Колода В.В. Салтовское гончарное производство (по материалам ремесленного центра в 
урочище Роганина) // Степи Европы в эпоху средневековья. – Донецк: Издательство Донецкого 
государственного университета, 2001. – Т.2. – С.219-232.

112. Комар А.В. Предсалтовский и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы 
хронологии) // Vita Antiqua. – К.: ВПЦ «Київський університет», 1999. – №2. – С.111-136.

113. Корохіна А.В. До походження бондарихинської культури // Археологія. – 2009. – №3. –  
С.13-17.

114. Корохіна А.В. Земледельческая символика на керамике бондарихинской культуры // Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків: Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, 2006. – Вип.8. – С.13-21.

115. Корохіна А.В. Кераміка бондарихинської культури: автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук. – К.: Інститут археології НАН України,  
2011. – 20 с.

116. Корохіна А.В. Семантика некоторых знаков на керамике бондарихинской культуры // Проблеми 
дослідження пам’яток археології Східної України: Матеріали ІІ-ї Луганської міжнародної 
історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного 
краєзнавчого музею. – Луганськ, 2005. – С.113-115.

117. Котляревский А.А. Заметки к статье гр. К.П. Тышкевича «Свинцовые оттиски, найденные в 
реке Буг у Дрогичина» // Древности. Труды Московского археологического общества. –  
М.: Типографія Грачева и Ко, 1865-1867. – Т.1. – С.242-248.

118. Котова Н.С.Середньостогівська культура // Енциклопедія трипільської цивілізації. –  
К., 2004. – Т.ІІ. – С.472-474.

119. Котова Н.С.Шнуровая орнаментация керамики степных культур епохи раннего и среднего 
энеолита // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: видавництво 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2009. – С.7-31.



210

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

120. Красильников К.И. Гончарная мастерская салтово-маяцкой культуры //  
Советская археология. – 1976. – №3. – С.267-278.

121. Красильников К.И. Новые данные о гончарном производстве в салтовское время на Северском 
Донце // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. – 1980. – Вып.160. – С.60-69.

122. Красильніков К.І. Кухонна кераміка та керамічні вироби спеціального 
призначення салтово-маяцької культури Середньодонеччя // Vita Antiqua. –  
К.: ВПЦ «Київський університет», 1999. – Вип. 2. – С.170-177.

123. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. – Фрунзе: Илим, 1986. – 136 с.
124. Кулатова И.Н., Супруненко А.Б. Памятники времени проникновения сармат в Днепровское 

Лесостепное Левобережье // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Археологія, 1999. 
– С.134-161.

125. Кулатова І.М. «Котушка» [скіфського часу з Мачух] // Полтавський археологічний збірник. – 
Полтава: Полтавський літератор, 1994. – Ч.2. – С.123.

126. Кулатова І.М. Кургани скіфського часу в ур. Лапівщина у Поворсклі // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1998. – Ч.1-2. – С.26-28.

127. Кулатова І.М. Поховання із дзеркалом в околицях Більська // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2002–2003. – №2-1. – С.1 обкл.

128. Куриленко В.Є., Отрощенко В.В. Динаміка культурних змін за доби бронзи у Мезинському 
мікрорайоні на Десні // Археологія. – 1998. – №1. – С.46-55.

129. Кучера С.Некоторые проблемы истории Китая в свете радиокарбонных датировок // Этническая 
история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века. – М.: Наука, 
Главная редакция восточной литературы, 1981. – С.47-103.

130. Лагодовська О. Кам’яні закладки Надпоріжжя (За матеріалами досліджень 1945–1946 рр.) // 
Археологічні пам’ятки УРСР. – 1949. – С.159-179.

131. Лашанкоў М.І. Грузікі мілаградскай культуры з усходнопалескіх гарадзішчаў //  
Помнікі мастацкай культуры Беларусі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – С.189-194.

132. Леви-Строс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. – 384 с.
133. Либеров П.Д. Памятники скифского времени в бассейне Северского Донца //  

Материалы и исследования по археологии СССР. – 1962. – №113. – С.5-85.
134. Литвиненко Р.А. Об одном типе посуды культуры многоваликовой керамики (КМК) 

// Етнічна історія та культура населення Степу та Лісостепу Євразії (від кам'яного 
віку по раннє середньовіччя: Матеріали міжнародної археологічної конференції. –  
Дніпропетровськ, 1999. – С.83-86.

135.  Литвиненко Роман. Культурне коло бабине (за матеріалами поховальних пам'яток): 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: 07.00.04. – К.: 
Інститут археології НАН України, 2009. – 32 с.

136. Ломакін О.О., Ломакіна С.М. Нові пам’ятки археології в околицях м.Полтави //  
Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Полтавський краєзнавний музей, 1993. – Ч.1. 
– С.41-53.



211

Список використаних джерел

137. Лугова Л.М. Ранньозрубні поховання басейну Псла // Пам’ятки археології Полтавщини. – 
Полтава: видання Полтавського краєзнавчого музею, 1991. – С.3-13.

138. Любичев М.В. О постройках на селище черняховской культуры Войтенки (по 
материалам раскопок 2004–2005 гг.) // Археологічний літопис Лівобережної України. –  
Полтава: Археологія, 2006. – №2. – С.79-89.

139. Ляпушкин И.И. Днепровское Лесостепное Левобережье в эпоху железа: Археологические 
разыскания о времени заселения Левобережья славянами // Материалы и исследования по 
археологии СССР. – 1961. – №104. – 382 с.

140. Магомедов Б. Кераміка племен черняхівської культури // Давня кераміка України: Археологічні 
джерела та реконструкції. – К.: Товариство «КОЛО-РА», 2001. – Ч.1. – С.193-215.

141. Макаренко М.О. Орнаментація керамічних виробів в культурі городищ роменського типу // 
Niederlu sbornik. – Praha, 1925. – Rocnik IV. – S. 323-328.

142. Макаренко Н.Е. Отчет об археологических изследованиях в Полтавской губернии  
в 1906 г. // Известия Императорской Археологической  Коммиссии. –  
СПб.: Типография Главнаго Управления Уделов, 1907. – С.38-90.

143. Макарова Т.И. О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси. –  
М.: Наука, 1966. – С.141-145.

144. Макарова Т.И. Поливная керамика в Древней Руси. – М.: Наука, 1972. – 20 с.
145. Макарова Т.И. Поливная керамика древнего Любеча // Советская археология. – 1965. –  

№4. – С.231-236.
146. Максимов Е.В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. – К.: Наукова думка, 1972. – 184 с.
147.  Манько В.О. Неоліт південно-східної України. – К.: Шлях, 2006. – 280 с.
148. Манько Віра. Українська народна писанка. – Львів: Свічадо, 2005. – 80 с.
149. Марина З.П. Погребения ямной культуры с масками // Проблемы исследования памятников 

археологии Северского Донца: Тезисы докладов областной научно-практической конференции. 
– Луганск: издание Центрально-донецкой экспедиции, 1990. – С.83-84.

150. Марсадолов Л.С.Исследования Саяно-Алтайской археологической экспедиции  
в 1998 г. // Государственный Эрмитаж. Отчетная археологическая сессия за 1998 год: Тезисы 
докладов. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1999. – С.9-12.

151. Массон В.М. Первые цивилизации. – Ленинград: Наука, 1989. – 280 с.
152. Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. – М.: Наука, 1968. – 368 с.
153. Меллаарт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. – М.: Наука, 1982. – 150 с.
154. Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. – М.: Наука, 1979. – 256 с.
155. Мельникова І.С.Салтівське поховання в околицях Кременчука // Археологічний літопис 

Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №2. – С.116.
156. Мироненко К.М. Давньоруські поселення Нижнього Поворскля // Археологічний літопис 

Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1998. – №1-2. – С.66-70.
157. Мироненко К.М. Ранньокружальна кераміка роменської культури з посаду літописної 

Лтави (за розкопками 1997–1998 рр.) // Полтавський археологічний збірник. –  
Полтава: Археологія, 1999. – С.49-55.



212

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

158. Мироненко К.М., Супруненко О.Б. Давньоруський комплекс з посаду літописної 
Лтави (за розкопками 1997 р.) // Археологічний літопис Лівобережної України. –  
Полтава: Археологія, 2002–2003. – №2-1. – С.143-156.

159. Мироненко Костянтин. Елементи християнської символіки на давньоруському посуді 
(за матеріалами археологічних досліджень посаду літописної Лтави 1997–1998 рр.) // 
Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – С.30-33.

160. Мифы народов мира. – М.: Советская Энциклопедия, 1988. – Т.2. – 720 с.
161. Мокляк В.О. Поховання черняхівської культури в с.Воронинці Оржицького району // 

Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1998. – №1-2. – С.92-93.
162. Моргунов Ю.Ю. Древнерусские пам’ятники поречья Сулы. – Курск: издательство Института 

археологии РАН, Курского государственного областного музея археологии, 1996. – 160 с.
163. Моруженко А.А. История населения лесостепного междуречья Днепра и Дона в скифское 

время: Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Машинопись. 
– Донецк, 1989 // Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України. – 
Оп.2. – 493 арк.

164. Моруженко А.А. К вопросу о памятниках раннего железного века в бассейне р.Ворскла // 
Советская археология. – 1988. – №1. – С.33-52.

165. Моруженко А.А. Раскопки поселения у с.Лихачевка // Археологические открытия  
1977 года. – М.: Наука, 1978. – С.360-361.

166. Мотивы малороссийского орнамента гончарных изделий. – Полтава: издание  
Полтавского Губернскаго Земства, 1882. – 2 с., ХХІ табл.

167. Мурзин В.Ю., Ролле Р., Херц В., Махортых С.В., Белозер В.П. Исследования 
совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1998. –  
К.: Институт археологии НАН Украины, Немецкое археологическое общество (DFG),  
1999. – 60 с.

168. Неприна В.И. Неолит ямочно-гребенчастой керамики на Украине. – К.: Наукова думка,  
1976. – 151 с.

169. Ничик Андрей. К вопросу о технике нанесения штампованного декора на 
раннегальштаттской лощеной столовой керамике Карпато-Дунайско-Понтийского региона // 
Український керамологічний журнал.– 2003. – №1. – С.97-107.

170. Нікітенко М.М. Про «тасемчастий» орнамент на кераміці з поселення Перун //  
Археологічні відкриття в Україні 2001–2002 рр. – К.: ІА НАНУ, 2003. – С.205-207.

171. Обломский А.М. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гунское время 
(середина ІІІ – первая половина V в. н.э.). – М.: Наука, 2003. – 255 с.

172. Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Славянское поселение и кочевнический 
могильник V–VIII вв. на Ворскле // Археологічний літопис Лівобережної України. –  
Полтава: Археологія, 2001. – №1. – С.5-16.

