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СИМПОЗІУМ 
ДОСЛІДНИКІВ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КЕРАМІКИ  

В ОПІШНОМУ

13-14 липня 2018 року на базі археологічної експедиції Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства 

НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Кераміка як маркер 
міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, 
імітації». Співорганізаторами заходу виступили Національна академія наук України, 
Інститут археології НАН України, Рада молодих учених Інституту археології НАН 
України, Інститут географії НАН України, Інститут народознавства НАН України, 
Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, 
Міністерство культури України, Полтавське обласне відділення Всеукраїнської 
громадської організації «Спілка археологів України» та Громадська організація 
«Конгрес українських керамологів».

Тематика наукових напрямків охопила ключові проблеми дослідження 
давньої кераміки різних епох і культур, серед яких найважливішими стали 
міжкультурні зв’язки, функції гончарного виробу як хронологічного маркера та як 
індикатора давніх торговельних шляхів, роль кераміки в торговельно-обмінних 
операціях, питання місцевого виробництва та імпортів, локальних особливостей 
та запозичення форм і орнаментів глиняного посуду, контакти між окремими 
гончарськими центрами. 

Пленарне засідання заходу розпочалося з вітального слова голови оргкомітету 
Симпозіуму Олеся Пошивайла та кураторів – Вікторії Котенко, Юрія Пуголовка, 
Дениса Гречка й Анастасії Корохіної, які розповіли про те, як виникла ідея 
проведення симпозіуму й про перспективи комплексних досліджень археологічної 
кераміки. Представники Інституту археології НАН України – Денис Гречко й Анастасія 
Корохіна – наголосили на важливості співпраці між академічними установами, адже 
археологічна кераміка відкриває багато перспектив для плідної співпраці. Реалізація 
спільних проектів можлива як у проведенні спільних археологічних експедицій, так і 
шляхом роботи над складними міждисциплінарними темами, які потребують участі 
спеціалістів з обох сторін. Загалом же, Інститут керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України вже тривалий час тісно співпрацює з колегами з 
Інституту археології НАН України, однак тепер стало можливим залучення молодих 
дослідників та перенесення спільних проектів з теоретичної площини в практичну. 

Не оминула подію й місцева влада – вітальне слово учасникам конференції 
прозвучало від членів спеціальної комісії Департаменту культури і туризму 
Полтавської обласної державної адміністрації, які зацікавилися ідеєю створення 
археологічного парку «Триграддя», куди б увійшли різночасові городища неподалік 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному як 
ексклюзивний туристичний маршрут. З цією метою учасники Симпозіуму долучилися 
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до екскурсії на археологічні пам’ятки – городище скіфського часу Кардашів Вал, 
Опішненське городище ранньослов’янського часу та городище давньоруського часу 
в с. Міські Млини. 

На пленарному засіданні було заслухано три доповіді. Денис Гречко (Київ) 
розповів про свої напрацювання у сфері дослідження кераміки доби раннього заліза 
й виступив з доповіддю «Роль кераміки у вивченні етнокультурної історії населення 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя скіфського часу». Дослідження автора 
полягали в перегляді усталених концепцій попередників, які з накопиченням 
джерельної бази не відповідають дійсності й потребують суттєвих поправок. Автор 
дійшов висновку, що ліплений посуд у середовищі осілих землеробів, безсумнівно,  
є етнокультурним маркером, і закликав до об’єктивного аналізу гончарних 
комплексів для підкріплення власних концепцій, адже кераміка є тим фундаментом, 
без якого будь-які реконструкції етнокультурної історії землеробського населення 
стають непереконливими. 

Дещо іншого аспекту в дослідженнях кераміки торкнувся Дмитро Куштан 
(Черкаси) у своїй доповіді «Кераміка як індикатор східних зв’язків населення 
Середнього Подніпров’я за доби пізньої бронзи». Автор розглянув принципи 
виокремлення «східної» групи кераміки в комплексах пам’яток доби пізньої 
бронзи Середнього Подніпров’я, поширення якої пов’язується з функціонуванням 
в означений період важливої комунікації – транс’євразійського «олов’яного» шляху. 
За висновками автора, наявність такої кераміки в окресленому регіоні свідчить про 
те, що металурги Середнього Подніпров’я й Дніпровського Лівобережжя в другій 
половині ІІ тис. до н. е. орієнтувалися саме на східні родовища руди, незважаючи 
на те, що найближчі до регіону поклади олов’яних руд знаходяться в Рудних Горах 
на кордоні Саксонії й Богемії. 

Пленарне засідання завершив виступ Річарда Карлтона (Ньюкасл-апон-
Тайн, Англія), присвячений вапняковим домішкам у складі формувальних мас 
кераміки Західних і Центральних Балкан, де були розглянуті гончарні традиції різних 
груп населення Південної й Південно-Східної Європи – від методів формування 
посудин до специфіки їх випалювання. Автор зробив висновок про автентичність 
виготовлення кераміки в цьому регіоні й тяглість гончарних традицій, у тому числі 
й за складом формувальних мас. 

Робоче засідання першого дня Симпозіуму відкрила доповідь Анастасії 
Корохіної (Київ) «Методи технологічного аналізу кераміки доби бронзи  
(за матеріалами поселення Мохнач-П на Сіверському Дінці)». У ній авторка 
представила результати апробації методів технологічного аналізу археологічної 
кераміки зрубної спільноти із застосуванням методів візуального мікроскопічного 
аналізу, MGR-аналізу й петрографічного аналізу. Як зазначила дослідниця, значення 
результатів проведеної роботи полягає, насамперед, у відпрацюванні елементів 
методики для об’єктивного з’ясування характеристик сировини й формувальних 
мас давньої кераміки. Загалом же, після виступу Анастасії Корохіної було порушено 
питання необхідності створення лабораторії міждисциплінарних досліджень 
археологічної кераміки, що знайшло цілковиту підтримку з боку керівництва 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України  
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та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному в особі 
Олеся Пошивайла. 

У доповіді Костянтина Пеляшенка (Харків) «Меотський керамічний імпорт 
у матеріальному комплексі Циркунівського городища» було подано аналіз 
імпортного посуду лісостепового населення скіфського часу та сарматської доби, 
що за основними ознаками відповідає гончарній традиції меотів. За висновками 
дослідника, загальний контекст предметів матеріальної культури схиляє до думки, 
що посуд, виготовлений на гончарному крузі, надходив на Циркунівське городище 
не з самими носіями гончарних традицій – меотами, а з новими хвилями кочівників 
з південного сходу (Нижнього Подоння й Прикубання), серед яких могли бути пізні 
савромати, сірмати, сіраки, сармати, а можливо, й пізні скіфи. 

З особливостями кераміки черняхівської культури познайомив слухачів 
Анатолій Гейко (Опішне) під час своєї доповіді «Поховання 103 Шишацького 
могильника черняхівської культури» [співдоповідачі – Роман Рейда (Київ) та Сергій 
Сапєгін (Ковалівка)]. Незважаючи на те, що поховання містило лише один горщик, 
виготовлений на гончарному крузі, авторам вдалося зробити низку висновків. 
Зокрема, за аналогіями з іншими похованнями, що містили одну глиняну посудину, 
з’ясовано, що місце розташування самих посудин у похованнях тяжіло все-таки  
до верхньої частини тулуба й помітно до правого його боку. Номенклатура посудин 
вказує на те, що їх тип не мав принципового значення, а наявність у могилі була 
швидше символічною, аніж символічно-функціональною. 

Перший день роботи Симпозіуму завершив тематичний блок про античну 
кераміку. Ганна Вахрамеєва (Київ) виступила з доповіддю «Типологія боспорських 
теракот Деметри та Кори-Персефони (VI–I ст. до н.е.)», у якій розглянула три 
групи теракот Деметри та Кори-Персефони: об’ємні фігурки, протоми-бюсти, 
протоми-півфігури. Кожна з цих груп, за словами автора, має свою власну типологію. 
Еволюція типів статуеток за хронологією простежується в техніці виготовлення, 
обробці й варіації деталей. 

Доповідь Ірини Чечуліної (Київ) «Технологія виготовлення аттичного 
чорнолакового посуду» була присвячена виробництву аттичної чорнолакової 
кераміки класичного періоду. Зокрема, автор визначила основні характеристики 
аттичної глини, з якої виготовляли чорнолаковий посуд, виокремила основні 
чотири етапи виробництва кераміки: підготовка матеріалів, формування посудин, 
нанесення орнаментів та випалювання. Особливу увагу доповідач звернула  
на підготовку чорнолакового покриття, його мінералогічний та хімічний склад. 

Ірина Шейко (Київ) виступила з доповіддю «Технологія виготовлення 
римських світильників», у якій розглянула основні моменти формування виробів, 
зокрема типи матриць. Загалом же дослідниця прослідкувала запозичення форм 
ольвійських світильників з інших античних центрів та з’ясувала місцеве виробництво 
окремих типів. 

Вікторія Котенко (Опішне) у своїй доповіді «Наслідування стилю Гадра  
в херсонеському вазописі та його поширення в Північно-Західному Причорномор’ї» 
розглянула орнаментовану кераміку херсонеського виробництва з Ольвії, Тіри  
та Ніконія. Авторка за матеріалами столового посуду з’ясувала економічні контакти 
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між Херсонесом Таврійським та полісами Північно-Західного Причорномор’я 
в елліністичний час та підтвердила пріоритетність північно-західного вектора 
херсонеської торгівлі в зазначений час. 

Кожна доповідь закінчувалася плідною дискусією в межах встановленої 
тематики заходу, завдяки чому було можливо прослідкувати прояв тих чи інших 
аспектів матеріальної й духовної культури давнього населення України в різні 
хронологічні періоди.

На завершення першого дня учасникам керамологічного Симпозіуму було 
проведено екскурсію в Національному музеї-заповіднику українського гончарства  
в Опішному. Також гості отримали можливість відвідати виставки сучасних 
художників-керамістів у Центрі розвитку духовної культури та ознайомитися  
з виставками в Музеї мистецької родини Кричевських, у тому числі й з експозицією 
трипільської кераміки з фондів Музею-заповідника.

Другий день симпозіуму видався не менш насиченим. Робоче засідання 
відкрила доповідь Сергія Дорошкевича (Київ) [співдоповідачі – Жанна Матвіїшина, 
Анатолій Кушнір (Київ)] «Палеогеографічні особливості формування мінеральної 
сировини для виготовлення кераміки», у якій автор сконцентрував увагу на 
регіональних відмінностях покладів глини на території України та на важливості 
проведення стратиграфічних досліджень під час комплексного вивчення 
давнього гончарства. У зв’язку з цим, Жанна Матвіїшина продемонструвала 
власні напрацювання – примазки природного матеріалу згідно зі стратиграфічним 
горизонтом розрізу. Таким чином укотре було доведено доцільність співпраці 
спеціалістів у галузі археології й географії для вирішення керамологічних питань. 

Наступний блок доповідей був присвячений проблемам гончарства й кераміки 
в епоху Середньовіччя. Доповідь Віктора Аксьонова (Харків) «Столові горщики-
вази салтово-маяцької культури: генезис та історична доля» було присвячено 
витокам столових двовушних горщиків-ваз (корчаг) салтово-маяцької культури.  
За словами автора, форма, техніка виготовлення, формувальна маса, засоби 
й мотиви орнаментації, а також випалювання двовушних горщиків пов’язані 
з гончарством ранніх аланів. За висновками доповідача, такий посуд знайшов 
подальший розвиток у великих двовушних корчагах X–XIII cтоліть племен зіхсько-
касозького кола з території Закубання. 

Марія Тимошенко (Київ) виступила з доповіддю «Декоративне 
оформлення візантійського полив’яного посуду із зелено-коричневою мальовкою  
(за матеріалами колекції з досліджень судна ХІІІ століття поблизу Судака 
в Криму)», у якій розглянула групу візантійського «білоглиняного» посуду й 
проаналізувала техніку й стилістику його декоративного оздоблення. За здогадами 
авторки, семантика зображень відобразила фольклорні уявлення і втілила 
алегоричні підтексти, а сюжети й орнаментальні мотиви підполив’яної мальовки, 
виконані зеленою й коричневою фарбами, знаходять аналогії в широкому колі 
кераміки Середземномор’я. 

Доповідь Олександра Пашковського (Київ) «Портрети монархів 
Центральної Європи на ренесансових кахлях з Києва» було присвячено пошуку 
аналогів зображення титулованої особи на коробчастій стінній кахлі, що походить  

Міжнародний науковий симпозіум
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із Замкової гори (Киселівки) в Києві. Автор провів ретельне дослідження  
із залученням широкого кола аналогій з території Польщі, Угорщини, Чехії. Зрештою, 
завдяки характерній іконографії середньовічних монархів, автору вдалося з’ясувати,  
що на цій кахлі зображено Фердинанда І Габсбурга, а сама знахідка датується другою 
чвертю XVI століття. 

Оксана Коваленко (Опішне) виступила з доповіддю «Миски ХVIII століття  
з Полтави: регіональні відмінності та запозичення», продемонструвавши основні 
типи мисок із розкопок середньовічної Полтави. Наведений систематичний огляд 
включив морфологічні ознаки, а також розмаїття орнаментальних традицій 
гончарства ХVIII століття. За висновками авторки, кераміка козацької доби з 
Полтави демонструє широкий спектр локальних відмінностей і запозичень із сусідніх  
та віддалених територій. 

Доповідь Богдана Пошивайла (Опішне; співдоповідач Оксана Коваленко) 
«Цегла з фундаменту Успенської церкви в селі Лютенька в Полтавщині» було 
присвячено особливостям цегли кінця XVII століття, використаної для побудови 
Успенської Лютенської церкви й поховальних склепів. Ці напрацювання є першими 
спробами дослідити цеглу козацького часу на теренах Полтавщини, на що доповідачі 
звернули особливу увагу.

Робоче засідання другого дня Симпозіуму завершила доповідь Олега Белька 
(Опішне) «З досвіду виробництва та реалізації глиняної черепиці Полтавським 
губернським земством (1894–1915)», у якій автор повідомив про діяльність 
Полтавського губернського земства з підтримки вогнетривкого будівництва  
й розглянув заходи органів місцевого самоврядування з розвитку черепичного 
виробництва. Загалом же автор відзначив позитивні моменти в діяльності земства 
з гончарно-черепичного виробництва й перспективи використання такого досвіду. 

У рамках роботи Симпозіуму також відбулася презентація монографії 
Вікторії Котенко «Історія української археологічної керамології (1918–1953)»,  
у якій представлено комплексний аналіз українських академічних видань з археології 
в означений проміжок часу та висвітлено основні етапи становлення української 
археологічної керамології. Виступи автора книги й рецензента Олександра 
Приня підтвердили важливість історіографічних досліджень з метою визначення 
формування поглядів на давню кераміку на різних етапах розвитку науки в Україні. 

Програма Симпозіуму передбачала також практичні заняття: учасники заходу 
долучилися до майстер-класу з виготовлення глиняного виробу на гончарному 
крузі. Зокрема, дослідники різних археологічних культур отримали можливість 
власноруч спробувати відтворити ту чи іншу форму, спостерігати за виготовленням 
різних конструктивних деталей посуду. Також гості Симпозіуму мали можливість 
ознайомитися з постійною експозицією та тимчасовими виставками Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному та його структурних 
підрозділів. Для зацікавлених учасників було реалізовано відвідування Більського 
городища скіфського часу з оглядом сусідніх археологічних пам’яток. 

Насичена програма Симпозіуму не завадила плідній роботі науковців. 
За підсумками проведення заходу було представлено підсумкову резолюцію  
з ключовими векторами подальших археолого-керамологічних студій, зокрема 
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ухвалено рішення активізувати науковий потенціал дослідників давньої кераміки 
в таких напрямках:

• створити лабораторію міждисциплінарних досліджень на базі 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України;

• розробити інформаційні щити для археологічних пам’яток регіону;
• на базі місцевих археологічних пам’яток створити історико-туристичний 

комплекс – Археопарк з функціональним новим туристичним маршрутом;
• підготувати базу експедиції й експериментальний майданчик археолого-

керамологічних досліджень для спільних проектів учених навчальних 
закладів України та інших країн;

• проводити лінгвістичні симпозіуми з розглядом термінологічної 
проблематики в археологічній керамології;

• оприлюднювати матеріали археологічних Симпозіумів у національному 
науковому журналі «Археологічна керамологія».

Таким чином, робота Симпозіуму 2018 року виявилася плідною й 
багатогранною за напрямками. Живе обговорення проблемних доповідей сприяло 
консолідації дослідників давньої кераміки України й світу, що відкриває перспективи 
до міжнародної співпраці в царині історичних дисциплін. Принципові питання 
імпортів, запозичень та імітацій кераміки в давнину вийшли за межі наукових 
дискусій, що прогнозує подальші напрацювання в цьому напрямку у формі таких 
представницьких заходів.

© ВІКТОРІЯ КОТЕНКО, керамолог, археолог, провідний науковий співробітник  
Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника  
українського гончарства в Опішному, науковий співробітник Відділу палеогончарства 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,  
кандидат історичних наук, 2019

© ЮРІЙ ПУГОЛОВОК, керамолог, археолог, старший науковий співробітник  
Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства 
НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
заступник Голови Правління ВГО «Спілка археологів України»,  
кандидат історичних наук, 2019

© ДЕНИС ГРЕЧКО, археолог, керамолог, старший науковий співробітник  
Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України,  
член Правління ВГО «Спілка археологів України», голова Ради молодих учених 
Інституту археології НАН України, доцент Київського національного університету 
культури і мистецтв та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури,  
кандидат історичних наук, 2019

© АНАСТАСІЯ КОРОХІНА, археолог, керамолог, науковий співробітник  
Інституту археології НАН України, ВГО «Спілка археологів України»,  
кандидат історичних наук, 2019

Міжнародний науковий симпозіум
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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙМІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ
СИМПОЗІУМСИМПОЗІУМ

Інформаційне
повідомлення

Організатори:
Національна академія наук України; Інститут археології 
НАН України; Рада молодих учених Інституту археології 
НАН України; Інститут географії НАН України; Інститут 
народознавства НАН України; Інститут керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України; 
Полтавський національний педагогічний університет імені 
Володимира Короленка; Міністерство культури України; 
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному; Полтавське обласне відділення Всеукраїнської 
громадської організації «Спілка археологів України»; 
Громадська організація «Конгрес українських керамологів» 

Місце проведення:               Гончарна столиця України – містечко Опішне 
(Полтавщина) – один із найславетніших центрів  
етнічної самобутності українців

Час проведення:                       13-14 липня 2018 року

Актуальність проведення: Рішенням Європейського Парламенту (27.04.2017) 2018 
рік проголошено роком Культурної спадщини в Європі. 
Враховуючи особливу увагу до питань збереження охорони 
об’єктів культурної спадщини, серед низки заходів в Україні 
заплановано проведення цього Симпозіуму

Темарій: 
міжкультурні зв’язки • гончарні вироби як етнічний маркер 
• кераміка в товарно-обмінних відносинах • кераміка як 
індикатор торговельних шляхів • місцеве виробництво 
та імпорти • локальні особливості й запозичення форм 
та орнаментів • контакти між окремими гончарськими 
центрами

«КЕРАМІКА ЯК МАРКЕР МІЖКУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ДАВНЬОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:

ІМПОРТИ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, ІМІТАЦІЇ»

Міжнародний науковий симпозіум
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НАЙГОЛОВНІШІ ЗАХОДИ

• 13 ЛИПНЯ, П’ЯТНИЦЯ •

08.00-10.00 .......ПРИЇЗД І РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ Міжнародного наукового симпозіуму 
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: 
імпорти, запозичення, імітації» 
[Музей, вул. Партизанська, 102]

10.00-11.00 .......ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ Й ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Симпозіуму 
[Музей, вул. Партизанська, 102]

11.00-13.00 .......РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ Симпозіуму
14.00-16.00        [Музей, вул. Партизанська, 102]

16.00-17.00 .......ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ керамолога, археолога, старшого наукового 
співробітника Відділу археологічної кераміки Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового 
співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук  
ВІКТОРІЇ КОТЕНКО (Опішне)  
«Історія української археологічної керамології (1918–1953)»

17.00-19.00 .......ОЗНАЙОМЛЕННЯ з Національним музеєм-заповідником  
українського гончарства в Опішному, у тому числі з Меморіальним 
музеєм-садибою гончарки Олександри Селюченко, Меморіальним 
музеєм-садибою гончарської родини Пошивайлів, Меморіальним 
музеєм-садибою філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа, Музеєм мистецької родини Кричевських  
[Музей, вул. Партизанська, 102; Музей-садиба Селюченко, вул. Губаря, 29;  
Музей-садиба Пошивайлів, вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 63; Міські 
Млини, вул. Котелевська, 27, вул. Партизанська, 2]

• 14 ЛИПНЯ, СУБОТА •
09.00-13.00 .......РОБОЧЕ ЗАСІДАННЯ Міжнародного наукового симпозіуму  

«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: 
імпорти, запозичення, імітації» 
[Музей, вул. Партизанська, 102]

14.00-15.00 .......МАЙСТЕР-КЛАСИ з гончарювання та мальовки 
[Музей, вул. Партизанська, 102]

15.00-19.00 .......ЕКСКУРСІЯ НА БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
19.00-20.00 .......ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Міжнародного наукового симпозіуму 

«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: 
імпорти, запозичення, імітації» 
[Музей, вул. Партизанська, 102]

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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ПРОГРАМА

13 ЛИПНЯ, П’ЯТНИЦЯ

СЛОВО ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ СИМПОЗІУМУ

Олесь Пошивайло – керамолог, історик, етнолог, музеолог,  
генеральний директор Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, директор Інституту керамології –  
відділення Інституту народознавства НАН України, голова правління  
ГО «Конгрес українських керамологів», доктор історичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Україна)

СЛОВО КУРАТОРІВ СИМПОЗІУМУ

Вікторія Котенко – керамолог, археолог, провідний науковий 
співробітник Відділу археологічної кераміки Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший 
науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України, член ГО «Конгрес 
українських керамологів», кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Юрій Пуголовок – керамолог, археолог, науковий співробітник 
Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу 
археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, член ГО «Конгрес українських керамологів», 
кандидат історичних наук (Опішне, Україна) 

Денис Гречко – археолог, керамолог, старший науковий співробітник 
Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології  
НАН України, секретар правління ВГО «Спілка археологів України», голова 
Ради молодих учених Інституту археології НАН України,  
доцент Київського національного університету культури і мистецтв  
та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, 
кандидат історичних наук (Київ, Україна)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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• ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ •

РОЛЬ КЕРАМІКИ У ВИВЧЕННІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ 
НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІСОСТЕПОВОГО 
ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ

Денис Гречко – археолог, керамолог, старший науковий 
співробітник Відділу археології раннього залізного віку  
Інституту археології НАН України, секретар правління  
ВГО «Спілка археологів України», голова Ради молодих 
учених Інституту археології НАН України, доцент Київського 
національного університету культури і мистецтв  
та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури,  
кандидат історичних наук (Київ, Україна)

КЕРАМІКА ЯК ІНДИКАТОР СХІДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НАСЕЛЕННЯ 
СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я ЗА ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ

Дмитро Куштан – археолог, керамолог, старший науковий 
співробітник Інституту археології НАН України,  
кандидат історичних наук (Черкаси, Україна)

QUESTIONS CONCERNING THE PERSISTENCE  
OF CALCITE TEMPER IN THE DIVERSE POTTERY-MAKING 
TRADITIONS OF THE WESTERN AND CENTRAL BALKANS 

Richard Carlton – director, the Archaeological Practice Ltd, 
Newcastle University, Archaeology Department  
(Newcastle upon Tyne, England)

THE PIROCANCI FOOT-WHEEL TRADITION  
OF FORMER YUGOSLAVIA

Richard Carlton – director, the Archaeological Practice Ltd, 
Newcastle University, Archaeology Department  
(Newcastle upon Tyne, England)

Biljana Djordjevic – PhD in Archaeology/Ethnology,  
counsellor of the National Museum in Belgrade  
(Belgrade, Serbia)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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• РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ •

КЕРАМІКА БУДЖАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Світлана Іванова – археолог, провідний науковий співробітник 
Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник (Київ, Україна)

МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КЕРАМІКИ ДОБИ 
БРОНЗИ (за матеріалами поселення МохначП  
на Сіверському Дінці)

Анастасія Корохіна – археолог, керамолог,  
науковий співробітник Інституту археології НАН України,  
член ВГО «Спілка археологів України», кандидат історичних наук 
(Київ, Україна)

КЕРАМІКА ЛУЖИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
З ЦВИНТАРЯ ЛЕНТОВІЦЕ-5

Євгенія Демчук – археолог, докторант Інституту археології 
Ягеллонського університету (Краків, Польща)

МЕОТСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ІМПОРТ У МАТЕРІАЛЬНОМУ 
КОМПЛЕКСІ ЦИРКУНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА

Костянтин Пеляшенко – археолог, керамолог, старший 
науковий співробітник Харківського історичного музею  
імені Миколи Сумцова, кандидат історичних наук (Харків, Україна)

ПОХОВАННЯ 103 ШИШАЦЬКОГО МОГИЛЬНИКА 
ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Роман Рейда – археолог, науковий співробітник Відділу 
археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень 
Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук  
(Київ, Україна) 

Анатолій Гейко – керамолог, археолог, завідувач 
Відділу палеогончарства Інституту керамології – 
відділення Інституту народознавства НАН України, 
провідний науковий співробітник Національного 
музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Сергій Сапєгін – археолог, старший науковий 
співробітник Музею-заповідника Антона Макаренка, 
заслужений учитель України (Ковалівка, Україна)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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МІСЦЕВИЙ ТА ІМПОРТНИЙ ПОСУД  
У ПОХОВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ ПІЗНІХ САРМАТІВ  
(за матеріалами Сторожівського могильника)

Оксана Коваленко – керамолог, археолог, науковий 
співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – 
відділення Інституту народознавства НАН України,  
старший науковий співробітник Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 
докторант Кафедри історії України Полтавського національного 
педагогічного університету імені Володимира Короленка,  
член ГО «Конгрес українських керамологів»,  
кандидат історичних наук, доцент (Опішне, Україна)

Роман Луговий – археолог (Полтава, Україна)

ТИПОЛОГІЯ БОСПОРСЬКИХ ТЕРАКОТ ДЕМЕТРИ  
ТА КОРИ-ПЕРСЕФОНИ (VI–I ст. до н. е.)

Ганна Вахрамеєва – археолог, науковий співробітник 
Національного музею українського народного декоративного 
мистецтва (Київ, Україна)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АТТИЧНОГО 
ЧОРНОЛАКОВОГО ПОСУДУ

Ірина Чечуліна – лаборант Інституту археології НАН України, 
аспірантка Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (Київ, Україна)

НАСЛІДУВАННЯ СТИЛЮ ГАДРА В ХЕРСОНЕСЬКОМУ 
ВАЗОПИСІ ТА ЙОГО ПОШИРЕННЯ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ 
ПРИЧОРНОМОР’Ї

Вікторія Котенко – керамолог, археолог, провідний науковий 
співробітник Відділу археологічної кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 
молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства  
НАН України, член ГО «Конгрес українських керамологів», 
кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

ОЛЬВІЙСЬКІ ФІМІАТЕРІЇ У ВИГЛЯДІ ПОГРУДЬ АФРОДІТИ  
ТА ЇХНІ АНАЛОГІЇ В ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ СВІТІ

Тетяна Шевченко – археолог, старший науковий співробітник 
Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник (Київ, Україна)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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АНТИЧНІ ГЛИНЯНІ СВІТИЛЬНИКИ  
В АРХЕОЛОГІЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ  
ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ

Вадим Артюх – археолог, керамолог, музеолог, старший 
науковий співробітник Львівського музею історії релігії,  
кандидат історичних наук (Львів, Україна)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РИМСЬКИХ СВІТИЛЬНИКІВ

Ірина Шейко – археолог, керамолог, науковий співробітник 
Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук  
(Київ, Україна)

ТОРГОВЕЛЬНІ КОНТАКТИ НАСЕЛЕННЯ МАНГУП-КАЛЕ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ III – IV століття  
(за матеріалами тарної кераміки)

Ольга Яшна – керамолог, археолог, старший науковий 
співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 
молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства  
НАН України, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

14 ЛИПНЯ, СУБОТА

ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІКИ

Жанна Матвіїшина – географ, завідувач Сектору палеогеографії 
Інституту географії НАН України, доктор географічних наук, 
професор (Київ, Україна)

Сергій Дорошкевич – географ, старший науковий 
співробітник Сектору палеогеографії Інституту географії 
НАН України, кандидат географічних наук (Київ, Україна)

Анатолій Кушнір – географ, науковий співробітник  
Сектору палеогеографії Інституту географії НАН України,  
кандидат географічних наук (Київ, Україна)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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СТОЛОВІ ГОРЩИКИ-ВАЗИ САЛТОВО-МАЯЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ: 
ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРИЧНА ДОЛЯ

Віктор Аксьонов – археолог, завідувач Відділу археології 
Харківського історичного музею імені Миколи Сумцова,  
кандидат історичних наук (Харків, Україна)

ПРИМІТИВНИЙ ГОНЧАРНИЙ ПОСУД ЛІТОПИСНИХ СІВЕРЯН: 
ПОЛЕМІКА В АТРИБУЦІЇ

Юрій Пуголовок – керамолог, археолог, науковий співробітник 
Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, старший науковий 
співробітник Відділу археологічної кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
член ГО «Конгрес українських керамологів»,  
кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

ДЕКОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО 
ПОЛИВ’ЯНОГО ПОСУДУ ІЗ ЗЕЛЕНО-КОРИЧНЕВОЮ 
МАЛЬОВКОЮ (за матеріалами колекції з досліджень  
судна ХІІІ століття поблизу Судака в Криму)

Марія Тимошенко – історик, провідний науковий співробітник 
Відділу «Київ давній та середньовічний» Музею історії міста Києва 
(Київ, Україна)

ПОРТРЕТИ МОНАРХІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ  
НА РЕНЕСАНСОВИХ КАХЛЯХ З КИЄВА

Олександр Пашковський – історик, завідувач Відділу  
«Київ давній та середньовічний» Музею історії міста Києва,  
магістр історії (Київ, Україна)

ПІАЛИ ТУРЕЦЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАТЕРІАЛАХ 
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАМ’ЯНСЬКОЇ СІЧІ 

Поліна Петрашина – археолог, молодший науковий співробітник 
Відділу реставрації Національного заповідника «Хортиця» 
(Запоріжжя, Україна)

МИСКИ ХVIII СТОЛІТТЯ З ПОЛТАВИ:  
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ 

Оксана Коваленко – керамолог, археолог, науковий 
співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України, старший 
науковий співробітник Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному, докторант Кафедри історії 
України Полтавського національного педагогічного університету 
імені Володимира Короленка, член ГО «Конгрес українських 
керамологів», кандидат історичних наук, доцент (Опішне, Україна)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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ЦЕГЛА З ФУНДАМЕНТУ УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ  
В СЕЛІ ЛЮТЕНЬКА В ПОЛТАВЩИНІ

Богдан Пошивайло – керамолог, історик, молодший науковий 
співробітник Відділу етнографії гончарства Національного  
музею -заповідника українського гончарства в Опішному,  
член ГО «Конгрес українських керамологів» (Опішне, Україна)

Оксана Коваленко – керамолог, археолог, науковий 
співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – 
відділення Інституту народознавства НАН України,  
старший науковий співробітник Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 
докторант Кафедри історії України Полтавського національного 
педагогічного університету імені Володимира Короленка,  
член ГО «Конгрес українських керамологів»,  
кандидат історичних наук, доцент (Опішне, Україна)

З ДОСВІДУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛИНЯНОЇ 
ЧЕРЕПИЦІ ПОЛТАВСЬКИМ ГУБЕРНСЬКИМ ЗЕМСТВОМ  
(1894–1915)

Олег Белько – керамолог, етнолог, історик, старший науковий 
співробітник Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства  
НАН України, завідувач Редакційно-видавничого відділу 
Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки  
імені Івана Котляревського; викладач вищої категорії історії 
та географії Полтавського музичного училища імені Миколи 
Лисенка, член ГО «Конгрес українських керамологів»,  
кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Міжнародний науковий симпозіум
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації»
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(стор.26-42)  
Робочі миттєвості Міжнародного наукового симпозіуму   
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України:  
імпорти, запозичення, імітації». Опішне. 13–14.07.2018.
Фото Юрка Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

Вітальне слово від організаційного комітету Олеся Пошивайла

Денис Гречко, Юрій Пуголовок, Вікторія Котенко
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(зліва направо,  
перший ряд)  
Альбіна Хаю,  
Річард Карлтон,  
Жанна Матвіїшина; 
(другий ряд) 
Анатолій Гейко,  
Анатолій Кушнір,  
Сергій Дорошкевич,  
Ольга Яшна,  
Ольга Плоха  
 

(зліва направо)  
Денис Гречко,  

Юрій Пуголовок,  
Олесь Пошивайло,  
Анастасія Корохіна

Фотолітопис наукового симпозіуму

Доповідь 
Дениса Гречка
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(зліва направо, перший ряд) 
Анатолій Кушнір,  
Сергій Дорошкевич; 
(другий ряд)
Ольга Плоха, Оксана Канівець, 
Наталя Перепелиця  

Юрій Пуголовок,  
Вікторія Котенко,  

Олесь Пошивайло

Жанна Матвіїшина

Олександр Пашковський, Анатолій Гейко
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Олена Клименко

(зліва направо, перший ряд) Віктор Аксьонов,  
Костянтин Пеляшенко; (другий ряд) Жанна Матвіїшина, 
Вікторія Котенко, Світлана Конюшенко

Ганна Вахрамеєва, Ольга Яшна

Доповідь  
Дмитра Куштана

Доповідь  
Річарда Карлтона

Фотолітопис наукового симпозіуму



30

Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків

Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

Учасники та слухачі Міжнародного наукового симпозіуму  
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: 

 імпорти, запозичення, імітації»:  
(зліва направо, перший ряд)  

Олесь Пошивайло, Олександр Супруненко, В’ячеслав Шерстюк, Юлія Масюк, Людмила Овчаренко, 
Дмитро Куштан, Костянтин Пеляшенко, Віктор Аксьонов, Олександр Пашковський,  

Марія Тимошенко, Анастасія Корохіна, Анатолій Кушнір, Денис Гречко, Сергій Дорошкевич,  
Ганна Вахрамеєва, Богдан Пошивайло, Ірина Чечуліна, Жанна Матвіїшина, Олег Белько;  

(другий ряд)  
Інна Шерстюк, Валентина Вождаєнко, Альбіна Хаю, Наталя Перепелиця, Річард Карлтон,  

Ольга Яшна, Анатолій Гейко, Оксана Коваленко, Вікторія Котенко, Ірина Шейко,  
Юрій Пуголовок, Валентина Кульбака, Оксана Андрушенко 
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Фотолітопис наукового симпозіуму
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Доповідь  
Жанни Матвіїшиної

Юрій 
Пуголовок

Денис Гречко,
Річард Карлтон, 
Юрій Пуголовок

Доповідь Костянтина Пеляшенка

Анатолій Кушнір, 
Сергій Дорошкевич
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(зліва направо,  
перший ряд)  
Ірина Чечуліна, 
Анастасія Корохіна; 
(другий ряд)  
Оксана Канівець, 
Оксана Яценко

Доповідь Анатолія Гейка

Оксана Яценко,  
Анастасія Корохіна,  
Ольга Плоха

Доповідь  
Ірини Шейко

Доповідь 
Віктора Аксьонова

Фотолітопис наукового симпозіуму
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Доповідь Марії Тимошенко Доповідь Вікторії Котенко

Денис Гречко

Доповідь Оксани Коваленко

Доповідь 
Богдана Пошивайла
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(стор.35-37)  
Учасники й гості Міжнародного наукового симпозіуму   
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення 
України: імпорти, запозичення, імітації» під час обговорення  
та огляду території для майбутнього археопарку «Триграддя»

1. Інна Шерстюк,  
Олесь Пошивайло,  
Валентина Вождаєнко, 
В’ячеслав Шерстюк,  
Людмила Овчаренко, 
Олександр Супруненко 

2. Жанна Матвіїшина
3. Юрій Пуголовок,  

Олександр Супруненко
4. Анастасія Корохіна, 

В’ячеслав Шерстюк,  
Денис Гречко

1

2

3

4

Фотолітопис наукового симпозіуму
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Ірина Чечуліна,  
Олесь Пошивайло,  
Річард Карлтон,  
Олександр Супруненко, 
Валентина Вождаєнко

Юрій Пуголовок, Денис Гречко, Сергій Дорошкевич

Олесь Пошивайло
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Сергій Дорошкевич, Ганна Вахрамеєва, Денис Гречко, Жанна Матвіїшина,  
Людмила Овчаренко, Інна Шерстюк

Учасники й гості Міжнародного наукового симпозіуму   
«Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації» 
на місці розкопок Опішненського городища ранньороменського часу

Фотолітопис наукового симпозіуму
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(стор. 38-39) 
Презентація монографії  
Вікторії Котенко  
«Історія української  
археологічної керамології 
(1918–1953)»

1. Вікторія Котенко,  
Олесь Пошивайло,  
Богдан Пошивайло 
2. (перший ряд)  
Ірина Чечуліна, Річард Карлтон, 
Олександр Принь;  
(другий ряд)  
Жанна Невкрита, Оксана Ликова, 
Анастасія Корохіна
3. Оксана Коваленко
4. Анатолій Гейко

1

2

3 4
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Вікторія Котенко, 
Олесь Пошивайло

Вікторія Котенко

Олександр 
Принь

Олесь Пошивайло 
дарує Річарду 

Карлтону книги 
видавництва 

«Українське 
Народознавство»; 

поряд –  
Юрій Пуголовок

Фотолітопис наукового симпозіуму
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(стор. 40-42) Майстерклас гончарки Ніни Дубинки для учасників Міжнародного наукового  
симпозіуму «Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України:  
імпорти, запозичення, імітації»

1. Ніна Дубинка, ?, Ірина Шейко, Ірина Чечуліна, Олесь Пошивайло, Ірина Мирко.
2. Ніна Дубинка та Ірина Шейко; позаду – відвідувачі Національного музеюзаповідника  

українського гончарства в Опішному

1

2
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Вікторія Котенко, Ніна Дубинка, 
Ірина Чечуліна, Річард Карлтон;  
позаду – відвідувачі Національного  
музеюзаповідника українського 
гончарства в Опішному

Анастасія Корохіна

Річард Карлтон

Фотолітопис наукового симпозіуму
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Ніна Дубинка, Анастасія Корохіна, Річард Карлтон
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Проаналізовано вплив дослідження кераміки скіфського часу на вивчення етнокультурної історії 
населення Дніпровського лісостепового Лівобережжя. Відзначено необхідність коректного 
використання цих даних та проведення окремого аналізу ліпленого посуду з поховань кочівників

[Одержано 10 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, гончарний комплекс,  
скіфський час, землероби, скотарі, Дніпровське Лісостепове Лівобережжя

З моменту появи кераміка пройшла складний еволюційний шлях. 
Завдячуючи унікальним особливостям, притаманним їй на кожному 
історичному етапі, нині вона стала основним критерієм у виділенні 

археологічних культур. Цьому сприяє те, що вона, окрім іншого, є найбільш масовим 
матеріалом. 

Ідентифікація людських колективів, що стоять за археологічними культурами, 
далека від однозначності. Дискусійними є й характеристики механізмів потрапляння 
інноваційних гончарних форм до регіонів, де їх трактують і як результати міграції, і 
як сліди обмінних чи торгових операцій. Часто нечітке використання типологічного 
методу, особливо, якщо аналіз відбувається лише за графічними зображеннями, 
може призвести до хибних реконструкцій етнокультурних процесів. Це лише 
невелика частина проблем, які виникають під час використання кераміки для 
вивчення етнокультурної історії давнього населення. У цій праці я намагатимуся 
у загальних рисах окреслити основні моменти, які мали місце під час вивчення 
етнокультурної історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя 
скіфського часу.

У східноєвропейському Лісостепу за доби раннього заліза проживали як 
землеробські племена, так і кочівники. Їхні відносини змінювалися в різні періоди. 
Характер їхньої господарської діяльності й спосіб життя зумовили принципові 
відмінності у світогляді, формуванні матеріального комплексу тощо. Аналіз 
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ролі кераміки в етнокультурній ідентифікації похованих чи мешканців поселень  
і городищ, вважаю, правомірно проводити окремо для рухливих скотарів та осілих 
землеробів. Існують проблеми в чіткому розмежуванні поховань цих двох груп 
населення, хоча певний поступ у вирішенні цього питання все ж таки спостерігається 
впродовж останніх десятиріч [див.: 11, c. 227-238].

Спочатку потрібно зупинитися на основних моментах історіографії вивчення 
етнокультурної історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя 
скіфського часу.

Упродовж 1950-х – 1960-х років Іван Ляпушкін вважав племена скіфського 
часу носіями «зольничної культури», поширеної на всій території Дніпровського 
Лісостепового Лівобережжя [23, с. 5-88]. Появу цієї культури в Лівобережжі 
дослідник пов’язував з міграцією її носіїв з районів Правобережжя, де вона 
з’явилася раніше [23, с. 29]. Дослідник при цьому визнавав деякі розбіжності між 
окремими регіонами, які були зумовлені роз’єднаністю і впливом різних сусідів 
[23, с. 28]. У її розвитку дослідник виділяв два періоди – ранній і пізній. Відсутність 
чорної лискованої кераміки на пам’ятках Посулля, Припсілля та Сіверського Дінця 
він пояснював їх появою в середині VI століття до н. е., коли вона майже вийшла  
з ужитку [23, с. 10-36]. 

Ґрунтовно цю проблему на початку 1960-х років розглянув Борис Шрамко.  
У своїй монографії, присвяченій старожитностям Сіверського Дінця, він стверджував, 
що сіверськодонецькі пам’ятки скіфського часу не мали генетичних коренів  
у місцевих культурах доби пізньої бронзи (бондарихинській та пізньозрубній),  
а з’явилися в повністю сформованому вигляді. Появу нового населення на 
Лівобережжі Борис Шрамко тоді пов’язував з міграцією з Правобережного Лісостепу 
в VI столітті до н. е., унаслідок чого племена бондарихинської культури, на його 
думку, були витіснені на північ і частково змішалися з прийшлим населенням. Автор 
виділив кілька варіантів скіфоїдної культури з однією генетичною основою, що 
відповідали новим племінним угрупованням [32, с. 129].

Так поступово, починаючи від Олександра Спіцина, було започатковано 
й розвинено гіпотезу про задніпровське походження пам’яток скіфського часу 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя [29]. На жаль, вона не отримала свого 
продовження, і майже всі археологи тоді її відхилили. 

Друга гіпотеза базувалася на думці Василя Городцова про походження 
пам’яток скіфського часу від місцевої зрубної культури доби пізньої бронзи.  
На ХІІ Археологічному з’їзді він констатував, що мають місце ознаки, які вказують 
на те, що народність, яка ховала небіжчиків у насипах та на горизонті, залишилася 
на берегах р. Сіверський Донець до вторгнення греко-скіфської культури й пізніше 
сприйняла останню [8, c. 209].

Першу спробу довести реальність цієї гіпотези зробив Іван Левицький, 
який стверджував, що на поселенні біля с. Мерефа в Харківщині він простежив 
перетворення зрубної кераміки в місцеву «скіфську» [21, c. 49]. Борис Граков звернув 
увагу на те, що побудови Івана Левицького базуються тільки на типологічному аналізі 
за відсутності прямої стратиграфії [9, c. 195]. Навіть більше, Мереф’янське поселення 
не розкопувалося, а було зруйноване під час будівництва автомагістралі Москва – 
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Сімферополь, а сам дослідник тільки збирав уламки посуду і, в окремих випадках, 
робив зачистки. Матеріали цієї пам’ятки зберігаються у фондах Харківського 
історичного музею імені Миколи Сумцова. Їх огляд показав, що, окрім кераміки 
зрубної культури та скіфського часу, там був і бондарихинський посуд [32, c. 129].

Спочатку цю гіпотезу активно відстоювала Варвара Іллінська. Передовсім, 
вона висловила критику на адресу Івана Ляпушкіна у зв’язку з його твердженням 
про те, що населення так званої «ранньозольничної культури» поступово з басейну 
Ворскли розселилося вздовж берегів Сули, Псла й Сіверського Дінця [24, c. 142-146].  
На її думку, пам’ятки посульсько-донецької групи утворилися на базі зрубної 
культури. Як головний аргумент на користь своїх поглядів, вона навела порівняльний 
аналіз кераміки цих етнокультурних утворень [15, c. 182-185].

Нещодавно Сергій Берестнєв під час публікації матеріалів поселення 
Таранцеве дійшов висновку, що вони відображають останню стадію розвитку 
пізньозрубних племен у кімерійський період. Наступний етап у житті населення 
цього регіону пов’язаний з процесом формування лісостепових скіфоподібних 
культур, у якому взяли участь і нащадки зрубних племен. Цей висновок базується на 
подібності деяких рідкісних форм посуду Східного укріплення Більського городища 
з керамікою верхнього шару Таранцівського поселення (мал. 1) [3, c. 137].

Мал. 1.  
Порівняльна таблиця деяких форм кераміки верхнього горизонту поселення Таранцеве (1-9)  

та архаїчних комплексів Східного укріплення Більського городища (10-18). За Сергієм Берестнєвим [3]



47Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

На сучасному етапі розвитку знань гіпотеза про головну роль зрубного 
субстрату в процесі генези сіверськодонецьких пам’яток скіфського часу може 
розглядатися тільки в історіографічному плані. Фахівці з проблеми археології доби 
пізньої бронзи переконливо довели, що між зрубною культурою та скіфськими 
пам’ятками існує величезний хронологічний інтервал.

Третя гіпотеза узгоджується з теорією про Велику Скіфію в межах Степу й 
Лісостепу Східної Європи з єдиною скіфською культурою, яку запропонував ще 
Михайло Ростовцев. Він писав, що важко з’ясувати, як далеко заходила влада 
скіфів на північ та схід, але, безумовно, що Дніпро та його притоки, до Київщини 
й Полтавщини включно, знаходилися під їхньою владою. Про це, як вважав 
Михайло Ростовцев, свідчить надзвичайно сильний східний скіфський елемент  
у похованнях цієї місцевості [27, c. 35]. Саме ця культура була привнесена скіфами-
іранцями з глибин Азії. Варвара Іллінська спочатку стверджувала, що основу 
посульсько-донецької культури VI–V століть до н. е. склала культура пізньозрубних 
племен з південної частини басейну Сіверського Дінця та Причорномор’я, яка,  
у свою чергу, була основою формування власне скіфської культури [16, c. 14-27]. 
З появою цих пам’яток на початку VI століття до н. е. у Лівобережному Лісостепу 
припинилася місцева доскіфська лінія розвитку археологічних культур. Інакше 
кажучи, у результаті завоювання скіфами цього лісостепового регіону відбулася 
механічна зміна археологічних культур [18, c. 75; 19, c. 58-62]. Дещо пізніше Варвара 
Іллінська вже не згадувала про зрубний субстрат, а стверджувала, що населення, 
яке мешкало на берегах Сіверського Дінця, Сули й Псла у скіфський час, прийшло 
з півдня, із Закавказзя, Північного Кавказу й причорноморських степів і принесло 
культуру скіфського типу в усіх усталених формах, у тому числі поховальний обряд, 
кераміку, воєнізований вершницький спосіб життя, значну кількість зброї, кінського 
обладунку та масову серію виробів у звіриному стилі [17, c. 178]. Ці погляди поділяли 
майже всі представники київської школи скіфологів. 

На початку 1960-х років Борис Шрамко змінив погляди й пристав на позицію 
автохтонно-міграційної гіпотези походження місцевих племен доби раннього 
заліза, яка визнає значне переважання місцевих компонентів у цьому процесі. 
Зовсім інший вигляд, ніж у монографії 1962 року, має висвітлення цієї проблеми  
в спеціальній статті, яка вийшла друком 1972 року. Погляди Бориса Шрамка змінили 
його дослідження Люботинського городища. На думку дослідника, нові дані 
спростовували теорію Івана Ляпушкіна щодо належності пам’яток Лівобережного 
Лісостепу до культури «пізньозольничного» типу [33, с. 156]. Дослідник датував 
виникнення Люботинського й Басівського городищ VIІ століттям до н. е., базуючись 
на окремих металевих знахідках з цих пам’яток. Західне й Східне укріплення 
Більського городища Борис Шрамко датував, починаючи з VIІ століття до н.е., 
навіть вважав можливим віднести їх появу до VIІІ століття до н. е. Тому відсутність 
чорної лискованої кераміки на пам’ятках типу Східного Більського укріплення, на 
думку дослідника, не можна було пояснювати хронологічними розбіжностями  
з пам’ятками типу Західного Більська, як це робив Іван Ляпушкін [33, с. 156]. Борис 
Шрамко зазначив у цій праці, що такі характерні й основні елементи орнаментації 
кераміки Лівобережного Лісостепу доби раннього заліза, як пальцеві вдавлення й 
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проколи, безсумнівно, мають західне походження [33, с. 161]. Отже, відтоді Борис 
Шрамко вважав, що скіфоїдна культура типу Східного Більська мала у своїй основі 
два компоненти – бондарихинський та пізньозрубний із впливом скіфів та населення 
басейну Воскли чи Правобережного Лісостепу (мал. 2). Так склалася четверта 
гіпотеза про походження пам'яток сіверськодонецької групи скіфської доби.

У розгорнутому вигляді своє бачення проблеми походження племен 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя Борис Шрамко подав під час 
характеристики архаїчної кераміки Східного укріплення Більського городища.  
У цій праці дослідник розвинув основні положення своєї гіпотези, запропонованої 
1972 року. Але Борис Шрамко все ж таки визнав, що загальні риси, насамперед, 
зближують східнобільську кераміку з простою нелискованою керамікою ранніх 
правобережних пам’яток Середнього Подніпров’я (Жаботин, Трахтемирів тощо). 
Інакше просто було б неможливо знайти близькі аналогії досліджуваній кераміці.  
На схід від Дніпра, як вважав дослідник, багато спільного зі східнобільською 
керамікою мають матеріали поселень Пожарна Балка, Мачухи, Люботинського 
й Коломацького городищ [30, с. 88-89]. Але на шляху визнання цієї кераміки, 
правобережною за походженням, знов стала відсутність чорної лискованої кераміки 
з ритованим орнаментом, інкрустованим білою пастою. Якщо такі фрагменти й 

Мал. 2. 
Порівняння форм глиняного посуду  
з пам’яток бондарихинської культури (1-6)  
та з поселень і курганів скіфського часу (7-12).  
За Борисом Шрамком [33]

траплялися на пам’ятках типу Східного 
Більська, то їх автоматично зараховували 
до імпортних, що, зі свого боку, 
підкреслювало їхню синхронність. Це 
схоже на замкнуте коло. Але у світлі нових 
досліджень асинхронність Західного й 
Східного укріплень Більського городища 
– явище майже доведене [34, c. 106]. Тому 
твердження, що мігранти з Правобережжя 
зустріли на межі VIII–VII століть до н. е. 
у басейні Ворскли населення пам’яток 
типу Люботинського городища, викликає 
великі сумніви. Усі досліджені комплекси 
останнього типу майже на сторіччя 
молодші за пам’ятки правобережного 
типу в Лівобережжі [34, с. 106]. 

Петро Ліберов після розкопок 1953 
року городища біля хутора Городище 
на основі аналізу фрагментів кераміки 
виділив особливий тип горщиків № 3  
[22, с. 50, рис. 15: 10-13, 15]. Відповідно  
до його даних, у цих посудин майже 
повністю відсутня шия, вінця трохи 
відігнуті назовні, а стінки прямі. У пошуках 
прототипів цих посудин Петро Ліберов 
дійшов висновків, що вони відносяться 
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до бондарихинської культури, яка є одним з доскіфських компонентів у формуванні 
місцевого населення доби раннього заліза. Крім цього, Петро Ліберов вважав,  
що в складанні місцевої культури скіфського часу активну участь брали й кімерійці, 
які, на його думку, були нащадками носіїв катакомбної культури [22, с. 76].

Проти таких твердждень послідовно виступала Варвара Іллінська. Згідно  
з її висновками, на VII століття до н. е. припав період розриву культур доби бронзи 
й скіфоподібних пам’яток Лівобережного Лісостепу. Вона вважала, що з цим 
періодом були пов’язані події, які призвели до катастрофічного знищення населення 
бондарихинської культури й проникнення землеробсько-скотарських племен носіїв 
скіфської культури, а нове етнокультурне утворення встановило своє володорювання 
в цьому регіоні на початку VI століття до н. е. [19, с. 58-92]. При цьому подальшу долю 
бондарихинських племен, що залишилися, вона пов’язувала з генезою юхнівської 
культури в басейнах Сейму та Десни [14, с. 43-45].

Алла Моруженко розглядала лісостепову зону між Дніпром та Доном як 
територію, де впродовж VII–III століть до н. е. сформувалася історико-культурна 
спільнота землеробського населення з багатьма загальними рисами в соціально-
економічному й культурному розвитку. Вона, услід за Борисом Шрамком, 
вважала, що виникнення скіфоїдної культури типу Східного Більська є результатом 
складної взаємодії бондарихинсько-білозерського компонента зі скіфським. Вплив 
правобережних племен дослідниця бачила в поширенні деяких типів бронзових 
прикрас та чорного лискованого посуду, що підтверджують окремі знахідки його 
фрагментів [26, с. 35-36]. Алла Моруженко вважала, що з середини VI століття до н. е.  
пам’ятки межиріччя Дніпра та Дону вже не мали відмінностей [26, с. 36].

Міграційні теорії мають своїх прихильників і нині. Так, у монографії Олексія 
Бандуровського та Юрія Буйнова, присвяченій курганам сіверськодонецької групи, 
спеціально не розглядалося питання щодо генези місцевих пам’яток скіфського 
періоду. Однак у висновках до своєї роботи вони означили свою належність 
до прихильників міграційних теорій. Найархаїчніші кургани з новою культурою 
скіфського типу з’явилися там не раніше середини VII століття до н. е. Дослідники 
вважають, що на самому початку доби раннього заліза на території сучасної 
Харківщини та в сусідніх лісостепових регіонах відбулися кардинальні етнокультурні 
зміни, без зв'язку з бондарихинською культурою. Основне етнічне ядро місцевого 
населення скіфського часу вони пов’язували з меланхленами Геродота, які раніше, 
за даними античних авторів, мешкали на Північному Кавказі [1, c. 126]. 

Упродовж останніх десяти років лише Петро Гавриш розвивав автохтонно-
міграційний напрямок. Але його доказова база суттєво не розширилася порівняно 
з попередніми дослідженнями [7, с. 145-151]. Деякі твердження автора викликають 
великий сумнів. Наприклад, про відсутність принципової різниці на території 
Лівобережжя між керамікою доби пізньої бронзи й раннього заліза; про витоки 
традиції спорудження захисних споруд племенами цього регіону з середовища 
бондарихинського населення [7, с. 148-149]. Узагалі, нових аргументів, які б 
наблизили до вирішення цього питання, не було наведено.

Новітні дослідження пам’яток кінця доби бронзи – початку раннього заліза 
Сіверськодонецького Лісостепу ставлять під сумнів гіпотезу щодо бондарихинської 
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культури як одного з основних субстратів у процесі генезису скіфоподібних 
пам’яток посульсько-донецького типу, оскільки бондарихинська культура  
не проіснувала до початку скіфського періоду й припинила своє побутування 
в Лісостеповому Лівобережжі ще в середині VIII століття до н. е. [6, с. 39-50]. 
Найімовірніше, її носіїв було витіснено на північ ще в доскіфський час. Про відсутність 
генетичних зв’язків та існування хронологічного розриву між бондарихинською 
культурою й скіфоподібними пам’ятками Лісостепу свідчать і новітні дослідження 
середньодонських пам’яток доби раннього заліза [25, с. 19].

Наприкінці IX – на початку VIII століття до н. е. на території Лівобережного 
Лісостепу з’явилися підкурганні поховання чорногорівського й новочеркаського типів 
[2, с. 98-107; 1, с. 31-33]. Але, як уже зазначалося, на сучасному рівні знань гіпотеза 
про вирішальну роль зрубного субстрату в процесі генези сіверськодонецьких 
пам’яток скіфського часу може розглядатися тільки в історіографічному плані.

Щодо згаданих автохтонно-міграційних чи міграційно-автохтонних теорій, 
сучасні дослідники визнають існування як автохтонного, так і прийшлого населення, 
співвідношення та генеза яких залишаються недостатньо з’ясованими. На мій погляд, 
перспективним є порівняння структури місцевого об’єднання з двокомпонентними 
утвореннями в Дніпровському Лісостеповому Правобережжі [28, с. 78-79] та на 
Середньому Доні [25, с. 127]. Нині є підстави вважати, що скіфоподібна культура 
так званого «посульсько-донецького» типу з’явилася в Лісостепу Дніпровського 
Лівобережжя в готовому вигляді, а не як результат розвитку місцевих культур 
доскіфського часу.

Основним аргументом під час виділення пам’яток типу Східного Більська було 
визнання їх повної синхронності з пам’ятками типу Західного Більська [33, с. 156;  
31, с. 18]. Але їх датування нині дуже різниться. Так, появу в басейні Ворскли західних 
за походженням пам’яток дослідники відносять до другої половини VIІІ століття до 
н. е. [34, с. 103]. Саме на VIІІ–VІI століття до н. е. припав розквіт чорної лискованої 
кераміки на Західному укріпленні Більського городища [34, с. 103-105].

Спираючись на датування античного імпорту, виникнення Східного укріплення 
можна віднести до першої половини VІ століття до н. е. Але комплекси й шари, які 
б містили античні матеріали лише першої половини VІ століття до н. е., поки що не 
виявлено [13, с. 28]. Виникнення Люботинського городища теж навряд чи припало 
на VIIІ століття до н. е. Його заснування відбулося значно пізніше.

Отже, нині правомірно повернутися до подальшого розвитку гіпотез, які 
пояснюють розбіжність у гончарних комплексах локальних груп землеробського 
населення Лівобережжя їх асинхронністю й вважають більшість нових поселенців 
вихідцями з Правобережжя [10 c. 100-101]. 

Кераміка кочівників
До цього аспекту вивчення кераміки з поховань доби раннього заліза півдня 

Східної Європи було прикуто замало уваги. Ігор Бруяко справедливо зазначив, що 
в ранньоскіфських похованнях кочівників від Північного Кавказу до Трансільванії 
дослідники знаходять кераміку місцевого осілого населення (кобанську, 
жаботинську, фракійську тощо), і стверджує, що «…ранние кочевники использовали 
в погребальном обряде керамику тех оседлоземледельческих групп, по соседству 
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Мал. 3. 
Впускні поховання Куп’євахи: 1 – курган 10/1; 2 – курган 12/2; 3 – курган 12/3.  

За Юрієм Бойком та Сергієм Берестнєвим [4]

с которыми они обитали или в среду которых были инкорпорированы тем или 
иным образом» [5, с. 298].

Нині проводиться ґрунтовне дослідження кераміки зі степових поховань 
передскіфського часу, яка має аналогії в сусідніх землеробських культурах, та шляхів 
її появи в кочівників [20].

Для Дніпровського Лісостепового Лівобережжя показовим є приклад 
визначення культурної належності могильника біля с. Куп’єваха на Ворсклі.  
Юрій Бойко пов’язав цей некрополь з неврами, тобто частиною землеробського 
населення басейну Ворскли [4, с. 75]. Важливу роль у цій ідентифікації відіграв 
ліплений посуд (мал. 3, 4), який дослідник пов’язав з традиціями Дніпровського 
Лісостепового Правобережжя, Подністров’я й Побужжя [4, с. 56-57]. Проте ретельний 
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аналіз дуже специфічного набору посуду ще чекає свого дослідника й може дати 
цікаві результати.

Існує низка аргументів, що свідчать про належність цього могильника 
номадам [11]. Біля цього некрополя поселенська структура ранньоскіфського 
часу відсутня. Серед кочівницьких ознак можна виділити наявність у похованні 
кургану 14 кам'яного тареля й дзеркала, а також кинджалів (кург. 15/2, 18). Досить 
своєрідні залишки напутньої їжі. Кістки тварин знайдено лише в соціально виділених 
похованнях. Це нижні частини кінцівок і хвости овець і телят (кург. 14, 15). Курган 
11 було зведено над жертовною ямою прямокутної в плані форми, де по кутах 
виявлено кістки нижніх частин кінцівок великої тварини (шкіра?), а в кургані 16 
разом з дерев'яною стелою знайдено кістки чотирьох кінцівок теляти з копитцями 
[4, с. 17, 34]. Для кургану 14 можна висловити здогад про поховання шкіри тварини 
без черепа, а для інших випадків її наявність можна припускати, особливо, коли 
виявлено нижні частини всіх кінцівок і хвоста (кург. 15/2). Аналогічні випадки  
в Північному Причорномор'ї не зафіксовано. 

Інвентар пересічних поховань представлено наконечниками стріл і ліпленими 
посудинами, що аналогічно пересічним комплексам Степу. Схожим є й орієнтування 
– західне з відхиленнями [12, с. 206, рис. 12]. З іншого боку простежується контакт 
кочівників із землеробським населенням Середньої Ворскли, що знайшло вияв 
у використанні їхньої ліпленої кераміки й лаг для похоронного настилу під час 

Мал. 4. 
Кластер 9, група А: 1 – Куп’єваха, курган 15/1; 2 – Куп’єваха, курган 14.  

За Юрієм Бойком та Сергієм Берестнєвим [4]
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створення поховальних споруд. Усе це свідчить про значну своєрідність родової 
групи кочівників, яка в ранньоскіфський час ховала своїх померлих у Куп’євахівському 
могильнику. Цей приклад вказує на те, що глиняний посуд у похованнях кочівників 
не може використовуватися як надійний етнічний маркер.

Таким чином, ліплений посуд у середовищі осілих землеробів, безсумнівно,  
є етнокультурним маркером. Історіографія цього питання, окрім цього, чітко вказує на 
необхідність нетенденційного аналізу гончарного комплексу з метою підкріплення 
власних концепцій. Кераміка є тим фундаментом, без якого будь-які реконструкції 
етнокультурної історії землеробського населення будуть непереконливими. Щодо 
кочівників ситуація інша. Це потрібно враховувати під час усебічного аналізу 
поховальних комплексів.
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Про виокремлення «східної» групи кераміки в комплексах пам’яток доби пізньої бронзи 
Середнього Подніпров’я. Її поширення пов’язується із функціонуванням в означений період 
важливої комунікації – транс’євразійського «олов’яного» шляху             [Одержано 08 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, доба пізньої бронзи, кераміка, 
зрубна культурна спільнота, андронівська культурна спільнота, спільнота 
культур валикової кераміки, транс’євразійський «олов’яний» шлях, Середнє 
Подніпров’я

Р
озвинений етап доби пізньої бронзи, одночасний другій фазі розвитку 
Євразійської металургійної провінції (ЄАМП), на степових та лісостепових 
просторах Євразії, від Дніпра на заході й до Алтаю на сході, був пов’язаний  

з історією й взаємодією двох великих культурних спільнот: зрубної та андронівської. 
У цей період (XV – початок XIII століття до н. е.) прослідковано проникнення 
окремих елементів черкаскульської й федорівської культур андронівської культурної 
спільноти з території Зауралля й Казахстану через Лісостепове Поволжя аж 
до далекої периферії «зрубного світу» – Подніпров’я. Там знахідки типової 
черкаскульсько-федорівської кераміки зафіксовано в комплексах пізнього етапу 
бережнівсько-маївської зрубної культури: курганних похованнях Самаро-Орілля, 
Полтавщини, Херсонщини, могильнику Малополовецьке-3 в Київщині [1, с. 101-108; 
2, с. 71; 4, с. 93; 8, с. 221; 13, с. 63-65; 24, с. 161].

Початок фінального етапу пізньої бронзи (третя фаза ЄАМП) збігся з розпадом 
зрубної та андронівської культурних спільнот. На зміну їм наприкінці ХІІІ століття 
до н. е. на значних просторах Степу й Лісостепу, від Дунаю до Алтаю, відбулося 
формування спільноти культур валикової кераміки. Для культур, що входили до неї, 
окрім однакового стилю орнаментації кухонного посуду одиночним наліпленим 
валиком, притаманні також подібні типи бронзових виробів із високоякісної 
олов’янистої бронзи [29, с. 90-93]. Як і для попереднього етапу, основні напрямки 
взаємозв’язків були широтними – уздовж північного кордону Степу [30, с. 80]. Тому, 
як і раніше, фіксуються активні культурні зв’язки по лінії Західний Сибір – Середнє 
Поволжя – Подніпров’я. 
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За матеріалами гончарних комплексів поселень пізньосабатинівського й 
ранньобілозерського часів Подінців’я та Північно-Східного Приазов’я Яків Гершкович 
виділив групу «східного, поволзько-приуральсько-казахстанського походження», 
яка зіставлялася з культурами андронівської культурної спільноти та східної 
зони культури валикової кераміки: черкаскульською, федорівською, межовською, 
тазабаг’ябською, саргаринсько-олексіївською, хвалинською (іванівською), 
сусканською [5, с. 75-78; 3, с. 70]. Наявна така кераміка й на пам’ятках білогрудівської 
культури Середнього Подніпров’я. Уперше на неї звернув увагу археолог Олексій 
Тереножкін, коли аналізував матеріали Суботівського городища [26, с. 54-55,  
рис. 29].

Завдяки останнім дослідженням, перелік поселенських пам’яток доби пізньої 
бронзи Середнього Подніпров’я, у гончарних комплексах яких наявна кераміка 
поволзько-приуральсько-казахстанського походження, може бути продовжений.  
Її було ідентифіковано під час повторної обробки колекцій кераміки таких поселень, 
як Мошни [15, с. 104-105], Чикалівка [18, с. 269], Максимівка-Топило [17, с. 41]. 
Таку само кераміку виявлено на досліджуваних автором розмитих поселеннях 
пізньосабатинівсько-ранньобілозерського часу в зоні Кременчуцького водосховища 
на Дніпрі (Липівське-1, Червонохиженці-2, Самовиця-острів-1, Чапаєвка-8, 
Леськи-3б) [16, рис. 1, 2]. На перерахованих пам’ятках кераміку східної групи було 
знайдено разом із керамікою пізньососницько-ранньолебедівської, білогрудівсько-
чорноліської, малобудківсько-бондарихинської культур. 

Отже, для пам’яток бережнівсько-маївської зрубної культури Подніпров’я 
на розвиненому етапі пізньої бронзи (друга фаза ЕАМП) характерною є наявність 
кераміки андронівської культурної спільноти (черкаскульської та федорівської 
культур) з території Західного Сибіру та Казахстану, а також андроноїдної сусканської 
культури з регіону Лісостепового Поволжя. Кераміка черкаскульсько-федорівського 
вигляду представлена здебільшого пишно орнаментованими келихами на 
конічному піддоні (мал. 1: 1-5). Під андронівським впливом у вжитку «зрубників» 
з’явилася ще одна, раніше не характерна категорія кераміки – т. зв. «федорівські» 
тарелі прямокутної або овальної форми (мал. 2: 1-3). Кераміка сусканського 
типу представлена посудинами, прикрашеними на плечах заглибленим лінійним 
орнаментом з навскісних заштрихованих трикутників, розташованих вершинами 
донизу (мал. 3: 1, 2).

Наступні групи кераміки характерні вже для постзрубних пам’яток Подніпров’я 
фіналу пізньої бронзи (третя фаза ЄАМП).

Найбільш численна група кераміки представлена посудом культур східної 
зони культури валикової кераміки: іванівської та саргаринсько-олексіївської. 
Кераміка іванівського типу має аналогії з матеріалами поселень однойменної 
культури Степового та півдня Лісостепового Поволжя: Іванівське [12, с. 38-42, 
рис. 8, 9], Григор’євка [9, с. 253, рис. 27, 28; 10, с. 154-155, рис. 5, 6]. Це кухонні 
горщики, внутрішня й зовнішня поверхні яких вкриті розчосами, виконаними 
гребінцевим штампом. Орнамент складається з одиничного наліпленого валика 
з розімкненими кінцями у вигляді «вусів», який розміщено на рівні плечей або  
в місці переходу від плечей до вінець. Поверхню валика, як правило, прикрашають 
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Мал. 1.  
Посуд східної групи в комплексах доби пізньої бронзи Подніпров’я:  

андронівські келихи на копитці («ніжці»).  
Глина, ліплення, ритування, наліплення.  

Велика Маївка, курган 3(II)/1 (1); Олександрівка, 7(I)/1 (2); могильник Малополовецьке-3 (3);  
Прядівка, курган 3 (VII)/4 (4); Високе, курган 6/1 (5).  

Черкаскульська та федорівська культури. ХV – початок ХІІІ ст. до н. е.  
За Сергієм Волкобоєм (1, 2, 4) [2], Сергієм Лисенком (3) [20], Віталієм Отрощенком (5) [24]
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Мал. 2. 
Посуд східної групи в комплексах  
доби пізньої бронзи Подніпров’я: 
«федорівські» тарелі.  
Глина, ліплення.  
Зелений Табір, курган 4/13 (1); Квітки, 
курган 3/3 (2); Сторожове, курган 18/1 (3). 
Пізній етап бережнівсько-маївської зрубної 
культури. ХV – початок ХІІІ століття до н. е. 
За Дмитром Куштаном [19]

Мал. 3. 
Посуд східної групи в комплексах  
доби пізньої бронзи Подніпров’я.  
Глина, ліплення, ліплення,  
ритування, наліплення.  
Поселення Максимівка-Топило (1); 
могильник Малополовецьке-3 (2); 
поселення Червонохиженці-2 (3, 4); 
Мошни (5); Чапаєвка-8 (6).  
Сусканська культура (1, 2)  
та атабаєвсько-межовський тип (3-6). 
ХV – початок ХІІІ століття до н. е. (3–6). 
За Дмитром Куштаном (1, 3-6) [19], 
Сергієм Лисенком (2) [20]
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Мал. 4. 
Посуд східної групи в комплексах доби пізньої бронзи Подніпров’я: кераміка східної зони культури 
валикової кераміки. Глина, ліплення, ліплення, ритування, наліплення. Поселення Чапаєвка-8 (1, 6); 

Червонохиженці-2 (2, 4); Самовиця-острів-1 (5, 8); Чикалівка (3); Леськи-3б (7). 
Саргаринсько-олексіївська й іванівська культури. Кінець ХІІІ – початок ХІ століття до н. е.  

За Дмитром Куштаном [19]
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косі або хрестоподібні відбитки гладкого або гребінцевого штампа (мал. 4: 2, 6). 
Валиковий орнамент іноді нижче доповнено рядом навскісних відбитків штампа; 
вінця подекуди мають потовщення у вигляді комірця (мал. 4: 4).

Інша група культури валикової кераміки знаходить аналогії на пам’ятках 
саргаринсько-олексіївської культури Південного Зауралля, Центрального й 
Північного Казахстану, зокрема, на поселеннях Олексіївське [25, с. 39-41, рис. 3: 1; 
4: 2], Садчиківське [11, рис. 10, 12: 4-6, 11; 13: 1; 22: 15; 23: 10; 28: 8], Шортанди-Булак 
[21, с. 204, рис. 155-157], Кент [7, с. 55-56, рис. 20: 17; 21: 3, 4; 22]. Як і іванівська, 
кераміка цього типу представлена горщиками з валиковим орнаментом, однак, 
на відміну від першої, не має гребінчастих розчосів на поверхні. Наявні також 
горщики характерної форми: з високими вінцями та опуклим тулубом (мал. 4: 1, 
5). Валики прикрашені відбитками, здебільшого, гладкого штампа у вигляді косих 
насічок, хрестів та горизонтальної ялинки. Іноді, окрім валикового орнаменту, нижче 
посудину прикрашають заштриховані трикутники вершинами донизу (мал. 4: 1). 
Виявлено також посудини, орнаментовані відбитками прямого гладкого штампа  
у вигляді горизонтальної ялинки (мал. 4: 7, 8). До того ж типу кераміки, найімовірніше, 
належить чаша з лискованою поверхнею, прикрашена на плечах лінійним 
орнаментом з косо заштрихованих трикутників вершинами донизу (мал. 4: 3).

І нарешті, у незначній кількості трапляється кераміка атабаєвсько-межовського 
вигляду. Вона знаходить аналогії серед матеріалів поселень межовської культури 
Зауралля [22, с. 133], а також близьких їм пам’яток Лісостепового Поволжя  
й Прикам’я, які містять кераміку атабаєвсько-кайбельського типу [9, с. 250-251, 
рис. 20: 1-3; 22: 2; 23: 5-7]. Ця кераміка вирізняється, здебільшого, посудинами з 
комірцевим потовщенням на краю вінець у поєднанні з одним або кількома рядами 
круглих наколів (мал. 3: 3, 4) або «перлин» (мал. 3: 5) в нижній частині вінець. Іноді 
наколи поєднано з хрестоподібними насічками на плечах (мал. 3: 3) або складним 
лінійним орнаментом, виконаним відбитками гребінцевого штампа, який вкриває 
всю верхню частину посудини, зокрема край вінець (мал. 3: 6).

Східні впливи за доби пізньої бронзи відчувалися не лише в матеріальних 
запозиченнях. У середовищі бережнівсько-маївської зрубної культури Подінців’я 
й Подніпров’я, на її пізньому етапі, під впливом федорівської культури з’явилися 
нехарактерні до того часу поховання за обрядом кремації [1, с. 101-108; 4, с. 92-93; 
13, с. 62-63; 23, с. 186], а під дією черкаскульської та сусканської культур – правобічні 
скорчені трупопокладення [24, с. 158].

Серед чинників проникнення кераміки східної (поволзько-приуральсько-
казахстанської) групи до Подніпров’я Яків Гершкович назвав кліматичні зміни, 
які мали місце в останній чверті ІІ тисячоліття до н. е., зокрема початок процесу 
аридизації [5, с. 81]. Однак навряд чи цим можна пояснити такі далекі зв’язки 
саме в широтному напрямку. Вочевидь, їх причини треба шукати в міжплемінних 
економічних зв’язках і контактах. Не останню роль у поширенні міжплемінних 
контактів усередині ЄАМП відіграло тяжіння до сировинних ресурсів, передовсім, 
необхідних для металовиробництва.