173. Отрощенко В.В. Идеологические воззрения племен епохи бронзы на территории Украины // 
Обряды и верования древнего населения Украины. – К.: Наукова думка, 1991. – С.5-17.



213

Список використаних джерел

174. Отрощенко В.В. К вопросу о модели мира у населения срубной области // Архео-астрономия: 
проблемы становления: Тезисы докладов международной конференции. – М.: Ин-т археологии 
РАН, 1996. – С.106-108.

175. Отрощенко В.В. К проблеме письменности у племен Северного Причорноморья в эпоху 
раннего метала // Studia Praehistorica. – Sofia, 1988. – Т.9. – С.151-188.

176. Отрощенко В.В. Сюжет перевтілення у знаковій системі племен зрубної спільноти // 
Археологический альманах. – Донецк, 1998. – С.93-98.

177. Отрощенко В.В. Элементы изобразительности в искусстве племен срубной культуры // 
Советская археология. – 1974. – №4. – С.72-81.

178. Отрощенко В.В., Корпусова В.М. Свастика в знакових системах доби міді-бронзи в Україні // 
Маґістеріум. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – Археологічні студії. – Вип.11. – 
С.13-18.

179. Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. – К.: Друкарня Української Академії наук, 1927. 
– 27 с.: ХІІ табл.

180. Палагута И.В. Мифы и реальность в интерпретации орнаментов древних земледельцев Европы 
// Диалог культур и партнерство цивилизаций. – СПб., 2008. – С.216-217.

181. Палагута И.В. Орнаменты Триполья-Кукутени: направления исследований и возможности 
интерпретации // Российский археологический ежегодник. – СПб., 2011. – Вып.1. – С.245-261.

182. Палагута И.В. Этноархеология и изучение древнего гончарства // Археология Казахстана в 
эпоху независимости: итоги, перспективы. – Алматы, 2011. – Т.3. – С.185-191.

183. Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). – М.: Высшая школа, 1990. – 319 с.
184. Пачкова С.П. Господарство східнослов’янських племен на рубежі нашої ери. –  

К.: Наукова думка, 1974. – 135 с.
185. Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. –  

К.: Институт археологии НАН Украины, 2006. – 372 с.
186. Пелещишин М. Проблеми історії трипільських племен Західної Волині, межиріччя 

Західного Бугу та Дністра // Записки НТШ. Праці Археологічної комісії. –  
Львів: Наукове товариство імені Тараса Шевченка, 1998. – Т.ССХХХV. – С.283-295.

187. Пеляшенко К.Ю. Комплекс лепной посуды Люботинского городища // Проблемы 
археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. –  
Харьков: Курсор, 2008. – С.106-120.

188. Петрашенко Валентина. Орнаментація слов’янської кераміки Середнього 
Подніпров’я у VІІІ–ІХ ст.// Українське гончарство: Науковий збірник за минулі літа. –  
Київ. – Опішне: Молодь–Українське народознавство, 1993. – Кн.1. – С.196-202.

189. Петренко В.Г. Культура племён Правобережного Среднего Поднепровья  
в IV–III вв. до н.э. // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1961. – №96. –  
С.53-102.

190. Петрунь В.Ф. О белых инкрустационных пастах керамики трипольских и некоторых 
других памятников территории Украины и сопредельных стран // Stratum plus. –  
Санкт-Петербург – Кишинев – Одесса – Бухарест, 2000. – №2. – С.526-553.



214

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

191. Полидович Ю.Б., Цимиданов В.В. Сосуды и их орнаментация в системе погребального 
обряда племен срубной КИО // Проблемы исследования памятников археологии Северского 
Донца: Тезисы докладов областной научно-практической конференции. – Луганск: Издание 
Центрально-донецкой экспедиции, 1990. – С.88-92.

192. Полідович Ю.Б. Нове скіфське поховання з гривною у Донецькій області //  
Археологический альманах. – 1998. – №7. – С.103-112.

193. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. – К.: Молодь, 1993. – 408 с.
194. Пошивайло Олесь. Ілюстрований словник народної гончарської термінології  

Лівобережної України (Гетьманщина). – Опішне: Українське Народознавство, 1993. – 280 с.
195. Приймак В.В. Деякі аспекти історії Дніпровського Лівобережжя Х–ХІ ст. у світлі досліджень 

літописної Лтави // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Археологія, 1999. –  
С.28-43.

196. Приймак В.В. Роменська культура в межиріччі Десни і Ворскли: дискусійні питання, нові 
матеріали. – Полтава–Суми: Б.в., 1997. – 66 с.

197. Приймак В.В. Територіальна структура межиріччя Середньої Десни і Середньої Ворскли VIІІ – 
поч. ІХ сТ.– Суми: Сумська філія археологічного центру Лівобережжя, 1994. – 76 с.

198. Приходнюк О.М. Про витоки східнослов’янського гончарства (за матеріалами 
Пастирського городища) // Археологія у Києво-Могилянській Академії. –  
К.: видавничий дім «Стилос», 2005. – С.158-168.

199. Путятин П.А. О гончарном искусстве в каменном веке. – СПб.: типография А.С.Суворина, 
1884. – 30 с.

200. Путятин П.А. Орнаментика древнего гончарства // Труды VI Археологического съезда. – Одесса: 
типографія А.Шульце, 1886. – Т.1. – С.71-83.

201. Радзієвська В.Є. Техніка прядіння у населення Лісостепової Скіфії // Археологія. – 1979. – 
№32. – С.19-26.

202. Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры: Проблемы мировоззрения ираноязычных 
народов евразийских степей I тыс. до н.э. – М.: Наука, 1985. – 256 с.

203. Рахно К.Ю. Магический символ на кувшине для молока украинцев Сибири // 
Материалы VI Всероссийской с международным участием научно-практической 
интернет-конференции «Сибирский субетнос: культура, традиции, ментальность». –  
Красноярск: РИО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2010. – С.117-131.

204. Рахно Костянтин. Інтеграція нового посуду у простір дому: боснійсько-українська паралель // 
Нове життя старих традицій: традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. – 
Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – С.365-369.

205. Рахно Костянтин. «Овесець»: до семантики мотиву традиційної орнаментики гончарних 
виробів Лівобережної України // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №4. – С.89-95.

206. Рейда Р.М. Деякі типи дворучних кружальних глеків черняхівської культури Дніпровського 
Лівобережжя // Проблеми історії та археології України: Збірник матеріалів Міжнародної 
наукової конференції до 100-річчя XII Археологічного з’їзду в м. Харкові 25-26 жовтня  
2003 р. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – C. 104-105.



215

Список використаних джерел

207. Риженко Я. Ганчарство Полтавщини (До виставки кераміки 25-ХІІ 1929 р. – 25-І 1930 р.). – 
Полтава: видання Полтавського Державного Музею, 1930. – 16 с.

208. Роздобудько М.В. Про деякі типи вінець в посудинах культури багатоваликової кераміки // 
Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №2. – С.85-89.

209. Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки: навчальний 
посібник для студентів вузів. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 1996. – 208 с.

210. Ромашко В.А. К вопросу о «чернолесской» керамике Левобережной Украины // 
Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов научной конференции. –  
Харьков: АО  «Бизнес Информ», 1997. – С.19-20.

211. Ромашко В.А. Пізній бронзовий вік у приграниччі Лісостепу і Степу Лівобережної України 
(ХІІ–Х сТ.до н.е.): Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1995.

212. Ромашко В.А. «Чернолесская» столовая посуда культур позднего бронзового 
века Левобережной Украины // Проблемы археологии Поднепровья. –  
Днепропетровск, 1998. – С.79-95.

213. Рудинський М.Я. Мачухська експедиція Інституту археології в 1946 р. // Археологічні пам’ятки 
УРСР. – 1949. – Т.2. – С.53-79.

214. Рыбаков Б.А. Календарь ІV в. из земли полян // Советская археология. – 1962. – №4. –  
С.74-89.

215. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 792 с.
216. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1994. – 608 с.
217. Сайко Э. Техника и технология керамического производства Средней Азии в историческом 

развитии. – М.: Наука, 1982. – 211 с.
218. Санжаров С.Н. Абашевская керамика поселений Северского Донца и проблемы ее 

интерпретации // На пошану Софії Станіславівні Березанської. – К.: Шлях, 2005. –  
С.157-176.

219. Сапєгін С.В., Шульга С.В. Черняхівська миска з околиць с.Святилівка // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №1. – С.114.

220. Сафонов И.Е. О реконструкции календарных систем населения Восточноевропейской степи и 
лесостепи эпохи бронзы // Археология. – 2002. – №3. – С.127-133.

221. Селівачов Михайло. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, 
типологія). – К.: Редакція вісника «Ант», 2005. – 400 с.

222. Сентес Брайан. Керамика: путеводитель по традиционным техникам мира. – М.: Аст, Астрель, 
2005. – 216 с.

223. Сидоренко О.В. Пам’ятки археології в околицях лубенського Засулля // Полтавський 
археологічний збірник. – Полтава: Археологія, 1999. – Ч. 2. – С.84-96.

224. Сидоров А.С.О витье волокнистых веществ. По орнаменту доисторической керамики // 
Известия Государственной Академии истории материальной культуры. – 1930. – Том шестой. – 
Выпуск пятый. – 12 с.

225. Скарбовенко В.А. Структурные уровни орнамента // Актуальные проблемы изучения древнего 
гончарства. – Самара: издательство СамГПУ, 1999. – С.212-219.



216

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

226.  Скорый С.А. Киммерийцы в Украинской Лесостепи. – Киев –Полтава: Археология, 1999. –  
136 + VIII с.

227. Смиленко А.Т.К хронологии гончарной кераміки черняховского типа // Краткие сообщения 
Института археологии АН СССР. – 1970. – Вып.121. – С.76-81.

228. Смирнов К.А. К вопросу о назначении грузиков «дьякова типа» // Советская археология. – 
1961. – №3. – С.45-55.

229. Смирнова Г.И. Материальная культура Григоровского городища (К вопросу формирования 
чернолеско-жаботинских памятников) // Археологический сборник Государственного 
Эрмитажа. – 1983. – Вып.23. – С.60-72.

230. Смирнова Г.И., Кашуба М.Т.О двух локальных группах культуры позднего чернолесья на 
Среднем Днестре // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – 1988. – Вып.29. 
– С.18-28.

231. Сміленко А.Т.Слов'яни та їх сусіди в степовому Подніпров'ї (ІІ–ХІІІ ст.). – К.: Наукова думка, 
1975. – 210 c.

232. Смолій Юлія. Тетяна Пата // Народне мистецтво. – 1998. – №1-2. – С.10-13.
233. Сморж Л.О. Естетика. – К.: Кондор, 2005. – 334 с.
234. Спаська Е. Глечик з хрестиком (етюд з циклу «Чернігівське гончарство») // Матеріали до 

етнології й антропології. – Львів, 1929. – Т.ХХІ-ХХІІ. – Ч. 1. – С.35-41.
235. Спіцина Л.А. Рогачицька культура // На пошану Софії Станіславівни Березанської. – К.: Шлях, 

2005. – С.104-109.
236. Станюкович Т.К истории изучения орнамента // Народное прикладное искусство: Актуальные 

вопросы истории и развития. – Рига: Зинатне, 1989. – С.30-43.
237. Стасов В.В. Русский народный орнамент. Выпуск первый. Шитье, ткани, кружева. – СПб.: 

Типография Товарищества общественная польза, 1872. – 215 с.
238. Степи Евразии в эпоху средневековья. – М.: Наука, 1981. – 304 с.
239. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – М.: Искусство, 1985. – 299 с.
240. Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта. (Из этнографической экскурсии 1901 г. По Ахтырскому 

уезду Харьковской губернии) // Харьков: типо-литогр. «Печатное дело» кн. К.И.Гагарина, 
1902. – 57 с.

241. Супруненко А.Б. Сосуды срубной культуры из окрестностей села Орлик // Советская 
археология. – 1986. – №4. – С.243-244.

242. Супруненко О., Золотницький Б., Кулатова І. Кургани біля с.Карпусі під Полтавою. – Полтава: 
Видавничий центр «Археологія», 1996. – 88 с.: іл.

243. Супруненко О.Б. Горщик з календарним орнаментом у зрубному комплексі в Пооріллі // 
Етнічна історія та культура населення Степу та Лісостепу Євразії (від кам'яного віку по раннє 
середньовіччя: Матеріали міжнародноЇ археологічноЇ конференціЇ. – Дніпропетровськ, 1999. 
– С.88-91.

244. Супруненко О.Б. Кургани поблизу с.Солонці на Нижньому Пслі. – Київ–Полтава: Вид-во ПП 
«Друкарня «Гротеск»», ВЦ «Археологія», 2007. – 142 с.



217

Список використаних джерел

245. Супруненко О.Б. Про давньоруські центри Нижнього Поворскля // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – №1. – С.20-30.

246. Супруненко О.Б., Кулатова І.М., Приймак В.В. Пізньороменські комплекси з посаду літописної 
Лтави (за розкопками 1997–1998 рр.) // Археологічний літопис Лівобережної України. – 
Полтава: Археологія, 2001. – №1. – С.52-76.

247. Супруненко О.Б, Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко 
В.А. Дослідження посаду Літописної Лтави: Інститутська гора. – Київ – Полтава, 2009. – 
Частина друга. – 132 с.

248. Супруненко О.Б., Терпиловський Р.В. Пізньозарубинецьке поселення на території Більського 
городища // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2000. –  
№1–2. – С.70-76.

249. Сухобоков О.В. Днiпровське лiсостепове Лiвобережжя в VII–XII вв. – К.: Наукова думка, 1992. 
– 216 c. 

250. Сухобоков О.В. Славяне Днепровского Левобережья (роменская культура и ее 
предшественники). – К.: Наукова думка, 1975. – 168 с.

251. Сухобоков О.В. Деякі питання етнокультурної історії Лівобережної України останньої третини 
І – початку ІІ тис. н.е. // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 1998. –  
Вип. 1-2. – С.59-65.

252. Сымонович Э.А. Орнаментация черняховской керамики // Материалы и исследования по 
археологии СССР. – М.: Наука, 1964. – №116. – С.270-361.

253. Татаринов С.И. Новые сосуды эпохи бронзы со знаками (Донбасс) // Советская археология. – 
М.: Изд-во «Наука», 1981. – №4. – С.250-253.

254. Телегин Д.Я. Опыт статистического определения родственности неолитических комплексов 
по элементам орнамента // Проблемы археологи Евразии и Северной Америки. – М.: Наука, 
1977. – С.59-64.

255. Телегин Д.Я. Памятники Поорелья в работах экспедиции «Днепр-Донбас» (1970–1971) 
// Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2001. – №2. –  
С.19-26.

256. Телегин Д.Я., Титова Е.Н. Поселения Днепро-Донецкой этнокультурной общности епохи 
энеолита. Свод археологических источников. – К.: Наукова думка, 1998. – 144 с.

257. Телегін Д.Я. Кераміка раннього енеоліту типу Засуха в Лівобережному лісостепу // Археологія. 
– 1988. – Вип.64 – С.73-84.

258. Телегін Д.Я. Поселення дніпро-донецької культури на півночі України // Археологія. – 1971. – 
Вип.2. – С.44-53.

259. Терпиловський Р.В., Шекун О.В. Олександрівка 1 – багатошарове ранньослов’янське поселеннся 
біля Чернігова. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 128 с.

260. Терпиловський Р.В. Про культурно-історичну ситуацію першої половини і середини  
І тис.до н.е. // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 1998. – Вип.1-2. –  
С.44-49.



218

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

261. Тєлєгін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді. – К.: Наукова думка, 1973. – 168 с.
262. Тимощук Андрій. Горщик катакомбного часу з околиць Полтави // Полтавський краєзнавчий 

музей: Збірник наукових статей 2004 р. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона 
пам’яток. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С.456-478.

263. Титова Е.Н. Место неолита Среднего Поднепровья в системе памятников с гребенчасто-
накольчастой орнаментацией кераміки // Проблемы епохи неолита степной и лесостепной 
зоны Восточной Европы: [Тез. докл.]. – Оренбург, 1986. – С.37-39.

264. Титова Е.Н. Неолит Среднего Поднепровья: Автореферат дисертации кандидата исторических 
наук. – К., 1985. – 18 с.

265. Топоров В.Н. Индра // Мифы народов мира. – М.: Советская энциклопедия, 1987. –  
Т.1. – А-К. – С.533.

266. Тышкевич К.П. Свинцовые оттиски, найденные в реке Буге у Дрогичина // Древности. Труды 
Московского археологического общества. – М.: Типографія Грачева и Ко, 1865–1867. – Т.1. – 
С.115-125.

267. Флёров В.С. О технологии изготовления  салтово-маяцкой  лощеной  керамики //  Археология 
восточноевропейской лесостепи: Вып.14: Евразийcкая степь и лесостепь в эпоху раннего 
средневековья. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2000. 
– С.111-119.

268. Формозов А.А. Сосуды со знаками эпохи энеолита и бронзы и история письменности // 
Вестник древней истории. – 1963. – №2. – С.180-183.

269. Формозов А.А. Сосуды срубной культуры с загадочными знаками // Вестник древней истории. 
– 1953. – №1. – С.193-200.

270. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М.: Наука, Главная редакция восточной 
литературы, 1978. – 605 с.

271. Ханко О.В. Полтавський гончарський осередок у контексті новітніх досліджень // Археологічний 
літопис Лівобережної України. – Полтава, 2000. – Ч. 1/2. – С.54-66.

272. Цетлин Ю.Б. Неолит центра Русской равнины: орнаментация керамики и методика перодизации 
культур. – Тула: Гриф и К., 2008. – 352 с.

273. Цимиданов В.В. Веретено в обрядах населения срубной культуры // Труды Государственного 
исторического музея СССР: Текстиль эпохи бронзы евразийских степей. – М., 1999. – Вып.109. 
– С.224-227.

274. Цимиданов В.В. Орнамент с «ресничками» на погребальной керамике срубной культуры // 
Донецький археологічний збірник. – 2011. – №15. – С.48-77

275. Чмихов М.О. Деякі змістові закономірності структури орнамента катакомбної кераміки // 
Вісник Київського університету. – К., 1979. – Історичні науки. – С.87-97.

276. Чмихов М.О. Зодіакальний принцип датування в археології // Вісник Київського університету. 
– К., 1978. – Вип.20: Історичні науки. – С.98-109.

277. Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. – К.: Лыбидь, 1990. – 384 с.
278. Чмыхов Н.А. К семантике орнаментальных схем катакомбной культуры // Некоторые вопросы 

археологи Украины. – К.: Изд-во КГУ, 1977. – С.17-31.



219

Список використаних джерел

279. Чмыхов Н.А. Некоторые вопросы изучения орнамента катакомбной керамики // 
Археологические исследования на Украине в 1976–1977 гг.: Тезисы докладов ХVІІ конференции 
Института археологии АН УССР. – Ужгород, 1978. – С.44-45.

280. Чмыхов Н.А. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении 
первобытного мировоззрения: Автореферат дисертации кандидата исторических наук. – К.: 
Изд-во Киевского ордена Ленина государственного университета имени Т.Г. Шевченко, 1982. – 
22 с.

281. Чмыхов Н.А. Хронологические аспекты структуры орнамента катакомбной керамики // 
Проблемы эпохи бронзы Юга Восточной Европы: Тезисы докладов конференции. – Донецк, 
1979. – С.87-97.

282. Чубатенко И.А. Керамика многоваликово-покровского горизонта поселения Ильичевка: две 
технологические традиции // Археологический альманах. – 1998. – №7. – С.99-102.

283. Шаповалов Г.А. Поселение срубной культуры у с.Ильичевка на Северском Донце // Энеолит и 
бронзовый век Украины. – К.: Наукова думка, 1976. – С.150-172.

284. Шевченко Н.П. Міграційний рух на Лівобережжя перед скіфської доби // Більське городище: 
Збірник наукових праць. – Полтава: Археологія, 1996. – С.374-375.

285. Шилов Ю.А. Прародина Ариев. История, обряды, мифы. – К.: СИНТО, 1995. – 744 с.
286. Шилов Ю.А. Физико-химическая характеристика керамики и развитие степных культур эпохи 

энеолита-бронзы // Культурный прогресс в епоху бронзы и раннего железа. – Ереван: изд-во 
АН Армянской ССР, 1982. – С.99-101.

287. Шрамко Б.А. Архаическая керамика Восточного укрепления Бельского городища и проблема 
происхождения его обитателей // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – 
1983. – №23. – С.73-92.

288. Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). – К.: Наукова думка, 1987. – 
183 с.

289. Шрамко Б.А. Глиняные скульптуры Лесостепной Скифии // Российская археология. – 1999. – 
№3. – С.35-49.

290. Шрамко Б.А. Нові дані про господарство скіфської епохи // Вісник Харківського університету. 
– 1966. – Вип.1: Історична серія, №17. – С.73-82.

291. Шрамко Б.А. Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор // Древности. – Харьков: АО 
«Бизнес Информ», 1994. – С.102-126.

292. Шрамко Б.А. Поселення скіфського часу біля станції Шовкова // Археологія. – 1964. –  
Т.XVІ. – С.181-190.