Так, важливу роль для населення Середнього Подніпров’я, починаючи з 
розвиненого (зрубно-андронівського) етапу пізньої бронзи, мав східний напрямок 
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зв’язків, зумовлений, окрім тяжіння до міднорудних джерел, також потребою 
місцевих ливарів (лобойківський осередок металообробки) у такій дефіцитній для 
того часу сировині, як олово – важливій складовій для виробництва високоякісної 
бронзи. Для потреб осередків ЄАМП родовища олов’яної руди (каситериту) 
розробляли племена федорівської культури андронівської культурної спільноти на 
території Центрального, Південного й Східного Казахстану, Рудного Алтаю, півночі 
Середньої Азії [14, с. 141; 27, с. 118-121]. Звідти цю цінну сировину переправляли 
на захід тисячокілометровими торговельно-обмінними шляхами [6, с. 116; 13, с. 65; 
17, с. 181, рис. 111; 28, с. 72]. Як зазначала російська дослідниця Олена Кузьміна, 
«наявність родовищ олова зумовила розквіт бронзоливарного виробництва 
у андронівців, сприяла встановленню активних зв’язків з іншими племенами  
і забезпечувала визначну роль андронівців у степах» [13, с. 141].

Після розпаду андронівської культурної спільноти монополія на видобуток 
олова перейшла до племен саргаринсько-олексіївської культури. Вона входила до 
східної зони культури валикової кераміки, і її носії населяли територію сучасного 
Казахстану та Алтай. 

Транс’євразійський «олов’яний» шлях, протяжність якого складала понад 
3000 км, беручи початок з казахстанських родовищ, проходив на захід двома 
напрямками. Один – через Середній Урал (ареал черкаскульської, а згодом –  
межовської культур) до Волго-Кам’я (ареал сусканської культури), де функціонував 
дербеденівський осередок металообробки. Другий шлях проходив південніше Уралу 
через Степове Поволжя (ареал бережнівсько-маївської зрубної, згодом – іванівської 
культур) у бік Дніпра [19, с. 256-257; 31, p. 101]. Ця гілка «олов’яного» шляху 
збігається з найважливішою давньою комунікацією – транс’євразійським степовим 
коридором. Імовірний маршрут поширення олов’яної сировини узгоджується із 
шляхами поширення андронівців на захід [13, с. 56-63]. Ці ж шляхи маркуються 
скарбами бронзових виробів ЄАМП (зі сходу на захід): Шамши і Туюк – у Середній 
Азії; Сосновомазинський, Дербеденівський, Ільдеряківський, Карманівський 
– у Волго-Кам’ї; Терешківський – на Середньому Дону; Трьохізбенський –  
у Подінців’ї; Лобойківський, Кабаківський, Благовіщенський, Нижньохортицький  
та Борисівський – у Середньому та Нижньому Подніпров’ї. Високому рівню 
комунікацій на заключному етапі пізньої бронзи, вочевидь, сприяло використання 
коней для верхової їзди, про що свідчить розповсюдження по всій зоні культури 
валикової кераміки єдиного типу стрижнеподібних псаліїв [14, с. 188-189]. 

Цим же шляхом, напевне, йшло поширення кераміки, про що свідчать 
іншокультурні компоненти гончарних комплексів пам’яток Середнього Подніпров’я. 
Достеменно невідомо, чи поширювалися вже готові вироби, чи із рухом людей 
розповсюджувалися нові традиції, технології й мода, які впливали на місцеве 
гончарне виробництво.

Наявність на середньодніпровських пам’ятках пізньої бронзи кераміки східної 
групи є підтвердженням того, що металурги Середнього Подніпров’я й Дніпровського 
Лівобережжя в другій половині ІІ тисячоліття до н. е. орієнтувалися саме на східні 
рудовиявлення. Хоча найближчі до регіону поклади олов’яних руд знаходилися в 
Рудних Горах на кордоні Саксонії й Богемії [32, p. 275, ill. 1], місцеві племена обирали 
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все ж таки східні сировинні ресурси, розташовані удвічі далі. Причиною цього, 
напевне, була самоорганізація металургійної провінції та її самодостатність – регіон 
знаходився в західній зоні ЄАМП. Важливу роль також відігравала етнокультурна 
близькість зрубних і андронівських племен [14, с. 216-243], що пізніше вилилася  
в утворення східної зони спільноти культури валикової кераміки.
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Кераміка є найбільш виразним маркером будь-якої археологічної культури. Саме на основі 
своєрідності глиняного посуду дослідники виділили буджацьку культуру Північно-Західного 
Причорномор'я як складову частину ямної культурно-історичної спільноти. Особливості 
гончарного комплексу дозволяють не тільки проводити культурну атрибуцію знахідок, а й 
простежити культурні зв'язки, торгово-обмінні відносини, механізм виникнення інновацій, ставити 
питання про імпорт та імітації в кераміці буджацької культури           

  [Одержано 02 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, буджацька культура, ямна 
культурно-історична спільнота, гончарний комплекс, кераміка

О
сновними формами посуду буджацької культури є горщики (мал. 1: 1), 
«буджацькі банки» (мал. 1: 2, 3), амфори (мал. 1: 4, 5), амфороподібні 
посудини (мал. 1: 6, 7), кубки та кубкоподібний посуд (мал. 1: 8, 9), чаші  

(мал. 1: 10), миски (мал. 1: 11). Рідше зустрічаються посудини з округлим денцем, 
глечики, кухлі (мал. 1: 12, 13), аскоси (мал. 1: 14). Крім кераміки, у похованнях 
знайдено знаряддя праці й зброю: кам'яні та крем'яні сокири, мідні й бронзові ножі 
й шила, а також прикраси зі срібла, міді, золота, кістки [2].

На ранньому етапі в гончарному комплексі буджацької культури виявляються 
паралелі з європейськими культурами Коцофені, Костолац, культурою кулястих 
амфор (ККА), Чорнавода II, Єзерово II, Езеро, а також з культурами шнурової кераміки 
(КШК). Пізній етап характеризується присутністю в регіоні катакомбного населення й 
певними зв'язками з ним носіїв буджацької культури. Тривали зв'язки з культурами 
шнурової кераміки, деякий час – з культурою кулястих амфор, встановилися 
контакти з культурами Глина III-Шнекенберг, Мако-Косига-Чака. У фіналі буджацької 
культури спостерігаються паралелі деяких форм кераміки з посудом бабинської 
культури. Зміни від раннього до пізнього етапу проявляються в двох аспектах – 
розвиток власне буджацьких характеристик і сприйняття чужокультурного впливу.

Ранній етап буджацької культури (кінець IV – перша половина III тис. до н. е.).
Найбільш виразні в цей час зв'язки буджацької культури з Балкано-Дунайським 

регіоном (мал. 2). Так посуд, який отримав у археологічній літературі назву «банки» 
(мал. 1: 2, 3), можливо, пов'язаний своїм походженням з посудом культур Коцофені 
й Костолац, де відомі подібні (але неорнаментовані) форми. Вони отримали значне 
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Мал. 1. 
Основні типи кераміки, характерні для буджацької культури.  

Глина, ліплення, шнуровий та ритований орнаменти. Новоградківка 1/4 (1); Гура-Бикулуй 5/13 (2); 
Семенівка 8/18 (3); Градешка І, 5/11 (4); Корпач 2/13 (5); Ревова 3/7 (6); Вишневе 52/40 (7);  

Глибоке 2/8 (8); Трапівка 6/20 (9); Молога 2/25 (10); Приморське 1/34 (11); Тараклія 16/5 (12);  
Маяки 1/18 (13); Глибоке 2/11 (14); Курчі 3/8 (15); Світлий 1/10 (16). ІІІ тисячоліття до н. е. [2]
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Мал. 2.
Кераміка буджацької культури, яка має паралелі в Нижньому Подунав'ї й Пруто-Карпатському регіоні. 

Глина, ліплення, шнуровий, заглибений та ритований орнаменти. Маяки II, 1/8 (1); Оланешть 1/28 (2); 
Казаклія 8/5 (3); Тараклія 14/1 (4); Плавні 9/7 (5); Медвежа 4/4 (6); Ковалівка І, 3/8 (7); Ковалівка II, 8/4 (8); 

Білолісся 11/9 (9); Оланешть 3/8 (10); Миколаївка 8/10 (11); Глибоке, к. 2, насип (12); Матроска 1/1 (13); 
Болград 3/1 (14); Плавні 12/9 (15); Болград 5/6 (16). ІІІ тисячоліття до н. е. [1]
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поширення саме в буджацькому середовищі, та вже на ранньому етапі на них 
з'явилася шнурова орнаментація. Деякі кубки також, мабуть, пов'язані з культурою 
Коцофені, причому один є імпортом (Тараклія 14/16), а інший – досить грубою 
імітацією (Дзінілор 9/12). Унікальна амфора з аркоподібними вушками з Болграду 
5/6 (мал. 2: 16) пов'язана походженням з культурою Коцофені [14, р. 130, pl. 27].

Чаші й чашоподібні посудини (з пласким або округлим дном) мають широкий 
хронологічний діапазон існування. Дві унікальні біконічні чаші (Курчі 3/8, Світлий 
1/10) зі звуженими вінцями й шнуровим орнаментом у вигляді семикінечних зірок 
на денцеві (мал. 1: 15, 16) мають аналогії в ареалі культури Баден [16, s. 79, obr. 3].

Деякі елементи оформлення посуду знаходять аналогії серед культур Карпато-
Балканського регіону, причому в досить широкому хронологічному діапазоні. 
Наприклад, стрічкові вуха з валиками на їх краях, що заходять на тулуб, вуха, 
прикрашені канелюрами, відомі в культурах Єзерово II та Чорнавода II-Фолтешть. 
Оформлення валиком (найчастіше розчленованим), що зустрічається в цій групі 
амфор (мал. 1: 4), характерне й для культури Чорнавода II-Фолтешть, і для культури 
шнурової кераміки, і для деяких культур Карпато-Балканського регіону другої 
половини III тис. до н. е. На півдні подібні амфори, які румунські дослідники 
виділяють у тип Лівезіль, відомі в Греції. З культурною групою Алдешті, відомою 
в Румунії, ймовірно, пов'язані амфори з Болграда 3/1 і Плавнів 12/9*. Рельєфний 
орнамент у вигляді горошин (мал. 2: 5, 6) або заглиблений у вигляді насічок (мал. 2: 
7, 8, 10, 11) також пов’язаний з культурою Чорнавода ІІ.

Кратероподібний посуд (мал. 2: 3, 4) – імпорт з ареалу культури Чорнавода 
II [3]. Ймовірно, імпортом є й аскоси, які мали поширення в культурах Карпато-
Балканського ареалу. Так, аскос з Матроски (мал. 2: 13) який можна порівняти з 
подібними екземплярами культури Єзерово II. Причому аскос демонструє зв'язок 
достатньо раннього характеру, оскільки дослідники датують його початком доби 
бронзи Болгарії, етапом Езеро А1 – між Чорнавода ІІІ і Чорнавода ІІ**. Аскоси такого 
вигляду відомі також на території Румунії в культурі Городіштя-Ербічені (культура 
Кукутень-Трипілля, пізній етап). У регіоні виявлено аскоси, подібні до посудин – 
культури Глина (мал. 1: 14), на що звертали увагу дослідники [9].

Деякі з амфор пов'язані з колом шнурових культур і знаходять паралелі в 
ранньому загальноєвропейському горизонті***: Оланешть 14/1 (мал. 4: 2), Бурсучени 
1/19 (мал. 4: 3), Яблона 1/1 (мал. 4: 12). Екземпляри, що демонструють схожість  
з різними групами культури шнурової кераміки, датуються першою половиною  
III тис. до н. е.

Окремі кубки можна порівняти з  раннім (загальношнуровим) горизонтом 
культури шнурової кераміки [9, s. 344, ryc. 207], тому вважаю за можливе віднести  

* Дякую доктору Роксану Мунтяну (Університет м. Пятра Нямц, Румунія) за допомогу  
у визначенні паралелей у кераміці буджацької культури і культур та культурних груп  
з території Румунії.

** Дякую за визначення доктору Іллі Ілієву (Музей історії м. Ямбол, Республіка Болгарія)  
та доктору Стефану Александрову (Археологічний Інститут м.Софія, Республіка Болгарія).

*** Дякую доктору Петру Влодарчаку (Інститут археології НАН, Краків, Польща)  
за допомогу в хронологічному визначенні амфор і кубків
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Мал. 3. 
Посуд з буджацьких поховань, який має паралелі в культурі кулястих амфор.  

Глина, ліплення, шнуровий та ритований орнаменти. Мокра 3/4 (1); Маркулешти 3/4 (2);  
Корпач 2/13 (3); Єфимівка 2/14 (4); Кам'янка 3/14 (5); Корпач 2/7 (6); Кам'янка 445/7 (7);  

Татарбунари 1/2 (8); Новоселиця 19/14 (9); Градешка І, 5/11 (10); Орхей 1/3 (11); Оланешть 15/4 (12); 
Оланешть 5/5 (13); Паркани 87/1 (14). ІІІ тисячоліття до н. е. [1]
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їх до раннього етапу буджацької культури, наприклад Трапівка 6/20 (мал. 5: 3)  
і Бутор 9/3 (мал. 5: 2). Вони мають паралелі з типом В1 середньоєвропейських кубків,  
за класифікацією Мирослава Бухвальдека [4, s. 138, abb. 5].

Визначено як обсяги імпорту, так і імітацій посуду з ареалу культури кулястих 
амфор (мал. 3), зафіксовано синкретичні форми й прояви окремих рис похоронної 
обрядовості. Мажена Шміт виділила в Північно-Західному Причорномор'ї посуд, 
у формі й орнаментації якого знайшли вияв зв'язки ямної (буджацької) культури 
регіону та культури кулястих амфор [15, p. 152-154]. Вона зазначила, що прямі 
контакти населення культури кулястих амфор та ямної культури спостерігалися 
тільки в двох регіонах лісостепу – на правому березі Середнього Дніпра і в ареалі 
між Прутом і Дністром [15, p. 184]. Аналогії виділеної групи кераміки можна знайти 
в подільській і волинській групах культури шнуравої кераміки, цілком імовірний 
зв'язок із Сіретською групою цієї ж культури, яка демонструє досить раннє датування.

Горщики з пласким денцем із буджацького гончарного комплексу на ранньому 
етапі характеризуються не тільки різноманітністю, але й паралелями з синхронними 
культурами Центральної й Південно-Східної Європи. Це – посудини з насічками на 
краю вінець або на тулубі, нігтьовими вдавленнями, наліпленими «горошинами» 
на плечах, які можуть бути пов'язані з традиціями культури Чорнавода II і Коцофені 
(мал. 2).

Походження нечисленного посуду з округлим денцем у Північно-Західному 
Причорномор'ї слід пов'язувати з Буго-Дніпровським межиріччям, де є аналогії 
майже всім формам (до того ж близько половини цих посудин знайдено на правому 
березі Південного Бугу).

Пізній етап буджацької культури (друга половина III тис. до н. е.).
На початку цього етапу відбулися культурні трансформації в Карпато-Подунав'ї 

та на центральноєвропейських територіях. Сформувався культурний блок Глина 
III-Шнекенберг у Карпато-Подунав'ї, Мако-Косига-Чака в Карпатській улоговині, 
Вучедол, Шомодьвар-Вінковці в центральнобалканському ареалі. Спостерігається 
дезінтеграція культури кулястих амфор; в останню чверть III тис. до н. е. зафіксовано 
згасання культури шнурової кераміки, формування постшнурового культурного 
горизонту. Значні європейські території відтоді займали унетицька й межановицька 
культури (близько 2200–1800 ВС).

Гончарний комплекс буджацького населення на пізньому етапі виглядав 
таким чином. 

Горщики стали більш уніфікованими. Їх представлено, здебільшого, 
неорнаментованими екземплярами струнких пропорцій з високими, відігнутими 
назовні вінцями, з максимальним розширенням у середній частині. 

Банки й банкоподібні посудини, здебільшого, більш приземкуваті, ніж на 
ранньому етапі, але орнаментальні схеми, типи вушок залишилися такими ж. Серія 
амфор цього часу має паралелі в культурах шнурової кераміки. До другої половини 
III тис. до н. е. можна віднести овальні екземпляри струнких пропорцій, з високими 
або короткими вінцями, найчастіше з вузьким денцем: Трапівка 1/18, Кам'янка 6/13, 
Кам'янка 3/13, Городнє III, к. 1 (мал. 4: 11), Саратени 2/10, Бурсучени 1/14, Градешка 
I, 5/11 (мал. 1: 4). Два останні, ймовірно, співвіднесено з початком другої половини 
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Мал. 4.
 Посуд з буджацьких поховань, який має паралелі в культурах шнурової кераміки.  

Глина, ліплення, шнуровий та рельєфний орнаменти. Гура Галбене 2/5 (1); Оланешть 14/1 (2);  
Бурсучени 1/19 (3); Бурсучени 1/14 (4); Каушани 1/4 (5); Каушани 1/18 (6); Єфимівка 10/7 (7);  

Білолісся, к. 1, насип (8); Острівне 2/12 (9); Яськи 5/26 (10); Городнє, к. 1, насип (11); Яблона 1/1 (12); 
Тараклія II, 10/19 (13); Казаклія 3/13 (14); Пуркарь 1/29 (15); Градешка І, 5/1 (16); Михайлівка 3/6 (17); 

Нікольське 16/16 (18); Оланешти 1/15 (19). ІІІ тисячоліття до н. е. [1]
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III тис. до н. е., інші датовано ширше, в діапазоні 2500–2200 ВС. У Північно-Західному 
Причорномор'ї орнаментація була поширеною і на ранніх, і на пізніх типах амфор. 
Більш раннім є шнуровий орнамент (відсутній на виробах пізньої групи), більш 
пізнім – рельєфний, але й він з'явився вже в першій половині III тис. до н. е. Найбільш 
поширеним елементом є валики, що переходять з вушок на тулуб і мають вигляд 
«вусів» або «рогів» (мал. 1: 4). Рідше зустрічаються валики, що оперізують шию, 
валики й канелюри, що з'єднують вінця з вушками (мал. 4: 5). З 21 амфори лише 5 
позбавлені будь-якої орнаментації. І, нарешті, відомі різні типи власне буджацьких 
амфор – як приземкуватих, так і струнких пропорцій, з різними формами вушок.

Кубки досить різноманітні й мають різні розміри, деякі екземпляри доволі 
великі (мал. 5). Частина посудин має стрункі пропорції, оформлена відбитками 
шнура, які розміщено як на вінцях, так і на тулубі. Чаші й миски, здебільшого, мають 
пласке денце, неорнаментовані і не мають особливих відмінностей, хоча досить 
різноманітні за пропорціями й розмірами.

Глечики прикрашені шнуровою й рельєфною орнаментацією. Стилістично 
близькі два екземпляри, які, крім петлеподібних вух, мають наліплення: Тараклія 
16/5 (мал. 1: 12) та Струмок 1/3.

Рідкісні форми кераміки на пізньому етапі представлено аскосами двох 
типів: з округлим тулубом і асиметричною щодо нього шиєю та тулубом, за формою 
близьким до циліндра, й асиметричними щодо нього вінцями.

На пізньому етапі буджацьке населення встановило зв'язки з синхронними 
культурами Карпатського басейну. Імпорт (та імітації) в гончарному комплексі 
можуть бути співвіднесені з культурним горизонтом Зимнича, що зв'язує культури 
Чорнавода II і Глина III. До типу Глина Ян Махник відніс першу з виявлених у регіоні 
посудин цього типу – Глибоке 2/8 (мал. 1: 14) [10, p. 18-19]. Решта екземплярів 
подібні до неї, відрізняючись лише оформленням місця переходу від вінець  
до тулуба (зафіксовано нігтьові насічки й «горошинки» з глини).

Поодиноким екземпляром представлено асиметричну амфору, яку можна 
співвіднести з культурою Глина III-Шнекенберг з поховання Холмське 1/21. З цією 
ж культурою можна пов'язати й знахідки деяких кубків. Амфора із Саратени 2/10 
подібна до аналогічних посудин культури Шомодьвар-Вінковці [8, s. 251, аbb. 3: 16].

Дослідники відзначили можливі посередницькі функції населення Дністро-
Дунайського межиріччя в передачі культурних впливів, що походять з Карпатського 
ареалу, далі на схід [13].

Амфора з Кам'янки 3/14 (мал. 3: 5) має паралелі в культурі кулястих 
амфор і може бути датованою в межах 2500–2400 ВС, що вказує на продовження 
зв'язків з культурою кулястих амфор, але це лише одиничний випадок на цьому 
хронологічному етапі.

Пошук аналогій так званим «шнуровим» (або «овоїдним», «овальним») 
амфорам з поховань буджацької культури продемонстрував складність однозначного 
вирішення проблеми. Візуальне вивчення доступних екземплярів цього типу амфор 
дозволяє говорити про різні технологічні прийоми і, отже, про можливість різного 
походження деяких з них. Так, фрагмент посудини з Курчі 1/6 мав теракотовий колір  
і лискування. Щільний черепок, добре загладжену, іноді – лисковану поверхню 
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Мал. 5. 
Посуд з буджацьких поховань, який має паралелі в культурах шнурової кераміки.  
Глина, ліплення, шнуровий та ритований орнаменти. Мирне 1/12 (1); Бутор 9/3 (2);  

Трапівка 6/20 (3); Баштанівка 7/21 (4); Курчі 3/9 (5); Баштанівка 7/12 (6); Холодна Балка 1/13 (7);  
Трапівка 4/5 (8); Єфимівка 9/17 (9); Городнє III, 1/16 (10); Яськи 5/26 (11); Біляївка 1/32 (12);  

Молога 2/3 (13). ІІІ тисячоліття до н. е. [1]
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сірого кольору мають амфори з поховань Градешка 5/11, Яськи 5/26, Городнє III, 
к. 1. Інші ж екземпляри відрізняє жорстка поверхня й бежевий (Єфимівка 10/7) 
або рожевий (Острівне 2/2) колір поверхні. Одні амфори мають аналогії в кількох 
культурах (Чорнавода II, культура шнурової кераміки), зіставлення інших є досить 
умовним унаслідок наявних відмінностей. Ці типи амфор мають паралелі не лише 
в культурі шнурової кераміки, але й у культурах Карпатської улоговини – Мако 
(Казаклія 3/13; Трапівка, к. 1), у центральнобалканському ареалі – Вінковці (Саратени 
2/10). Досить рідко амфори видовжених пропорцій відомі і в комплексах культур 
шнурової кераміки. Проте форма тулуба амфори й стилістика її оформлення є 
важливою хронологічною ознакою. Амфори з подовженим тулубом є більш пізніми. 
Їх походження Мирослав Бухвальдек пов'язує з культурами Нижнього Дунаю, 
виділяючи «дунайський тип», для якого характерний і рельєфний (валиковий) 
орнамент, досить поширений у синхронних культурах Нижнього Подунав'я  
[5, s. 182]. Петро Влодарчак звернув увагу на той факт, що «овальні» амфори відомі 
з доби ранньої бронзи майже по всій зоні Балкано-Карпатського басейну, але  
в культурі шнурової кераміки виявлені тільки в регіонах, прилеглих до зон 
поширення ямної культури – в Придністров'ї та південних групах з Богемії, Моравії, 
Нижній Австрії. При цьому дослідник, виділяючи «дунайський шлях», відзначив  
і певний вплив ямної культури на складання деяких груп культури шнурової 
кераміки. Найбільше такий вплив проявився в моравській групі [17, s. 302].

Крім паралелей серед великих амфор, окремі елементи схожості 
простежуються і серед амфороподібних посудин. Стилістика посудини з Оланешть 
1/15 (мал. 4: 19) подібна до посуду середньонімецької групи культури шнурової 
кераміки. Її традиції простежуються в оформленні амфор з Градешки I, 5/1, 
Михайлівки 3/6, Нікольського 16/16. Посудина з поховання Пуркар 1/29 (мал. 
4: 15) схожа з посудиною з пізньошнурового поховання Вікторів, поховання 8*.  
Зі свого боку, вона проявляє схожість зі знахідкою, що походить з території Середньої 
Німеччини. Останню датовано в діапазоні 2600–2500 ВС: KI-4139, 3960 +85 bp  
[6, s. 296, abb. 3; 310, abb. 17]. Отже, цілком імовірним є  датування посудини  
з поховання Пуркар серединою – початком другої половини III тис. до н. е.

Орнамент у вигляді заштрихованих трикутників, відомий на «буджацьких 
банках» (Семенівка 8/18) (мал. 1: 3), має паралелі з посудиною з Середньої 
Німеччини, з пам’яток культури шнурової кераміки, що розташовані в районі Галле-
Заале [12, taf. 60: 7; 4, s. 133, abb.2] та в Богемії [4, s. 130, abb. 1], хоча поодинокі 
випадки знахідок посуду з подібною орнаментацією зафіксовано на Сокальському 
кряжі, де вони є імпортом. Вплив пізніх культур кола культури шнурової кераміки 
простежується на кубках з Баштанівки 7/12 (мал. 5: 6), Курчі 3/9 (мал. 5: 5), Єфимівки 
9/17 (мал. 5: 9). На місцеве їх виробництво вказує не тільки форма посудин, 
але й орнаментальні схеми з порушенням ритміки орнаменту, розчленування 
горизонтального фризу зиґзаґом. Але слід зазначити, що такі порушення стандартів 

* Курган, розташований біля с. Вікторів Івано-Франківській області, розкопано 1884 року. 
Матеріали зберігаються в Кракові, Польща [11, s. 69-72].
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зустрічаються на периферіях культури шнурової кераміки. Наприклад, подібні 
«нестандартні» мотиви з порушенням орнаментального ритму зафіксовано на 
кубку, що походить з Південно-Західної Німеччини (західна периферія культури 
шнурової кераміки) [6, taf. 10: 3].

Розгляд гончарного комплексу буджацької культури дозволяє виділити серії 
посуду, які є власною специфікою гончарного комплексу, а також ті, що виникли 
під впливом чужокультурного оточення; походження їх не пов'язане з місцевими 
традиціями й традиціями ямної культурно-історичної спільноти загалом. Відзначу 
також незначну кількість імпортного посуду; у своїй більшості посуд стилістично 
близький синхронним культурам, є імітацією або дериватом.

Вивчення витоків гончарних традицій дозволило охарактеризувати 
матеріальну культуру раннього й пізнього етапів буджацької культури. Відмінності 
між етапами пов'язані не тільки зі зміною культурної ситуації в Північно-Західному 
Причорномор'ї, а й зі зміною культурного оточення, і, відповідно, зі зміною 
характеру взаємозв'язків.
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CERAMICS OF THE BUDJAK CULTURE

Ceramics is the most significant marker of any archaeological culture. The Budjak culture of the North-
Western Black Sea region is a part of a Pit Grave cultural and historical community. It was separated by 
the researchers on the basis of the uniqueness of pottery. Features of the pottery complex allow not only 
to conduct cultural attribution of findings but to trace cultural ties, trade and exchange relations, and 
the mechanism of the beginning of innovations. Also it is possible to solve the problems of imports and 
imitations in pottery complex of the Budjak culture
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Подано результати апробації методів технологічного аналізу археологічної кераміки зрубної 
спільноти з поселення Мохнач-П на Сіверському Дінці. Застосовано методи візуального 
мікроскопічного аналізу, лабораторного випалювання та петрографічного аналізу. Значення 
результатів полягає у відпрацюванні елементів методики. З’ясовано характеристики сировини  
й формувальних мас п'яти посудин

[Одержано 01 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, доба бронзи, зрубна культура, 
кераміка, технологія, природничі методи, петрографія, пластична сировина, 
формувальна маса, Сіверський Донець

Д
ослідження поселення Мохнач-П, що входить до округи городища в с. Мохнач, 
у 2009, 2011 та 2014 роках провела Середньовічна експедиція Харківського 
національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди на чолі 

з Володимиром Колодою. Усього досліджено ~4000 м2 [8; 9; 10; 11]. У розкопі 1  
у південній частині поселення виявлено матеріали доби бронзи (розвинений етап 
зрубної культури, XVII–XVІ ст. до н. е.), докладний аналіз яких є предметом окремої 
публікації [12].

Під час обробки матеріалів автор провела апробацію методик дослідження 
технологічних аспектів виготовлення кераміки, що є предметом обговорення 
пропонованої статті зокрема.

За досить фрагментарними й нечисленними матеріалами досліджено 
аспекти технології виробництва кераміки на стадії підбору пластичної сировини  
й приготування формувальних мас.

Для технологічного аналізу було відібрано зразки від п'яти посудин,  
що являють собою різні морфологічні типи: 1) горщик, польовий № 291-2011  
(мал. 1: 1-3); 2) гострореберна (чи кубоподібна?) посудина, № 324-2011 (мал. 1: 4-6); 
3) відкрита банка, № 402-2011 (мал. 1: 7-9); 4) гострореберна чаша, № 299-2011 
(мал. 1: 10-12); 5) закрита банка, № 308-2011 (мал. 1: 13-15) (фотографії зроблено 
до відбору зразків; стрілками на малюнках зазначено місця їх відбору).

УДК 903.23"636/637"
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Мал. 1. 
Фрагменти кераміки з поселення Мохнач-П, відібрані для технологічного аналізу:  

1-3 – № 291-2011; 4-6 – № 324-2011; 7-9 – № 402-2011; 10-12 – № 299-2011; 13-15 – № 308-2011.  
Глина, ліплення, ритування. Мохнач, Зміївський район, Харківська область.  

Зрубна культурно-історична спільнота. XVII–XVІ ст. до н. е.  
Розкопки Володимира Колоди. Археологічна лабораторія Харківського національного  

педагогічного університету імені Григорія Сковороди.  
Фото і малюнок Анастасії Корохіної

Анастасія Корохіна
МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КЕРАМІКИ ДОБИ БРОНЗИ...
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Було застосовано такі методи: візуальний аналіз за допомогою 
стереоскопічного мікроскопа, лабораторне випалювання проб за методикою MGR-
аналізу (Matrix Group by Refiring Analysis) та петрографічний аналіз.

Візуальний аналіз із застосуванням стереоскопічного (бінокулярного) 
мікроскопа як археокерамологічний метод дослідження технології отримав найбільш 
ґрунтовний розвиток у межах методології «історико-культурного підходу» (школа 
Олександра Бобринського) [1; 2; 17]. Методика ґрунтується на спостереженнях 
ознак археологічної кераміки та еталонів, виготовлених під час експериментального 
моделювання, даних етнографії. У сфері інтерпретації підхід спрямовано на 
дослідження етнокультурних процесів.

Науковці висловлювали критику підходу, заснованого на візуальному 
аналізі, що ґрунтувалася на неповноті й неточності отримуваної інформації, 
об'єктивних обмеженнях в атрибуції характеристик пластичної сировини та умов 
випалювання [5, с. 157]. У зв’язку з цим зазначу, що, поступаючись у точності 
діагностики методам природничих наук, візуальний аналіз як складова комплексної 
методики все ж здатний суттєво доповнити дані щодо ідентифікації макроознак 
та залишається найбільш доступним методом технологічного аналізу кераміки  
на східноєвропейських теренах.

Спостереження проводилися під мікроскопом за свіжими зрізами та 
зламами оригінальних фрагментів, а також за зразками, які піддавали повторному 
випалюванню в муфельній печі. Зрізи перпендикулярні до осі посудин. Повторне 
випалювання здійснено в окислювальній статичній атмосфері, до кінцевої 
температури 800 °С, за швидкості нагрівання 200 °С/год., без витримки [1, с. 16]. 
Для перевірки спостережень було виготовлено експериментальні еталони із 
суміші вологої й сухої глини (як аналога низькотемпературного шамоту), остання –  
у розмірностях <0,5–1 мм, <0,5–2 мм, 1–2 мм та концентраціях 1:4, 1:5, 1:6.

MGR-аналіз (Matrix Group by Refiring Analysis) надає можливість визначити 
оригінальну температуру випалювання кераміки, а також відмінність джерел 
походження вихідної пластичної сировини, є частиною стратегії комплексного 
археометричного аналізу, розробленого Молгожатою Дашкевич, Євою Бобрик та 
Гервульфом Шнайдером (DBS research team) [19, p. 180-181,188; 20, p. 496-501; 21]. 
Метод досліджує термальну поведінку (стан поверхні, колір і відтінок) зразків до 
та після повторного випалювання в контрольованих умовах. Повний MGR-аналіз 
надає змогу вивчати оригінальну температуру випалювання кераміки, скорочений 
MGR-аналіз має на меті встановлення джерел походження пластичної сировини 
на основі порівняння типу матриці (інакше – «заповнювача», що складається  
з пелітової та алевритової частин пластичної сировини). Експериментальним 
шляхом з’ясовано, що відмінності в хімічному й мінералогічному складі матриці 
найкраще проявляються під час випалювання фрагментів за температур 1100-1200 °С  
[20, p. 500-501].

Згідно з вимогами методики, зразки товщиною близько 2 мм піддавали 
повторному випалюванню в муфельній печі. Зрізи перпендикулярні до осі посудин. 
Для визначення оригінальної температури випалювання здійснено повторне 
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випалювання чотирьох зразків (окрім № 324-2011*) в окислювальній статичній 
атмосфері до кінцевих температур 400, 500, 600, 700 °С (діапазон очікуваної 
оригінальної температури випалювання). У межах скороченого MGR-аналізу для 
встановлення типу матриці зразки всіх фрагментів випалювали за температур 1100, 
1150 і 1200 °С. Швидкість нагрівання становила 200 °С/год., з витримкою впродовж 
години та повільним остиганням.

Петрографічний аналіз є одним із найбільш вживаних точних методів 
дослідження кераміки на теренах Східної Європи та за кордоном [3; 4, с. 16-32; 5; 
6; 7; 14; 15; 18, p. 281-288; 19; 22; 23; 24, р. 376-382 та ін.]. Суть методу полягає в 
кристалооптичному дослідженні мінералів, уламків порід та пор у прозорих шліфах.

У технологічному аспекті археологічна кераміка є штучним силікатом, 
за структурою формально уподібнюючись до осадових порід типу кластолітів 
(пісковиків), від яких відрізняється за характером процесів утворення. Ще з 
1960-х років у східноєвропейській археології сформульовано вимогу до адаптації 
петрографічного методу до дослідження кераміки [13], відтак тривають спроби її 
вирішення [3; 4, с. 16-32; 5; 7]. Загальна методологічна вимога полягає в пошуку 
закономірностей проявів спостережуваних технологічних ознак та їх пояснення 
в руслі процесів розвитку давніх колективів, зокрема у виділенні результатів 
діяльності людини та впливу природного фактору за даними гончарної технології.

Існує проблема відсутності уніфікованої методики й процедури опису 
результатів петрографічного аналізу археологічної кераміки. Засновуючись на 
доробку попередників і загальних методичних рекомендаціях [15; 16; 24], аналіз 
проведено автором з урахуванням таких ознак:

1) характеристика матриці (частини черепка пелітової та алевритової 
фракцій): колір глинистої складової та структура глини; частка алевритової фракції  
у формувальній масі та її склад;

2) характеристика макродомішок (псамітової й гравелітової фракцій): частка 
й склад псамітової та гравелітової фракцій у фрагменті; частка окремих типів 
домішок у фрагментах (мінерали, шамот тощо); характеристика домішок за типами 
(сортованість, обкатаність тощо);

3) характеристика пор: форма, розмір, частка у фрагменті.
У цій роботі застосовано таку гранулометричну класифікацію кластичних 

домішок: 1) пелітова (глиниста) фракція – <0,01 мм; 2) алеврит – 0,01–0,1 мм; 3) пісок 
(псаміт) – 0,1–1 мм; 4) гравеліт – 1–2,5 мм.

Досліджувався один шліф від зразка № 299-2011 (мал. 1: 7-9). Петрографічний 
аналіз проведено автором на поляризаційному мікроскопі МІН-8.

Основна мета дослідження – відпрацювання елементів методики 
технологічного аналізу кераміки.

* Цей фрагмент не залучено до повного MGR-аналізу через його малу площу. Зразки від 
нього використано лише під час проведення скороченого MGR-аналізу.

Анастасія Корохіна
МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КЕРАМІКИ ДОБИ БРОНЗИ...
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Результати дослідження
Візуально ідентифіковані технологічні групи. Неозброєним оком з-поміж 

фрагментів гончарної колекції можна виділити дві групи за візуально виявленими 
характеристиками черепка:

• групу 1 складає більша частина колекції. Неміцні фрагменти з окатаною 
поверхнею, що часто поруйнована абразивною дією середовища. Зовні вони різних 
відтінків коричневого кольору, подекуди з сірими плямами. Внутрішні поверхні 
навпаки – частіше сірі, іноді – з освітленими ділянками (мал. 1: 1-3, 7-9, 10-12, 13-15). 
На зламі фрагменти темно-сірі або чорні – всередині та світлі – біля поверхонь. 
Товщина освітлених шарів – 0,1–0,3 см, що є ознакою нетривалої витримки за 
кінцевих температур. Межі між шарами нечіткі;

• група 2 – фрагмент гострореберної посудини (чи кубка?) (мал. 1: 4-6), що 
характеризується більш щільним черепком та більш міцними поверхнями. На зламі 
фрагмент чорний. На відміну від попередньої групи, освітлені шари біля поверхонь 
тонші (0,05 см) і мають чітку межу. Відрізняє фрагмент і незвичний для зрубної 
традиції стиль орнаментації.  