293. Шрамко Б.А. Поселення скіфського часу в басейні Дінця // Археологія. – 1962. – Т.XIV. –  
С.135-155.

294. Шрамко Б.А. Раскопки В.А. Городцова на Бельском городище в 1906 г. // Більське городище 
в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку Європи. – Полтава: Центр охорони і 
дослідження пам‘яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації, 
видавничий центр «Археологія», 1996. – С.29-54.



220

Анатолій Щербань Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя

295. Шрамко Б.А. Следы земледельческого культа у лесостепных племен Северного Причер-
номорья в раннем железном веке // Советская археология. – 1957. – №1. – С.178-198.

296. Шрамко Б.А. Хозяйство лесостепных племен Восточной Европы в скифскую эпоху: Диссертация 
на соискание ученой степени доктора исторических наук. – К., 1965 // Науковий архів Інституту 
археології Національної академії наук України. – Оп.2 – Спр. №21-801. – 401 арк.

297. Шрамко И.Б. Исследования округи Люботинского городища // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2002–2003. – Ч. 2-1. – С.102-108.

298.  Шрамко І.Б. Ранній період в історії геродотівського Гелону // Більське городище та його округа 
(до 100-річчя початку польових досліджень). – К.: Шлях, 2006. – С.33-56.

299. Шрамко І.Б., Задніков С.А. Культові споруди VІ ст. до н.е. Західного Більського городища // 
Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2006. – №2. – С.12-28.

300. Щегельський Іван. Міфологічно-космологічні сюжети на черняхівському гончарному 
посуді (ІІ–V ст.н.е.) // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник.  
За рік 1994. – Опішне: Українське Народознавство, 1995. – Кн. 2. – С.211-223.

301. Щербаківський Вадим. Орнаментація української хати. – Рим: видання «Богословії», 1980. – 46 с.
302. Щербань А.Л. Календарна символіка на пряслиці ранньоскіфського часу // Археологічний 

літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – Ч.2. – С.3 обкл.
303. Щербань А.Л. Кружала в похованнях Лівобережного Лісостепу України скіфського часу // 

Древности. – Харьков: Харьковское историко-археологическое общество НМЦ «МД», 2004. – 
С.32-38.

304. Щербань А.Л. Пам’ятки археології в околицях Диканьки // Археологічний літопис Лівобережної 
України. – Полтава: Археологія, 1998. – Ч. 1-2. – С.87-89.

305. Щербань А.Л., Рахно К.Ю. Глиняні черпаки доби раннього заліза з пам’яток поблизу Диканьки 
// Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 2006. – №2. – С.29-39.

306. Щербань Анатолій. Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VІІ – 
початку ІІІ століття до н.е. (за глиняними виробами). – К.: Молодь, 2007. – 256 с.

307. Ягодинська М.О. Давньоруські клейма Західного Поділля // Археологічні студії. – Київ – 
Чернівці: Прут, 2000. – С.283-297.

308. Chantal Zheng. Taiwan: Les potiers austronesiens. Une tradition r actualis e on r –invent e  
// La revue de la ceramique et du verre. – 1997. – №94. – P. 11-14.

309. Hurly William M. Prehistoric Сordage. Identification of Impressions on Pottery. – Washington: 
Taraxacum, 1979. – 156 p.

310. Ter an Biba. Weben und Zeitmessen im s dostalpinen und westpannonischen Gebiet  
// Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums. Sopron. 10-14 Mai 1994. – 
Budapest, 1996. – S. 506-536.

311. Vossen Rüdiger, Ebert Wilhelm. Marokkanishe T pferrei: T pferorte und zentren. Eine Landesafnahme 
(1980). – Bonn: Habelt, 1986. – 549 S.



221

АНОТАЦІЯ

Декор глиняних виробів самобутнього історико-культурного 
регіону – Лівобережної України – цікавить науковців понад 120 років. 
Результати дослідження окремих аспектів його історії висвітлено в 
значній кількості наукових праць, але досі не було узагальнюючої 
публікації.

Монографія «Декор глиняних виробів Лівобережної України від 
неоліту до середньовіччя» – перше узагальнююче керамологічне 
дослідження майже восьмитисячолітньої (остання третина VIІ 
тисячоліття до н.е. – ХIII століття) історії декору кераміки. На основі 
археологічних джерел, з залученням керамологічних матеріалів, 
охарактеризовано технологію декорування глиняного посуду, 
жертовників і дрібної пластики. Висвітлено особливості елементів й 
композицій орнаментів, гіпотези щодо їх функцій.

З’ясовано, що головним способом декорування кераміки з доби 
неоліту (час виникнення гончарства) було нанесення заглиблених 
зображень – орнаментація. Менш розповсюдженими способами 
декорування кераміки були наліплення, лискування й поливання. 
Впродовж досліджуваного часу декор кераміки змінювався хвилеподібно. 
Прослідковуються періоди піднесення, коли використовувалася 
більша, ніж у попередній та наступний період, кількість елементів і 
складніші композиції, та періоди спаду. Періоди піднесення, зазвичай, 
розпочиналися після певних кліматичних, соціальних і міграційних 
змін. Періоди спаду відбувалися в часи стабілізацій.

Упродовж досліджуваного періоду орнаменти складалися зі сталого 
набору елементів і мотивів, серед яких переважали прямі та хвилясті 
концентричні лінії. Компонування елементів у орнаменти відбувалося 
за допомогою сукупності прийомів: метричність, ритмічність, симетрія, 
статика та динаміка. Зазвичай зображення були відтиснутими 
інструментами з різними формами робочих поверхонь або ритованими.

Зроблено висновок, що декор глиняних виробів останньої третини 
VIІ тисячоліття до н.е. – ХIII століття був поліфункціональним. Він 
міг виконувати прикрашальну, технологічну й символічну (магічну) 
функції.
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SUMMARY

The scientists have been interested in the earthenware decoration of the 
Left-Bank Dnieper Ukraine, a distinctive historical and cultural region for 
over 120 years. The results of the research on separate aspects of its history 
have been elucidated in a number of scientific works, but we still lack the 
resumptive publication.

The monograph The Decoration of the Earthenware of the Dnieper 
Left-Bank Ukraine from the Neolithic Age till the Middle Ages is the first 
resumptive  ceramological study of the ceramic decoration history, which 
counts nearly 8000 years (the late 6th century B.C. – the 13th century 
A.D.). On the basis of the archaeological sources with the implementation of 
ceramological data the technique of decoration of clayware, sacrificial altars 
and fine plastic arts has been characterized. The peculiarities of elements and 
pattern compositions, the hypotheses of their functions have been elucidated.

It has been ascertained that the main way of ceramic decoration from the 
Neolithic Age (the pottery origin time) was ornamentation, drawing of images. 
Less wide-spread decoration methods were sticking, polishing and glazing. 
During the researched period the ceramic decoration has been changing in 
an undulatory way. It is possible to trace periods of the raising, when more 
elements and more complex compositions have been used in comparison 
with the previous and the next periods. The periods of raising usually started 
after certain climatic, social, and migration changes. The recession periods 
took place in the times of stabilization.

During the researched period patters consisted of the fixed set of elements 
and motives, among which straight and curving concentric lines prevailed. 
The composition of elements in patterns arose with the help of the set of 
methods: metricality, rhythmicity, symmetry, statics and dynamics. The 
images have been usually stamped by instruments with different shapes of 
their work surfaces or engraved.

The conclusion about the polyfunctionality of the decoration of 
earthenware of the late 6th century B.C. – the 13th century A.D. has been 
made. The decoration could fulfill decorative, technological, and symbolical 
(magical) functions.
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Ахтырский уезд 216

Бабино ІІІ, поселення 79
Балкани 15, 85
Балкано-Дунайський регіон 127
Бандишівка 111
Баранівка 88
Басівське городище 199, 208
Бахмутський повіт 29, 207
Безіменне 92
Білопілля 114
Білорусь 41, 115, 210
Більськ 108, 210
Більське городище 99, 100, 142, 164, 

169, 182, 191, 205, 217, 219, 
220, 231

Більський могильник 246
Бірюкове 77
Близький Схід 15, 138, 192, 193, 211
Богодуховский уезд 207
Бондариха-2, поселення 164
Броварки 132, 143
Буг 218
Буг, річка 209
Бузьки, поселення 40
Бухарест 213

Василівка 66, 246
Велика Кохнівка 124
Велике Більське городище 246
Верхній Бишкин 123
Верхня Тарасівка 92
Вишгород 15
Війтенки, поселення 114, 204, 211
Вінницька область 111
Вінниччина 111
Вірьовкинські Хутори 47
Владимировка 203
Воїнь, городище 132, 134, 143
Волго-Донське Межиріччя 87
Волго-Кам’я 96
Волжская Болгария 204

Волинцеве 127
Волинь 207
Волоське 92
Ворона, річка 199
Воронеж 59, 207, 218
Воронинці 115, 212
Ворскла, річка 49, 59, 81, 107, 205, 

208, 212, 213, 214
Ворсклинський регіон 204
Восточная Европа 203, 204, 209, 213, 

218, 220
Восточная Азия 209, 210
Восточноевропейская степь 215

Гелон 219, 220
Гетьманщина 214
Глибоке Озеро 92
Глинжень ІІ, поселення 111, 206
Глинськ 10
Глинське 242
Глинське городище 103, 163, 187, 206
Глобинський район 115
Говоруха 76, 170
Городище 181
Григорівське городище 111, 216
Грині, поселення 40
Гришівка 61

Давній Єгипет 13, 198
Давній Схід 174
Дагестан 76, 120
Десна, річка 49, 112, 210, 214
Диканський район 10, 105
Диканька 9, 10, 220
Дитиничі, могильник 115
Діброва, поселення 92, 147, 150
Дмитренкова Балка, поселення 105, 

186
Дінець 219
Дмитровський повіт 179
Дніпро, річка 40, 49, 62, 98, 212
Дніпро-Волзьке межиріччя 45
Дніпровське Лівобережжя 25, 40, 59, 

127, 142, 205, 214, 217
Дніпровське Лісостепове Лівобережжя 

96, 98, 104, 118, 208, 210, 211, 
212, 217, 241

Дніпровське Лісостепове 
Правобережжя 142

Дніпровське Правобережжя 109, 177
Дніпропетровськ 205, 208, 210, 215, 

216, 217
Дніпропетровське Надпоріжжя 50
Дніпропетровщина 50, 51, 52, 62, 79, 

98, 205
Дністер, річка 41, 213
Дон 92
Дон, річка 62, 91, 212
Донбасс 217, 242
Донецьк 203, 206, 207, 209, 212, 

213, 219
Донецька область 76, 92, 214
Донеччина 69, 205
Древняя Русь 211, 215
Дрогичин 209, 218
Дружковский могильник 206
Дударків 189

Европейськая часть РСФСР 205
Екатеринбург 204
Екатеринослав 207
Екатеринославская губерния 207
Еллада 13
Ереван 219

Євразія 139, 216, 217
Європа 92, 136, 209, 213, 219, 232
Єгипет 13, 92

Жаботин 100
Жаботин 1-2 100
Жаботинське поселення 207
Жовнин 118

Завалівка, поселення 40
Завадовка 204
Заволжя 120
Запорізька область 126
Запоріжжя 70
Запорожье 206
Засулля 215
Засулля, поселення 127
Засуха 49, 217
Засуха, поселення 50, 51
Західна Волинь 213
Західна Європа 14, 112, 142
Західна Україна 40, 111
Західна Чернігівщина 55
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Західне Більське городище 99, 105, 
106, 111, 186, 187, 220

Західне Поділля 220
Західний Буг, річка 213
Зелена Горниця 6, поселення 48
Зелена Горниця 1, поселення 48
Зелена Горниця 5, поселення 48
Зелена Горниця 47
Зіньківський район 10, 231
Златополе 92
Зозулина Балка-2, поселення 105
Золота Орда 197, 204

Йосипівський могильник 203

Івасіта, печера 138
Ізюм 164
Іллічівка, поселення 92, 195, 219
Індія 177, 183
Іран 80
Італія 13, 15

Кабардино-Балкарія 105, 203
Кагамлик 113
Казань 206
Казахстан 213
Кайдащине 19, 42, 44
Камкуроїва ІХ, поселення 138
Канцерка, балка 126
Кардашів вал, городище 231
Карпато-Дунайсько-Понтійский регіон 

212
Карпусі 106, 206, 216 
Катеринославська губернія 29
Київ 15, 132, 134, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218,219, 220, 
242, 243

Київський Поділ 15
Київщина 55
Китай 13, 204, 210
Кишинев 213
Клішня 19
Клішня 2, поселення 19, 42, 43
Клішня 3, поселення 19, 42, 43
Клюсівка 113
Книшівське городище 20, 24, 103, 108,  

151, 165, 186, 187, 197, 199
Компанійці 114, 115
Комсомольське 61
Котелевський район 108
Краков 204
Красна Гірка, могильник 124

Красноярск 214
Кременчук 211
Крим 103, 112
Куп’єваха 107, 152, 204
Курськ 212
Куфферн 109

Лапівщина, урочище 210
Ленинград 203, 211
Лесостепная Скифия 206, 219
Лесостепь Украины 207
Ливенське 185
Лихачівка 22, 195, 207, 212
Лівобережжя 91, 112, 137, 211, 214, 

217, 219
Лівобережжя Дніпра 26, 86, 91, 118, 

188
Лівобережна Україна 3, 4, 6, 10, 12, 18, 

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 
42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 
92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 
108, 109, 110, 112, 114, 116, 118,  
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132,  
134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 
160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 
170, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 
181, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 
192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 
202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 
211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 
220, 221, 224, 228, 231, 243, 246

Лівобережний Лісостеп 40, 81, 217
Лівобережний Лісостеп України 10, 70, 

80, 87, 88, 103, 106, 132, 136, 
186, 220, 243

Ліс, урочище 61
Лісовий Кут 108, 246
Лісостеп 21, 87, 215
Лісостеп Євразії 210, 216
Лісостепова Скіфія 109, 214
Лісостепове Подніпров’я 203
Літописна Лтава 217
Лохвицький район 90
Лтава 127, 129, 130, 132, 170, 172, 

180, 181, 182, 211, 212, 214, 217
Лубенщина, урочище 187
Лубни 112
Луганськ 205, 206, 209, 211, 214

Луганська область 39, 53, 76, 77, 170
Луганщина 43, 44, 48, 54, 56, 57, 58, 

77, 183, 192
Луцьк 214
Любеч 132, 211
Люботинське городище 100, 101, 102, 

213, 220
Лящівка-1, урочище 127
Львів 207, 208, 211, 213, 216, 219

Макарів Яр 241, 242
Мала Тернівка 70
Малий Тростянець 104, 142
Малі Будища 242
Марки, хутір 107, 204
Марокко 173
Мачухи 125, 126, 210, 246
Маяцьке городище 146
Менск 207
Микільський могильник 40
Михайлівка, поселення 191
Мізинська стоянка 161
Мінск 210
Мірки, урочище 105
Мнево 61
Москва 9, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218

Мотронинское городище 110, 204
Мохначанське городище 195, 209

Надпоріжжя 210
Нальчик 203
Наржан, могильник 105
Нижнє Поволжя 87
Нижнє Поворскля 211, 217
Нижнє Подніпров’я 92, 188, 198, 206
Нижнє Подоння 53, 69, 77
Нижнє Подунав’я 62
Нижній Псел 205, 216, 217
Нідерланди 13
Німеччина 112
Новгород-Сіверський повіт 180
Новокиївка 92
Новолимарівка 121
Новосанжарський район 185
Новоселівка 183
Новосибирск 206
Новотроїцьке 168

Одесса 213
Олександрівка 1, поселення 119, 120, 

127, 217
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Олександрія 63, 151
Олександрія, поселення 62, 79, 150
Опішне 3, 4, 9, 10, 213, 214, 220, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246

Оренбург 218
Оржицький район 115, 212
Оріль, річка 50
Орільсько-Самарське межиріччя 98
Орлик 216
Оскол, річка 203
Осняги, урочище 107
Охтирський район 105

Пастирське городище 127, 214
Передня Азія 136, 203
Переїзне 29
Перемірки, урочище 246
Перун, поселення 25, 69, 212
Південна Африка 199
Південна Європа 232 
Південне Подніпров’я 209
Південний Буг, річка 41
Південний Урал 159
Північна Київщина 55
Північна Осетія 76, 170
Північне Приазов’я 77
Північне Причорномор‘я 53, 109, 

142, 159
Північний Кавказ 120
Північний Китай 23, 27
Північно-Західне Причорномор’я 

139, 208
Північно-Східне Приазов’я 92
Підгаївка 121
Поволзько-Приуральсько-

Казахстанський регіон 92
Поволжя 113, 204
Поворскля 98, 99, 103, 106, 137, 161, 

166, 210
Подесення 119, 127, 207
Подінців’я 92, 206
Подніпров’я 24, 79, 111, 215, 216
Подонеччя 121
Пожарна Балка-2, поселення 187
Пожарная Балка, поселення 203
Полісся 55
Полкова Микитівка 81
Полтава 3, 4, 47, 130, 131, 133, 181, 

204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 
218,219, 220, 241, 246

Полтавка, поселення 40
Полтавська губернія 207, 211
Полтавська область 10, 204, 231
Полтавщина 9, 30, 47, 64, 66, 74, 88, 

90, 104, 105, 107, 113, 114, 115, 
119, 124, 125, 126, 134, 142, 157, 
158, 160, 164, 165, 169, 172, 185, 
195, 205, 211, 215, 230, 235, 236, 
237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 
245, 246

Полуденка 208
Польща 231
Поорілля 59, 216, 217
Посулля 99,103, 208
Правобережжя 142
Правобережжя Дніпра 40, 91, 100, 110, 

127, 138, 139
Правобережна Україна 111, 134
Правобережне Придніпров’я 40
Правобережное Среднее Поднепровье 

213
Прага 23
Прикарпаття 207
Припсілля 205
Псел, річка 49, 59, 88, 211
Пустинка 5, поселення 40, 61
Пустинка, поселення 49, 50, 52, 195
Путивль 189

Рига 204, 216
Рим 220
Рідний Край 90
Рідний Край-3, поселення 114
Рідний Край-І, поселення 150
Рогалик 121
Роганина, урочище 123, 209
Рогачов 179
Російська імперія 22, 23, 25, 26, 

29, 231
Російська Федерація 9, 59
Росія 81, 179
Ростовська область 76, 170
Русская равнина 218
Русь 6, 15, 130, 131, 132, 133, 134, 

139, 143, 147, 152, 170, 172, 178, 
179, 180, 211, 218, 219, 246

Самара 9, 208, 216
Самара, річка 50
Санкт-Петербург 205, 207, 208, 211, 

213, 214, 216, 238
Саркел 120
Свердловський район 77

Свиридівське городище 99, 103, 
104, 205

Святилівка 115, 215
Северная Америка 217
Северная Украина 203
Северо-Восточное Приазовье 206
Северное Причерноморье 206, 207, 

208, 213, 220
Северный Китай 33, 209
Сейм, річка 40, 49
Сенча 119, 160
Сенча, поселення 119, 182
Сердюки-1 206
Середнє Подніпров’я 109, 204, 211, 

213, 218
Середня Азія 138, 203
Середня Ворскла 214
Середня Десна 214
Середньодонеччя 210
Сибір 214
Сіверський Дінець 121, 205, 206, 210, 

211, 214, 215, 219
Сіверський Дінець, річка 40, 49, 59, 

77, 81, 82, 83, 112, 120, 123, 
206, 210

Скіфія 203, 211
Скоробір, могильник 219
Скуносове 61
Слобідська Україна 19, 124, 144, 146, 

150, 209, 241
Слов’яносербський район 76, 170
Словенія 187
Сож, річка 49
Солонці 64, 216
Софіївка 188
Среднее Приднестровье 206
Средний Днестр 216
Средняя Азия 215
СССР 205, 210, 211, 213, 215, 216, 

217, 218
Ставропольський край 76, 170
Старі Млини 242
Старі Санжари 115
Старобільськ, стоянка 54
Степ 210, 215, 216
Степова Скіфія 169
Степове Подніпров’я 77, 205
Сторожове 246
Стрілиця-2, поселення 105
Стрілиця-3, поселення 146
Студенок 93, 94
Студенок-5, поселення 92
Сула, річка 49, 59, 212
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Суми 118, 169, 214
Сумська область 127
Сумщина 10, 105, 110, 145, 146, 168
Сунки 11
Східна Європа 14, 86, 120, 139, 159, 

185
Східна Україна 209
Східне Більське городище 24, 99, 103, 

108, 150
Східний Казахстан 187

Тайвань 173
Тамбовська область 59
Тирасполь 206
Туба 1, стоянка 54, 58
Туба 2, стоянка 54, 56, 57
Тула 218
Тянь-Шань 210

Ужгород 219
Уйгурський каганат 126
Украинская Лесостепь 216
Украинская ССР 203
Україна 3, 4, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 31, 32, 37, 39, 41, 53, 
59, 60, 64, 69, 92, 113, 126, 138, 
139, 149, 157, 161, 173, 176, 180, 
183, 188, 197, 203, 204, 205, 206, 
207, 208,209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 217, 218, 219, 220, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 
245, 246