Мікроскопічний аналіз. Найкраще особливості різних станів сировини 
помітно за свіжими зрізами, а не за зламами. Характерно, що для деяких фрагментів 
шамот краще діагностувався за невипаленими зрізами, у той час як після повторного 
випалювання зливався кольором із формувальною масою. За характеристиками 
вихідної пластичної сировини можна виділити дві групи фрагментів:

• сировина 1 – озалізнена; черепок крихкий, шаруватий (іноді грудкуватий), 
насичений порожнинами. Природні непластичні домішки представлено піском, 
оолітами залізняку та округлими домішками чистої щільної глини; зрідка трапляються 
порожнини з відбитками рослинності. Ступінь насиченості піском – середня. Пісок 
прозорий, обкатаний, розміри не перевищують 0,3 мм. Залізняк – оолітовий, 
розмірами 0,2–2,2 мм, у досить помітній концентрації (2-3 зерна на кожен 1 см2).  
У невипалених свіжих зламах довкола зерен шамоту помітні залишки рідкої органіки 
у вигляді оранжевого нальоту (мал. 2: 1-4);

• сировина 2 – озалізнена глина; черепок помітно щільніший за попередню 
групу. Природні непластичні домішки – ті ж самі, що й для попередньої групи, 
відрізняються меншою концентрацією та розмірами. Ступінь насиченості піском – 
середній. Пісок прозорий, обкатаний, розміри зрідка перевищують 0,3 мм. Залізняк 
– оолітовий, розмірами не більше 0,3 мм, окремі зерна. У невипалених свіжих 
зламах в окремих випадках помітні залишки рідкої органіки у вигляді оранжевого 
нальоту (мал. 2: 5-6).

Навички приготування формувальних мас для всіх зразків пов’язані  
з введенням шамоту як спіснювача до вихідної пластичної сировини. Виділено два 
рецепти формувальних мас:

• рецепт 1: шамот розмірами 0,25–2,25 мм (крупний некалібрований),  
у концентрації приблизно 1:5 щодо вихідної пластичної сировини* (мал. 2: 1-4).  
У складі шамоту зафіксовано пісок, шамот та залізняк;

* Концентрацію визначено за експериментальною шкалою концентрації шамоту для вологої 
глини за середніми розмірами домішок [1, рис. 4а].
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Мал. 2. 
Зрізи кераміки (перпендикулярно до осі посудини): 1-2 – особливості сировини 1  

(фрагменти № 308-2011, 299-2011); 3 – сировина 1, формувальна маса 1, оригінальна температура 
випалювання (фрагмент № 291-2011); 4 – той самий зріз після повторного випалювання до 800 °С, 

без витримки (Ш – шамот у шамоті); 5 –  сировина 2, формувальна маса 2, оригінальна температура 
випалювання (фрагмент № 324-2011); 4 – той самий зріз після повторного випалювання  

до 800 °С, без витримки. Глина, ліплення, ритування. Поселення Мохнач-П. Мохнач, Зміївський район, 
Харківська область. Зрубна культурно-історична спільнота. XVII–XVІ ст. до н. е.  

Розкопки Володимира Колоди. Археологічна лабораторія Харківського національного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди. Фото Анастасії Корохіної

Анастасія Корохіна
МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КЕРАМІКИ ДОБИ БРОНЗИ...
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Мал. 3. 
Результати MGR-аналізу фрагментів глиняних виробів з поселення Мохнач-П.  

Глина, ліплення.  Мохнач, Зміївський район, Харківська область.  
Зрубна культурно-історична спільнота. XVII–XVІ ст. до н. е.  

Розкопки Володимира Колоди. Археологічна лабораторія Харківського національного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди. Фото Анастасії Корохіної. Публікуються вперше

оригінальний  
фрагмент        400 °С       500 °С       600 °С        700 °С       1100 °С       1150 °С       1200 °С

Таблиця 1. Технологічна характеристика зразків

№ зразка Група  
за характеристиками 
черепка (візуально)

Стан 
сировини

Рецепт 
формувальних 

мас

Тип  
за режимом 

випалювання

Тип 
матриці

291-2011 1 1 1 1 sovM

324-2011 2 2 2 ? sovM

402-2011 1 2 1 1 sovM

299-2011 1 1 1 1 sovM

308-2011 1 1 1 1 sovM
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Мал. 4. 
Шліф фрагмента № 299-2011 з поселення Мохнач-П у прохідному поляризованому світлі:  

1 – кластична домішка та пори у формувальній масі (1 ніколь);  
2 – дрібнозернистий кварцит (ніколі Х; на зерні – сторонній об'єкт у шліфі);  

3-5 – шамот (1 ніколь); 6 – текстурно виокремлене включення (ніколі Х).  
Глина,  ліплення, ритування. Мохнач, Зміївський район, Харківська область.  

Зрубна культурно-історична спільнота. XVII–XVІ ст. до н. е. Розкопки Володимира Колоди.  
Археологічна лабораторія Харківського національного педагогічного університету  

імені Григорія Сковороди. Фото Анастасії Корохіної

Анастасія Корохіна
МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КЕРАМІКИ ДОБИ БРОНЗИ...
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• рецепт 2: середні розміри домішок шамоту менші за попередню групу, 
розмірами 0,2–1,25 мм (середній некалібрований), так само в концентрації 
приблизно 1:5 щодо вихідної пластичної сировини (мал. 2: 5-6).

(Характеристику зразків за виділеними технологічними ознаками подано  
в таблиці 1).

MGR–аналіз. З’ясовано, що зразки № 291-2011, 402-2011, 299-2011 випалено 
в діапазоні температур 500-600 °С, № 308-2011 – в діапазоні 450-500 °С (мал. 3). 
За візуальними спостереженнями, випалювання проведено в окислювальній 
атмосфері, із короткою витримкою (режим 1).

За типом матриця виявилася ідентичною для всіх зразків – безкарбонатний, 
трохи оплавлений (sovM) (мал. 3). Отже, є підстави припустити місцеве виробництво 
всіх проаналізованих екземплярів. Можна припустити, що візуальна різниця між 
типами сировини 1:2 зумовлюється способами її обробки: у першому випадку, 
ймовірно, глина була недостатньо зволожена й вимішана.

Зважаючи на відмінності двох видів сировини за умов ідентичності матриці, 
можна висловити здогад про спеціальну механічну обробку сировини 2, що 
зумовила майже повне усунення пористості й зменшення дисперсності пластичної 
сировини.

Петрографічний аналіз. Шліф № 299-2011.
Характеристика матриці. В одному ніколі колір глинистої складової 

– темно-бурий (майже чорний). За мікроструктурою глина визначається як 
алевропсамітопелітова (мал. 4: 1).

Кластичні домішки представлено уламковими породами й шамотом. Загальна 
частка кластичних домішок у формувальній масі – близько 15 %, алевриту (0,01– 
0,05 мм) – близько 10 %, піску (0,05–1 мм) – близько 5 %. Гравелітову фракцію  
(1–2,5 мм) становлять окремі домішки (шамот).

Алевритова фракція представлена кварцом та акцесорними домішками 
польових шпатів і мусковіту; пелітова – кварцом, кварцитом та шамотом; гравелітова 
– шамотом. Частка мінеральних домішок у шліфі – близько 10 %, шамоту – 5 %.

За складом уламкова порода визначається як кварцова. Сортованість 
середня (псаміто-алевритовий пісок). Ступінь обкочування піску (за коефіцієнтом 
обкочування) – середній. Кварц – ізометричної та призматичної форми, різного 
ступеня обкочування. Характеризується прямим чи хвильовим погасанням, 
наявністю окремих зерен агрегатів (мал. 4: 2). 

Шамот в одному ніколі вирізняється на фоні глинистої складової більш 
світлим (бурим) кольором, аморфізований, виокремлюється по контуру тріщинами  
(мал. 4: 3-6). Окремі частки – майже чорного кольору, вирізняються завдяки 
тріщинам (мал. 4: 5). Форма – ізометрична, для зерен гравелітової фракції – 
аморфна, тоді як зерна псамітової фракції краще обкочені. Сортованість шамоту 
– середня. Максимальна розмірність зерен у шліфі – 1,2 мм.

У складі шамоту трапляються уламкові породи алевритової й псамітової 
фракцій [кварц, слюда (?), рудні ооліти й насичені залізом згустки (мал. 4: 



87Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

4-5), шамот]. Помітні текстурно виокремлені в матриці включення із більшою 
концентрацією алевриту (мал. 4: 6).

Шамот у шамоті має вигляд чорних ділянок, виокремлених тріщинами, 
на фоні бурої формувальної маси, що також містить пісок псаміто-алевритової 
розмірності (мал. 4: 4). В окремих зернах шамоту, що мають чорний колір, домішки 
шамоту навпаки – світліші (мал. 4: 5).

Пори у формувальній масі видовжені (до 2 мм) та ізометричні, приблизно  
в рівній кількості, переважно закриті. Частка пор у шліфі – 5-10 %. Характерні тріщини 
довкола домішок шамоту.

Наразі основне значення проведеного технологічного аналізу полягає  
у відпрацювання елементів методики. Малочисельність добірки не дозволяє зробити 
узагальнення, хоча результати містять інформацію, що може бути використана  
в процесі розширених досліджень.

Зокрема, привертає увагу відмінність за технологічними показниками 
(спосіб обробки пластичної сировини, гранулометричний склад спіснювача) зразка  
№ 324–2011. Останній візуально сприймається як кращий за характеристиками 
черепка та вирізняється особливостями стилю орнаментації, що ймовірно вказує 
на вплив традицій східної зони зрубно-андронівського світу. Водночас, тип матриці 
засвідчує його місцеве виробництво.

Дослідження технології виробництва кераміки має незаперечні перспективи, 
сприяючи вимозі комплексного аналізу археологічних джерел та суттєво 
розширюючи їхні інформативні можливості. Наразі вітчизняна археокерамологія 
стикається з завданням відпрацювання методів та методик технологічного аналізу, 
забезпечення необхідною для цього технічною базою.
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Подано аналіз імпортного посуду з розкопок Циркунівського городища, що за основними 
ознаками відповідає гончарній традиції меотів          

  [Одержано 06 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, кераміка, гончарний посуд, 
меоти, скіфський час, сарматська доба, Лісостеп

Н
ині сіра кераміка, виготовлена на гончарному крузі, що за своєю морфологією 
знаходить аналогії серед старожитностей меотів Дону й Кубані, у межах 
Лісостепу представлена тільки в матеріалах розкопок Циркунівського 

городища. Уперше ці матеріали зацікавили Бориса Шрамка – дослідника, що 
здійснив перші розкопки на пам’ятці. Ще під час шурфування й збору підйомних 
матеріалів упродовж 1951–1952 років було знайдено уламки сірого посуду, 
виготовленого на гончарному крузі: стінки, фрагмент шиї глечика, верхню частину 
миски. Уже тоді артефакти викликали зацікавленість автора розкопок, який навів 
їм аналогії кераміки в меото-сарматських старожитностях III – початку I ст. до н. е.  
[9, с. 108]. Утім, надалі в науковій літературі їм не було приділено уваги, незважаючи 
на те, що під час розкопок 1961–1962 років на Циркунівському городищі подібні 
артефакти також було знайдено [10; 11].

Загалом, за тринадцять польових сезонів розкопок на Циркунівському 
городищі (1961, 1962, 2005, 2007–2011, 2013–2017) утворилася значна колекція 
фрагментів сірого посуду, виготовленого на гончарному крузі, яка є важливим 
джерелом реконструкції подій кінця скіфської – початку сарматської доби  
в лісостеповій частині басейну Сіверського Дінця. Уся кераміка фрагментарна  
й складається здебільшого з уламків стінок посудин. У меншій кількості представлено 
вінця й нижні частини з денцем, вушка. За деякими уламками вдалося зібрати великі 
фрагменти верхніх частин, що дають уявлення про розміри й морфологію посудин.

Фрагменти такого посуду трапляються в межах усього городища, а не 
локально лише в одній його частині. Їх зафіксовано у всіх розкопах, які досліджено 
значною площею (розкопи 6, 7, 8, 10, 12, 13, та I–II нумерації Бориса Шрамка).
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Мал. 1. 
Фрагменти сірого посуду, виготовленого на гончарному крузі,   

з розкопок Циркунівського городища: 1-3 – горщики; 4-7 – глечики; 8-11 – миски; 12 – мисочка; 13-16 – 
стінки; 17-22 – денця; 23 – копитця («піддона»).  

Глина, гончарний круг, лискування, ритування. Харківщина. Меоти. III–I ст. до н. е.  
Розкопки Бориса Шрамка, Дениса Гречка, Костянтина Пеляшенка.  
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За інформативними частинами можна виокремити кілька груп гончарного 
посуду.

Фрагментами верхніх частин трьох посудин представлено горщики. Вони 
мають різний профіль тулуба. Один слабко профільований, має рельєфний 
пружкоподібний горизонтальний виступ на плечах і лискований орнамент під 
ним у вигляді зиґзаґу (мал. 1: 2). Інший горщик має виражені вінця й округлі плечі  
(мал. 1: 3). Третій горщик – з потовщеними вінцями й сильно профільованим 
тулубом, за пропорціями більше схожий на тарну посудину. Він також, як і перший, 
має пружкоподібний горизонтальний виступ на плечах (мал. 1: 1). Ще один фрагмент 
дуже дрібний для визначення його профілю.

Трьома фрагментами верхніх частин представлено глечики. Усі вони мають 
потовщений, трикутникоподібної форми край вінець, що мали діаметр 14-15 см  
(мал. 1: 4-6). Фрагмент одного глека зберігся до початку плечей. Він має 
пружкоподібний горизонтальний виступ. Вухо, що кріпиться від шиї до тулуба, 
має видовжену в розрізі форму з широким повздовжнім жолобом у центрі  
(мал. 1: 6). Також знайдено овальне в перетині вухо з частиною стінки від глечика, 
виготовленого на гончарному крузі (мал. 1: 7).

Миски представлено чотирма екземплярами. Профілі трьох з них зібрано 
з кількох фрагментів. Усі миски мають потовщені вінця й згладжене ребро в місці 
найбільшого діаметра тулуба (мал. 1: 8-11). Діаметр вінець мисок – від 18 до 32 см.

Одним фрагментом представлено невелику мисочку з діаметром вінець 11 
см, яку могли використовувати як посудину для пиття. Вона, як і миски, має виражені 
відігнуті вінця (мал. 1: 12).

У колекції також знаходяться денця посудин, які за формою можна 
розділити на два варіанти: пласкі денця та денця на високому кільцевому піддоні  
(мал. 1: 17-22). Знайдено також високий копитець («піддон») від чаші, що має  
в нижній частині горизонтальне пружкоподібне потовщення (мал. 1: 23). Діаметри 
денець складають від 7 до 11 см.

Більшість фрагментів стінок неорнаментовані. Лише кілька уламків 
прикрашено ритованими горизонтальними лініями, нанесеними хаотично; деякі 
з них перетинаються (мал. 1: 15-16). Два фрагменти стінок мають чітко виражене 
ребро, що вказує на те, що серед гончарного набору також могли бути посудини  
з тулубом біконічної форми (мал. 1: 13-14).

Хоча кераміка, про яку йде мова, традиційно об’єднується під загальною 
назвою «сіроглиняна», фрагменти, виявлені на Циркунівському городищі, 
вирізняються за кольором черепка, домішками, характером обробки поверхні. 
Більшість посудин було виготовлено з більш якісної глини з дрібними домішками 
піску й мають добре загладжену або лисковану поверхню, на деяких уламках 
зафіксовано ангобування. Проте є фрагменти з грубими домішками жорстви й 
крупнозернистого піску, поверхня яких шерехата. Унаслідок випалювання більшість 
фрагментів мають світло-сірі відтінки черепка, іноді колір нерівномірний і навіть 
має світло-брунатні відтінки. Незначна частина фрагментів має темно-сірий колір. 
Дослідження складу формувальної маси, особливостей випалювання, техніки 
формування потребує використання петрографічного, хімічного, мікроскопічного 
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методів з обов’язковим зіставленням результатів з колекціями пам’яток тих регіонів, 
де таку кераміку виготовляли.

У стратиграфічному відношенні, фрагменти сірого посуду, виготовленого на 
гончарному крузі, фіксуються на різних глибинах культурного шару від 0,10 до 0,40 м 
разом з місцевим ліпленим посудом та іншими предметами матеріальної культури 
скіфського часу. Тільки одного разу (в ямі № 7 розкопу 10) фрагменти стінки й вінець 
глечика було виявлено у верхньому заповненні разом з розвалами кількох ліплених 
горщиків. Датуючих предметів у комплексі не виявлено, проте на самому дні було 
знайдено неповний розвал маленького глечика (курильниці), орнаментованого 
вертикальними наліпленими пружками. У датованих комплексах глечики з подібною 
орнаментацією зафіксовано на городищі разом з античними матеріалами кінця IV – 
початку ІІІ ст. до н. е., що вказує на відносну нижню хронологічну межу надходження 
імпорту сірого посуду, виготовленого на гончарному крузі. 

Морфологічні ознаки розглянутої кераміки знаходять аналогії серед 
меотського (або меото-сарматського) посуду, виготовленого на гончарному крузі. 
Поява традиції виготовлення такого посуду в меотів дослідники визначають у рамках 
другої чверті – середини V ст. до н. е. [5, с. 26-28]. Глечики й миски, аналогічні 
фрагментам, знайденим на Циркунівському городищі, широко представлені  
в поховальних комплексах правого берега Кубані, починаючи з ІІІ ст. до н. е.  
[6, с. 337]. Проте в сарматів ця кераміка з’явилася дещо пізніше – тільки в ІІ–І ст. 
до н. е. [1, с. 77]. Зокрема, миски відомі в сарматських комплексах Передкавказзя 
другої половини ІІ – середини І ст. до н.е. [1, табл. 62]. У межиріччі Дніпра й Дону 
меотська кераміка, виготовлена на гончарному крузі, представлена в сарматських 
похованнях ІІ–І ст. до н. е. [4, табл. 6; 3, с. 49, 50, рис. 9: 14, 12; 1, табл. 63]. У Лісостепу 
аналогічна кераміка презентована тільки на пам’ятках Подоння, де її виявлено на 
городищах і в похованнях, датованих уже першими століттями нашої ери [7, с. 187, 
рис. 36; с. 189, рис. 38; с. 190, рис. 39; с. 209, рис. 58]. Загалом, хронологічні рамки 
побутування такого посуду досить широкі, а проблему його різномаїття й складності 
хронологічного розмежування вже неодноразово порушували дослідники [2, с. 17].

Отже, ця група артефактів не може виступати в ролі хроноіндикаторів,  
а дату надходження імпортного посуду на Циркунівське городище слід визначати 
за контекстом інших археологічних матеріалів, що походять з пам’ятки. Серед 
таких є предмети, які належать до фіналу скіфської й початку сарматської доби: 
залізна фібула середньолатенської схеми, бронзове кільце з одним рядом круглих 
виступів, залізний поясний гачок, черешкове трилопатеве вістря стріли, залізні 
пряжки, фрагменти античних амфор. Усі ці знахідки вміщаються в хронологічний 
діапазон кінця IV–І ст. до н. е. Саме цим часом, вважаю, слід визначити надходження 
досліджуваного посуду на Циркунівське городище.

Більш складним виявилося питання про шляхи надходження кераміки на 
городище. Гончарні вироби меотів користувалися попитом у сусідніх варварських 
племен, серед яких найбільшого поширення набули в сарматів. Водночас побутує 
думка, що зв’язки племен Дніпровського Лісостепового Лівобережжя з меотськими 
племенами Кубані мали місце з архаїчного періоду [8, c. 232-237]. Утім, загальний 
контекст предметів матеріальної культури схиляє до думки, що виготовлений  
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МЕОТСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ІМПОРТ У МАТЕРІАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ...
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The analysis of imported earthenware from the excavations of the ancient settlement Tsyrkuny, which 
according to the main characteristics belongs to the pottery tradition of the Maeotians
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на гончарному крузі посуд поступав на городище не з самими носіями гончарних 
традицій – меотами, а з новими хвилями кочівників з південного сходу (Нижнього 
Подоння й Прикубання), серед яких могли бути пізні савромати, сірмати, сіраки, 
сармати, не є винятком і пізні скіфи.
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Уведено в науковий обіг інформацію про результати досліджень поховання 103, виявленого 
на Шишацькому могильнику черняхівської культури (смт Шишаки, Полтавщина). У цій могилі 
було знайдено лише один глиняний горщик, виготовлений на гончарному крузі, що нечасто 
фіксується в поховальному обряді черняхівських племен. За загальним датуванням пам’ятки 
поховання 103 можна попередньо віднести до другої половини IV – початку V століття

 [Одержано 12 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, Шишацький могильник, 
черняхівська культура, горщик, поховання, поховальний інвентар

З 2009 року на Шишацькому могильнику черняхівської культури, що 
в Полтавщині, проводяться археологічні розкопки. Станом на 2017 рік 
досліджено понад 150 поховань черняхівської культури [8-10]. 
2014 року розкопки продовжилися, як і в попередні сезони, на площі,  

де раніше провела роботи землерийна техніка нині не функціонуючого Шишацького 
цегельного заводу. Зважаючи на ці обставини, зафіксовано майже повну відсутність, 
унаслідок знищення, культурних нашарувань. Лише північно-західна ділянка 
майданчика зберегла частину поруйнованого й частково перевідкладеного 
культурного шару.
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Мал. 1.
 Поховання 103 Шишацького могильника (1) та горщик, знайдений у ньому (2).  

Глина, гончарний круг, ритування (2). Шишаки, Полтавщина.  
Черняхівська культура. Друга половина ІV – початок V століття.  

Малюнок Романа Рейди. Публікується вперше 
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Заодно з іншими могилами було досліджено поховання дорослої людини, 
якому присвоєно номер 103 (мал. 1: 1). Його виявлено в північно-східній частині 
розкопу, на ділянці східного краю самого могильника.

Захоронення здійснено у видовженій ямі неправильної форми, розширеної 
в північній і звуженої в південній своїй частині. Максимальна довжина ями склала 
1,74 м, максимальна ширина – 0,6 м. Стінки ями вертикальні, простежуються на 
висоту від 0,06 до 0,14 м.

Поховання виявлено на глибині 1,35 м від рівня сучасної денної поверхні. 
Кістяк був орієнтований головою в північному напрямку. Небіжчика було покладено 
у випростаному стані на спину. Кістки хребта й тазові з нижніми кінцівками 
утворювали між собою невеликий, проте помітний кут. Череп небіжчика було дещо 
розвернуто від осі хребців у східному напрямку. Кістки нижніх кінцівок розміщено 
паралельно, близько одна від одної. Кістки верхніх кінцівок випростані, у відносно 
вільному (не стиснутому) стані.

Зафіксований нами невеликий кут між верхньою й нижньою частинами 
посткраніального скелета, а також помітний нахил кістяка в східному напрямку може 
бути пояснений, на наш погляд, необхідністю розміщення в ямі супроводу, для чого 
верхню частину небіжчика і було дещо зміщено. 

Поряд з правим плечем небіжчика було розміщено горщик, виготовлений на 
гончарному крузі (мал. 1: 1-2). Навколо посудини й під нею виявлено кістки тварини, 
що являли собою, вочевидь, залишки супровідної їжі. Ємність, в якій знаходилася ця 
їжа, не зафіксовано. Кістки й горщик розміщені впритул до тіла небіжчика, займаючи 
північно-західний край поховальної ями.

Інвентар – горщик сірого кольору з коричневими плямами (мал. 1: 2). 
Верх вінець загострений, має закраїни, на плечах дві концентричні лінії, сліди 
витягування. На денці посудина має сліди від заглибини. Усередині й зовні горщика 
помітні сліди сажі. Висота посудини – 13,0 см; діаметр вінець – 10,0 см; діаметр 
тулуба – 13,0 см; діаметр денця – 5,5 см.

Кістки тварини в похованні 103 можуть свідчити про сармато-аланські 
впливи на поховальний обряд носіїв Шишацького могильника. Імовірно, деякі 
кочівники були інкорпоровані до місцевої общини. Це можна зафіксувати й на інших 
черняхівських некрополях із Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.

Цікавим видався сам факт виявлення в похованні, орієнтованого в північному 
напрямку, лише однієї супровідної посудини. Північноорієнтовані поховання, за 
умови розміщення в них супровідного посуду, зазвичай, містять більшу кількість 
екземплярів. Розглянувши публікації окремих могильників черняхівської культури, 
ми виявили, що північні поховання з однією посудиною відомі на таких пам’ятках, 
як Компанійці (поховання 55) [5 с. 109], Лохвицький могильник (поховання 12)  
[1, с. 92-93], Успенка (поховання 1629, 1651) [5, с. 103-105], могильник біля хутора 
Одая (поховання 12, 22) [6, с. 13, 16], Ружичанський могильник (поховання 17, 
19, 55) [3, с. 116-117, 123-124], Косановський могильник (поховання 4) [4, с. 86], 
Раковецький могильник (поховання 2) [2, с. 144-145], Велика Бугаївка (поховання 
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146) [7, с. 57-58]. До уваги було взято комплекси, які не зазнали грабунку, ритуальних 
чи інших помітних руйнувань.

Здебільшого як поховальний інвентар використовували горщик, проте 
трапляються й інші форми: миски (Ружичанка, поховання 17; 55), вази (Лохвиця, 
поховання 12), глечики (Одая, поховання 22). Трапляються як дорослі, так і дитячі 
поховання з однією посудиною. У наведених прикладах найчастіше посудина 
знаходилася праворуч від голови (Шишаки, поховання 103; Успенка, поховання 
1651; Одая, поховання 12), проте є й інші локації: правіше й дещо вище від 
голови (Велика Бугаївка, поховання 146), ліворуч від голови покійного (Косанове, 
поховання 4), біля лівого плеча (Компанійці, поховання 55), біля лівої руки 
(Раковецький могильник, поховання 2), біля правої руки (Ружичанка, поховання 
19), у правій руці (Ружичанка, поховання 55), у ногах – у ділянці лівої ноги, нижче 
коліна (Успенка, поховання 1629), у ділянці правого коліна (Одая, поховання 22), 
під лівою ногою (Ружичанка, поховання 17). Зважаючи на те, що частина північних 
поховань з однією посудиною могла бути зруйнованою унаслідок тих чи інших 
подій або ритуалів, можемо висловити деякі попередні припущення. 

Назагал, за нашими спостереженнями, для поховань черняхівської культури, 
орієнтованих головою в північному (з можливими відхиленнями) напрямку, більш 
характерними є два інших варіанти: 1) узагалі не включають посуду (принаймі 
глиняного, скляного або металевого; щодо дерев’яного щось певне стверджувати 
складно); 2) включають дві посудини супроводу (наприклад, горщик і миску 
(найчастіше); миску й кубок тощо). Обидва ці варіанти є помітно частішими на 
черняхівських могильниках, тоді як варіант з однією посудиною є порівняно 
рідкісним. Водночас поховання з однією посудиною (щоправда, часто цією 
посудиною був кубок) – достатньо характерне явище в черняхівській культурі для 
поховань західної орієнтації.

З наведених прикладів поховань, що містили одну глиняну посудину, можна 
попередньо стверджувати, що місце розташування самих посудин у похованнях 
тяжіло все-таки до верхньої частини тулуба й помітно до правого його боку. 
Номенклатура посудин вказує на те, що їх тип не набув принципового значення, 
а наявність у могилі була швидше символічною, ніж символічно-функціональною. 
Саме ж поховання 103 можна датувати кінцем другою половиною IV – початком  
V століття. 
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THE BURIAL 103 OF THE SYSHAKY CEMETERY OF THE CHERNYAKHIV CULTURE

The article deals with introduction of the information about the results of researches of the burial 
103 which was found at Shyshaky cemetery of Chernyakhiv culture (village of Shyshaky, Poltava region) 
into scientific use.  In this grave only one pot made with the help of potter’s wheel was found. Such 
phenomenon is not often fixed in funeral rites of the Chernyakhiv tribes. According to general dating  
of this site, the burial 103 can be previously dated from the late 4th – early 5th centuries AD
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Розглянуто типологію боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони, які є важливим 
джерелом вивчення релігійного світогляду мешканців Боспору. Виокремлено три групи: об'ємні 
фігурки, протоми-бюсти, протоми-півфігури. Кожна з цих груп має свою власну типологію, яку 
представлено в статті            

    [Одержано 12 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, Боспор, теракоти, протоми, 
об'ємні фігурки, типологія, Деметра, Кора-Персефона

Д
авньогрецькі теракотові статуетки є одним із джерел для вивчення 
особливостей релігійного світогляду мешканців Боспорської держави. Вони 
відображали певні вірування, пов'язані з різними культами, втілювали 

міфологічні образи, являли собою одне з унікальних явищ найдавнішого мистецтва 
й художнього ремесла.

На території Боспорського царства теракоти Деметри та Кори-Персефони –  
як імпортні, так і місцеві – знаходять під час розкопок міських і сільських святилищ, 
некрополів, майстерень коропластів і приватних будинків. Найчастіше вони є 
єдиним джерелом, яке дозволяє визначити сакральну належність археологічного 
комплексу.

Археологічні дослідження останніх десятиліть у містах і сільських поселеннях 
Боспору істотно розширили базу джерел. У зв'язку з цим, є сенс провести 
типологічний аналіз відомих нині теракот, пов'язаних із культом Деметри. 

У практиці елевсінських містерій ці богині ототожнювалися одна з одною 
й іменувалися «дві богині». Тому в античній іконографії склалося зображення 
Деметри та Кори схожими, лише з деякими відмінностями. Така традиція ускладнює 
можливість точної ідентифікації теракот, які належать до землеробського культу. 
Вивченню боспорських зображень Деметри та Кори присвятили свої дослідження 
Олексій Завойкін, Анна Русяєва, Тетяна Ільїна, Сергій Саприкін та інші. У своїх статтях 
вони давали стислу характеристику культу Деметри або окремим його проявам, 
публікували нові статуетки й протоми, пов’язані з елевсінськими богинями. Тому 
питання типології боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони є актуальним.

УДК 904-033.6(3)
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Найбільш прийнятним і раціональним є сюжетно-морфологічний принцип 
типології боспорської коропластики, яка зображує Деметру й Кору з урахуванням 
хронологічних ознак. Оскільки весь масив теракотової пластики можна поділити на 
об’ємні статуетки, протоми-бюсти й протоми-півфігури, то буде логічним на цьому 
побудувати типологію, адже кожна з цих груп має свої типоутворюючі ознаки. 
Враховуючи корінні відмінності між трьома групами, доречно окремо подати три 
групи – об'ємних статуеток, протом-бюстів та протом-півфігур.

Для полегшення оперування даними в подальшому під час опису застосовано 
індексацію таксономічних одиниць: римською цифрою позначено належність до 
групи, латинською літерою – до типу, арабською цифрою – до варіанта. 

Першу групу складають боспорські об’ємні зображення. За морфологічними 
ознаками цю групу можна поділити на два типи: богиня, що сидить (богиня на 
троні) та богиня, що стоїть. Такі ж саме типи виокремила Анна Русяєва серед теракот 
елевсінських богинь, знайдених у Північно-Західному Причорномор’ї [13, с. 29-44].

Наступний, нижчий таксономічний рівень – варіанти. Кожен тип поділяється 
за кількістю фігур у композиції на три варіанти: одиночні, парні та групові статуетки. 
Кожен варіант має свої власні різновиди, пов’язані з розвитком коропластики в часі 
або сюжетними особливостями.

Богиня, що стоїть (І.A) Тип «богиня, що стоїть» з’явився в коропластиці під 
впливом великих скульптурних виробів. Зображення людини, що стоїть, було дуже 
поширене в античній скульптурі й теракоті. Щодо трактування цих образів існували 
деякі труднощі. Так, спочатку архаїчні статуетки людини, що стоїть, відносили  
до жіночих образів. Нині основна проблема полягає в інтерпретації образу, тому що 
ці статуетки найбільш наближені до побутових і не завжди є можливість виявити 
серед них зображення богині. Крім того, ці статуетки, як і статуетки богині на троні, 
усередині є порожнистими, що робить їх більш крихкими. Тому більшість статуеток 
збереглися до нашого часу пошкодженими, що також утруднює віднесення їх  
до конкретного типу.

Одиночні статуетки (І.A.1). Здебільшого, це – зображення Кори. Вона 
може бути зображена як з предметом у руках, так і без нього. Подібний варіант 
набув поширення в Аттиці, Родосі та інших культурних центрах Давньої Греції [13, 
с. 44]. Прикладом таких теракот на Боспорі може бути одиночна статуетка Кори  
з Пантікапею, яка зображує дівчину з вінком у руці та калафом на голові. Цей виріб 
коринфського виробництва датовано кінцем VI ст. до н. е. Виготовлено в однобічній 
формі [3, с. 16, табл. 3: 1]. Серединою VI ст. до н. е. датовано статуетку Кори,  
що стоїть, з архаїчного будинку Тірітаки [11, с. 29]. До кінця VI – початку V ст. до н. е. 
відноситься фігурка Кори, знайдена поблизу Журавок (у сільській окрузі Феодосії). 
У зігнутій руці богині знаходиться предмет, можливо, квітка [12, с. 170]. Зображення 
Кори в такій позі, можливо, пов’язане з міфологією: Кора-Персефона збирала квіти  
в момент викрадення; Кора виходить з підземного царства та повертається  
до матері. Що стосується елліністичних теракот, то здебільшого їх інтерпретують  
як жінку, що стоїть, і вони є дуже близькими до побутових теракот. Тому лише деякі 
з цих виробів умовно можна інтерпретувати як богиню.

Ганна Вахрамеєва
ТИПОЛОГІЯ БОСПОРСЬКИХ ТЕРАКОТ ДЕМЕТРИ ТА КОРИ-ПЕРСЕФОНИ (VІ–І СТ. ДО Н. Е.)
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Парні статуетки (І.A.2). Для виробів кінця V – початку IV ст. до н. е. 
характерними є статуетки Деметри з дочкою Корою. Вони також беруть свій початок 
від храмової скульптури [5, с. 46]. Цей варіант з’явився на Боспорі майже одночасно з 
Грецією [13, с. 44-45]. Його представлено двома різновидами. Перший – це Деметра 
з маленькою Корою. Деметра стоїть, однією рукою підтримує Кору, яка сидить  
на плечі, іншою – тримає її за руку. У Деметри пряме коротке волосся; у Кори на 
голові калаф, а волосся локонами спускається на плечі. Вони одягнені в хітони 
та гіматії, які закривають ноги. Теракота вкрита білим облицюванням, на волоссі 
обох фігур – червоно-коричнева фарба. Статуетка порожниста, знизу відкрита; 
виготовлена у двостулковій формі; на зворотному гладкому боці є прямокутний 
отвір [3, с. 17, табл. 5: 3]. Схожу аттичну теракоту того ж часу знайдено у Фанагорії 
[4, с. 24, табл. 19: 5]. Для тогочасних теракот є характерним зображення маленької 
Кори в дорослих пропорціях. Це пов’язано з тим, що в V ст. до н. е. давньогрецькі 
майстри ще не розробили дитячі пропорції [5, с. 47].

Існували також парні фігурки, де Кору зображено дорослою. У святилищі 
елевсінських богинь «Берегове 4» знайдено парну статуетку богинь [9, с. 262]. 
Зображення двох дорослих богинь відповідає традиціям елевсінських містерій, 
які присвячено саме трагедії розлучення та щастю повернення дочки до матері. 
Нерідко в елевсінській традиції богинь не розділяють, а присвячують молитви  
та жертви Двом Богиням (Богиням, Матері та Дочці, Елевсінським богиням), тобто 
не зазначаючи їх імен.

Групові статуетки (І.A.3). Насамперед, слід зазначити, що групові статуетки 
є дуже рідкісними знахідками. Можливо, що вони виходили за межі загально-
полісних іконографічних традиції. Анна Русяєва вважає, що це зумовлено складністю 
технології виготовлення таких теракот [13, с. 44]. На Боспорі прикладом такого 
витвору може бути теракота з Феодосії V ст. до н. е., яка зображує Деметру  
з Корою і Плутосом / Іакхом з крилами за плечима. Дитяча фігура – в плащі,  
з довгим кучерявим волоссям і з крилами на плечах. Жінки одягнені в довгі хітони  
й покривала, які спускаються з голови й підкреслюють контури тіла. Волосся  
з прямим проділом, суворі риси обличчя, рухи передано у вільній манері. Група 
стоїть на масивній чотирикутній підставці [2, с. 80, табл. 23: 5]. Іакх вважався сином 
Деметри та Зевса й відігравав важливу роль в елевсінських містеріях [15, с. 63].