Українська Держава 231, 232, 234
Урал 210

УРСР 208, 210, 215
Усове Озеро 92
УССР 203, 210, 219
Усть-Каменогорськ 187

Фрунзе 210

Хазарський каганат120, 126, 135
Харків 19, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 

213, 214, 215, 216, 219, 220
Харківська область 92
Харківщина 47, 90, 93, 94, 95, 107, 

114, 123, 124, 164, 209
Харьковская губерния 207, 216
Хижняківка 242
Хорезм 126, 205
Хуторская стоянка 208
Хухра 105, 110
Хухра, поселення 145, 146

Центральна Азія 126
Центральна Європа 139, 185, 232 

Ченокалівка 74
Червона Гора 47
Черкаси 208
Черкащина 10, 11, 30, 100
Чернівці 220
Чернігів 207, 217
Чернігівщина 52, 119, 132, 207
Чорна Африка 14

Шатрище 180
Широка Балка 92
Шишацький район 88

Шовкова 108, 219
Шолохово 205

Юг Восточной Европы 219
Юго-Восточная Азия 209, 210
Юго-Западная Европа 208

Японія 138

Bonn 220

Budapest 220

Chişinǎu 208

Dnieper Left-Bank Ukraine 2, 4, 
8, 222

Moldova 208

Opishne 2

Poltava 2

Praha 211

Rus 8

Sofia 213

Taiwan 220

Ukraine 2, 4

Washington 220 
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    іс торична довідк а

Нині селище Зіньківського району Полтавської 
області; близько 6 тисяч жителів. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 селище 
включено до «Списку історичних населених місць України». 
Один із наймогутніших і найславетніших центрів 
культурної самобутності українців, загальновизнана 
столиця українського гончарства. 

На території містечка досліджено городище 
скіфського часу «Кардашів вал» (IV–ІІІ ст. до н.е.), городище 
роменської архео логічної культури (VIIІ ст.). Неподалік 
знаходиться одне з найбільших городищ скіфського часу 
– Більське. 1737 року в Опішному утворилася перша в 
Україні й тривалий час найбільша в Російській імперії 
Опішненська компанія селітроварних підприємств. У добу 
середньовіччя в містечку збудовано розгалужену систему 
підземних ходів, які планується музеєфікувати. 

У ХІХ столітті Опішне стало одним із найбільших і найвизначнішим гончарним осередком 
України. У місцевому гончарстві на початку ХХ століття було зайнято більше тисячі осіб. Вироби 
гончарів продавалися не лише в українських губерніях, а й у багатьох країнах європейського 
та американського континентів. 1894 року в Опішному було відкрито першу в Лівобережній 
Україні земську губернську навчально-показову гончарну майстерню. (Донині зберігся один із 
будинків майстерні, зведений 1916 року за проектом все світньо відомого українського мистця Василя 
Кричевського в стилі українського модерну). Опішне – єдиний в Україні осередок традиційного 
гончарства, де вже більше століття розвивається гончарне шкільництво.

В Опішному функціонували найбільші в Україні гончарний завод «Художній керамік», 
що знаходився в системі «Укрхудожпрому», та гончарний завод «Керамік», підпорядкований 
«Укоопспілці». Завод «Художній керамік», заснований 1929 року, був найстарішим і 
найзнаменитішим гончарним підприємством в Україні. Нині тут діють приватні гончарні 
художні майстерні відомих українських мистців, заслужених майстрів народної творчості України 
– Михайла Китриша, Василя Омеляненка, Миколи Пошивайла та багатьох молодих майстрів 
кераміки. Дванадцять гончарів стали членами Спілки художників України. Творчість 8 гончарів 
відзначено почесним званням «Заслужений майстер народної творчості України», трьох (єдиних з 
гончарів України!) – Державною премією України імені Тараса Шевченка, одного – Всеукраїнською 
літературно-мистецькою премією імені Івана Нечуя-Левицького. 

Опішненська кераміка стала своєрідним етнічним символом української культури ХХ століття. 
(Найбільш влучно про це сказав, побувавши в Опішному, колишній посол Польщі в Україні Єжи 
Бар: «Я думав, що глину побачу, а побачив народ»). Саме тому усвідомлення україностверджуючого 
покликання Опішного і дбайливе плекання головного дійства в цьому священному куточку України 
– гончарства – мають стати наріжним каменем культурної політики Української Держави.

З гончарством Опішного пов’язана творча доля знаменитих українських мистців: 
гончарів – Федора Чирвенка, Остапа Ночовника, Івана Гладиревського, Василя Поросного; 
художників-керамістів – Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна; художників – 
Василя Кричевського, Сергія Васильківського, Миколи Самокиша, Опанаса Сластьона, Єлизавети 
Трипільської, Леоніда Позена; письменників – Андрія Заливчого, Якова Майстренка, Василя 
Вражливого-Штанька, Олександра Косенка, історика літератури Назара Фіялковського; археолога 
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    іс торична довідк а
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гончарів України!) – Державною премією України імені Тараса Шевченка, одного – Всеукраїнською 
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художників-керамістів – Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна; художників – 
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Івана Зарецького; етнографів – Віктора Василенка, Михайла Русова, Федора Вовка, Якова Риженка, 
Костянтина Мощенка; керамолога й мистецтвознавця Юрія Лащука; публіциста й політичного діяча 
української діаспори Івана Майстренка.

Містечко стало місцем проведення Установчого з’їзду Українського керамічного товариства 
(2000). Тут знаходиться постійнодіючий виконавчий орган УКТ – Правління.

В Опішному нині функціонують три заклади державного значення: Національний музей-
заповідник українського гончарства в Опішному (на пострадянському просторі, у країнах 
Центральної і Південної Європи аналогів немає), Державна спеціалізована художня школа-інтернат 
I-III ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (на пострадянському просторі, в інших країнах 
Європи аналогів немає), Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України 
(на пострадянському просторі аналогів немає). Сформувався численний науковий колектив, 
інтелектуальний потенціал якого в сфері дослідження гончарства не має рівних в Україні

На буревійних шляхах історії містечко не раз дощенту спалювали чужинці,  
але воно, немовби Фенікс із попелу, знову й знову воскресало,  

щоразу постаючи ще потужнішим Осердям Народної Духовності.
Занепали скіфські, праслов’янські городища, завмерло середньовічне козацьке  

містечко, проте не зник на приворсклянських пагорбах Божий Дар Плекання Краси.
У найтрагічніші і найзастійніші часи вогнецвітне мистецтво Опішненських  

Гончарів утверджувало Непоборність Народного Духу.
Нерукотворний Духовний Храм протистояв імперським намаганням  

зруйнувати Генотип Національної Свідомості. 
Інтенсивність нівелювання Основ Етнобуття – прямо пропорційна стану гончарства:  

чим більше воно занепадає, тим помітніше деградує суспільство, 
тим глобальніші катастрофи загрожують планеті.

Та обставина, що Опішне й сьогодні лишається одним із найбільших осередків  
ГОНЧАРСТВА в Україні, виявляє його месіянську роль для Українського Суспільства.  
Саме тому усвідомлення сакрального покликання Опішного і дбайливе плекання  

головного дійства в цьому священному куточку України — ГОНЧАРСТВА —  
поступово стають наріжним каменем культурної Політики Української Держави.

Спрагло припадіть до цього Предковічного джерела Духовності Нації, 
звідки незлічимими струмочками розтікається в широкий світ, 

у батьківські і чужинецькі краї потужна енергетика Космічної Гармонії!
Пізнайте Благодать Спілкування з Предивним Світом Нетлінної Краси! 

Гончарство – індикатор Духовного Здоров’я Нації.
Кожний Гончар – Творець, і чим більше таких Особистостей, тим щільнішу  
світлоносну Ауру Суспільства вони вибудовують, тим потужніше остання  

протистоїть деструктивним космічним силам, Антидуху.
Гончарство – наймогутніша, хоча і найутаємниченіша Твердиня 

Самозбереження Нації, джерело її Поступу.
Як не пригадати тут особливе обожнення гончарства японцями! 

Чи не в цьому одна з передумов становлення й розвитку  
авангардної нації сьогодення?! 

У поруйнованому й сплюндрованому Українському  
Світі утаємничений Духовний Потенціал Опішного  

постає Великоднім Камертоном,  
за яким найтонші почування й діяння  

Українців налаштовуються  
на гармонійний лад
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Гончарство – наймогутніша, хоча і найутаємниченіша Твердиня 

Самозбереження Нації, джерело її Поступу.
Як не пригадати тут особливе обожнення гончарства японцями! 
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З дня на день, через літа у віки творить Опішне 
гончарний літопис українського буття.

Таїна його Величі – за сімома замками Історії.
Джерела її Сили – лише для Посвячених у Апостоли Народного Духу. 

Опішне творитиме Україну і хвилюватиме нас доти, доки залишатиметься 
нерозгаданою таїна його наснаги, допоки на сторожі його джерел поставатимуть  

світлоносні гончарі – чарівники-царі неосяжних вершин  
Людського Животворящого Вогню, провідники Космічного Ладу. 

Їхніми заповітними руками Опішне промовляє до Нас 
Великомудрістю Предків. 

Вслухаймося разом!

 

11 березня 1986 року в Опішному, за дорученням Ради Міністрів України, засновано 
Музей гончарства. Через три роки (03.11.1989) прийнято постанову про формування на його базі 
Державного музею-заповідника українського гончарства – етномистецького науково-дослідного і 
культурно-освітнього закладу, національної гончарної скарбниці України. Враховуючи виняткове 
значення музею-заповідника в справі збереження, вивчення й популяризації гончарної спадщини, 
а також його роль у розвитку національно-культурних традицій українського народу, Указом 
Президента України від 29.03.2001 року №220/2001, закладу надано статус національного. 

Діяльність музею-заповідника спрямовано на збирання польових матеріалів, формування 
колекцій, наукове дослідження й популяризацію українського гончарства. У його структурі 
функціонують: Гончарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку літератури 
з проблем українського та світового гончарства; Національний архів українського гончарства; 
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На базі Науково -дослідного центру українського гончарства Національного музею -
заповідника українського гончарства в Опішному 2000 року було засновано нову академічну 
наукову установу – Інститут керамології як відділення Інституту народознавства НАН України. 
За короткий проміжок часу, що минув відтоді, Інститут керамології став провідним в Україні  
у галузі керамології, ствердивши пріоритетні позиції України в розвитку цієї новітньої наукової 
дисципліни. Головною метою діяльності Інституту керамології є комплексне вивчення гончарства як 
феномена людської діяльності; проведення фундаментальних наукових досліджень, спрямованих 
на одержання нових знань про закономірності виникнення й розвитку гончарства, його роль  
і місце в традиційно- побутовій і сучасній культурі українців та інших народів світу; проведення 
прикладних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань про глини та вироби 
з них, їх використання для примноження національного багатства Української Держави. Вчені 
Інституту вивчають гончарство на території України від найдавніших часів до наших днів; проводять 
польові керамологічні, археологічні та лінгвістичні експедиції в різних регіонах країни; формують 
Національний інформаційний банк даних про гончарство, вивчають і узагальнюють світові 
досягнення в галузі керамології.

Нині ведеться підготовка фундаментальної багатотомної енциклопедії «Українське гончарство», 
«Національного словника українських гончарів» та інших наукових праць

 
 

1997 року в структурі Державного музею -заповідника українського гончарства в Опішному було 
створено перший і єдиний в Україні подібного типу спеціалізований навчальний мистецький заклад – 
Колегіум мистецтв у Опішному. 04.12.2001 року його було реорганізовано в Спеціалізовану художню 
школу- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному». З 2004 року – це Державна спеціалізована 
художня школа- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», підпорядкована Міністерству 
культури і туризму України. 

Мета закладу: здобуття загальної середньої освіти, національне художньо -естетичне виховання 
дітей і підлітків, усебічний розвиток їх таланту, природних здібностей; виховання високоосвічених, 
фізично здорових, духовно розкутих і вільних людей, з прагненням до правди, добра і краси, здатних на 
незалежні судження й оцінки, з широким світоглядом, які турбуються про розвиток і збереження своєї 
культури, поважають інші народи; творення гармонійно розвиненої особистості з високим культурним 
потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними художніми смаками, готовністю до 
практичної творчої діяльності. Колегіум спеціалізується на опануванні гончарства. 

Мистецький заклад став творчою базою Всеукраїнських гончарських фестивалів та Міжнародних 
молодіжних гончарських фестивалів
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Опішнянська  
мальована МИСКА

друго  половини ХIХ –  
початку ХХ столiття

Додаткова інформація: www.opishne-museum.gov.ua

Перший альбом 

академічної 

керамологічної серії 

«Гончарна спадщина 

України XVII–XX 

століть»

Видавництво «Українське Народознавство»  
Національного музею-заповідника  

українського гончарства в Опішному
(вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, Україна, 

38164; тел./факс +38 (05353) 42416;  
e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net)

Перше 
фундаментальне видання  

українських 
культурних цінностей  

з музейних колекцій 
російської федерації

100  
років  

на 
чужині!

ОпішНяНська мальОВаНа миска ДрУгОї пОлОВиНи ХіХ – пОчаткУ ХХ стОліття  
(у зібранні російського етнографічного музею в санкт-петербурзі)

 /Автор-упорядник Олесь Пошивайло, художник Юрко Пошивайло, фотограф Тарас Пошивайло.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. (Видавничий проект «Шедеври українського гончарства»;  

академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть», книга І) [79,0 ум. друк. арк.; формат 60х90/8; 
тверда палітурка (баладек, картон дубльований); мова українська, російська, англійська (анотація, зміст)]

Олесь ПОшивайлО

КоротКий  
аКадемічний 

словниК 
сучасних уКраїнсьКих
Керамологів 
(культурна керамологія)

Книгу можна замовити поштою або придбати за адресою:  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164; тел. +38 (05353) 42416, 42417;  
факс +38 (05353) 42416; e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net; www.opishne-museum.gov.ua

/Друге видання в Україні. – Опішне: Українське Народознавство, 2009. – 312 с.: іл.  
(Академічна серія «Українська керамологічна біографістика», випуск 1) 
[19,5 ум. друк. арк.; формат 60х90/16; тверда палітурка (баладек, картон дубльований);  

папір Munken Pure 170 г/м2; мова українська, англійська (анотація, зміст)]

 

Унікальний в українській науковій практиці словник започаткував академічну видавничу 
серію «Українська керамологічна біографістика». Він покликаний сприяти пожвавленню 
наукових контактів між представниками різних напрямків розвитку української  
керамології, а водночас постав своєрідним експериментальним фрагментом майбутнього 
Національного біобібліографічного словника «Українські керамологи».

У словнику подано коротку інформацію про сучасних українських керамологів, у тому 
числі відомості про їх керамологічну спеціалізацію, час і місце народження, освіту, науковий 
ступінь, учене звання, захищену дисертацію, основні наукові праці, головні напрямки 
наукових досліджень, громадську діяльність, службову й домашню адреси, телефони, 
факси, електронну пошту. Подано також фото вчених, препринти обкладинок їх монографій, 
каталогів, альбомів; бібліографічні описи наявних публікацій біографічного характеру про 
авторів. 

Він містить відомості про класифікаційні ознаки сучасного українського керамолога, схему 
біобібліографічної керамологічної статті, численні статистичні матеріали, додатки, іменний  
і географічний покажчики, іншу важливу інформацію.

Для керамологів, археологів, етнологів, мистецтвознавців, музеєзнавців, краєзнавців, 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів.
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числі відомості про їх керамологічну спеціалізацію, час і місце народження, освіту, науковий 
ступінь, учене звання, захищену дисертацію, основні наукові праці, головні напрямки 
наукових досліджень, громадську діяльність, службову й домашню адреси, телефони, 
факси, електронну пошту. Подано також фото вчених, препринти обкладинок їх монографій, 
каталогів, альбомів; бібліографічні описи наявних публікацій біографічного характеру про 
авторів. 

Він містить відомості про класифікаційні ознаки сучасного українського керамолога, схему 
біобібліографічної керамологічної статті, численні статистичні матеріали, додатки, іменний  
і географічний покажчики, іншу важливу інформацію.

Для керамологів, археологів, етнологів, мистецтвознавців, музеєзнавців, краєзнавців, 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів.



240

Бібліографія українського гончарства. 2007:  
Національний науковий щорічник. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9. – 392 с.: іл.   80 грн.
Національний науковий щорічник охоплює публікації про українське 
гончарство, кераміку, керамологію 2007-го року. Тематичне спрямування 
матеріалів – археологія, історія, етнографія і мистецтво гончарювання. 
До реєстру включено книги, брошури, журнали, буклети, статті, 
повідомлення, що надійшли до Гончарської книгозбірні України та 
Національного архіву українського гончарства Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, а також Керамологічної 
бібліотеки України й Українського керамологічного архівного фонду 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН 
України. Усі бібліографічні позиції мають анотації й суцільну нумерацію, 
починаючи з першого випуску. Подано додаток публікацій 2006 року, 
огляди й рецензії керамологічної літератури, інформацію про нові 
надходження до Гончарської книгозбірні України та Керамологічної 
бібліотеки України; короткі біографії й бібліографії публікацій гончаря, 
заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної 
премії України імені Тараса Шевченка Михайла Китриша; філософа й 
колекціонера опішнянської кераміки Леоніда Сморжа; коротку біографію 
українського скульптора, випускниці Макарово-ярівської керамічної 
художньо-промислової школи Лідії Трегубової й бібліографію книг з її 
приватної бібліотеки; список добродійників. 
Для керамологів, етнологів, істориків, археологів, мистецтвознавців, 
краєзнавців, бібліотечних працівників, викладачів і студентів вищих 
навчальних закладів

Українська Керамологія:  
Національний науковий щорічник.  За рік 2007.  
Українське гончарство доби козацтва. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – T.1. – 264 с., іл.   80 грн.
Перший том третьої книги Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» присвячено українському гончарству доби 
козацтва. До нього ввійшли доповіді  Всеукраїнського науково-
практичного керамологічного семінару «Актуальні питання дослідження 
українського гончарства доби козацтва» та статті вітчизняних 
керамологів, присвячені гончарству ХVI – ХVIII століть. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтво знавців, 
музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною 
України

Українська Керамологія:  
Національний науковий щорічник.  За рік 2007.  
Атрибуція кераміки в Україні. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – T.2. – 376 с., іл.   110 грн.
У другому томі третьої книги Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» подано матеріали Всеукраїнського 
науково-практичного керамологічного семінару «Сучасні проблеми 
атрибутування керамологічних колекцій в Україні» та статті, присвячені 
тотожній тематиці. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтво знавців, 
музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною  
України

Нові видАННя
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Метка Людмила.  
Гончарство Слобідської України в другій половині ХіХ  
– першій половині ХХ століття.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с., іл.   50 грн.
Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства 
Слобідської України другої половини XIX – першої половини XX 
століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових 
керамологічних експедиціях упродовж 2001–2004 років.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

овчаренко Людмила.  
Гончарство Макарового яру  
(друга половина ХіХ – перша половина ХХ століття).  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 252 с., іл.   60 грн.
Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства крайнього 
східного гончарного осередку України. Охарактеризовано джерела й 
літературу з питань гончарства в с.Макарів Яр. Відтворено історичний 
розвиток місцевого промислу, з’ясовано причини його занепаду. 
Реконструйовано технологічний процес кустарного виробництва 
глиняних виробів; вивчено їх асортимент, функції, художні ознаки та 
способи збуту. Проаналізовано роль повітового земства у розвитку 
гончарного осередку. Вивчено обставини заснування, аспекти діяльності, 
вплив на промисел місцевої гончарної школи.

Гейко Анатолій.  
Гончарство населення скіфського часу  
дніпровського Лісостепового Лівобережжя. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с., іл.   50 грн. 
Монографію присвячено реконструкції гончарства населення скіфського 
часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Здійснено огляд історії 
дослідження поселенських і поховальних пам’яток. Аналіз і узагальнення 
матеріалів, у поєднанні з комплексним застосуванням методів техніко-
природничих наук, експериментального моделювання, етноархеології, 
дозволили реконструювати технологію виготовлення глиняного посуду, 
з’ясувати його асортименті призначення.
Для керамологів, археологів, істориків, музейних працівників, викладачів 
та вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться 
стародавньою історією України.