Богиня на троні (I.B) Одиночні статуетки (I.B.1). Тип «богиня на троні»  
в урочистій позі був широко відомий упродовж архаїчного періоду в Іонії, Родосі, 
Самосі та дещо пізніше – поширений в Аттиці. Багато дослідників відзначають 
зв'язок цих статуеток з монументальними скульптурами, наприклад, статуями 
Бранхідов з Корінфа або архаїчними жіночими статуями з Мілета [13, с. 29].

До варіанта одиночної богині на троні належить одна з найдавніших теракот, 
яку було знайдено на Боспорі. Датовано її серединою VI ст. до н. е. і знайдено під час 
розкопок архаїчного будинку на Тиритаці. Богиня сидить на простому, позбавленому 
будь-яких прикрас троні з високою спинкою, ноги поставлені на низьку лавочку. 
Одягнена богиня в довгий хітон; на голову накинуте покривало, що спускається 
на плечі, поверх покривала – високий головний убір. Лікті симетрично опущених 
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донизу рук щільно притиснуті до тулуба, кисті спочивають на колінах. Обличчя 
сформоване в типовій для архаїки манері: архаїчна посмішка, на вирячених очах не 
позначено вій (останні, ймовірно, були виділені малюнком) [11, с. 27; 6, с. 300-317; 
7, с. 125, табл. 1: б].

Попри загальний тип, теракоти мають свої відмінні риси. Архаїчні статуетки 
богині на троні позбавлені зайвих деталей. Прикладом є родоська статуетка богині 
на троні, яку знайдено під час розкопок Фанагорії 1954 року і датовано VI ст. до 
н. е.: руки богині на колінах, ноги на лавочці; з голови спускається покривало, що 
закриває фігуру. Виготовлена фігурка з двох половин, усередині порожниста, знизу 
відкрита. На голові та руках – сліди червоної фарби, під очима й на троні – чорної 
[4, с. 22, табл. 17: 1; 11, табл. 1: 2].

Подекуди відрізняється конструкція трону – з високою спинкою, без спинки. 
У деяких теракотах трон має виступ, як, наприклад, у німфейської богині на троні: 
руки Деметри на колінах, ноги на маленькій лавочці; трон низький і широкий,  
з двома виступами на спинці [2, с. 85, табл. 28: 4]. Спинка трону може бути також 
з подвійними виступами, як у статуетки з Пантікапею: трон широкий з подвійними 
виступами на кутах спинки [3, с. 17, табл. 5: 14]. Також трон може бути без виступу, 
як, наприклад, у статуетки зі Завітного V: тут трон зливається з тілом богині.  
На збереженій правій частині статуетки рельєфно виділяється права рука, що лежить 
на колінах [18, с. 121-128, рис. 1: 4; 17]. Датовано цей тип VI – початком V ст. до н. е. 
[13, с. 30]. Подібні вироби трапляються як у містах, так і в сільській місцевості 
Боспорського царства.

Цікавою є одна фанагорійська теракота V ст. до н. е. На відміну від більшості 
статуеток, де руки лежать на колінах, у цієї права рука підведена до грудей, а ліва – 
лежить на коліні, ноги – на лавочці; спинка крісла має перехресні виступи [4, с. 23, 
табл. 18: 1]. Згодом такий тип набув поширення в класичний період.

З IV ст. до н. е. почали прикрашати трон і деталізувати одяг. Зміни в цьому 
типі з’явилися під впливом аттичної скульптури. Прагнення прикрасити статуетку 
й застосувати різні кольори надавало богині більш людський вигляд, барвистість 
і жвавість. Іноді частини трону, стефана, намисто розмальовували геометричними 
візерунками [13, с. 33]. Теракоти відрізняються головними уборами: богині можуть 
бути в калафі, стефані або покривалі.

У період еллінізму було продовжено традиції, закладені в класичному типі. 
Прикладом такої теракоти може стати статуетка ІІІ–ІІ ст. до н. е. з Тирітаки: богиня 
одягнена в хітон і гіматій, з чашею в правій руці; на її голові – зубчаста корона  
[2, с. 93, табл. 36: 6; 7, с. 125, табл. 14: а].

Парні статуетки (I.B.2). Статуетки двох богинь на троні трапляються зрідка, 
утім, як і стоячі парні статуетки. Вони зображують двох богинь, що сидять на троні 
в однакових позах. Попри зовнішню схожість, можна побачити й відмінності. 
Фігура Деметри є вищою, ширшою й масивнішою, має суворі риси обличчя.  
У Кори-Персефони обличчя молоде, тонко модельоване. Анна Русяєва підкреслює, 
що це зображення мало глибокий сакральний зміст і надавало можливість подати 
богинь в їх хтонічній іпостасі. Офіційний титул елевсінських богинь – «дві богині», 
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без виділення особливих атрибутів підкреслює їх злиття в єдину божественну 
субстанцію, яка дає життя через своє повернення і смерть через свій відхід [14,  
с. 39]. Таку парну статуетку було знайдено на Береговому-4: Деметра одягнена  
в калаф, а Кора – у покривало [9, с. 262].

Цікавими є статуетки Деметри з маленькою Корою. Наприклад, у Горгіпії 
знайдено елліністичні статуетки Деметри-Куротрофос, яка сидить на троні з 
дитиною, укладеною на лівій руці. Їх виготовлено з місцевої глини. Такі теракоти 
трапляються як в елліністичних шарах, так і в шарах ІІ ст. н. е. [1, с. 228-229].

Групові статуетки (I.B.3). До V ст. до н. е. належить композиція з трьох 
богинь, що сидять поруч в урочистих позах (Пантікапей). Це – узагальнений образ 
елевсінських богинь Деметри, Кори та Персефони. Культ Кори у VIII – на початку 
VII ст. до н. е. був відокремленим від культу Персефони. Третю богиню теракоти, 
що тримає плід граната, можна інтерпретувати як Персефону. Розподіл Кори та 
Персефони нагадує про те, що раніше їх культи були окремішніми [14, с. 218].

Другу групу складають протоми-бюсти. Під час типологізації боспорських 
протом Деметри та Кори-Персефони доцільно використати досвід Тетяни Ільїної, 
яка, керуючись методом іконографічного аналізу, запропонувала поділити протоми 
Майської гори на дві іконографічні групи: протоми-бюсти та протоми-півфігури  
[8, с. 264]. Такі самі групи спостерігаються в типології протом Деметри та Кори-
Персефони.  

Групу протоми-бюсти можна поділити за хронологічним принципом  
на архаїчні, класичні та елліністичні типи. Архаїчні поділяються на два варіанти: 
іонійський та аттичний.

Архаїчні протоми (ІI.А). Іонійські протоми (IІ.А.1). В історіографії вони також 
мають назву родоські чи родосько-іонійські. Ці протоми не мають деталізації й 
характеризуються архаїчним трактуванням обличчя. Воно має форму овалу. Волосся 
обрамляє низький лоб паралельними лініями. Великі подовжені очі підкреслено 
рельєфними валиками вій. Рот розтягнуто в «архаїчній посмішці». Маленьке й круте 
підборіддя висунуте вперед; прямий ніс – досить великий; великі вуха прикрашені 
круглими сережками [10, с. 36]. Прикладом такої протоми може стати родоська 
теракота з Пантікапею. Датується цей виріб другою половиною VI ст. до н. е.  
На голові богині – гладка пов'язка, стефана й покривало, яке спадає на плечі. У вухах 
– круглі сережки. Обличчя має широке чоло й вузьке підборіддя, що виступає. Косо 
поставлені очі мають просвердлені зіниці. Великі вуха високо посаджені [3, с. 15-16, 
табл. 2: 1; 11 с. 33-34, табл. 2: 2].

До іонійського виробництва належить німфейська протома V ст. до н. е. 
Вона має овальне обличчя, пласкі мигдалеподібні очі й підборіддя, що виступає.  
На голову поверх калафа накинуто плащ, у вухах – круглі сережки. Ніс і губи відбиті, 
є вибоїни на волоссі [2, с. 86, табл. 29: 3]. Також знаходять протоми з «іонійським» 
типом обличчя, виготовлені з місцевої глини. Прикладом є теракота з Гермонаси  
[4, с. 40, табл. 46: 2].

Аттичні протоми (IІ.А.2). Вони зображують богиню в низькому калафі, 
поверх якого накинуто покривало. Над вузьким лобом округлим валиком виступають 
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пластично позначені буклі волосся, мигдалеподібні рельєфні очі, повні губи, округле 
підборіддя, що випинається вперед [10, с. 37]. Під час розкопок некрополя Фанагорії 
було знайдено аттичну теракоту V ст. до н. е.: волосся у вигляді кількох рядів 
схематично зображених завитків обрамляє широкий лоб; важкий овал обличчя  
з великими, чітко окресленими рисами [4, с. 22, табл. 16: 2].

У Фанагорії, заодно з імпортними, знаходять місцеві протоми: на голові 
пов'язка, стефана й покривало, що спадає складками на плечі; пишне волосся 
розділено прямим проділом, низький лоб, великі риси обличчя з масивним 
підборіддям [4, с. 22, табл. 16: 1].

На європейському Боспорі прикладом теракоти «аттичного» типу може 
стати протома з розкопок святилища на Тіритакі: богиню зображено в низькій 
стефані та гіматії, волосся передано хвилястими пасмами, у вухах – великі 
дископодібні підвіски [2, с. 94, табл. 38: 5].

Класичний тип (IІ.В). У класичний період протоми-бюсти зазнали низки 
змін: покривало виступає як фон для зображення голови; об'єм голови підкреслює 
пишне волосся, що нависає над вухами. Риси обличчя добре змодельовані: дещо 
подовжений овал обличчя, мигдалеподібні очі, прямий ніс і суворі, без посмішки, 
великі губи [8, с. 264].

Яскравим прикладом протоми класичного типу може стати теракота з Кеп:  
у богині м'який ніжний овал обличчя, мигдалеподібні очі, пасма волосся розділено 
стеком; у заглибленнях є сліди пурпурової фарби [4, с.13, табл. 7: 3].

Елліністичний тип (IІ.С). Теракоти елліністичного типу мають форму пластини  
з округлим верхом і паралельними, злегка розширеними донизу бічними сторонами. 
Протоми зображають жіночу голову на тлі покривала, що спадає двома складками 
донизу. Такого типу протоми було знайдено під час розкопок святилища на Майській 
горі. Їх хронологічні межі – IV–II ст. до н. е. [10, с. 41-44]. 

Третю групу складають протоми-півфігури. Зображенням Деметри та її дочки 
властиві деякі особливості в оформленні головного убору, трактуванні особи, 
положенні рук.

Протоми з предметом у руках (ІIІ.А) представлені зображенням богинь  
з гранатом або квіткою [10, с. 43]. Найчастіше їх визначають як протоми Кори через 
те, що квітка в руках у богині символізує Кору в момент викрадення (Гомерівські 
гімни, V: 9-20).

Щодо плоду в руці богині, то він, найімовірніше, є гранатом, зернятко якого 
Аїд змусив з'їсти Кору, щоб вона повернулася до нього від матері.

Протоми з руками на грудях (IІІ.В). Один з варіантів положення рук біля 
грудей деякі дослідники називають ритуальним жестом, що підтримує груди. 
Така іконографічна схема склалася в першій чверті V ст. до н. е. й набула значного 
поширення в коропластиці Північного Причорномор'я в IV–III ст. до н. е. Ритуальний 
жест, що підкреслює материнські функції богині, цілком відповідає культовому 
образу Деметри, яка в гімнах іменується «смертного люду годувальниця», 
«дітолюбна», «добра мати» (Орфійські гімни, XL: 7, 12-13). Найбільш близькі 
зображення богині, що підтримує груди, походять із зольників Мірмекія, Тірітаки, 
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сакральних комплексів Німфея, Горгіпії, святилища на Майській горі [8, с. 264; 10, 
с. 9-10]. 

Протома з опущеними руками (IІІ.С). Ще один варіант можна виділити на 
фрагменті протоми з Кітейського святилища, на якій було зображено богиню  
з опущеними, притиснутими до тіла руками, одягнену в хітон, підперезаний під 
грудьми, і гіматій, пристебнутий на правому плечі круглою фібулою з опуклою 
серединою. Односторонні півпостаті цього типу відомі від IV ст. до н. е. та 
зберігаються в коропластиці аж до I ст. до н. е. [2, табл. 30: 8, 36: 2-3, 38: 2, 39: 3; 4, 
табл. 37: 4, 51: 5; 7, табл. IV: б-г, ж V: з, и].

Треба також зауважити, що в епоху пізнього еллінізму II–I ст. до н. е. 
скоротилася кількість знахідок подібних типів теракот.

Отже, теракоти є найбільш масовим джерелом, пов’язаним із сакральним 
життям населення Боспорської держави. Найчастіше скупчення теракот є єдиним 
критерієм, який дозволяє визначити належність культового комплексу до того 
чи іншого божества. Це зумовлено відсутністю писемних пам'яток на Боспорі 
та незадовільною збереженістю великих археологічних споруд. Тому, перш ніж 
зосередитися на сутності культу Деметри в Боспорській державі, слід провести 
аналіз найчисленнішого джерела у вивченні цього питання – теракот.

Було здійснено типологізацію теракот Деметри й Кори-Персефони, яка може 
сприяти ідентифікації святилищ, дозволяє простежити відповідність іконографії 
богинь до міфологічних уявлень та вірувань, вирішити питання щодо канонічності 
образу Деметри.

Запропонована типологія теракот Деметри й Кори-Персефони за сюжетно-
морфологічними ознаками з урахуванням хронології й стилістичних особливостей 
дозволила подати загальну картину розвитку окремих груп, типів і варіантів теракот 
у цьому регіоні. Найбільш розповсюдженими типами є протоми й богині на троні. 
Вони зустрічаються майже у всіх поселеннях Європейського й Азійського Боспору. 
Кількісний аналіз імпортних і місцевих виробів коропластів дозволяє зробити 
висновок про переважання імпорту тільки на початковому етапі (VI–II ст. до н. е.). 
Знахідки теракот другої половини ІІІ–ІІ ст. до н. е. менш чисельні.

Створення окремих типологій об'ємних статуеток і протом зумовлено значною 
кількістю й поширеністю цих трьох груп, а також різницею в технології виробництва.

Для VI–I ст. до н. е. виділено два типи об'ємних статуеток Деметри та її 
дочки Кори-Персефони: стоячі й сидячі статуетки. Кожен із цих типів поділяється на 
варіанти: одиночні, парні та групові. 

Протоми цього ж хронологічного періоду також мають свої особливості, які 
дозволяють виділити в кожній групі протом свої типи. Протоми-бюсти поділено за 
хронологічним принципом: архаїчні, класичні, елліністичні. Щодо протом-півфігур, 
то їх доцільно розділити за морфологічними ознаками: з предметом, руками  
на грудях та інші.

Попри розмаїття варіантів, усі теракоти мають стійкий набір ознак (головний 
убір, фігура закутана в гіматій). Предмети в руках богинь – квітка, вінок, плід – 
традиційні ознаки Деметри та її дочки.
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Еволюція типів статуеток, у хронологічному порядку, простежується в техніці 
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TYPOLOGY OF BOSPORAN TERRACOTTAS OF DEMETER AND KORE-PERSEPHONE 
(6TH–1ST CENTURIES BC)

The article deals with the typology of Bosporan terracotta with the image of Demeter and Kore-
Persephone. They are an important source for the study of sacred life Bosporus. This article separated out 
three groups for terracotta Demeter and Kore-Persephone: volumetric figurines, protome busts, protome 
half-figures. Each group has its own typology, represented in the article

[Received July 12, 2018]

Keywords: Ukrainian ceramology, archaeological ceramology, Bosporus, terracottas, protomes, volumetric 
figurines, typology, Demeter, Kore-Persephone



109Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

Розглянуто орнаментовану кераміку херсонеського виробництва з Ольвії, Тіри та Ніконія. З’ясовано 
економічні контакти між Херсонесом Таврійським та полісами Північно-Західного Причорномор’я 
в елліністичний час за матеріалами столового посуду та підтверджено пріоритетність північно-
західного вектору херсонеської торгівлі в зазначений час    
               [Одержано 12 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, античність, еллінізм, 
економічні зв’язки, кераміка, столовий посуд, наслідування, стиль Гадра, Північне 
Причорномор’я, Херсонес Таврійський, Ольвія, Тіра, Ніконій

В економіці Херсонеса Таврійського в елліністичний час провідне місце 
займало гончарство. В ергастеріях поліса в цей час активно, масово й 
серійно виготовляли клеймовані амфори, кухонний і столовий посуд, 

кераміку спеціального призначення тощо, які надходили й на поселення його хори 
у Північно-Західній Тавриці. Порівняно з іншими північнопричорноморськими 
полісами, гончарство Херсонеса Таврійського нині є одним з найбільш досліджених. 
Воно мало специфічні риси у вигляді не лише петрографічних характеристик, 
а й набору форм та орнаментації виробів, що дозволяє нині виокремлювати  
й картографувати його продукцію принаймні за матеріалами античних центрів 
Таврики та Північно-Західного Причорномор’я. 

Найбільший обсяг херсонеського гончарного виробництва припадав на 
тарні амфори, у яких до полісів Північно-Західного Причорномор’я транспортували 
здебільшого вино. Цілком імовірно, що з амфорами на завантажене судно 
потрапляла в незначній кількості також столова кераміка як супутній товар, про 
що вже частково згадувалося в історіографії [13, c. 177-178]. Серед неї особливе 
місце займає група виробів з орнаментованою поверхнею – переважно глечики 
видовжених пропорцій з овальним тулубом, високою шиєю та пласким дном. 
Усі вони мають червоний колір черепка, а у формувальній масі наявні дрібні 
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домішки вапняку – саме такі петрографічні характеристики притаманні кераміці 
херсонеського виробництва. 

Зовнішню поверхню таких виробів інколи покривали світлим рідким ангобом, 
поверх якого наносили орнамент червоною або бурою фарбою. Здебільшого, 
столові глеки херсонеського виробництва прикрашали орнаментом у вигляді 
оперізуючих смуг різної ширини в середній або у верхній частині тулуба. Часто 
орнаментальну композицію доповнювали рослинним малюнком у вигляді завитків 
виноградної лози, гілочок лавру та подібних мотивів. Такі зображення виокремлено 
в єдину типологічну групу, яка відноситься до наслідування так званого стилю Гадра 
[17]. Витоки цієї орнаментальної традиції варто шукати в Східному Середземномор’ї, 
де в елліністичний час вона була популярною в гончарному виробництві [18, p. 387]. 

Морфологія такого посуду представлена, зазвичай, у вигляді гідрій та 
глечиків із заглибленим дном (Dropped Floor Class), виконаних у характерних 
елліністичних традиціях (мал. 1). Етимологія самого стилю походить від назви 
елліністичного могильника воїнів у східній частині Александрії Єгипетської, 
де в 1883–1884 роках уперше було виявлено гідрії, оздоблені в такому стилі, 
які  використовували як поховальні урни і які містили підписи [15, p. 7].  
Ґенезу орнаментації такого типу кераміки з мистецтвознавчого погляду вже 

Мал. 1. Вази (гідрії-урни) в стилі Гадра [18, pl. IX]
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Мал. 2. Фрагменти глеків з поселення херсонеської хори Маслини.  
Глина, фарба, гончарний круг, мальовка. Північно-Західний Крим. Антична культура. ІV–ІІІ ст. до. н. е. 
Музей археології Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Фото Вікторії Котенко

Мал. 3. 
Верхня частина орнаментованого глечика  
з поселення херсонеської хори Маслини.  
Глина, фарба, гончарний круг, мальовка.  
Північно-Західний Крим. Антична культура. 
ІV–ІІІ ст. до. н. е.  
Музей археології Харківського національного 
університету імені Василя Каразіна.  
Фото та малюнок Вікторії Котенко
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неодноразово розглядали в історіографії. Так, зокрема, дослідник давньогрецького 
вазопису Роберт Mануель Кук зазначив, що до кінця IV ст. до н. е. зафіксовано спад 
у побутуванні червонофігурного стилю, чим, власне, він хронологічно й закінчив 
існування давньогрецького вазопису загалом. Натомість набуло популярності 
прикрашання звичайного посуду, виготовленого на гончарному крузі, нескладним 
орнаментом, але такі вироби вже навряд чи можна вважати витворами мистецтва 
[16, p. 197-198]. Загалом же інший дослідник давньогрецького вазопису – Брайян  
Ф. Кук виокремив дві манери орнаментації посуду в стилі Гадра: коричневою 
поливою по поверхні, яка лишалася в кольорі глини, та поліхромною мальовкою  
на світлому тлі [15, p. 9]. 

На території Північного Причорномор’я в оформленні столового посуду 
трапляється його стилістичне наслідування в дещо спрощеному вигляді (Pseudo-
Hadra style) [17, p. 234-236]. Зокрема, у статті Васіліки Лунгу та П’єра Дюпона за 
матеріалами полісів Північно-Західного Причорномор’я (Істрія, Томи, Каллатіс) 
було виокремлено групу кераміки, що стилістично пов’язана з посудинами з Гадри, 
але має понтійське походження [17, p. 233]. Автори торкнулися також питання 
походження схожої кераміки з Ольвії та Херсонеса Таврійського, що, власне, буде 
розглянуто в цій статті. 

Вітчизняні дослідники неодноразово звертали увагу на орнаментовану  
в характерному стилі кераміку з Херсонеса Таврійського, Ольвії та Тіри. Розглядаючи 
генезу самого орнаменту, слід згадати, що, на думку Ольги Дашевської, художні 
особливості такого оздоблення вказують на те, що це була спроба відродження 
архаїчних мотивів вазопису в поєднанні з елліністичними елементами [1, с. 167].  
Щодо центру виробництва такого посуду, то тривалий час домінувала теза про 
ольвійське походження такої кераміки, однак розширення джерельної бази  
й перегляд старих колекцій змушує піддати сумніву деякі попередні висновки, 
враховуючи значне поширення такого посуду й у Північно-Західній Тавриці  
(мал. 2, 3).

Розглядаючи питання походження кераміки в стилі Pseudo-Hadra, передовсім 
слід звернутися до ольвійських матеріалів. 1910 року з’явилася стаття Ернста фон 
Штерна з описом елліністичного посуду з розкопок Ольвії від кінця XIX століття [14]. 
З-поміж опублікованих матеріалів привертає увагу один глечик, виготовлений, згідно 
з описом автора, зі світло-жовтої, нещільної глини, який має «грязно-белый покров». 
Його прикрашено на шиї червоною фарбою орнаментом у вигляді лаврового вінка  
з ягодами, а нижче – на тулубі – широкими й вузькими червоними смугами [14, табл. 
IV: 10]. Звичайно, що на той час питання міжполісних контактів ще не ставилося, 
однак Ернст фон Штерн зазначив центр виробництва такого посуду – ним, на його 
думку, була Александрія Єгипетська. Але візуально описаний виріб є аналогічним 
до херсонеської продукції – така форма й орнаментація глечиків широко відома  
в матеріалах як самого Херсонеса, так і поселень його хори. 

1940 року було опубліковано одразу кілька робіт, присвячених місцевому 
ольвійському гончарному виробництву. Наприклад, у статті Тетяни Кніпович про 
місцеву ольвійську кераміку з розкопу «И» було розглянуто групу елліністичних 
мальованих виробів, до якої автор віднесла глечики з рослинним орнаментом.  
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За її описом, їх виготовлено з червоної глини з домішками слюди, кварцу, вапняку, 
яку вона вважала «типовою ольвійською» [4, c. 165], хоча такі характеристики 
сировини притаманні й для херсонеського гончарства. Рослинний орнамент 
виконано червоною або буро-коричневою фарбою на поверхні, покритій ангобом 
або ж без попередньої обробки. Очевидно, частину з них усе ж доцільно віднести до 
гончарного імпорту з Херсонеса Таврійського, адже саме там трапляється аналогічне 
декорування посуду серед масових матеріалів як із самого центру, так і з поселень 
у Північно-Західній Тавриці. Дещо пізніше, 1982 року, з’явилася стаття Капітоліни 
Зайцевої про групу елліністичної місцевої мальованої кераміки з рослинним 
орнаментом з Ольвії [2]. У ній розглянуто, здебільшого, глечики, частину з яких уже 
було опубліковано раніше. Зокрема, привертає увагу той факт, що згаданий Ернстом 
фон Штерном глечик з рослинним і смужковим орнаментами, за виправленням 
Капітоліни Зайцевої, виготовлено не зі «світло-жовтої» глини, а з «червоно-
оранжевої». Окрім того, ще кілька уламків з більшою вірогідністю за низкою ознак 
слід віднести до херсонеської продукції. Але, услід за Тетяною Кніпович, таку 
кераміку було визначено як продукцію ольвійського місцевого виробництва. 

Мал. 4. 
Фрагменти орнаментованих глечиків з Ольвії .  

Глина, фарба, гончарний круг, мальовка. Миколаївщина. Антична культура. ІV–ІІІ ст. до. н. е.  
Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія». Фото Вікторії Котенко
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Нині такий тип орнаментованого посуду з Ольвії через незначний обсяг 
знахідок відносять до привізного. Його візуальний аналіз дозволяє стверджувати, 
що така кераміка походить усе ж із майстерень Херсонеса Таврійського [6, c. 113-
114] (мал. 4, 5). Тим паче, що раніше Мирон Золотарьов довів економічні контакти  
між цими полісами на основі досліджень херсонеської амфорної тари з Ольвії 
[3]. Серед форм, які трапляються в Ольвії й нагадують у своєму оформленні стиль 
Гадра, відомі столові глечики, прикрашені характерним орнаментом червоною 
або бурою фарбою [7, c. 121-124; 6, с. 110-112]. Відмінною рисою деяких виробів 
є нанесення орнаменту на лисковану поверхню, що дало окремим дослідникам 
привід стверджувати про місцеве виробництво такої кераміки й про варваризацію 
регіону в елліністичний час [2]. 

З поглибленням досліджень у цьому напрямку вдалося з’ясувати, що 
така ж кераміка наявна й у елліністичних матеріалах Тіри [8] (мал. 6: 1-5). 
Якщо економічні відносини Херсонеса Таврійського з Ольвією підтверджуються, 
передовсім, епіграфічними пам’ятками, то для з’ясування контактів з Тірою на перше 
місце виходять суто археологічні джерела. Відомо, що один із маршрутів морського 
сполучення лівобережного Понту пролягав від гирла Тіраса до берегів Західної 
Таврики, оминаючи Ольвію [11, c. 120], тому сліди безпосередньої торгівлі між ними 

Мал. 5.
 Фрагменти орнаментованих глеків з Ольвії. Глина, фарба, гончарний круг, мальовка.  

Миколаївщина. Антична культура. ІV–ІІІ ст. до. н. е.  
Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія». Фото Вікторії Котенко
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Мал. 6.  
Фрагменти орнаментованих глеків з Тіри (1-5) та Ніконія (6).  

Глина, фарба, гончарний круг, мальовка. Одещина. Антична культура. ІV–ІІІ ст. до. н. е.  
Одеський археологічний музей НАН України. Фото Вікторії Котенко

мали б лишитися в матеріалах обох центрів. Вважаю, що надійним археологічним 
джерелом з цього питання може слугувати кераміка херсонеського виробництва 
з розкопок Тіри, на що вже було акцентовано увагу в історіографії. Зокрема,  
у статті Тетяни Самойлової та С. Строкіна в контексті вивчення міжполісних відносин 
північнопонтійських центрів розглянуто групи столового посуду ольвійського, 
херсонеського й боспорського виробництв, що походять з розкопок Тіри [9,  
c. 141-150]. Важливим, зокрема, є висновок, що привізна кераміка, виготовлена на 
гончарному крузі, очевидно, виступала тут як окрема категорія товару й надходила 
сюди разом з продуктами в амфорах, які й були основним предметом збуту 
херсонеських купців [9, c. 141-142]. 

Передовсім, слід враховувати, що цей тип довізної кераміки в загальному 
масиві матеріалів Тіри не є масовим. Мова йде, здебільшого, про нечисельні 
фрагменти столового посуду з характерними ознаками виробництва в майстернях 
Херсонеса Таврійського – виготовлення з червоної глини з притаманними домішками 
у вигляді частинок вапняку та типовий декор поверхні червоною фарбою у вигляді 
оперізуючих смуг та рослинного орнаменту.  Припускаючи херсонеське походження 
такої кераміки, цілком імовірно, що вона потрапляла сюди безпосередньо або ж 
через Ольвію, з якою підтримувала більш тісні зв’язки.

Вікторія Котенко
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Така компактна група кераміки херсонеського виробництва з розкопок Тіри 
потребує додаткової інтерпретації з погляду економічної історії обох полісів. Відомо, 
що в елліністичний час певний товар з Херсонеса Таврійського, передусім вино чи 
сіль, надходили до центрів Північно-Західного Причорномор’я, що прослідковується 
за аналізом глиняної тари [10, c. 468, 472]. Про двосторонні торговельні відносини 
свідчать знайдені в Тірі херсонеські амфори III ст. до н. е. та тірські монети з 
Херсонеса Таврійського [12, c. 44]. Розгляд групи столової кераміки вказує на те, що 
Херсонес постачав сюди також орнаментований посуд, адже далеко не всі глечики 
місцевого виробництва декорували в такий вишуканий спосіб. Ця група товару, 
очевидно, пропонувалася як альтернатива масовій типовій місцевій кераміці, про 
що, знову таки, свідчить непересічне оформлення деяких посудин. Таким чином, 
знахідки однотипної кераміки херсонеського виробництва на пам’ятках Північно-
Західного Причорномор’я, у цьому випадку в Тірі, підтверджують значну протяжність 
північно-західного вектора херсонеської торгівлі, принаймні в час найбільшого 
розквіту полісу, що супроводжувалося розширенням його економічного впливу  
на значні території. 

Очевидно, що такого типу посуд потрапляв і на сусідній з Тірою поліс – 
Ніконій, звідки походять поодинокі фрагменти такої кераміки. Так, звідти походить 
серія фрагментів столових орнаментованих глечиків та фрагменти фляг, які мають 
широкі аналогії з розкопок як самого херсонеського городища, так із поселень 
його хори в Північно-Західній Тавриці [5]. Поки що одиничним фрагментом  
(мал. 6: 6) херсонеської кераміки з Ніконія представлено столовий глечик, 
прикрашений рослинним орнаментом, що технічно наслідував стиль Гадра. Важливим 
у цьому питанні є той момент, що всі фрагменти херсонеської кераміки, очевидно, 
слід розглядати як окрему, не основну, категорію товару, яка супроводжувала 
продукцію в транспортній тарі. Враховуючи незначну кількість таких знахідок, можна 
припустити, що столовий посуд з Херсонеса надходив до Ніконія спорадично і, звісно 
ж, не відігравав вирішальної ролі в торговельних операціях. Натомість, така привізна 
продукція опосередковано мала значення для культурного життя Північно-Західного 
Причорномор’я, знайомлячи місцеве населення з гончарними (технологічними  
й стилістичними) традиціями іншого, віддаленого регіону. 

Принциповим є датування херсонеського гончарного імпорту до Ніконія, 
враховуючи особливості історичного розвитку цього поліса в елліністичний час. 
Тамтешні знахідки херсонеського виробництва (амфори) дослідники віднесли до 
другої половини IV – середини ІІІ ст. до н. е., що хронологічно дозволяє зіставити 
такі дати з останнім століттям першого історико-культурного (доримського) періоду 
в житті поліса. До цього часового проміжку цілком можна віднести й розглянуті 
фрагменти глечиків і фляг, які датовано за матеріалами Херсонеса та поселень його 
хори дещо ширше – серединою IV – ІІІ ст. до н. е. Таким чином, аналіз цієї групи 
кераміки з Ніконія додав нову інформацію про економіку поліса доримського 
часу. Враховуючи хронологію цього поліса, можна вважати, що надходження цієї 
продукції з Херсонеса маркує кінцевий доримський епап існування Ніконія. 

Отже, розглянувши питання наслідування художнього стилю Гадра  
в херсонеському вазописі та його поширення в Північно-Західному Причорномор’ї, 
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стає можливим зробити кілька висновків. Передовсім, стало зрозумілим, що шляхом 
свого пріоритетного вектора в економіці – північно-західного – Херсонес Таврійський 
збував не лише продукцію в амфорах, а й столовий посуд. Враховуючи потужність 
херсонеського гончарного виробництва у IV–II ст. до н. е., цілком імовірно, що 
місцеві гончарі знали ринковий попит, і саме це частково відображено в матеріалах  
з полісів Північно-Західного Причорномор’я. Більше того, гончарне виробництво  
в елліністичному Херсонесі було дотичне до середземноморських тенденцій, про 
що свідчать наслідування в орнаментиці посуду.

У дискусії про походження такого посуду з Ольвії все більше набирає сили 
аргумент про її херсонеське виробництво. А це, зі свого боку, підтверджує зв’язки 
Ольвія – Херсонес не лише з матеріалами амфорної тари.

Крім того, завдяки таким дослідженням вперше за матеріалами столового 
посуду прослідковано контакти між Херсонесом Таврійським і Тірою й частково 
пролито світло на економіку античного Ніконія, зокрема його міжполісні 
контакти, які нині є малодослідженими. Усе це дає поштовх до нових економіко-
культурних побудов задля з’ясування зв’язків між античними центрами Північного 
Причорномор’я в елліністичний час.
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Проаналізовано зображення Афродіти у вигляді погрудь з еротами на плечах, знайдені  
на теменосі Ольвії. Зважаючи на відомі в літературі аналоги в давньогрецькому світі, особливо  
на території Італії, обґрунтовано трактування їх як теракот-фіміатеріїв. Висловлено припущення 
про їх використання в культових діях для утримування пахощів у чашах, умонтованих у верхній 
частині погрудь

 [Одержано 08 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, погруддя-фіміатерії, античні 
теракоти, культ Афродіти, теменос, давньогрецька релігія, Ольвія Понтійська, 
Північне Причорномор’я

В Ольвії елліністичного періоду відомо кілька типів погрудь-фіміатеріїв [докл. 
див.: 12]. Серед них вирізняються однотипні погруддя Афродіти з еротами на 
плечах. Повністю вцілілу фігурку, що експонується в Державному Ермітажі, 

знайдено під час розкопок під керівництвом Тетяни Кніпович на ділянці «И» 
[4]. Усі інші походять з розкопок теменоса, дві з них – у різних контекстах на 
Східному Теменосі (мал. 1: 1; 2: 1), інші п’ять – у найбільшому ботросі Східного 
Теменоса (розкопки Олени Леві, Олександра Карасьова) (мал. 1: 2; 2: 2). Окремо 
слід розглядати односторонню теракоту з абсолютно ідентичним зображенням  
і розмірами, знайдену на Західному Теменосі під час розкопок, що проходили під 
керівництвом Анни Русяєвої [8, с. 53, рис. 29: 1]. 

Комплекс теракот з ботроса Східного Теменоса потребує окремого всебічного 
дослідження. З нього опубліковано лише окремі найбільш уцілілі знахідки [7; 6,  
с. 42-48; 5, с. 82-83]. Розглянемо лише серію ідентичних теракот, знайдених у ньому,  
у їхньому зв’язку з аналогічними фіміатеріями, що походять з Італії. 

Усі погруддя виготовлено в Ольвії, в одній майстерні, можливо, й на самій 
ділянці теменоса [5, с. 83-84]. Фрагменти лише двох із аналізованих зображень 
Афродіти було опубліковано [6, с. 45, табл. 19: 4, № 28; 8, рис. 29: 1]. При цьому 
мова не йшла про трактування їх як теракот-фіміатеріїв [докл. див.: 25 з літ.]. Нині 
публікація подібних зразків стала більш актуальною, зважаючи на відкриття нової 
сакральної ділянки в Ольвії, присвяченої Афродіті [16]. Серію погрудь датовано 
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Мал. 2.  
Фрагменти погрудь-фіміатеріїв Афродіти з еротами.  

Глина, відтискування у формі; 5,4х2,6 (1), 6,8х5,0 (2) см.  
Ольвія. Антична культура. Кінець ІІІ – перша половина ІІ ст. до н. е.  

Науковий фонд Інституту археології НАН України. Фото Тетяни Шевченко. Публікуються вперше
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Мал. 1.  
Фрагменти погрудь-фіміатеріїв Афродіти з еротами.  

Глина, відтискування у формі; 6,5х4,5 (1), 10,8х8,5 (2) см. Ольвія. Антична культура.  
Кінець ІІІ – перша половина ІІ ст. до н. е.  

Науковий фонд Інституту археології НАН України. Фото Тетяни Шевченко. Публікуються вперше
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Мал. 3. 
Фрагмент погруддя-фіміатерії  
Афродіти з еротами.  
Глина, відтискування у формі; 13,3х10,01 см. 
Південь Італії. Антична культура.  
ІV ст. до н. е.  
Музей імені Мартіна-фон-Вагнера  
при Вюрцбурзькому університеті,  
Німеччина [24]

Мал. 4. 
Теракотове зображення 
Афродіти з еротами.  
Глина, відтискування у формі.  
Антична культура, 
елліністичний період. 
Національний музей 
старожитностей  
у Лейдені, Нідерланди [22]
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часом після функціонування цього теменоса, а саме, кінцем ІІІ – першою половиною 
ІІ ст. до н. е.

Інтерпретація подібних теракот як фіміатеріїв давно відома в закордонній 
науковій літературі [14 з літ.], але нова – у вітчизняній [15; 25; 12]. Відсутність 
атрибутів на інших типах погрудь з чашею для пахощів на голові дає змогу трактувати 
їх без прив’язування до культу конкретного божества. Раніше в них вбачали культ 
Деметри [10, с. 89-90, ін.] або Гери [18, p. 95 з літ.]. Тут же йтиме мова про теракоти 
з чіткими супутніми образами Афродіти – крилатими немовлятами, що недвозначно 
вказують на атрибуцію жіночого образу. 

Образ Афродіти з еротами на плечах походить, очевидно, від її образу  
з дітьми-близнюками на руках у чорнофігурному вазописі [19, р. 125]. Образи Ерота 
й Гімероса, кохання й пристрасті, зазвичай, нічим не відрізнялися між собою, через 
те в літературі їх називають просто «еротами». Так само дрібними фігурками, але 
ще на руках богині, а не на плечах, показано еротів на ранній протомі Афродіти, 
початку V ст. до н. е. [23, р. 85, № 21, pl. 15-16]. 

Протоми Афродіти з еротами на плечах отримали популярність, зокрема, 
у Причорномор'ї [3, № 2, 15, с. 43, 53]. Рельєфи Афродіти з еротами на плечах 
прикрашали посуд [3, № 11, с. 52], вироби торевтики [1]. На плечі богині нерідко 
зображали лише одного ерота. 

Фіміатерії із зображенням Афродіти з еротами на плечах знаходять свої 
паралелі на півдні Італії (мал. 3) [24, № 437, Taf. 80a-c, S. 238, з аналогіями]. Окремі 
погруддя-фіміатерії з’явилися наприкінці V ст. до н. е. в Олінфі, Галікарнасі [21,  
p. 128, nr. 444, pl. 62; 13, p. 17-18]. Найбільш тиражовані, починаючи з Паестума в ІV ст.  
до н. е., поширилися по всій Італії, і коли досягли Тарентума, вплинули на пластику 
александрійську і східно-грецьку впродовж ІV–ІІ ст. до н. е. [14, р. 4, 39]. Звичайно, за 
кілька століть і під впливом місцевих шкіл коропластики, погруддя-фіміатерії набули 
своєрідних рис. Ольвійські зразки – підтвердження цьому.

Один із найближчих до ольвійських погрудь – фіміатерій IV ст. до н. е.  
(мал. 3), знайдений в Італії, з чашею на голові, яку автор називає лілією [24, № 437,  
S. 238]. Чашу виготовлено у формі, хоча, як і більшість ольвійських ліплених чаш, 
розташовано не в центрі голови. Вона має дуже розплющені, аж відігнуті краї. 
Руки Афродіти опущені вздовж тулуба, показані майже до ліктів. Обабіч на плечах 
богині маленькі ероти тягнуться руками до обличчя Афродіти. Погруддя близьке 
до ольвійських за розмірами, а також за оформленням одягу. До того ж, паралелі 
виникають із тими зображеннями, які заведено трактувати як Кора-Персефона  
[8, с. 56, рис. 32]. Це – безрукавий хітон з трикутним вирізом навколо шиї, підв’язаний 
під грудьми. Виріз близький до V-подібного, що був популярним у коропластиці 
початку ІІІ ст. до н. е. Його рідко застосовували у великій скульптурі. Він відповідав 
доволі розкутим образам [17, p. 23, 80]. 

Впливи елліністичної коропластики Італії виявилися в самому способі 
зображення Афродіти. Надзвичайно близький до образів богині на фіміатеріях – 
підвісний круглий рельєф першої половини IV ст. до н. е. з зображенням Афродіти  
з еротами, що стоять на її плечах [20, Kat. Nr. 9]. Вони постають стрункими юнаками, 
їхні крила підняті. Складені з двох частин сережки богині – такі самі, як сережки 
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Афродіти на ольвійських фіміатеріях. Одягнена вона в безрукавий хітон. Виступ 
волосся, зібраного на маківці, дуже нагадує три виступи на великій півфігурі  
[8, рис. 32]. З подібною зачіскою і так само зібраним на плечах хітоном зображено 
Афродіту з еротами на плечах на фоні розвіяного гіматія (мал. 4) [22, р. 411,  
pl. 147, № 1141]. Усі ці деталі вбрання могли бути даниною тогочасній моді, 
властивій для всього грецького світу. Зовсім схематично виглядає зображення 
на фіміатерії з Беляуса другої половини ІІ ст. до н. е. [2, с. 65, табл. 2: 1]. Там теж 
Афродіта в подібному хітоні. Від зображень еротів залишилися лише голови. Подібне 
трактування цих супутників богині відоме і в Ольвії (опубліковані [12, № 9, с. 91,  
рис. 69] й неопубліковані фрагменти з ботроса на Східному Теменосі).

Усі ці паралелі стосуються деталей та атрибутів зображення. Що ж до 
самого обличчя богині, ольвійський образ – самобутній (мал. 1: 2). Він знаходить 
відповідники лише в самій Ольвії. Це півфігури, виготовлені в одній формі,  
з ліпленими вінками з плюща, що зображали персонажа культу Діоніса [11, с. 44-45, 
рис. 1, 2, з літ.]. Поважність та зрілість у рисах обличчя зображеної жінки спонукали 
дослідників трактувати образи у вінках з плюща як Деметру [8, с. 51]. Однак зараз 
можемо переконатися, що риси зовнішності, емоційний стан зображуваних тощо 
не впливає на віднесення зображень до того чи іншого культу. Та ж Афродіта, 
зображена юною й тендітною – в одного майстра, виглядає ледь не огрядною –  
в іншого. На погруддях-фіміатеріях богиня постає усміхненою, повновидою жінкою, 
з важкими повіками, округлими випнутими щоками, повною шиєю, ледь розкритим 
ротом, більш вираженою верхньою губою, випнутим підборіддям. Крім Ольвії, це 
останнє обличчя, зображене на серії аналізованих вище теракот, не трапляється 
ніде. Складається враження, що прообразом тиражованих теракот Афродіти й 
півфігур німфи, чи хто б не була ця богиня діонісійського кола, слугувало обличчя 
великої скульптури, можливо, так само створеної за образом реальної мешканки 
Ольвії. Немає сумнівів, що погруддя-фіміатерії Афродіти та півфігури, знайдені 
в житловому районі біля агори під час розкопок Лазаря Славіна [11, с. 44-45], 
виготовлено в той самий час. Ці зображення облич просто копіюють одне одного, 
що дає можливість припускати не лише той самий час їх виготовлення, а й руку того 
самого коропласта чи його майстерні. Образ, змальований з однієї жінки, настільки 
сподобався майстрові, що він повторював його в різних фігурках, можливо й різних 
богинь. До виготовлених у формі півфігурних зображень додано ліплені деталі,  
а саме: листя й плоди, з яких утворено вінок, традиційний для культу Діоніса. Так 
було отримано зображення учасниці діонісійського фіаса. 

Чаші розглянутих фрагментів погрудь Афродіти відбито. У колекції теракот з 
ботроса (розкопки 1955 року) зберігається 27 фрагментів чаш від погрудь-фіміатеріїв 
та їх фрагментів, однак вони могли належати й до іншого типу фіміатеріїв, знайдених  
у цьому контексті, не обов’язково до зображень Афродіти. Через те їх не долучено 
до публікації цих матеріалів, проте це не означає, що принаймні деякі з них раніше 
не увінчували їх. На те, що публіковані фрагменти погрудь були частиною погрудь-
фіміатеріїв Афродіти, вказують отвори від чаш фіміатеріїв, а також абсолютна 
ідентичність уцілілих деталей зображення і технології виготовлення. Їх виготовлено 
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якщо не одним майстром, то принаймні, в одній майстерні, приблизно в той самий 
час.

На більшості з чаш від погрудь-фіміатеріїв з ботросу не знайдено слідів 
спалювання. Дослідники погрудь-фіміатеріїв у Італії зауважують, що такі теракоти 
використовували для спалення фіміаму, але цей висновок не стосується всіх знахідок 
[18, p. 108]. Якщо в Паестумі їх фіксують найчастіше, то в Капуї на жодному погрудді 
пахощі не розкурювали [14, р. 38]. Тож такі зразки могли використовуватися не 
для розкурювання пахощів, а для їх менш активного розповсюдження. А саме, 
ефірну олію наливали у відкриту чашу фіміатерія для отримання пахощів протягом 
тривалого часу [докл. див.: 12].

На італійських погруддях-фіміатеріях чашу зазвичай виготовлено у формі,  
і вона має вигляд квітки (мал. 3). Через те в літературі такі теракоти іноді називають 
«квітковими жінками» [18]. Ольвійські чаші, крім однієї [10, с. 89, № 6, рис. 66], 
найбільш ранньої, прості, виліплені від руки, і не містять жодних зображень чи 
рельєфів у формі пелюсток. Тож така назва не є для них властивою. Таким чином, 
хоч фіміам на ольвійських погруддях з чашами і не розкурювався, проте він міг там 
зберігатися, тому назва «фіміатерії» залишається актуальною. 

Слушною виглядає інтерпретація цих статуеток як ритуальних знарядь, що 
використовувалися в різних контекстах (святилище, дім, поховання) з різними 
значеннями (культи різних богів) [18, p. 108-109]. Це відрізняє їх від більшості 
теракот, культове значення яких дуже часто доводиться підтверджувати супутніми 
знахідками. 

У випадку публікованої серії погрудь із безсумнівною атрибуцією образу 
Афродіти, можна стверджувати про використання подібних фіміатеріїв у культі 
цієї богині. Знайдені на теменосі, такі фігурки можуть маркувати вшанування цієї 
богині не лише на Південному Теменосі, де було її святилище, а й на Східному та 
Західному Теменосах. Утім, не можна відкидати можливість вотивного принесення 
цих теракот до святилищ інших богів. Або ж вони залишилися на теменосі, а п’ять із 
них – викинули в ботрос, оскільки їх так і не придбали в коропласта, що працював, 
а можливо, й продавав свій крам на священній ділянці. Ботрос слугував місцем 
захоронення залишків зі священної ділянки, тож ці погруддя-фіміатерії втратили 
свою цінність, перш ніж потрапити в цей контекст. Причиною цього могло бути 
те, що вони вже в давнину стали фрагментами, а можливо, популярність отримав 
новий тип погрудь-фіміатеріїв, що замінив попередні зразки. Тож їх публікація  
і подальше вивчення може призвести до цікавих висновків. Слід лише зазначити, що 
з часом зображення на погруддях-фіміатеріях спрощувалися й схематизувалися, усе 
менш нагадуючи тиражовані італійські зразки. Хоча спрощення це не стосувалося 
загального вигляду фіміатеріїв: їм і далі надавали форми погрудь, не скорочуючи до 
голови, як це було в Італії [напр.: 14, tav. IV: 3]; незмінною залишалася також проста 
ліплена чаша фіміатерія. 
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OLBIAN THYMIATERIA IN THE SHAPE OF APHRODITE BUSTS 
AND ITS ANALOGUES IN THE ANCIENT GREEK WORLD

Analyzed are the images of Aphrodite with the Erotes on her shoulders, in shape of busts found on 
the temenos of Olbia. Taking into account the analogues in Ancient Greek world, known in the literature, 
especially on the territory of Italy, it is grounded that they are the terracotta thymiateria. It is also assumed 
that they were used in cultic practices for keeping the incenses in cups which are built in the top of the 
busts      
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Розглянуто технологію виробництва світильників, знайдених на теренах Ольвії Понтійської  
й датованих першими століттями нашої ери. Проаналізовано основні відмінності в технології 
їх виготовлення, порівняно з виробами доримського часу. Простежено процес виготовлення 
світильників та використання різноманітних інструментів           

  [Одержано 08 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, світильники, римський час, 
технологія, виробництво, Ольвія Понтійська

З огляду на достатньо широкий хронологічний діапазон, світильники 
доримського часу сповна дають можливість простежити чітку 
тенденцію до зміни форми – від відкритої до напівзакритої, а до кінця 

елліністичного часу – повністю закритої. Висота тулуба, форма й довжина ріжка 
також зазнали змін, передовсім, у бік видовження. До того ж, діаметр виробів 
пізнього часу став удвічі меншим, на відміну від світильників пізньоархаїчного  
й класичного періодів. Тому морфологія форми світильників є основою для їхньої 
сучасної класифікації.

Найбільш ранніми світильниками були так звані пунійські, які мали відкриту 
форму, були із загнутими краями, що формували один чи кілька ріжків, і мали 
вигляд, як шия ойнохої. Вони були найпростішими у виготовленні. Їх датовано  
VIII–VII ст. до н. е. В Ольвії віднайдено лише кілька фрагментів таких світильників. 
Більш варіантна будова з’явилася за доби архаїки.

Світильники доримського часу, починаючи з доби архаїки, об’єднує одна 
технологія виготовлення ріжка – спеціального отвору для ґноту. Завдяки численним 
знахідкам виробів з Ольвії та поселення на о. Березань, можна зробити висновок, 
що його формували шляхом продавлювання всередину вмістилища, під плечима*, 

* Плечі у світильниках, починаючи з пізньоархаїчного періоду, робили задля того, щоб 
вміст виробу, а саме олія чи жир, не виливалися назовні. Саме з цієї причини вироби 
попереднього періоду були недостатньо зручними у використанні, а римські світильники 
стали зовсім закритими
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за допомогою спеціальної палички або трубочки [7, p. 4]. У результаті, глина з боків 
отвору залишалася на краях, і майстер її видаляв. Іноді таке продавлювання могло 
бути невдалим, приміром, якщо ріжок сформовано надто маленьким, а сам виріб 
має дуже опущені плечі, тоді не вдасться зробити отвір. До речі, згаданий світильник 
сірого кольору було знайдено 2011 року під час розкопок гончарного комплексу 
VI ст. до н. е. у гончарній печі in situ разом з іншими десятьма однотипними 
світильниками, деякі з яких також мали залишки глини на краях отворів для ґноту 
[6, с. 233-237].

На відміну від світильників елліністичного часу, коли форма змінилася з 
відкритої до напівзакритої й виріб став меншим та вищим, ріжок ранніх світильників 
майстер формував винятково пальцями. Про це свідчать часті знахідки фрагментів 
із відбитками з боків ріжка. Тобто, виготовивши на гончарному крузі вмістилище 
із загнутими плечима*, поки глина була пластичною, майстер окремо приєднував 
ріжок збоку, після чого вже здійснював формування отвору для ґноту, як було 
описано вище.

Ріжок більш пізніх світильників зазнав значних змін за формою, насамперед, 
у бік видовження, і мав уже більш чіткі й рівні обриси, проте, слід гадати, що 
процедура його приєднання до решти виробу не змінилася.

Так само було й з горизонтальним боковим вухом виробів як раннього, так  
і більш пізнього часу, – його виготовляли окремо, а потім приєднували збоку. 
Можливо, саме через це ріжки та вуха світильників, здебільшого, не збереглися.

Слід враховувати, що ранні вироби, на відміну від більш пізніх, дуже 
тонкостінні, що також не сприяло їхньому збереженню. Проте, якщо за доби архаїки 
покриття було лише на ріжку, краю плечей та денцеві вмістилища, то, з часом, 
починаючи з класичної доби, виріб вкривали лаком чи лискуванням суцільно, 
завдяки чому збереженість виробів набагато краща. Лак певною мірою запобігав 
такому явищу, як просочування вмісту світильника (олії чи жиру) назовні.

Якщо технологія виробництва ранніх світильників більш зрозуміла й виглядає 
простішою, то виготовити світильник біконічної чи циліндричної форми, які 
характерні для виробів елліністичного часу, вже більш складно. По-перше, слід 
почати з того, що більшість цих світильників має або пласке потовщене дно, або ж 
незначний чи високий кільцевий піддон. Пласке денце виточували на гончарному 
крузі, як і у випадку із ранніми світильниками, а піддон, на мою думку, формували 
окремо, а потім приєднували до виробу. Про це може свідчити знайдений в Ольвії 
археологічно цілий світильник, який має розріз піддону із гончарним браком, адже 
денце ємності мало утворювати із піддоном єдине ціле. 

Кардинальна зміна в технології виготовлення освітлювальних приладів 
відбулася з появою світильників із біконічною формою тулуба, близько першої 
половини ІІІ ст. до н. е. [7, p. 4]. Вона полягала в тому, що в спеціально виготовлених 

* Доволі часто ззовні на денці світильника спостерігаються кілька кіл, що свідчить про 
виготовлення на гончарному крузі, проте, як правильно зазначив Д. Бейлі, у більшості 
випадків вони не зберігаються тому, що виріб надто маленький, аби такі кола 
сформували на світильникові так звані «сходинки» [7, p. 3]
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ливарних глиняних формах «відливались» обидві частини виробу – верхня й нижня 
окремо [див. також: 10, p. 69]. Доказом цього є знахідки таких форм та світильників, 
зокрема й на території Ольвії на ділянці НГФ у комплексі, датованому ІІ–І ст. до н. е.  
[3, рис. 3, с. 184]*. Тобто для виготовлення світильника, майстрові спочатку 
доводилося виготовляти з сирої глини необхідну форму** для виробу, потім вирізати 
необхідні деталі, приміром, ріжок та плечі, а також, у деяких випадках, наносити 
орнамент на верхню частину виробу, аби отримати декорований світильник. Після 
того, як майстер пересвідчився, що всі необхідні деталі зроблено, форму висушували 
й випалювали [7, p. 4].

Коли форма була готова для використання, на неї клали тоненьку тканину, 
поверх якої – глину для світильника, і притискали [7, p. 5]. Таким чином, на 
краях з’являлося багато залишків глини. Далі виріб залишали висихати. Кожен 
такий світильник має чіткий шов склеювання всередині вмістилища. Дуже часто 
трапляються світильники, які розкололися по цьому шву, що свідчить про те, що 
клейкий матеріал був неналежної якості, і тому в процесі випалювання виробу він 
зазнав руйнування [1, с. 8].

Цікавими в плані виготовлення залишаються й світильники з орнаментами. 
Різноманітні орнаменти, якими їх оздоблено, притаманні для виробів саме доби 
еллінізму. Заодно з нанесенням орнаменту вручну, майстри використовували 
також спеціальні форми для відливання із уже готовими «штампами» певних 
орнаментів. Такі форми мають здебільшого ефеське походження [9]. До того ж, 
маємо тенденцію до «зношування» цих відливних форм, що підтверджується 
нечітким, дещо стертим орнаментальним мотивом на виробі. Крім того, в Ольвії 
було знайдено п’ять світильників із однаковим стертим листковим орнаментом, які 
мають ідентичні розміри, що свідчить про те, що всі вони могли бути виготовлені  
з однієї ливарної форми.

Після виготовлення обох частин світильника з орнаментом, зверху на нього 
приліплювали окремо виготовлену ручку та іноді – вертикально підняті плечі. 

На світильниках, починаючи з елліністичного часу, іноді спостерігаємо 
боковий виступ-вушко із наскрізним отвором чи без нього. Цей виступ викликав 
свого часу в літературі жваву дискусію. Спершу було висловлено здогад, що це 
вушко слугувало для зберігання в ньому ґноту, коли світильник не використовували 
за призначенням. Якщо це й так, то пізніше, коли наскрізний отвір у виступі зник, 
про таке його призначення забули. О. Бронір припустив, що на виробах, які мають 
великий виступ і не мають ручки, вони могли слугувати для тримання за нього 
вказівним пальцем та великим пальцем – за піддон, коли світильник переносили  

* З приводу подібних дворіжкових світильників Д. В. Журавльов зазначив, що їх виробляли 
шляхом приєднання другого ріжка до вже готового одноріжкового світильника 
елліністичного часу, які, зрештою, мали спільне вмістилище [4, с. 131; також див.:  
2, с. 79], проте знахідка в Ольвії форми для його виготовлення свідчить про інше.

** Знахідки подібних глиняних та металевих форм для виготовлення світильників маємо 
і серед знахідок Віндонісси [11], афінського Кераміка [12, р. 100, 133-139], міст Боспору 
Кіммерійського [5, с. 311-312]



130

Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків

Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

[8, p. 6]. Проте маємо безліч екземплярів, які мають як ручку, так і виступ, що свідчить 
про дві можливі причини: 1) про початкове значення виступу знову забули; 2) виступ 
слугував як елемент декорування світильника.

Окремою групою світильників за технологією виробництва виступають 
ліплені екземпляри. Як правило, вони повторюють форму як ранніх відкритих 
виробів класичного періоду, так і виробів елліністичного часу, що мали вже високу 
форму тулуба та напівзакрите вмістилище. В Ольвії знайдено й ліплений світильник-
«глечик».

Що стосується світильників перших століть нашої ери, то їх виготовляли в 
спеціальних формах для відливання, як за елліністичного періоду, що складалися 
з двох половинок: верхньої та нижньої. Спочатку майстри виготовляли так звану 
матрицю, з якої пізніше робили дві частинки вищезгаданої форми, і лише потім – 
світильник. Такий спосіб виготовлення був найбільш зручним і швидким, очевидно 
тому давні майстри, продовжуючи елліністичну традицію, виготовляли світильники 
саме таким чином.

1. Байбородин А. И. Из опыта восстановления технологии производства 
античных керамических светильников / А. И. Байбородин // Третьи историко-
культурологичные чтения в Николаеве (научно-методический сборник). – 
Николаев, 1999. – С. 7-10.

2. Вальдгауэр О. Ф. Античные глиняные светильники / О. Ф. Вальдгауэр. – СПб. : 
Типография Р. Голике и А. Вильборг, 1914. – VІІІ, 68, 1 с.

3. Ветштейн Р. И. Местная керамика Ольвии первых веков нашей эры  
/ Р. И. Ветштейн // Ольвия : сборник научных трудов / [под ред. Бибикова С. Н.]. –  
К. : Наукова думка, 1975. – С. 164-197.

4. Журавлев Д. В. Позднеэллинистические многорожковые светильники Боспора /  
Д. В. Журавльов, Н. В. Быковская, А. Н. Желтикова // Древности Боспора : сборник 
научных статей. – М. : Институт археологии РАН, 2001. – Вып. 4. – С. 131-149.

5. Журавлев Д. В. Светильники второй половины III в. до н. э. – IV в. н. э. Коллекция 
светильников. Т. ІІ. / Д. В. Журавльов. – К. : Мистецтво, 2010. – 336 с.

6. Крутилов В. В. Керамический производственный комплекс середины VI в. до н. э. на 
Березанском античном поселении / В. В. Крутилов, А. И. Смирнов, Д. В. Бондаренко 
// XIII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период 
античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 233-237.

7. Bailey D. M. A Catalogue of the Lamps in the British Museum / D. M. Bailey. – London : 
British Museum Publications, 1975. – Vol. I : Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery 
Lamps. – 401 рр., 150 pls.

8. Broneer O. Terracotta Lamps. Vol. 4, part 2, of Corinth : Results of Excavqtions Conducted 
by the American School of Classical Studies of Athens / Oskar Broneer. – Cambridge, Mass :  
Harvard University Press, 1930.

9. Giuliani A. Lampenmatrizen hellenistischer Zeit aus ephesischer Produktion im Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden / A. Giuliani // Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien. – 2005. – Band 74. – Р. 73-83.



131Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

10.  Kennedy C. A. The development of the lamp in Palestine / C. A. Kennedy // Berytus. 
Archaeological studies. – (1961–1963). – Vol. XIV. – P. 67-115.

11.  Loeschcke S. Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des 
antiken Beleuchtungswesens / S. Loeschcke. – Zürich : Beer&Cie, 1919. – 358 pp.

12.  Scheibler I. Griechische Lampen / I. Scheibler // Kerameikos. – Berlin : W. de Gruyter, 1976. 
– Band XI. – 199 p.

© Iryna Sheyko, 2019

TECHNIQUE OF ROMAN LAMPS PRODUCTION

The article is devoted to the technique of the production of lamps, found on the territory of Pontic 
Olbia, which dates back to the first centuries of our era. The main differences in technology are compared 
with the pre-Roman times. The process of lamps manufacturing  and the usage of various tools has been 
traced       
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Проаналізовано амфори початкового етапу заселення Мангуп-Кале (Південно-Західний Крим) 
у другій половині III – IV столітті. Ця категорія посуду дозволила реконструювати перші торгові 
контакти населення плато, які переросли в міцні економічні зв'язки. Посудини типів 75, 77, 96-97 за 
Зеєст постачали з території Боспору. Амфори типів 72, 73 за Зеєст і MRA 5 Benghazi були продукцією 
Боспору або басейну Егейського моря. Вироби типів MRA 7 і MRA 18 Benghazi походили відповідно 
з островів Кос і Хіос. Посудини з великим вмістом слюди типів MRA 3 Benghazi виробляли в 
Малій Азії (Сарди). Вузькогорлі світлі амфори типів D і F за Шеловим були продукцією Гераклеї 
Понтійської. На першому етапі освоєння нових територій жителі Мангуп-Кале потребували 
постачання ззовні. Для завезення товарів з території Боспору, вірогідно, використовували античні 
шляхи. Близькість такого великого центру, як Херсонес, давала можливість забезпечувати себе 
продуктами не тільки місцевого виробництва, але й купувати їх у місті. Таким чином, гераклейське, 
косське, хіоське вино давно налагодженими морськими торговельними шляхами постачали  
в Херсонес, а звідти сухопутними дорогами – на Мангуп         

 [Одержано 13 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, амфори, III–IV століття, 
торговельні контакти, торговельні шляхи, Мангуп-Кале

М
ангуп-Кале – найбільша пам'ятка з групи так званих «печерних 
міст», розташована в Південно-Західному Криму (мал. 1: 1). Вона є 
багатошаровим поселенням, яке функціонувало з другої половини 

III до середини XVIII століття [12, с. 85-90; 14, с. 29-34; 10, с. 94-112; 11, с. 384-432].  
На території Криму досі не виявлено інших населених пунктів, які б виникли 
синхронно Мангупському поселенню. Пізньоримсько-ранньовізантійський період 
його історії (друга половина III – кінець VIII cтоліття) – найменш вивчений. Розкопки 
дали масовий археологічний матеріал, який можна віднести до цього часу. Його 
основу склали глиняні вироби (будівельні матеріали, тарні посудини, кухонний 
ліплений і виготовлений на гончарному крузі, а також столовий посуд). Переважали 
серед них тарні посудини, зокрема амфори. Вони склали близько 70 % усього 
гончарного комплексу пізньоримсько-ранньовізантійського періоду.
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Ольга Яшна
ТОРГОВЕЛЬНІ КОНТАКТИ НАСЕЛЕННЯ МАНГУП-КАЛЕ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ІІІ – ІV СТОЛІТТЯ...

Мал. 1.  
Розташування Мангуп-Кале на карті Криму (1) та план плато Мангуп-Кале  

з позначенням ділянок дослідження (2).  
Умовні позначення: А – головна лінія оборони; В – друга лінія оборони; С – цитадель; a – оборонні стіни;  

b – об’єкти археологічних досліджень: 1 – Лагерна балка; 2 – церква св. Костянтина;  
3 – могильник у балці Алмалик-Дере; 4 – стратиграфічний розкоп на схилі мису Тешклі-Бурун; 5 – базиліка.

Реконструкції Ольги Яшної

1

2
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Метою цієї статті є аналіз амфорної тари початкового етапу заселення 
Мангуп-Кале в другій половині III – IV столітті (таблиця 1) і реконструкція перших 
торговельних контактів населення плато, які переросли в міцні економічні зв'язки.

Час освоєння плато на Мангуп-Кале, причини його заселення й етнічний 
склад перших жителів досі залишаються предметом дискусій [19, c. 57; 44, с. 54-57]. 
У результаті вторгнення германців у Північне Причорномор'я в середині III століття 
були зруйновані такі античні центри, як Тіра, Ольвія, Танаїс [2, с. 32-33, 37; 18, с. 142-
150]. Боспорське царство деякий час залежало від варварів, лише Херсонес зберіг 
свою незалежність [17, с. 217-220; 20, с. 495-499]. Загинули Неаполь Скіфський, 
Алма-Кермен, Усть-Альма, а також інші пізньоскіфські поселення [8, с. 61, 63;  
7, с. 199-204]. Частина тих варварів, які прийшли в Таврику, осіла в околицях 
Херсонеса, на мисі Ай-Тодор, у районі Алушти, де з'явилися могильники з 
трупоспалюваннями [1, с. 66]. Разом із місцевим сарматизованим населенням 
Інкерманської, Байдарської й Бельбецької долин вони утворили поліетнічний 
масив, на основі якого йшов розвиток етнічних процесів у цьому районі Таврики  
[1, с. 65-66; 18, с. 148]. Вірогідно, через загрозу військових дій частина 
сарматизованого населення в пошуках захисту перемістилася вглиб передгір'їв [19, 
c. 57], зокрема, освоївши район Мангуп-Кале. Саме з другої половини III століття 
почали обживати окремі ділянки плато. Мабуть, Мангуп приваблював як місце 
проживання через природне зміцнення його території стрімкими урвищами,  
а також наявністю джерел, що забезпечували водою.

Про початок освоєння території Мангупського плато в другій половині  
III століття свідчать знахідки типів амфор кінця I – III століть: з «воронкоподібним 
горлом» (типу MRA 18 Benghazi) [54, p. 205-207]; II – III століть: зі складним профілем 
вух («ручок») (типу 75 за Зеєст) [16, с. 113, табл. XXXI: 75], з «черепком строкатого 
забарвлення» (типу 77 за Зеєст) [16, с. 113-114, табл. XXXII: 77], з «жолобчастими 
вінцями» (типу MRA 5 Benghazi) [54, p. 188-189, fig. 83, 84]; III століття: вузькогорлих 
світлого черепка («світлоглиняних») типу D за Шеловим [46, с. 18-19] (таблиця 1; 
мал. 2: 3). Хоча археологічних комплексів, датованих винятково III століттям, на 
Мангупі немає, вироби цього часу траплялися як домішки в більш ранніх матеріалах 
археологічних комплексів житлової й господарчої забудови в районі церкви св. 
Костянтина (кінця IV – VII,  першої половини VI століття) та у верхів'ях Лагерної 
балки (III – початку VI, IV – другої половини VI, кінця IV – VII, V, VI – IX століть),  
а також у контекстах розкопу в розколині Демір-Капу (другої половини III – V, першої 
половини V, VI століття) [21, с. 115, 119, 121, 129; 23, с. 296] (мал. 1: 2).

 Як прослідковується з поширення археологічних матеріалів, найпершими 
освоєними територіями на плато були ділянки у верхів'ях Лагерної балки  
і в розколині Демір-Капу. Саме там знайдено найбільше амфор, що вказують на те, 
що заселення Мангупа почалося в другій половині III століття. Частину фрагментів 
посудин виявлено і в комплексах житлового кварталу у верхів'ях балки Гамам-
дере, однак, з огляду на специфіку цієї ділянки (сюди йшли стоки з поверхні плато), 
говорити про його заселення саме в III столітті, не зовсім коректно. Померлих 
перші мешканці плато, вірогідно, ховали на некрополі в балці Гамам-дере, який 
було зруйновано під час будівництва в другій половині VI століття куртини В,  
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Мал. 2.  
Археологічно цілі й фрагментарні амфори з розкопок Мангуп-Кале.  

Амфора типу Keay LIX: 1 – ділянка житлової та господарчої забудови в районі церкви св. Костянтина; 
амфора мірмекійського типу 72 за Зеєст: 2 – зміцнення A.XIV;  

вузькогорла світлого черепка («світлоглиняна») амфора типу D за Шеловим; 3 – зміцнення A.XIV;  
амфори з дзьобоподібними вінцями й вухами («ручками») мірмекійських типу 73 за Заєст:  

4 – ділянка житлової та господарчої забудови у районі церкви св. Костянтина,  
5, 6 – розкоп у розколині Демір-Капу, 7 – ділянка житлової й господарчої забудови  

у верхів’ях Лагерної Балки; вузькогорла світлого черепка («світлоглиняна») амфора типу F за Шеловим:  
8 – некрополь у балці Алмалик-Дере; тонкостінний червоного черепка («червоноглиняний») глек 

зі значним вмістом слюди у формувальній масі типу MRA 3 Benghazi:  
9 – некрополь у балці Алмалик-Дере.  

Малюнок Ольги Яшної

Ольга Яшна
ТОРГОВЕЛЬНІ КОНТАКТИ НАСЕЛЕННЯ МАНГУП-КАЛЕ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ІІІ – ІV СТОЛІТТЯ...
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Мал. 3.  
Фрагменти амфор з розкопок Мангуп-Кале.  

Червоного черепка («червоноглиняні») пантікапейські й фанагорійські амфори типу 96-97 за Зеєст:  
1, 2 – ділянка житлової й господарчої забудови в районі церкви св. Костянтина;  

3 – розкоп у розколині Демір-Капу; червоного черепка («червоноглиняні»)  
амфори зі складним профілем вух («ручок») типу 75 за Зеєст: 4, 7 – розкоп у розколині Демір-Капу;  

амфори з воронкоподібним горлом типу MRA 18 Benghazi:  
5, 6 – розкоп у розколині Демір-Капу; червоного черепка («червоноглиняні») амфори з жолобчастими 

вінцями типу MRA 5 Benghazi: 8, 14 – ділянка житлової й господарчої забудови у верхів’ях Лагерної Балки,  
9 – розкоп у розколині Демір-Капу, 15 – ділянка житлової й господарчої забудови в районі церкви  

св. Костянтина; амфори з черепком «строкатого забарвлення» типу 77 за Зеєст:  
10, 11 – розкоп у розколині Демір-Капу; червоного черепка («червоноглиняні») вузькогорлi амфори  

з високо піднятими вухами («ручками») типу MRA 7 Benghazi: 12, 13 – розкоп у розколині Демір-Капу.  
Малюнок Ольги Яшної
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в IX і XV століттях – куртини А, зміцнення А.XIV. Це підтверджується знахідкою  
в будівельній траншеї амфори типу D за Шеловим (мал. 2: 3), яка потрапила 
туди з ділянки згаданого некрополя [13, с. 114]. Коли саме могильник припинив 
функціонувати, сказати важко, оскільки він ще не розкопаний. З другої половини 
III століття почалося освоєння території на схилі південного урвища, про що 
свідчать культурні нашарування в розколині Демір-Капу. Ця ділянка служила як 
тимчасове природне укриття (навіс) на стежці, що веде на плато. Через цю стежку 
здійснювався зв'язок з долинами Ай-Тодор і Адим-Чокрак. На думку Олександра 
Герцена й Олександра Манаєва, у гроті міг перебувати спостережний пункт  
і невелике святилище [9, с. 328-329].

Амфори кінця I – III, II–III й III століть в археологічних комплексах пізньоримсько-
ранньовізантійського періоду складають 0,86 % (154 екземпляри) від загальної 
кількості тарної кераміки (17859 екземплярів) (таблиця 1). Саме вищезазначені 
типи посудин свідчать про початок життя на Мангупі з другої половини III століття, 
тому їх незначний відсоток закономірний. 

В археологічних комплексах на плато і в його окрузі також виявлено амфори 
III століття, проте такі ж посудини продовжували випускати в IV, а деякі – в V–VI 
століттях. Вони можуть служити лише непрямими доказами заселення Мангупа  
в III столітті, оскільки невідомо, коли їх було імпортовано. Вироби могли потрапити 
на поселення в період з IV по VI століття, коли населення Мангупа збільшилося, 
а торговельні контакти розширилися. Це амфори мірмекійського типу (типу 
72 за Зеєст), посудини з дзьобоподібними вінцями й вухами («ручками») типу 
мірмекійських (типу 73 за Зеєст) III–IV століть [16, c. 111-112, табл. ХХХ: 72, с. 112, 
табл. ХХХ: 73], червоного черепка («червоноглиняні») вузькогорлі амфори з високо 
піднятими вухами («ручками») (типу MRA 7 Benghazi) кінця II – IV століття [54,  
p. 189-193], червоного черепка («червоноглиняні») пантикапейські й фанагорійські 
амфори (типу 96-97 за Зеєст) кінця III – третьої чверті VI століття [16, с. 119-120, табл. 
XXXVIII: 96, 97], амфора типу Keay LIX середини III/IV – V, можливо, VI століть [50,  
p. 302] (мал. 2: 3). Перераховані типи посудин складають 4,63 % усієї тарної кераміки 
пізньоримсько-ранньовізантійського періоду (таблиця 1).