Книги можна замовити поштою або придбати за адресою:  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164;  
тел. +38 (05353) 42416, 42417; факс +38 (05353) 42416;  

e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net; www.opishne-museum.gov.ua
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видавництво «Українське народознавство» 
реалізовУє також інші власні видання:

Бібліографія українського гончарства. 1999: науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2000. – Вип.1. – 120 с., іл. .................................................. 12,0 

Бібліографія українського гончарства. 2000: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2001. – Вип.2. – 120 с., іл. .................................................. 15,0

Бібліографія українського гончарства. 2001: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2003. – Вип.3. – 136 с., іл. .................................................. 15,0

Бібліографія українського гончарства. 2002: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2003. – Вип.4. – 144 с., іл. .................................................. 15,0

Бібліографія українського гончарства. 2003: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2004. – Вип.5. – 144 с., іл. .................................................. 20,0

Бібліографія українського гончарства. 2004: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2007. – Вип.6. – 248 с., іл. .................................................. 48,0

Бібліографія українського гончарства. 2005: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2009. – Вип.7. – 304 с., іл. .................................................. 50,0

Бібліографія українського гончарства. 2006: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – 296 с., іл. .................................................. 70,0

Гончарний здвиг донбасу (У 3-х книгах) (Кн.1. Пошивайло Олесь. Гончарна велич  
і трагедія Макарового Яру доби розстріляного відродження. – 240 с.;  
Кн.2. Овчаренко Людмила. Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні.  
– 160 с.; Кн.3. Гончарство Макарового Яру кінця ХІХ – середини ХХ століття: документи  
і матеріали – 400 с., іл). – Опішне: Українське Народознавство, 2008  ...................................... 200,0

Гончарний здвиг донбасу (У 3-х книгах) (Кн.1. Пошивайло Олесь. Гончарна велич  
і трагедія Макарового Яру доби розстріляного відродження. – 240 с.;  
Кн.2. Овчаренко Людмила. Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні.  
– 160 с.; Кн.3. Гончарство Макарового Яру кінця ХІХ – середини ХХ століття: документи  
і матеріали. – 400 с., іл.). – Опішне: Українське Народознавство, 2008 + ФУтляр   ............ 250,0

друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «керамПік у опішному!»  
(2 липня – 31 жовтня 2010): альбом-каталог. – Опішне: Українське Народознавство,  
2011. – 312 с.: іл.  + DVD .................................................................................................................................. 160,0

качкан володимир. жива Глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє опішного.  
– Опішне: Українське Народознавство, 1994. – 232 с., іл................................................................. 25,0

коваленко оксана. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини).  
– Опішне: Українське Народознавство, 2009. – 144 с., іл................................................................. 50,0

курочкін олександр. Українські новорічні ритуали: «коза» і «Маланка».  –  
Опішне: Українське Народознавство, 1995. – 392 с., іл. ................................................................... 30,0

лащук Юрій. Покутська кераміка. – Опішне: Українське Народознавство, 1998. –  
160 с., іл. ................................................................................................................................................................. 25,0

Марченко тетяна. козаки-Мамаї. – Київ-Опішне, 1991. – 80 с., іл. ...................................................... 10,0
Микола вакуленко: альбом. – Опішне: Українське Народознавство, 2002. – 72 с., іл. .............. 17,0
Міщанин віктор. словник гончарів Глинського, Малих Будищ, старих Млинів,  

Хижняківки. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – 368 с., іл. .................................. 25,0
національний фотоконкурс у опішному «Гончарні візії країни» (1 березня –  

30 жовтня 2010): альбом-каталог. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. –  
116 с.: іл.  ................................................................................................................................................................ 85,0
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видавництво «Українське народознавство» 
реалізовУє також інші власні видання:

Бібліографія українського гончарства. 1999: науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2000. – Вип.1. – 120 с., іл. .................................................. 12,0 

Бібліографія українського гончарства. 2000: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2001. – Вип.2. – 120 с., іл. .................................................. 15,0

Бібліографія українського гончарства. 2001: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2003. – Вип.3. – 136 с., іл. .................................................. 15,0

Бібліографія українського гончарства. 2002: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2003. – Вип.4. – 144 с., іл. .................................................. 15,0

Бібліографія українського гончарства. 2003: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2004. – Вип.5. – 144 с., іл. .................................................. 20,0

Бібліографія українського гончарства. 2004: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2007. – Вип.6. – 248 с., іл. .................................................. 48,0

Бібліографія українського гончарства. 2005: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2009. – Вип.7. – 304 с., іл. .................................................. 50,0

Бібліографія українського гончарства. 2006: національний науковий щорічник. –  
Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – 296 с., іл. .................................................. 70,0

Гончарний здвиг донбасу (У 3-х книгах) (Кн.1. Пошивайло Олесь. Гончарна велич  
і трагедія Макарового Яру доби розстріляного відродження. – 240 с.;  
Кн.2. Овчаренко Людмила. Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні.  
– 160 с.; Кн.3. Гончарство Макарового Яру кінця ХІХ – середини ХХ століття: документи  
і матеріали – 400 с., іл). – Опішне: Українське Народознавство, 2008  ...................................... 200,0

Гончарний здвиг донбасу (У 3-х книгах) (Кн.1. Пошивайло Олесь. Гончарна велич  
і трагедія Макарового Яру доби розстріляного відродження. – 240 с.;  
Кн.2. Овчаренко Людмила. Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні.  
– 160 с.; Кн.3. Гончарство Макарового Яру кінця ХІХ – середини ХХ століття: документи  
і матеріали. – 400 с., іл.). – Опішне: Українське Народознавство, 2008 + ФУтляр   ............ 250,0

друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «керамПік у опішному!»  
(2 липня – 31 жовтня 2010): альбом-каталог. – Опішне: Українське Народознавство,  
2011. – 312 с.: іл.  + DVD .................................................................................................................................. 160,0

качкан володимир. жива Глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє опішного.  
– Опішне: Українське Народознавство, 1994. – 232 с., іл................................................................. 25,0

коваленко оксана. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини).  
– Опішне: Українське Народознавство, 2009. – 144 с., іл................................................................. 50,0

курочкін олександр. Українські новорічні ритуали: «коза» і «Маланка».  –  
Опішне: Українське Народознавство, 1995. – 392 с., іл. ................................................................... 30,0

лащук Юрій. Покутська кераміка. – Опішне: Українське Народознавство, 1998. –  
160 с., іл. ................................................................................................................................................................. 25,0

Марченко тетяна. козаки-Мамаї. – Київ-Опішне, 1991. – 80 с., іл. ...................................................... 10,0
Микола вакуленко: альбом. – Опішне: Українське Народознавство, 2002. – 72 с., іл. .............. 17,0
Міщанин віктор. словник гончарів Глинського, Малих Будищ, старих Млинів,  
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Положення
 про атрибутування глиняних виробів  

експертною комісією Інституту керамології –  
відділення Інституту народознавства 

нАн України

Заявки на атрибутування глиняних виробів приймаються від юридичних і фізичних 
осіб. Для атрибутування глиняних виробів замовник подає відповідну заявку та 
твір, який потрібно атрибутувати. 

Кераміка приймається винятково від безпосереднього власника (за дорученням 
юридичної особи). Дирекція Інституту керамології відповідає за зберігання 
отриманих на атрибуцію творів.

Під час передачі кераміки для атрибутування складаються:
• акт на тимчасове зберігання творів із обов’язковим зазначенням назви, 

короткого опису (матеріал, техніка, розміри), історії походження предмета; 
наявних облікових позначень, стану збереження твору;

• договір на атрибутування.
Власники можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження їх під час 

перебування на тимчасовому зберіганні в Інституті керамології.
Твори, передані на тимчасове зберігання для атрибутування, власники забирають 

не пізніше зазначеного в акті терміну тимчасового зберігання предмета, після 
закінчення якого Інститут керамології не несе відповідальності за збереження 
твору.

Оплата атрибутування глиняних виробів проводиться згідно з кошторисом, 
затвердженим дирекцією Інституту керамології. Власник сплачує аванс  
у розмірі 50% від кошторисної вартості атрибутування. За умови припинення 
дії договору на вимогу власника після початку виконання робіт сплачена сума 
авансу не повертається.

Для атрибутування окремих робіт можуть залучатися фахівці інших науково-
дослідних, музейних установ та закладів. Вартість робіт, що виконуватимуться 
ними, враховується в загальному кошторисі атрибутування.

Після проведення атрибутування видається письмовий «Сертифікат про 
результати атрибутування глиняного виробу експертною комісією 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України» 
і акт на виконані роботи, затверджені директором Інституту керамології.

Один примірник «Сертифіката про результати атрибутування глиняного 
виробу експертною комісією Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України» зберігається в архіві Інституту керамології.

Інститут керамології, за згодою власника, набуває право використання фотографій 
атрибутованої кераміки та результатів її дослідження в наукових студіях  
і публікаціях своїх співробітників.

Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, УКРАЇНА
102 Partyzansra Street, Opishne, Poltava Region, 38164, UKRAINE

Tel./fax. +38 (05353) 42175
e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net

http://www.ceramology-inst.gov.ua
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На першій сторінці обкладинки:
Посудина. Глина, ліплення, вдавлення. 

Поховання біля с.Василівка, Полтавщина. 
Середньодніпровська культура. ХХVI–XVIII 
століття до н.е. Розкопки Любові Лугової.  
З експозиції Полтавського краєзнавчого музею. 
Фото Анатолія Щербаня

На клапані першої сторінки обкладинки:
Фрагмент декору горщика. Глина, ліплення, 

вдавлення. С.Сторожове, Полтавщина.  
Курган 18, поховання 9. Катакомбна культура.  
ІІ половина ІІ тисячоліття до н.е. Розкопки 
Оксани Коваленко. Національний музей-
заповідник українського гончарства  
в Опішному, Центр досліджень українського 
гончарства, інв.№КНА-23/КА-14.  
Фото Тараса Пошивайла

Фрагмент декору «корчаги». Глина, ліплення, 
чорніння, ритування, заповнювання.  
Урочище Перемірки. Більський могильник. 
Курган 1/1999. Полтавщина.  
Передскіфський час. Остання третина  
VIII – початок VII століття до н.е.  
Розкопки Олександра Супруненка. Комунальна 
установа «Історико-культурний заповідник 
«Більськ», інв.№А181.  
Фото Анатолія Щербаня

Фрагмент декору «корчаги». Глина, ліплення, 
наліплення, вдавлення. Селище Лісовий Кут, 
Велике Більське городище. Полтавщина.  
Скіфський час. V століття до н.е. Розкопки 
Анатолія Гейка. Комунальна установа 
«Історико-культурний заповідник «Більськ», 
інв.№А309/108. Фото Анатолія Щербаня

На клапані другої сторінки обкладинки:
Фрагмент декору «глека». Глина, гончарний круг, 

лискування. Околиці с.Мачухи, Полтавщина. 
Кінець VІІ – початок VІІІ століття.  
З експозиції Полтавського краєзнавчого музею.  
Фото Анатолія Щербаня

Фрагмент декору горщика. Глина, ліплення, 
вдавлення. Полтава. Роменська культура.  
ІХ–Х століття. Комунальна установа  
«Історико-культурний заповідник «Більськ».  
Фото Анатолія Щербаня

Фрагмент декору горщика. Глина, гончарний круг, 
ритування. Полтава. Доба Руси.  
ХІІ століття. Комунальна установа  
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