У IV столітті, можливо, у другій його половині, населення Мангупа зросло, 
а господарське й торговельне життя активізувалося. Люди жили у верхів'ях 
Лагерної балки, почали селитися у верхів'ях балки Гамам-дере, продовжували 
використовувати ділянку в розколині Демір-Капу (мал. 1: 2). Про це свідчать 
різноманітність і зростання кількості форм тарної й червонолакової кераміки 
порівнянно з III століттям [21; 22]. Зокрема, амфори типу F за Шеловим (мал. 2: 8), 
датовані IV століттям [46, с. 19-20], становлять 2,69 % (481 екземпляр) усієї тарної 
кераміки пізньоримсько-ранньовізантійського періоду (таблиця 1). Посудини 
типу 72 та 73 за Зеєст, які, вірогідно, почали надходити на поселення ще в другій 
половині III століття, та складають 4,33 % (775 екземплярів) (таблиця 1). Ці типи 
амфор є найбільш поширеними виробами на території плато в IV столітті. Відзначу, 
що посудини IV століття, виявлені на поселенні, зустрічалися як домішки раннього 
матеріалу в археологічних комплексах III – початку VI, кінця IV – VII, IV – першої 
половини V, IV – середини VI, IV – другої половини VI, другої половини IV – VI, кінця 
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IV – VII, IV–X, початку – першої половини V, V, VI, другої половини VI – VII, першої 
половини VI, VI – початку IX, VI – другої половини IX, IX століть ділянок житловоїй 
господарської забудови у верхів'ях Лагерної балки і в районі церкви св. Костянтина, 
ділянки в розколині Демір-Капу (зміцнення А.XIX), стратиграфічних розкопів на 
південно-східному схилі мису Тешклі-Бурун і з тильного боку оборонної стіни 
(зміцнення А.XIV) (мал. 1: 2). Лише в одному археологічному комплексі другої 
половини III – IV століття (кам'яний завал у гроті в розколині Демір-Капу) вони є 
датуючим матеріалом.

У другій половині IV століття в балці Алмалик-Дере на південно-східному 
схилі Мангуп-Кале почав функціонувати могильник [51, p. 154-174] (мал. 1: 2). 
Мабуть, зростання населення змусило мешканців здійснювати поховання за 
межами поселення. Чи продовжував використовуватися некрополь у балці Гамам-
дере невідомо, оскільки його було зруйновано будівництвом оборонної стіни 
[13, с. 111, 114]. Могильник у балці Алмалик-Дере, на відміну від некрополів  
у Скалистому, Лучистому, Сахарній Голівці, біля підніжжя Бакли, що з'явилися 
після нашестя гунів наприкінці IV століття [2, с. 82], виник раніше [51, p. 172].  
На території Криму з синхронних некрополів відомий лише могильник у с. Червоний 
Мак (середини IV – V століття) [29, с. 224].

У комплексах Алмалицького могильника найбільш часто траплялися амфори 
типу F за Шеловим (склеп № 2, підбійна могила № 7 – IV століття, склеп № 197 – 
кінця IV – першої половини V століття), посудини з великим вмістом слюди типів 
MRA 3 Benghazi (склепи № 65 – 360/370–400/410 роки, № 185 – друга половина  
IV століття) та LRA 10 Benghazi (склеп № 190 – 360/370–400/410 роки) [52, с. 13-15].

Отже, у другій половині III – IV столітті на Мангупському плато знаходилося 
невелике неукріплене поселення. Однак уже в цей період сюди йшли масові 
торговельні поставки. Про це, зокрема, свідчать знахідки амфор. Посудини типів 
75, 77, 96-97 за Зеєст, які, мабуть, вироблялися на Боспорі, складають 0,29 % [16, 
с. 113, 119; 27, с. 99; 6, с. 88-89, 95; 37, с. 47]. Амфори типів 72, 73 за Зеєст і MRA 5 
Benghazi (4,36 %) є продукцією Боспора або басейну Егейського моря [16, с. 111; 
49, p. 153; 48, p. 231]. Вироби типів MRA 7 і MRA 18 Benghazi (0,09 %) походили 
відповідно з островів Кос і Хіос [50, p. 137; 53, p. 11]. Посудини з великим вмістом 
слюди типів MRA 3/LRA 10 Benghazi виробляли в Малій Азії (Сарди) [54, р. 184]. 
Амфори типів D і F за Шеловим (3,61 %) були продукцією Гераклеї Понтійської [55, 
р. 415] (таблиця 1).

Поселення на Мангупі в другій половині III – IV столітті було одним із 
небагатьох відомих у Криму населених пунктів, крім античних міст, що продовжували 
існувати. Безумовно, були й інші, про це свідчать численні могильники, такі як 
Дружне [42], Нейзац [43], Озерне III [30], Суворове [15; 47], Кілен-Балка [36; 33; 
26], Зарічне [31], Перевальне [35], Курське [40; 41], Червона Зоря [4, с. 254, 255; 34, 
с. 32; 32], Вишневе [34, с. 33, 34], що функціонували до кінця IV століття, а також 
Чорноріченський [3], Інкерманcький [5, с. 15-42] некрополі, які продовжували 
використовуватися в V столітті. Поселення, пов'язані з цими могильниками, 
не досліджені. Крім Мангупського, відомі лише поселення на горі Тас-Тепе  
у с. Тінистому Бахчисарайського району в нижній течії р. Кача (середини III –  
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IV століття) [28, с. 144-149] і в Барабанівській балці біля с. Баланово Білогірського 
району на лівому березі русла р. Зуя (III–IV століття) [45]. Обидва населені пункти 
пережили військові походи III століття [28, с. 148; 45, с. 38-39]. Під час розвідок на горі 
Тас-Тепе і розкопок поселення в Барабанівській балці було виявлено типи амфор, 
характерні для раннього періоду розвитку життя на Мангупі (другої половини III –  
IV століть): типів 72, 73, 100 за Зеєст [28, с. 144-149, рис. 3; 45, с. 13, 15]. Крім того,  
в Барабанівській балці знайдено амфори типів MRA 5, MRA 7, MRA 18 Benghazi, 
типів 96-97 за Зеєст, D, F за Шеловим, класу 1 за ХК–95, посудини типу MRA 3/LRA 10 
Benghazi [45, с. 13-16]. Всі перераховані типи посудин виявлено також у Херсонесі  
і містах Боспору. Отже, незважаючи на складну ситуацію в Тавриці в другій половині 
III – IV столітті, продовжували використовувати торгові шляхи античного часу [24, 
с. 136-137], а також створювали нові. Цими маршрутами продукція в амфорах  
і червонолакові посудини «понтійського виробництва» потрапляли в передгірські 
й гірські райони півострова, у тому числі й на Мангуп-Кале.

Незважаючи на напружену військову ситуацію, деякі міста Боспора 
продовжували вести активне життя [17, с. 231]. Висновки дослідників про те, 
що сільське господарство Боспору було підірване, а гончарне виробництво 
орієнтувалося на внутрішні потреби й не носило товарний характер [17, с. 232-233], 
викликають сумніви. Це не узгоджується з даними археології, адже всі перераховані 
вище типи амфор боспорського виробництва, виявлено по всій території Таврики 
і в Подунав'ї. За спостереженнями Олександра Айбабіна, у Пантікапеї кінця III 
– першої половини IV століття відбулося пожвавлення економіки, порівняно  
з наступним періодом [2, с. 47-50]. Ймовірно, основним товаром, який надходив  
на Мангуп з території Боспору, було вино.

На Мангуп також потрапляла продукція Гераклеї Понтійської й островів 
Егейського моря. Торгівля велася не безпосередньо, а транзитом. Ймовірно, як 
посередник виступав Херсонес [24, с. 131]. Він найменше постраждав від германців 
[18, с. 142-150] і вів активну торгівлю з Римською імперією, а потім із Візантією 
[25, с. 47-80]. Щоправда, військова загроза сприяла переорієнтації господарства  
з землеробського в скотарське [20, с. 546].

Населення, яке мігрувало вглиб передгір'їв і гірські долини Таврики, також, 
ймовірно, займалося тваринництвом, а можливо, і виноградарством [38, с. 70]. 
На першому етапі освоєння нових територій жителі Мангуп-Кале потребували 
постачання ззовні. Близькість такого великого центру, як Херсонес, давала їм 
можливість забезпечувати себе продуктами не тільки місцевого виробництва, 
але купувати їх у місті [39, с. 30-31]. Таким чином, гераклейське, косське, хіоське 
вино давно налагодженими морськими торговельними шляхами доставляли в 
Херсонес, а звідти сухопутними дорогами на Мангуп. За розрахунками Володимира 
Кадєєва й Сергія Сорочана, постачання продуктів сушею на возах обходилася 
дорожче, ніж морем. Воно значно підвищувало вартість товару [25, с. 96]. Це є ще 
одним непрямим свідченням того, що основну роль у посередницькій торгівлі, 
найімовірніше, здійснював Херсонес, а не міста Боспору, оскільки відстань сушею 
від Херсонеса до Мангуп-Кале набагато коротша.
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ТАБЛИЦЯ 1
Амфори, поширені на Мангуп-Кале в другій половині III – IV столітті

Типи амфор Дата
Кількість 

фраг-
ментів

% Регіон 
виробництва

Амфори мірмекійського типу  
(типу 72 за Зеєст) [16, с. 111-112,  
табл. ХХХ: 72]

III–IV ст. 606 3,39 Боспор, Егейське 
море або Іонія

Амфори з вухами («ручками»)
мірмекійського типу (типу 72-73  
за Зеєст)

133 0,74

Амфори з дзьобоподібними 
вінцями й вухами («ручками»)  
типу мірмекійських (типу 73  
за Зеєст) [16, с. 112, табл. ХХХ: 73] 

III–IV ст. 36 0,2 Боспор, Егейське 
море або Іонія

Червоного черепка 
(«червоноглиняні») амфори  
зі складним профілем вух («ручок») 
(типу 75 за Зеєст) [16, с. 113, 
табл. XXXI: 75]

II–III ст. 3 0,02 Невідомо, 
можливо, Боспор

Амфори з черепком «строкатого 
забарвлення» (типу 77 за Зеєст)  
[16, с. 113-114, табл. XXXII: 77]

II–III ст. 11 0,06 Можливо, Боспор

Червоного черепка 
(«червоноглиняні») вузькогорлi 
амфори з високо піднятими вухами 
(«ручками») (типу MRA 7 Benghazi)  
[54, p. 189-193]

Кінець  
II – IV ст.

15 0,08 Басейн Егейського 
моря, о. Кос

Амфори з воронкоподібним горлом 
(типу MRA 18 Benghazi)  
[54, p. 205-207]

Кінець  
I – III ст.

2 0,01 о. Хіос

Вузькогорлі світлого черепка 
(«світлоглиняні») амфори типу D за 
Шеловим [46, с. 18-19]

III ст. 133 0,74 Гераклея 
Понтійська

Червоного черепка 
(«червоноглиняні») амфори  
з жолобчастими вінцями  
(типу MRA 5 Benghazi)  
[54, p. 188-189, fig. 83, 84]

II–III ст. 5 0,03 Дж. Райлі вважав, 
що центри 
знаходяться 
в басейнах 
Егейського або 
Чорного морів. 
Аналіз черепка 
показав, що було 
кілька центрів 
виробництва,  
один з яких міг 
бути на Боспорі
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Тонкостінні червоного кольору 
(«червоноглиняні») глечики  
зі значним вмістом слюди  
(типу MRA 3 Benghazi)  
[54, p. 183-186, fig. 83 ]

Кінець  
I – IV ст.

2 0,01 Сарди (Мала Азія)

Тонкостінні червоного черепка 
(«червоноглиняні») посудини  
з великим вмістом слюди  
(типу MRA 3/LRA 10 Benghazi)

810 4,54 Сарди (Мала Азія)

Червоного черепка 
(«червоноглиняні») пантікапейські  
і фанагорійські амфори  
(типу 96-97 за Зеєст)  
[16, с. 119-120, табл. XXXVIII: 96, 97]

Кінець 
III – третя 

чверть  
VI ст.

38 0,21 Місцем 
виробництва 
вважається 
територія міських 
центрів Боспору  
на Керченському 
і Таманському 
півостровах, 
де розкопано печі 
для випалювання

Вузькогорлі світлого черепка 
(«світлоглиняні») амфори типу D/F 
за Шеловим

33 0,18

Вузькогорлі світлого черепка 
(«світлоглиняні») амфори типу F  
за Шеловим [46, с. 19-20]

IV ст. 481 2,69 Гераклея 
Понтійська

Амфори типу Keay LIX [50, p. 302] Середина 
III ст., 

IV–V ст., 
можливо, 

VI ст.

1 0,006 Туніс

Усього – 2309 12,9 –

Загальна кількість тарної кераміки 
в комплексах пізньоримсько-
ранньовізантійського періоду 
(друга половина III – кінець VIII ст.)

–
17859 100

–
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TRADE CONTACTS OF THE MANGUP KALE POPULATION 
IN THE LATE 3RD–4TH CENTURIES (ON THE MATERIALS OF TARE CERAMICS)

The article analyzes the amphorae of the initial stage of the Mangup Kale settlement (the South-
Western Crimea) in the late 3rd–4th centuries. This category of vessels allowed reconstructing the first 
trade contacts of the plateau community, which grew into solid economic communications. The vessels 
of Zeest’s types 75, 77, 96-97 were delivered from the territory of the Bosporus. Amphorae of Zeest’s types 
72, 73 and Benghazi MRA 5 were products of the Bosporus, or the Aegean Sea Basin. Wares of the types 
Benghazi MRA 7 and MRA 18 came respectively from Kos and Chios. Vessels with high content of mica 
of the types Benghazi MRA 3 were produced in Asia Minor (Sardis). Narrowneck light-colored Shelov’s 
amphorae types D and F were products of Heraclea   Pontica. At the first stage of the development of 
new territories inhabitants of Mangup-Kale, needed supply from the outside. The ancient trade ways, 
probably, were used to deliver the goods from the Bosporus. The proximity of such a large center as the 
Chersonesus made it possible to provide themselves with goods not only of local production but to buy 
them in the city. Thus, Heraclean, Kosian, Chian wines along old well-established sea trade routes were 
delivered to Chersonesus, and from there by land on Mangup                    
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Охарактеризовано фізико-хімічні, геохронологічні й генетичні властивості та особливості 
глинистих порід у межах України. Розглянуто палеогеографічні особливості формування  
в пізньому міоцені – пліоцені глинистих порід Опішнянського родовища, що є сировиною  
для виготовлення глиняних виробів                              
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глинисті породи, неоген, міоцен, пліоцен

К
ерамікою називають матеріали й вироби, отримані шляхом спікання 
глини та її сумішей з мінеральними домішками, порошками оксидів 
та інших неорганічних сполук [6, с. 598-599].

На території сучасної України кераміка почала з’являтися в племен епохи 
неоліту (VI–V тис. до н. е.), які ідентифікують, передовсім, за стилем та типом глиняних 
виробів. Наприклад, на території сучасного Лівобережно-дніпровського лісостепу 
– це культурно-історичні спільноти дніпро-донецької та сурсько-дніпровської,  
а також більш пізньої ямково-гребінцевої кераміки. Значний вплив на подальший 
розвиток і становлення виготовлення глиняних виробів мали племена трипільської 
культури (IV–ІІІ тис. до н. е.), поширені переважно на території Правобережжя. 
Згодом глиняними виробами користувалося населення доби бронзи й раннього 
заліза. Саме в добу раннього заліза на території сучасної України з’явився гончарний 
круг, що полегшило виробництво кераміки та покращило якість виробів [8].
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Отже, можемо стверджувати, що кераміка – це маркер певного історичного 
періоду, який у майбутньому буде характеризувати й нинішній час. Натепер 
керамікою є архітектурно-будівельні матеріали: цегла, черепиця, кахлі, 
облицювальні плитки, димарі, плитки для підлоги, будівельні перекриття та інше. 
Кераміка – це також техніка: ізолятори, вогнетриви, труби, теплоізоляційні вироби, 
деталі для електро- й радіотехнічної промисловості, ракетного виробництва, 
атомної енергетики, автомобілебудування, квантової оптики тощо. У ретроспективі 
технологія виготовлення кераміки майже не змінилася й включає три основні 
етапи: добування й приготування глини; виготовлення певних виробів та їх 
орнаментування; випалювання.

У публікації зроблено спробу розглянути палеогеографічні особливості 
формування глинистих порід, які є мінеральною сировиною для виготовлення 
кераміки. На прикладі Опішнянського родовища тугоплавких глин більш детально 
охарактеризовано природні умови накопичення цієї сировини в пізньому міоцені – 
ранньому пліоцені. Загалом палеогеографічні реконструкції мають важливе значення 
для розуміння властивостей і природних особливостей як самих геологічних тіл, так 
і пошуків потенційних родовищ корисних копалин.

Географи й геологи ще в позаминулому столітті намагалися ідентифікувати  
й окреслити місця залягання глин, придатних для виготовлення гончарних виробів. 
Наприклад, на території колишньої Полтавської губернії це вдалося зробити 
Олександру Гурову, який позначив розташування виходів на денну поверхню 
четвертинних відкладів, зробив їх опис і відніс до певного роду корисних копалин. 
Зокрема, на території Опішного він фіксував залягання вогнетривких гончарних глин 
високої якості [4].

Серед учених, які займалися вивченням глинистих порід у межах України 
й суміжних територій, слід згадати Володимира Вернадського, Олександра 
Фермана, Іллю Гінзбурга, Іллю Зхуса, Петра Заморія, Максима Веклича, Миколу 
Страхова, Лева Рухіна, Ніну Ренгартен, Дмитра Щербака, Сергія Гошовського. 
Важливий внесок у вивчення неогенових відкладів, у т. ч. горизонтів строкатих глин, 
зробили Микола Барбот де Марні, Костянтин Феофілактов, Олександр Гуров, Іван 
Леваковський, Петро Армашевський, Володимир Бондарчук, Микола Дмитрієв, 
Валентин Дідковський, Володимир Зосимович, Олександр Крашенінніков, Георгій 
Турлей, Михайло Клюшников. Вивченню окремих складових глинистих речовин 
Опішнянського родовища також присвячено роботи Володимира Левицького, 
Григорія Шишацького [14], Ольги Скородумової, Ніни Чопенко, Галини Семченко 
[16; 18; 19] тощо.

Основною мінеральною сировиною, що використовується в керамічній 
промисловості для виготовлення майоліки, фаянсу, фарфору, будівельної кераміки, 
є глинисті породи різного віку й генезису.

У межах території України глинисті породи мають значне поширення (мал. 1) 
майже в усіх геоструктурних регіонах [9, с. 425]. Так, у Дніпровсько-Донецькій западині 
родовища легкоплавких глин пов’язані з відкладами кам’яновугільної, пермської, 
юрської, палеогенової, неогенової й четвертинної систем. На Українському щиті та 
його схилах глинисті породи представлено відкладами палеогенової, неогенової 
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Мал. 1.  
Основні ареали поширення родовищ осадових глинистих порід у межах України  

(створено на основі даних [12])

Мал. 2.  
Червоно-бурі глини неогену (пліоцен, N2) в кар’єрі біля с. Коробчине  

Новомиргородського району Кіровоградської області.
Фото Жанни Матвіїшиної
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(мал. 2) та четвертинної систем. У межах Причорноморської западини, Волино-
Подільської плити, Львівської западини й Карпатської складчастої області глинисті 
породи належать до відкладів неогенової й четвертинної систем. 

Сировиною для виготовлення цегельно-черепичних виробів й кераміки є 
різноматні глинисті породи, здебільшого легко- й тугоплавкі глини, рідше – леси, 
аргіліти, глинисті сланці (попередньо подрібнені) та каоліни [11, с. 308-330].  
За генезисом породи глинистого типу поділяють [9, с. 422] на еолові, елювіально-
делювіальні, делювіальні, моренні, флювіогляціальні, алювіальні й озерні. Вони 
являють собою незцементовані зв’язані пластичні осадові породи, що мають 
властивість утворювати з водою в’язке тіло, здатне до формування й збереження під 
час висихання наданої йому форми, а після випалювання набувати кам’яну твердість 
і міцність [9, с. 421]. 

За визначенням із геологічного словника [2, с. 108-110], глини – це 
незцементовані полідисперсні (тонкоуламкові) осадові породи, що складаються 
переважно з глинистих мінералів і вміщують більш ніж 50 % частинок розміром  
< 0,01 мм та 25-30 % частинок розміром < 0,001 мм. Головними хімічними 
компонентами глин є: SiO2 (30-70 %), Al2O3 (10-40 %), H2O (5-10 %); також наявні 
Fe2O3 (FeO), CaО, MgO, Na2O та ін. Поділяються за складом, походженням. 
Основними типами глинистих порід за складом є: каолінові, монтморилонітові, 
хлоритові, гідрослюдисті й полімінеральні. За походженням виділяють елювіальні 
й перевідкладені. Серед останніх розрізняють озерні, морські, річкові, льодовикові 
(водно-льодовикові). Колір глин – різноманітний і залежить від хромофорів. 
Наприклад, каолінові мають білі, сірувато-білі кольори, монтморилонітові – сірі, 
рожеві, хлоритові – сірувато-зелені тощо. При замочуванні набрякають, втрачають 
міцність, стають пластичними. Вони є слабопроникними, і тому часто слугують 
екранами для нагромадження запасів природних вод, газів, нафти. Залягають  
у вигляді невеликих прошарків, лінз, а також потужних (десятки й сотні метрів) 
пластів і пачок.

Каолінові глини значного поширення не мають. Їх формування пов’язане  
з процесами вивітрювання порід. Порівняно з іншими типами вони мають низьку 
адсорбційну здатність. Потужність лінз і пластів каолінових глин не перевищує  
2-3 м. Монтморилонітові глини утворюються в локальних ділянках кори вивітрювання, 
а також у процесі гальміролізу (підводне вивітрювання) вулканічного попелу. 
Особливі їх властивості – жирний блиск, значне набрякання під час замочування, 
адсорбція. Гідрослюдисті глини утворюються як у морських, так і в континентальних 
умовах. Потужність їх пластів може досягати кількох десятків метрів. Полімінеральні 
глини мають значне поширення. Вони є продуктом перевідкладення первинних 
глинистих порід. Серед їх мінералів переважають гідрослюди, у меншій кількості 
наявні каолініт, хлорит і монтморилоніт. Використовуються глинисті породи для 
виготовлення кераміки, вогнетривких виробів, як адсорбенти тощо.

Глини, які використовують для виготовлення виробів гончарної промисловості, 
видобувають на Опішнянському родовищі (мал. 3), де основними корисними 
копалинами є тугоплавкі глини (сировина для тонкої кераміки) та суглинки 
й піски (цегельно-черепична сировина) [5]. Тіло пласта тугоплавкої глини,  
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Мал. 3.  
Місцерозташування Опішнянського родовища глини тугоплавкої  

(створено на основі даних [5])

що має промислове значення, залягає горизонтально, перекривається суглинками  
й підстилається пісками. Довжина промислового тіла коливається в межах 500-660 м  
(у середньому – 580 м), ширина – від 100 до 220 м (у середньому – 160 м), потужність 
– від 0,6 до 4,7 м (у середньому – 2,2 м.). Загальні промислові запаси тугоплавких 
глин Опішнянського родовища оцінюються на рівні 748 тис. т (категорії А+В+С1+С2) 
[14].

За геоморфологічним районуванням, ця територія належить до району 
Полтавсько-Карлівської алювіальної (давньотерасової) увалистої, середньо 
розчленованої рівнини, Придніпровської області пластово-акумулятивних рівнин 
на палеогенових і неогенових відкладах [10, с. 162]. Основними геоморфологічними 
елементами є неогенові терасовані рівнини й долини сучасних річок [3, с. 26].  
У районі смт Опішне виділяється неогенове плато й пліоценова (Іванківська) тераса 
Дніпра.

У геологічній будові плато бере участь серія четвертинних відкладів, які 
підстилаються пізньоміоцен-пліоценовими глинами й міоценовими пісками 
полтавської світи. Ймовірно, плато утворилося в післяміоценовий час, коли 
води Дніпра вже не покривали цієї території. Абсолютні відмітки поверхні плато 
перевищують 175 м (максимальна 212,9 м). Плато розчленоване ярами й балками, 
що виходять у долини річок Ворскли й Говтви. Довжина найбільших ярів досягає 
кількох кілометрів, ширина коливається в межах від кількох десятків до 400-500 м.

На південь та південний захід від плато розташована поверхня пліоценової 
тераси Дніпра (Іванківська) [3, с. 27]. Її ширина в окремих місцях сягає  
40 км. Поверхня тераси подібна до плато, проте вирізняється нижчим ступенем 
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розчленування рельєфу. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 
150-170 м. Підошва алювіальних відкладів простежується на рівні +110…+140 м. 
Перехід від плато до тераси поступовий, без видимого уступу. На поверхні тераси 
поширеними є зсуви, особливо в долині річки Ворскла. Вони невеликі за розмірами 
(у межах кількох десятків метрів), підошвою зсувів є поверхня пліоценових глин.

За даними геологічного картографування [3, с. 19], глини, які використовують 
для виготовлення кераміки, у межах цієї території представлені континентальними 
відкладами неогену (N1-2), а саме – товщами строкатих глин пізнього міоцену – 
пліоцену. Це – доволі неоднорідні за забарвленням жовтувато-зелені, бурувато-сірі, 
чорні, жирні, слабокарбонатні глини монтморилоніт-каолінітового складу. Рештки 
флори й фауни в межах горизонту не виявлено. За генезисом горизонт строкатих 
глин належить до континентальних відкладів вододільних просторів.

Загалом, для строкатих глин характерна певна послідовність у нашаруванні 
[17, с. 130]. Нижній шар товщі строкатих глин складений з глин попелясто-сірого 
або світло-сірого забарвлення, які в нижній частині піщанисті, а у верхній – чисті, 
пластичні, без сторонніх домішок. Залягають ці глини у вигляді окремих лінз, що 
відповідають западинам на поверхні підстилаючих порід.

Вище залягає шар пластичної глини темно-сірого, іноді – майже чорного 
кольору, з залізистими плямами й включеннями. Чорний колір зумовлений 
наявністю дисперсної вуглистої речовини, яка іноді накопичена у вигляді невеликих 
прошарків і лінз.

Ще вище залягає глина світло-сіра з жовтуватими, зеленуватими або 
блакитними відтінками, з вохристо-жовтими або червонувато-жовтими плямами. 
Ця глина загалом пластична, в окремих прошарках – піщаниста.

У верхній частині горизонт строкатих глин складається з глини сірої або 
жовтувато-сірої, з численними плямами різних відтінків жовтого, червоного й 
малинового кольорів, з залізистими й марганцевими стяжіннями, іноді з друзами 
гіпсу та карбонатними конкреціями.

Для тугоплавких глин Опішнянського родовища характерний такий хімічний 
склад (вміст у %): SiO2 – 55,2-70,1; Al2O3 – 8,96-16,8; Fe2O3 – 1,47-4,85; CaO – 0,5-1,38; 
TiO2 – 0,28-1,34; MgO – 0,21-1,48; SO3 – до 1,35; K2O – 0,07-0,26; Na2O – 0,04-0,12 та ін. 
Глинам притаманні такі фізико-механічні властивості: число пластичності (від 4,37 до 
34,87), вогнетривкість (від 1480 до 1660 °С), усадка повітряна (від 2 до 14 %), усадка 
повна (від 6 до 18 %), водопоглинання (від 4,74 до 17,8 %), межа міцності на вигин 
(від 1,67 до 2,95 кг/см2) [14]. 

Дані мінерального складу щодо семи горизонтів глин Опішнянського 
родовища наведено в праці Ніни Чопенко [19, с. 5-6]. Так, підвищений вміст 
каолініту властивий для горизонтів 4 та 6, монтморилоніту – для 5, 6 та 7, слюди  
й гідрослюди – для 1 та 3. На жаль, у роботі відсутня інформація щодо стратиграфічної 
належності цих горизонтів, однак дані про глибини залягання горизонтів, 
хімічний аналіз та мінералогічний склад дозволяють припустити, що горизонт 1 –  
це пізньоплейстоценові леси (бузькі), 2 – середньо-пізньоплейстоценові суглинки, 
3 – середньоплейстоценові леси (дніпровські), 4 – ранньоплейстоценові відклади, 
5 – червоно-бурі глини пліоцену, 6, 7 – строкаті глини міоцену. 
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Палеогеографічні умови часу утворення гончарних глин Опішнянського 
родовища. Вважається [9, с. 422], що глина являє собою продукт розкладу  
й вивітрювання польовошпатових та інших гірських порід. У результаті багатовікових 
змін температури, дії сонячних променів, морозу, дощів та вітру кристалічні гірські 
породи розтріскувалися й руйнувалися. При хімічній взаємодії гірських порід з 
вуглекислим газом повітря, водою й розчиненими в ній сполуками кристалічні 
породи поступово перетворювалися в глинисті мінерали, карбонати й кварц. 

Утворені глинисті породи залежно від місцевих умов або залишалися на місці 
утворення (елювіальні, первинні глини), або переносилися під дією гравітаційних 
сил, води, льоду чи вітру в інші місця (вторинні глини). Для елювіальних глин, 
зазвичай, характерна мінливість розмірності часточок за профілем: у верхній частині 
– значна кількість мулистих та пилуватих часточок; у нижній – поступово зростає 
кількість крупнозернистої фракції. Вторинні глини більш однорідні за складом  
і властивостями. Загальна характеристика змін гранулометричного складу типових 
горизонтів строкатих глин пізнього міоцену вказує на їх належність до елювіального 
типу (первинні глини).

Інтерпретація доступних на цей момент даних щодо хімічного складу глин 
Опішнянського родовища [14] вказує, що відклади формувалися в континентальних 
умовах за активних процесів хімічного вивітрювання (основний компонент вмісту 
– стійкі зерна SiO2, наявна значна частка оксидів алюмінію й заліза). Низький вміст 
карбонатів та відсутність гіпсів вказує на вологі умови формування строкатих глин. 
Відсутність видимих решток живих організмів також підтверджує припущення 
про континентальні умови формування цих відкладів, які не сприяли збереженню 
органічних решток.

Підвищена концентрація оксидів титану в глинах вказує на близькість 
корінного родовища ільменітових розсипів, що були перевідкладені, ймовірно,  
з пісків полтавської серії.

Аналіз розподілу глинистих мінералів дозволяє встановлювати кліматичну, 
тектонічну й гідрохімічну природну ситуацію геологічного минулого [7, с. 199]. Так, 
провідна роль у формуванні комплексів глинистих мінералів континентальних 
відкладів як гумідної, так і аридної зон належить клімату. Особливості останнього 
проявляються через різний ступінь інтенсивності процесів стадійного перетворення 
мінералів, що зумовлює, у випадку гумідного клімату, до панування серед глинистих 
мінералів каолініту. В аридній зоні вивітрювання, як правило, досягає тільки 
монтморилонітової стадії. Найменш стійкими до процесів вивітрювання вважають 
гідрослюди, які характеризують холодні посушливі умови та початкову стадію 
глиноутворення [15, с. 53-54]. До зональних глинистих мінералів аридних районів, 
окрім монтморилоніту, відносять також інші мінерали смектитової групи (нонтроніт, 
бейделіт). Мінерали каолінітової групи сприймають як показник жаркого гумідного 
клімату, інтенсивних процесів вивітрювання, промивного режиму, що характерно 
для тропічної зони й вологих субтропіків.

Дані мінералогічного складу глин Опішнянського родовища [19, с. 5] вказують 
на формування верхньої пачки строкатих глин (вміст каолініту 31-41 %) в умовах 
теплого й вологого клімату, а нижньої пачки строкатих глин (вміст бейделіту 32-42 
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%, монтморилоніту 13-18 %) та червоно-бурих пліоценових глин (бейделіт 35-45 %, 
монтморилоніт 8-13 %, каолініт 5-7 %) у більш аридних умовах.

Загальною палеогеографічною закономірністю формування порід 
червоноколірної формації є інтенсифікація їх формування в геократичні епохи (під час 
планетарних регресій) і гальмування цього типу ґрунтолітогенезу (скорочення ареалів 
утворення) у таласократичні епохи, які супроводжувалися значними трансгресіями 
[1]. Загалом, породи пізнього міоцену, сформовані на пісках полтавської світи й 
поширені в Середньому Придніпров'ї та північно-західному Донбасі, розглядаються 
як піщано-глинисті безкарбонатні ґрунти з добре розвиненим профілем, потужністю 
до 3 м.

Літературні дані щодо палеогеографічних реконструкцій території України 
у пізньому міоцені – ранньому пліоцені вказують, що територія дослідження 
перебувала в межах континентального режиму у вигляді акумулятивної рівнини з 
глинисто-піщаними осадовими відкладами [13; 17, с. 212-233]. У межах цієї рівнини, 
крім річкових долин (піщані алювіальні відклади), були поширені озера (глинисті 
озерні відклади, сапропелево-гумусні сланці, прошарки бурого вугілля).

Рослинний світ суходолу охарактеризовано на основі вивчення спор, пилку 
та рослинних решток. І хоча палеонтологічні знахідки з відкладів Опішнянського 
родовища невідомі, дані досліджень із суміжних територій вказують, що в цей час 
були поширені широколисті й хвойні рослини (граб, верба, береза, вільха, в'яз, ільм, 
сосна, ялина, клен, шовковиця, тюльпанове дерево, горіх, гікорія, терен, бузина, 
виноградна лоза, фіалка, аралія, молочай, люпин, пасльонові, а також водно-
болотні види). Тваринний світ пізнього міоцену був представлений безхребетними 
(молюски, остракоди) і хребетними видами (мастодонти, гіпаріони, жирафи, олені, 
газелі, динотерії, хілотерії, велетенські кабани, бобри, зайці, махайродуси, вовки, 
гієни, дрібні кішки, страуси, орли, кури, куріпки; у річках та озерах – соми, судаки, 
черепахи тощо). 

Клімат пізнього міоцену був теплим і відносно вологим. Кількість опадів  
у окремі часові проміжки могла досягати 1100 мм/р, а середня річна температура 
не перевищувала 15-16 °С. Водночас, наявність ксерофітної рослинності в південній 
частині України вказує на посушливіші умови. Палеонтологічні дані вказують, що 
у ранньопліоценовий час клімат був більш сухим і теплим порівняно із сучасним.

У перспективі наступні польові палеогеографічні дослідження відкладів 
Опішнянського родовища сприятимуть більш детальній реконструкції природних 
умов у окремі часові відрізки пізнього кайнозою цієї території. У контексті таких 
робіт можливе розширення й уточнення перспективних районів пошуку мінеральної 
сировини для виготовлення глиняних виробів. Використання вже наявних фондових 
матеріалів та результатів нових польових і лабораторних досліджень, спираючись 
також на знання стратиграфії, етапності й особливостей розвитку природи в 
минулому, допоможе виконати палеогеографічний прогноз локалізації каолінових, 
монтморилонітових, хлоритових, гідрослюдистих та полімінеральних глин та 
дозволить виділити потенційні площі найбільш якісної мінеральної сировини для 
виготовлення глиняних виробів, що сприятиме розвитку керамології та гончарної 
справи в Україні.
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Розглянуто питання можливих витоків форм столових двовушних горщиків-ваз (корчаг) салтово-
маяцької культури. Форма, техніка виготовлення, формувальна маса, засоби й мотиви орнаментації, 
випалювання двовушних горщиків пов’язані з гончарством ранніх алан. Салтівські столові 
горщики-вази (корчаги) знаходять подальший свій розвиток у великих двовушних корчагах X–XIII 
cтоліть племен зіхсько-касозького кола з території Закубання       

   [Одержано 10 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, салтово-маяцька культура, 
«горщик-ваза», корчага, касоги, басейн Сіверського Дінця

Д
о кола салтівського столового посуду входять посудини, які  
в археологічній літературі отримали назву «горщики-вази».  
Це, здебільшого, посудини, висота яких коливається від 13,5 до 50 см. 

Усі вони мають яйцеподібний тулуб, широкі вінця, невелике денце й два доволі 
масивні вуха, розташовані на тулубі, у найширшій його частині. Більшість посудин  
у місці найбільшого розширення тулуба, на висоті вух, прикрашено горизонтальними 
канелюрами, які утворюють один або два пояси орнаменту. Зона між канелюрами 
може бути заповнена хвилястим орнаментом, виконаним за допомогою гребінцевого 
штампа, частими вертикальними лискованими смугами або відбитками косо 
поставленого гребінцевого штампа. Тулуб у більшості посудин нижче канелюрів 
та плечах прикрашено лискованим орнаментом з частих вертикальних смуг. Вінця 
посудин здебільшого невисокі й відігнуті назовні. Проте трапляються екземпляри 
з високими прямими вертикальними або злегка відігнутими назовні вінцями. 
Формувальна маса, з якої виготовлено посудини, добре вимішана, містить дрібну 
жорству, пісок й, інколи, сліди дрібних органічних залишок (трави). Колір зовнішньої 
поверхні посудин коливається від темно-помаранчевого до темно-сірого. Усі 
посудини ліплені, виготовлені за допомогою поворотного столика. Подібні за 
формою посудини, але більшого розміру, у салтівських старожитностях визначають 
як корчаги.

Провідний фахівець із салтівських старожитностей Світлана Плетньова горщики 
цього типу визначала як невеликі піфоси [14, с. 121]. Вони, за спостереженнями 
дослідниці, трапляються на степових та лісостепових пам’ятках салтово-маяцької 
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культури [11, рис. 15: 8; 19, taf. 10: 1-3, 5; 18, taf. 6: 1-3, 5, 6, 8, 9; 12: 1-3, 6] та на 
могильниках цих регіонів. Так, на Дмитрівському катакомбному могильнику 
горщики цього типу було представлено переважно в тризнах [13, рис. 77, 78]. Хоча 
одну таку посудини було знайдено в катакомбі № 148 [13, рис. 74]. Фрагменти 
подібних посудин неодноразово траплялися в заповненні дромосів катакомбних 
поховань четвертої ділянки могильника біля с. Верхній Салтів (№ 37, 39, 53, 54, 58 
ВСМ-IV) [5, с. 100, рис. 2: 2]. Неорнаментований горщик-вазу було знайдено в дитячій 
катакомбі № 9 Старосалтівського некрополя. 

В ямних ґрунтових некрополях басейну Сіверського Дінця такі горщики-вази 
також інколи трапляються. Так, у похованні № 438 Нетайлівського могильника 
такий горщик було виявлено в заповненні могильної ями, поряд з черепом людини  
[1, рис. 7: 1, 3].

Значно частіше подібні посудини трапляються на кремаційних некрополях 
лісостепового варіанта салтово-маяцької культури. Так, двовушні горщики-вази 
служили поховальними урнами у двох похованнях (№ 136, 192) кремаційного 
могильника Суха Гомільша [2, рис. 91: 8, 9]. У біритуальному могильнику Червона 
Гірка такі столові горщики-вази в ролі поховальних урн зафіксовано у вісімнадцяти 
кремаціях (№ 14, 58, 81, 101А, 101В, 102 106, 108, 176, 183, 184, 190, 210, 216, 237, 
294, 295, 307) [4, рис. 1: 3]; ще в одному випадку (поховання № 171) фрагмент такої 
посудини відігравав роль покришки для поховальної урни.

У хронологічному плані салтівські столові горщики-вази трапляються  
в поховальних комплексах другої половини VIII – третьої чверті IX століття. 

Для визначення витоків цієї категорії салтівського столового посуду велике 
значення має наявність серед них столових горщиків-ваз з простими заокругленими 
високими вертикальними вінцями. Такі посудини на салтівських пам’ятках басейну 
Сіверського Дінця нечисленні. Так, горщик з вертикальними вінцями заввишки  
3,5 см було знайдено в катакомбі № 58 четвертої ділянки катакомбного могильника 
біля с. Верхній Салтів [3, рис. 2: 3]. Ще один подібний горщик походить з 
Верхньосалтівського городища (розкопки Д. Т. Березовця) [18, taf. 12: 6]. Ці посудини 
за формою наближені до горщиків третього виду типу Г столової салтівської кераміки 
(горщики, корчаги) (класифікація Світлани Плетньової) [14, с. 121]. Головною 
їх відмінністю від вищезгаданих горщиків-ваз є відсутність бокових масивних 
вух. Форма ж столових салтівських горщиків типу Г, як зазначила дослідниця,  
є характерною для посуду з пам’яток волинцевської культури. Хоча така форма 
горщиків є типово слов’янською, зазначила Світлана Плетньова, однак техніка 
виготовлення, формувальна маса, засоби й мотиви орнаментації, випалювання 
– суто салтівські [14, с. 121]. Подекуди горщики подібної форми без бокових вух 
(дослідники визначають їх як горщики волинцевського вигляду) трапляються  
в поховальних комплексах салтівської культури басейну Сіверського Дінця. 
Так, горщики волинцевського типу представлено поодинокими знахідками на 
Дмитрівському катакомбному могильнику (тризни 14 та 19) [14, рис. 31: 3, 
4; 13, рис. 76, 77]. На біритуальному могильнику Червона Гірка поховання 
№ 299 містило перевернуту догори дном урну, роль якої відігравав горщик 
волинцевського вигляду [12, арк. 4]. У невеликій кількості такі горщики трапляються 
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Мал. 1. 
Лисковані посудини ранніх алан (1, 2), волинцевської (3-6) та салтово-маяцької (7-14) культур:  

1 – могильник Брути 2; 2 – городище Зилги (за Тамерланом Габуєвим, Володимиром Малишєвим [9]);  
3-6 – Волинцеве (за Аллою Сміленко, Світланою Юренко [15]); 7, 8 – поселення Жовтневе  

(за О. В. Пархоменко [19]); 9 – катакомба № 58 ВСМ-IV (за Віктором Аксьоновим [5]);  
10 – городище Верхній Салтів (за Валерієм Флоровим [18]); 11 – катакомба № 9 Старосалтівського 

могильника (за Віктором Аксьоновим [5]); 12 – городище Маяки (за Валерієм Флоровим [18]);  
13 – Дмитрівський катакомбний могильник, 14 – Нижньолуб’янський катакомбний могильник  

(за Ярославом Володарцем-Урбановичем [8])
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Мал. 2. 
 Столові двовушні горщики-вази (корчаги) салтово-маяцької культури: 1 – городище Маяки  

(за Валерієм Флоровим [18]); 2, 4-7 – Дмитрівський катакомбний могильник (за Валерієм Флоровим [18]); 
3 – городище Саркел (за Валерієм Флоровим [18]); 8 – поховання № 192, могильник Суха Гомільша;  

9 – поховання № 136, могильник Суха Гомільша (за Віктором Аксьоновим, Володимиром Міхеєвим [2]);  
10 – поховання № 216/к-19, могильник Червона Гірка; 11 – поховання № 108. могильник Червона Гірка; 

12 – поховання № 101А, могильник Червона Гірка, 13 – поховання № 101В, могильник Червона Гірка  
(за Віктором Аксьоновим, Володимиром Міхеєвим [4])
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на салтівських поселеннях слов’яно-хозарського поребрика (Жовтневе) [19, taf. 
10: 9-11]. Отже, можна висловити здогад, що волинцевські столові горщики 
з вертикальними вінцями були прототипом для деяких салтівських столових 
двовушних горщиків-ваз (корчаг). Салтівські майстри, запозичивши форму 
волинцевських горщиків, доповнили її двома масивними петлеподібними вухами, 
прикріпленими з боків тулуба в місці його найбільшого розширення. Проте 
слід звернути увагу й на той факт, що салтівські столові двовушні горщики-
вази також схожі за загальним виглядом, орнаментацією та випалюванням до 
посудин, які представлено на пам’ятках ранніх аланів (II–IV ст.) центральних 
районів Північного Кавказу (могильник Брути 2 та городище Зилги) [9, с. 121,  
рис. 131: 3, 4]. 

Усе вищесказане цілком відповідає теорії, згідно з якою гончарні традиції, 
які знайшли своє поширення в Надпоріжжі та Дніпровському Лісостеповому 
Лівобережжі в другій половині VII – VIII столітті (кераміка канцерського типу та 
волинцевський столовий лискований посуд), пов’язані з представниками аланського 
етносу – вихідцями із західних районів Північного Кавказу, переселеними сюди 
пануючим у той час у степових районах кочовим об’єднанням (Велика Болгарія 
та Хозарський каганат) [8, с. 134; 10, с. 125]. Пізніше носії канцерської гончарної 
традиції просто розчинилися серед інших алан, переселених у басейн Сіверського 
Дінця в 30-х – 40-х роках VIII століття хозарами. Це підтверджує, наприклад, наявність 
у тризні X Маяцького катакомбного могильника великого глечика «канцерського» 
типу з трьома вухами, двовушного піфоса, схожого за формою до наших горщиків-
ваз, та двох кухлів з характерними для північнокавказької традиції зооморфними 
вухами [17, с. 191, 193, рис. 24, 26]. 

Двовушні столові горщики в старожитностях салтово-маяцької культури 
басейну Сіверського Дінця трапляються в представників усіх етнічних груп, що 
мешкали в регіоні в другій половині VIII – IX столітті. Проте найбільшу їх кількість 
виявлено на пам’ятках, де зафіксовано обряд кремаціїї небіжчиків (біритуальний 
могильник Червона Гірка, кремаційний могильник Суха Гомільша, Дмитрівський 
катакомбний могильник). Обряд кремації салтівського часу в басейні Сіверського 
Дінця, на мою думку, пов’язаний головним чином з представниками мішаного 
тюрко-адигзького населення Північно-Західного Кавказу (касоги), яке в 40-х роках 
VIII століття хозар пересилили в район верхнього Подонеччя [3, с. 9; 7, с. 61]. 
Наприкінці IX століття частина носіїв кремаційного обряду з басейну Сіверського 
Дінця повернулася до початкового району свого мешкання – до Закубання  
[3, с. 11]. Вірогідно, саме ці салтівці до Закубання, разом з таким різновидом 
кремаційного поховання, коли горщик з залишками кремації супроводжувався 
похованням коня, перенесли й салтівські столові двовушні горщики, які відігравали 
роль поховальної урни [4, с. 387, 389, рис. 1]. Кількість саме таких кремаційних 
поховань різко зросла в X–XII століттях на поховальних пам’ятках Кубано-
Чорноморського району (могильники Леніннохабль, Черноклен, Абрау-Дюрсо 
тощо) [16, с. 154, рис. 71]. Урнами для праху все частіше ставали великі двовушні 
горщики (корчаги) [16, с. 155, рис. 71], які за формою нагадують салтівські столові 
горщики-вази. У наступний хронологічний період – XII–XIII століття – кількість таких 
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Мал. 3.  
Двовушні горщики салтово-маяцької культури (1), X–XII (2-5) та XII–XIII століть (6-8)  

з поховальних пам’яток за обрядом кремації Північно-Західного Кавказу:  
1 – Дмитрівський катакомбний могильник (за Валерієм Флоровим [18]);  

2-5 – могильник Чорноклен (за Павлом Успенським [16]); 6 – Великий Шепсузький могильник;  
7 – могильник Шізе IV; 8 – могильник Кедрова Роща (за Павлом Успенським [16])
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поховань на пам’ятках Північно-Західного Кавказу збільшилася, проте відтоді 
вони їх здійснювали під курганами [16, с. 189]. Двовушні горщики, подібні до 
салтівських столових горщиків-ваз, продовжували використовувати як урни і в той час  
[6, рис. 101: 16-18; 16, рис. 40: 3, 6, 9]. 

Отже, салтівські столові двовушні горщики-вази, вірогідно, запозичили свою 
форму від столових горщиків ранніх алан півдня Східної Європи. У салтівський 
час подібні столові посудини отримали значне поширення на землях Хозарського 
каганату (басейн Дону, Північно-Східне Причорномор’я) серед представників 
різних етнічних груп. У X–XIII століттях близькі за формою посудини, але бідно 
орнаментовані, були наявні в поховальних комплексах Північно-Західного Кавказу. 
Їх дослідники пов’язують з племенами зіхсько-касозького кола, що, за даними 
писемних джерел, локалізувалися в Закубанні [16, с. 278].
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TABLE «POTS-VASES» OF THE SALTIV-MAYAKI CULTURE: GENESIS AND HISTORICAL FATE

The paper discusses the possible origins of the form of the table two-handed pots-vases (korčagas) 
in the Saltovo-Mayaki culture. Form, technique of manufacturing, forming mass, the manners and the 
motives of the ornamentation, firing of two-handed pots are connected with pottery craft of the early 
Alans. Saltiv table pots-vases (korčagas) are further developed in the large two-handed korčagas in the 
X – XIII centuries of the tribes of the Zygian and Kassogan range from Northwest Caucasus  

  [Received July 10, 2018]

Keywords: Ukrainian ceramology, archaeological ceramology, Saltovo-Mayaki culture, «pot-vase», korčaga, 
Kassoges, Siverskyi Donets



165Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

Висвітлено історію вивчення примітивного гончарного посуду літописних сіверян. Розглянуто 
погляди вчених на його походження й техніку виготовлення. Окреслено подальші напрямки для 
вивчення цієї категорії гончарного комплексу роменської культури   
                        [Одержано 06 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, роменська культура, сіверяни, 
кераміка, глиняний посуд, Дніпровське Лівобережжя

В
ивчення глиняних виробів носіїв роменської археологічної культури 
нараховує вже майже столітню історію. Уперше кераміці сіверян 
спеціальне дослідження присвятив першовідкривач роменської 

культури – Микола Макаренко. У статті 1925 року він проаналізував орнаментацію цих 
виробів [7, s. 323-338]. Надалі вивчення кераміки сіверян відбувалося здебільшого 
в площині типологічних побудов. До цієї проблематики у власних дослідженнях 
зверталися Іван Ляпушкін [5, с. 32-46; 6, с. 268-271], Олег Сухобоков та Світлана 
Юренко [17, с.75-79; 16, с. 127-129; 14, с. 43-44; 15, с. 46-56].

Гончарний комплекс роменської культури складався передовсім із виробів, 
виготовлених без застосування гончарного круга. Однак заодно із ліпленим посудом 
трапляються й вироби, виготовлені з використанням гончарного круга. На різних 
етапах розвитку культури частина такого посуду була пов’язана із салтівською 
гончарною традицією, а пізніше – з руською. Утім у середовищі сіверян з’явилися 
й гончарні вироби місцевих форм. Цей посуд більшість дослідників відносить до 
категорії «ранньогончарної» чи примітивної гончарної кераміки. Особливістю 
такого посуду була технологія його виготовлення. Сам виріб формували методом 
ліплення. До формувальної маси додавали шамот різної величини, завдяки 
чому посуд набував потрібну вогнетривкість та достатню міцність, а також не 
потребував високої температури випалювання [12, с. 55]. На ручному гончарному 
крузі проводили обробку зовнішньої поверхні та вінець, а також наносили 
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орнамент. За своїми морфологічними ознаками цей посуд цілком аналогічний до 
виробів, притаманних роменській гончарній традиції. Відмінності спостерігаються 
у використанні круга, і як наслідок, у характерному ритованому орнаменті з ліній та 
хвиль. Відповідно до класифікації Олександра Бобринського, ступінь використання 
круга для виготовлення такого посуду визначається в межах РФК* – 1,2 [2, с. 37-44]. 

Причини й час появи посуду такого типу лишаються дискусійними. Ймовірно, 
поява такого посуду тяжіє до ІХ століття. Поштовхом до розвитку місцевого 
сіверянського гончарства стало, між іншим, припинення виготовлення й поширення 
посуду волинцевського типу [4, с. 155]. 

Спершу примітивний гончарний посуд сіверян розглядали як перехідний 
тип посуду до руського на теренах Лівобережної Наддніпрянщини. Такої думки, 
зокрема, дотримувався Олег Сухобоков [17, с. 80]. Надалі, розглядаючи розвиток 
гончарного виробництва в сіверян, постала проблема співвідношення роменської 
традиції виготовлення посуду й давньоруської. Нині існує кілька гіпотез щодо 
цього, що спираються на програму дослідження гончарних виробів, запропоновану 
Олександром Бобринським [2], утім отримані висновки різняться.

Олександр Григор’єв дотримується усталеної наукової думки про те, що 
основою давньоруської культури ХІ–ХІІІ століть на Дніпровському Лівобережжі 
слугувала роменська археологічна культура. Але різниця між зазначеними 
археологічними культурами настільки значна й помітна, що вести мову про їх єдність 
або пряму трансформацію однієї в другу досить складно. Аналізуючи гончарний 
комплекс роменського періоду, дослідник зафіксував у ньому наявність трьох 
груп кераміки за технологією виготовлення [3, с.76]. До першої групи належать 
вироби з шерехатою поверхнею; глина погано вимулена, зі значними домішками 
рослинності, шамоту, жорстви; випалювання здійснено в печі; виготовлення 
відбувалося без допомоги гончарного круга; оздоблення нанесено на зріз вінець 
та тулуб «гусеничним» орнаментом. 

Друга група характеризується більш якісною формувальною масою, але 
формування відбувалося шляхом ручного ліплення з подальшим загладжуванням 
на малоповоротному крузі країв вінець, верхньої частини тулуба зовні, інколи –  
із внутрішнього боку (за Олександром Бобринським, РФК – 1,2).

Вироби третьої групи, виявлені на пізньороменських пам’ятках, виготовлено, 
як і попередні, із гарної глини, але з домішками піску та без істотних штучних 
домішок (могла використовуватися дрібна жорства); випалювання більш якісне; 
тулуб виконано шляхом ручного ліплення, але подальша повна обробка й нанесення 
орнаменту відбувалося на гончарному крузі (за Олександром Бобринським, РФК 
– 3,4). Кераміка останньої, третьої групи генетично мало пов’язана з роменською 
культурою, і її прототипи знаходяться за межами сіверянської землі. Їх слід 
шукати в давньоруській гончарній традиції. Виробництво цієї групи вимагало 
певної спеціалізації й навичок, на відміну від домашнього виробництва  
[3, с. 77]. На думку Олександра Григор’єва, традиція гончарного виробництва 
ХІ–ХІІІ століть безпосередньо пов’язана з запозиченою в середовище роменської 

* Розвиток функцій гончарного круга
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культури києворуською керамікою і не стосується місцевих сіверянських традицій, 
відображаючи процес еволюції гончарства, що проходив у Києві, Чернігові та інших 
центрах Руси [3, с. 79-81; 4, с. 156-158].

Ігор Сарачев вважав також, що роменська й загальноруська гончарна традиції 
мають докорінні відмінності. На підтвердження своєї думки він навів етнографічні 
спостереження: повне переродження навичок гончарювання повинне відбутися 
впродовж п’яти – шести поколінь гончарів. І мусить пройти шість етапів змішання 
традицій, за умови, що кожне покоління буде вступати в контакт з носіями інших 
технологічних традицій у виготовлені кераміки. Якщо припустити перехід роменської 
гончарної традиції до давньоруської, то повинні існувати ознаки проходження 
кожного з шести етапів: використання нової сировини й формувальних мас, нових 
способів обробки поверхні, зміни прийомів формотворення, конструювання почину 
й тулуба. Але роменська примітивна гончарна кераміка являє собою проходження 
лише третього етапу змішання традицій – зміну способів обробки поверхні, 
оминаючи перший та другий етапи. Зазначена кераміка повинна була з’явитися 
за 100-150 років до появи гончарної кераміки загальноруського типу. Насправді ж 
вона з’явилася одночасно або, можливо, і пізніше й співіснувала з давньоруським 
посудом, виготовленим на гончарному крузі, що й підтвердили розкопки в Полтаві. 
Отже, роменська примітивна гончарна кераміка є лише фактом розвитку гончарної 
традиції наслідування давньоруським аналогам в оформленні й обробці поверхні 
посудин, але не свідчить про перехід від однієї традиції виготовлення кераміки  
до іншої [12, с. 56-57; 13, с. 239-242].

Віктор Приймак не погоджується з вищезазначеною тезою й вказує на те, 
що комплекси пізньороменського часу, здебільшого, не є вузько датованими 
настільки, щоб чітко відокремити комплекси кінця Х століття від об’єктів першої 
половини ХІ століття, а відсутність останніх слід чітко обґрунтовувати в кожному 
окремому випадку, а не декларувати їх датування другою половиною Х століття. 
Відмінності між ліпленим роменським, примітивним гончарним та гончарним 
посудом з манжетоподібними вінцями давньоруського взірця криються в техніці 
й технології, а отже, і в продуктивності праці. Ліплений та примітивний гончарний 
роменський посуд (РФК-1 та 2 за Олександром Бобринським) відноситься до 
неремісничих чи ремісничих на замовлення виробництв. Оволодіння новими 
навичками (формувальними масами, гончарним кругом, випалювальними горнами) 
на рівні РФК-3 відбувалося в Середньому й Верхньому Подніпров’ї впродовж одного-
двох поколінь. Це відбулося в регіонах, де державна влада й слов’янська колонізація 
була найбільш відчутна. Посуд РФК-1-2, РФК-3 виготовляли на ручному гончарному 
крузі легкого типу. Це роменський примітивний гончарний посуд і давньоруські 
горщики з «манжетоподібними» вінцями Х–ХІ століть. Слід погодитися з думкою 
Олександра Григор’єва, що давньоруський посуд поширювався з лівобережних 
міст Руси, однак це не означає, що такими навичками не могли оволодіти місцеві 
гончарі, тим більше, що попит на цю продукцію був породжений і включенням цієї 
території до складу Руси, а отже, набували поширення торгово-грошові відносини 
й податкова система, характерні для інших регіонів Руси. Руслан Орлов вважав, що 
ранній гончарний посуд використовували для тарифікації натурального податку-
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данини [9, с. 171-172]. Майстри, які виготовляли давньоруський гончарний посуд, 
були знайомі з роменською ліпленою керамікою – це засвідчено використанням 
гусеничного орнаменту на посуді з «манжетоподібними» вінцями. Роменське 
гончарство навряд чи минуло межу ремесла, ймовірно, тільки наблизившись 
до неї, саме тому його традиції й згасли. Чи згасли вони повністю, чи лише  
в окремих рисах технології й техніці – це можна з’ясувати під час вивчення починів, 
що чітко фіксують корені гончарних традицій (за Олександром Бобринським). 
Віктор Приймак зробив висновок, що пошук причин поступового витіснення 
ліпленої й виготовленої на примітивному гончарному крузі кераміки давньоруською  
з «манжетоподібними» вінцями слід шукати в соціально-економічному розвитку 
Дніпровського Лівобережжя, а не вбачати в цьому перерву сталого етнокультурного 
розвитку регіону [10, с. 22-23].

Здійснений огляд гіпотез щодо примітивного гончарного посуду сіверян 
вказує на існування кількох напрямків для його трактування. Згідно з першим, 
такий посуд розглядається як перехідний тип від місцевого сіверянського до києво-
руського. Відповідно до другого – рання кераміка, виготовлена на гончарному 
крузі, є лише наслідуванням загальноруських форм. Водночас, дослідники майже 
не враховують контактів у гончарстві між сіверянами й населенням Хозарського 
каганату. Такі приклади, хоча й поодинокі, однак відомі. Це стосується примітивного 
гончарного посуду з Полтави [8, с. 51], поселення поблизу с. Токарі [11, с. 63]  
та городища поблизу с. Волинцеве, в урочищі Курган [1, с. 74]. 

Отже, попри достатнє висвітлення цієї проблематики на сторінках фахової 
літератури, ще лишається низка питань, що стосуються часу й причин появи такого 
посуду, з’ясувати які дозволить комплексне вивчення технологічної, соціально-
економічної й етнічної складових.
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The article deals with the history of the study of primitive pottery vessels of the annalistic Siverians. 
The views of scientists on its origin and manufacturing technique are given. Further directions for 
studying this category of ceramic complex of the Romny culture are outlined                                  
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Описано турецькі кавові піали з синьою та поліхромною підполив’яною мальовкою, виявлені під 
час розкопок Кам’янської Січі. Здійснено спробу прослідкувати шляхи надходження турецької 
кераміки на територію Січі наприкінці XVII – на початку XVIIІ століття

[Одержано 13 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, фаянсова піала, полива,  
поліхромний, Кам’янська Січ, Кютаг’я

П
очинаючи з ХІІІ століття Україна опинилася на межі зіткнення двох 
світів – східнослов’янського й тюркського, що стало одним із провідних 
чинників виникнення козацтва як явища. Упродовж шести століть 

південні й східні території послідовно існували в умовах просування тюркських 
племен на захід, утворення Золотої Орди, формування Кримського ханства  
та становлення Османської імперії. Виступаючи форпостом між слов’янським  
та тюркськими світами, населення прикордонних територій поступово сформувало 
певні принципи взаємодії з чужорідним компонентом.

Українсько-османські контакти з кінця XV до XVІІI століття відзначалися 
неоднорідністю – від абсолютної ворожості: козацьких походів на Крим і турецьке 
узбережжя Чорного моря, зокрема Трабзон, Інеболу та майже все узбережжя від 
Очакова до Стамбула, що були  відплатою за татарські напади на українські землі  
[1, с. 207], – до союзницьких відносин. З формуванням Запорізької Січі, коли козацтво 
перетворилося на реальну політичну силу, поступово оформилися відносини  
у військово-політичній, соціально-економічній і культурній сферах. Кримські хани 
вважали за необхідне налагоджувати союзницькі відносини, надавати згоду на 
військову допомогу у війні проти Польщі, що тривала в середині XVII століття. Крім 
військової співпраці, підтримувалися й економічні взаємозв’язки, що включали 
в себе торгівлю й організацію перевезень. Козаки мали дозвіл кримських ханів 
рибалити в чорноморських лиманах і прибережних водах Азовського моря. 
Натомість козаки надавали татарам право мати кочовища й випаси на українських 
землях [1, с. 207].
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Розширення кордонів Османської імперії на Північне Причорномор’я й 
тісні військово-політичні й економічні контакти з Запорізькою Січчю в XVII–XVIIІ 
століттях не могли не залишити вплив на культурну сферу, наслідком чого стало 
значне поширення предметів османської культури на території прикордоння 
Порти. Артефакти, що належать османській культурі (кераміка, зброя, нумізматичні 
матеріали), трапляються в культурному шарі османських фортець, міст, поселень. 
Їх знаходять на археологічних пам’ятках українських земель: містах, поселеннях, 
козацьких січах як предмети торговельно-економічних відносин, подарунки й трофеї 
[1, с. 207].

Роки археологічних досліджень Кам’янської Січі дали унікальні різнопланові 
матеріали для реконструкції економічної й побутової сфер життя козацького 
осередку. Зокрема, виявлено матеріали турецького походження, представлені 
кримськими й османськими монетами, глиняними люльками східного типу й 
знахідками художньої кераміки Туреччини – фаянсовими кавовими піалами. Чашки 
для кави й чаю набули поширення на території України наприкінці XVII – на початку 
XVIII століття разом з традицією вживання цих напоїв у середовищі козацької 
старшини. Масова знахідка подібних піал на Кам’янській Січі стала надбанням 
експедиції 1974 року під керівництвом Арнольда Сокульського (10 од.) [9; 10]; ще 
одну піалу було виявлено 1989 року експедицією Вадима Ільїнського [4].

За орнаментальними мотивами, складом формувальної маси, кольоровою 
гамою та характерним профілем, піали, виявлені під час розкопок Кам’янської Січі, 
належать до напівфаянсів виробництва Кютаг’ї – гончарного центру Османської 
імперії, розташованого на південний схід від Стамбула, розквіт якого припав на 
кінець XVII – початок XVIII століття (після занепаду іншого центру з виробництва 
фаянсів – Ізника). Кютаг’янські майстри виготовляли свою продукцію з м’якої 
силікатної формувальної маси білого або кремового кольору – кварц-фріти (одного 
з різновидів кашину) з незначним додаванням глини для зниження температури 
випалювання. Після ручної мальовки посуд вкривали прозорою свинцевою поливою, 
за винятком нижньої частини кільцевого піддону. До асортименту кютаг’янських 
майстерень входили кавові й чайні чашки, калемдани, глечики, сулії, чарки, чаші, 
графини, вази, цукерниці, чорнильниці, свічники, тарілки та інший дрібний столовий 
посуд. Фаянси Кютаг’ї виокремлюються витонченістю, легкістю та яскравістю 
підполив’яної мальовки, що поєднувала традиційні східні мотиви з наслідуванням 
орнаментів, характерних для китайських фарфорових виробів. Формувальній масі, 
з якої виготовляли посуд, властивий дуже світлий, майже білий колір, завдяки чому 
ангобування черепка перед мальовкою було необов’язковим [5].

Усі піали, виявлені на території Кам’янської Січі, за формою належать до 
напівсферичних – з прямими вінцями, що зливаються з тулубом [2, с. 595]. Таку 
форму чашки, згідно з Мілером, малоазійські майстри запозичили з китайського 
фарфору [7, с. 157].

За кольоровою гамою підполив’яної мальовки піали чітко розподіляються 
на дві групи:

1. З монохромною мальовкою на білому тлі, виконаною синім кобальтом. 
При цьому в межах одного виробу відтінки пігменту можуть варіюватися від 
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насиченого синього до прозоро-блакитного, що залежало від ступеня разведення 
кольору. Як правило, насичений синій тон використовували для обведення контурів 
елементів композиції та для ліній окантування; світлішими ж відтінками тонували 
заповнення в межах контурів. Спочатку синьо-білий посуд, наслідуючи кольорову 
схему китайського фарфору епохи Мін (1368–1644) [3, с. 350], виготовляли в Ізнику 
(«біло-блакитний період», кінець ХV – XVI століття), потім, наприкінці XVIІ століття, 
центр його виробництва перемістився до Кютаг’ї [2, с. 584].

2. Другому типу властива поліхромна мальовка на білому фоні, виконана 
синім, блакитним, зеленим, червоним та жовтим (новий для османської кераміки 
колір [2, с. 595] з’явився в кютаг’яському виробництві) пігментами. Підвидом другого 
типу слід вважати піали з орнаментом, обведеним тонким чорним контуром.

До першого типу віднесено чотири з одинадцяти піал, виявлених на 
Кам’янській Січі (мал. 1: 5-7; 2: 1-7):

1. Піалу з інв. № 2098/КС-4092 представлено третиною посудини, зібраною з 
5-ти фрагментів від вінець до придонної частини та фрагментом денця, діаметром  
28 мм, висотою 5 мм. Відновлений діаметр вінець піали становить 73 мм, загальна 
висота виробу за наявними фрагментами не встановлюється. Товщина черепка 
нерівномірна – від 1 мм у ділянці вінець та придонної частини до 3 мм – посередині 
висоти чашки.

Орнамент зберігся не повністю. Мальовку виконано блідо-синьою фарбою 
по зовнішній поверхні чашки між лініями окантування (як ззовні, так і зсередини 
збереглися лише верхні лінії під вінцями). На 5 мм нижче окантування на однаковій 
відстані зображено елементи, що повторюються, – стилізовані бджоли або мухи 
(збереглося зображення двох бджіл, але за відтвореною довжиною окружності їх 
було чотири), між якими розміщено по 2 кущі з листям або ягодами (мал. 1: 5, 7). 
Контури мальовки нечіткі, фарба розплилася. На внутрішній поверхні фрагмента 
денця фіксуються залишки клеймоподібного знака, що не піддається реконструкції 
(у вигляді половини крапки d-3 мм). 

2. Від піали з інв. № НДФ-13167 (мал. 1: 6, 7) збереглася третина чашки від 
вінець до кільцевого денця, висотою 5 мм. За пропорціями, структурою черепка, 
орнаментальним мотивом та кольоровою гамою мальовки синім кобальтом, 
фрагмент є тотожним до попередньої піали (використано мотиви «бджоли» й 
«куща»). Водночас згаданий фрагмент є частиною іншої піали, з якою перша 
чашечка, ймовірно, утворювала сервіз. Незначна різниця простежується в товщині 
черепка на окремих ділянках та у підполив’яній мальовці: в першому випадку (інв. 
№ 2098/КС-4092) фарбу дуже розведено, майже до блакитного, малюнок розплився; 
у другому (інв № НДФ-13167) – колір пігменту більш насичений, без розмитостей,  
а контури орнаменту наведено темно-синім кобальтом.

3.1. Піала напівсферичної форми з інв. № 2023/КС-3591 (мал. 2: 1, 3) висотою  
40 мм на кільцевому піддоні діаметром 28 мм і висотою 6 мм. Діаметр вінець 
становить 66 мм. Третину вінець та частину чашки було втрачено; експонат 
було склеєно з фрагментів і доформовано гіпсовою сумішшю. Товщина черепка 
нерівномірна – від 1 мм в ділянці загострених вінець та основи кільцевого піддону 
до 3-х мм у середній частині чашки. Орнаментальну композицію розміщено  
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Мал. 1. 
Фрагменти та профілі піал (1-7). Фаянсова маса, формування, підполив’яна мальовка.  

Кютаг’я, Туреччина. Початок XVIII століття. Розкопки Арнольда Сокульського 1974 року.  
Кам’янська Січ (Республіканець, Херсонщина). Національний заповідник «Хортиця»,  

2097/КС-4081-33 (1, 2, 4), 2023/КС-3592 (3, 4), 2098/КС-4092 (5,7), НДФ-13167 (6, 7).  
Фото й малюнки Поліни Петрашиної
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на зовнішній поверхні чашки під синьою лінією окантування, нанесеною на 2-3 мм  
нижче краю вінець. Ще дві лінії різної товщини оперізують кільцевий піддон.  
У мальовці використано традиційний для малоазійських фаянсів мотив «кіпарис», 
повторений тричі по периметру чашки на відстані 8 мм. У межах кожного з 3-х 
композиційних сегментів усі елементи зв’язані між собою: на полосі-основі, що 
символізує ґрунт, розміщено стилізоване дерево, дугою нахилене ліворуч поривом 
вітру; обабіч від стовбура трьома широкими мазками зображено 2 «кущі»; вище – 
праворуч до стовбура прилягають пагони з потрійними листками. Контури малюнка 
наведено темно-синім кобальтом, заповнення – світлішого прозорого відтінку. 
Загалом мальовка дещо примітивна й неохайна – товщина ліній нерівномірна, 
кольори змішані й розпливчасті, тонування виходить за рамки контурів. Мальовка 
внутрішньої частини піали складає дві лінії окантування – на 3 і 32 мм нижче краю 
вінець, та рослинну композицію на дні (25х11 мм) з квітки, переданої 3-ма овалами 
на стеблині з 2-ма симетричними листками та ще 2-ма листками над квіткою  
(мал. 2: 4).

3.2. Піалу з інв. № 2096/КС-4071 представлено дрібним фрагментом вінець 
40х10 мм (склеєним з 5-ти частин) та 2-ма фрагментами стінок (мал. 2: 2). 
Орнаментація – ззовні та зсередини на 2 мм нижче вінець пігментом темно-
синього кольору нанесено лінію окантування товщиною 1-2 мм. Товщина лінії 
нерівномірна. Орнаментальна композиція, що частково встановлюється за дрібними 
фрагментами стінок, містила нахилені пагони з потрійними листками. Для мальовки 
було використано два відтінки синього: 1) темно-синій (для окантування та 
наведення контурів); 2) світліший та прозоріший тон, близький до блакитного 
(для заповнення середини листя та пагонів). Загальний кольоровий тон поливи  
з жовтизною. За кольоровою гамою, елементами орнаменту та структурою черепка, 
фрагменти повністю збігаються з піалою КС-3591 (що також збереглася частково  
й була доформована гіпсовою сумішшю). При ретельному вивченні було з’ясовано, 
що згадані фрагменти є частиною піали КС-3591, що були випадково «забуті» 
реставратором.

4. Напівсферична кютаг’янська (?) чаша з синьо-білою мальовкою з інв.  
№ 25855/КС-1170 (мал. 2: 5-8), розміри якої дещо більші, ніж у попередньої: висота 
піали становить 50 мм, діаметр вінець – 70 мм, діаметр денця – 35 мм за висоти 
кільцевого піддону в 10 мм. Товщина черепка різниться від 2 мм у ділянці вінець 
та основи піддону до 4-5 мм – на середині висоти чашки. У мальовці традиційно 
використано горизонтальні лінії окантування, що обмежують малюнок: ззовні – одна 
під вінцями та дві – на кільцевому піддоні; зсередини – по дві тонші лінії під вінцями 
й навколо дна (мал. 2: 7). У центрі денця зображено чотирипелюсткову квітку на 
стеблині з двома листками. Основна орнаментальна композиція складається з 
неперервних переплетених стрічок, щільно заповнених листками й закритими 
бутонами (великими й маленькими – великі згруповано по три). Усі елементи 
мальовки зв’язані між собою, контури наведено темно-синім кобальтом, внутрішнє 
заповнення – світло-синє. У придонній частині піали між основним орнаментом 
та нижньою лінією окантування розміщено хвилясту лінію з чергуванням крапок 
зверху та хвилі або «арабесок» знизу [3, с. 350]. Подібні поєднання орнаментів, 
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Мал. 2. 
Піали та їх профілі (1-8). Фаянсова маса, формування, підполив’яна мальовка. 

1-4 – Кютаг’я, Туреччина. Початок XVIII століття.  
Розкопки Арнольда Сокульського 1974 року. Кам’янська Січ (Республіканець, Херсонщина). 

5-8 – Кютаг’я або Ізник, Туреччина. Кінець XVII – початок XVIII століття.  
Розкопки Вадима Ільїнського 1989 року. Кам’янська Січ (Республіканець, Херсонщина).  

Національний заповідник «Хортиця», 2023/КС-3591 (1, 3, 4), 2023/КС-4072 (2, 3), 25855/КС-1170 (5-8).  
Фото й малюнки Поліни Петрашиної

Поліна Петрашина
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що з’єднують традиційні сельджуцькі мотиви з наслідуванням китайських біло-
блакитних виробів, були характерними як для майстерень Ізнику, так і для Кютаг’ї. 
Враховуючи розбіжності в розмірах та орнаментації піали, точно з’ясувати центр її 
виробництва дуже складно.

Піали з поліхромною мальовкою представлено сімома одиницями зберігання:
1. Піала з інв. № 2097/КС-4081-33 (мал. 1: 1, 2, 4) являє собою розвал з 33-х 

фрагментів вінець, стінок та одного повного денця від, як мінімум, двох однотипних 
піал, висотою 38 мм. Відновлені діаметри вінець збігаються й становлять 62 мм, 
діаметр денця – 25 мм, висота піддону – 5 мм, у середній частині денце трохи 
потовщене. 

Орнаментація – зсередини пігментом блакитного кольору нанесено дві 
лінії: одну, товщиною 2 мм – на 1 мм нижче краю вінець, другу, тоншу (1 мм), – на  
30 мм нижче. У центрі дна розташовано рослинну клеймоподібну композицію (16х8 
мм) у вигляді горизонтального листка зеленого кольору в обрамленні трьох ягід 
бордового (темно-червоного) кольору (d-3-4 мм) на трьох гілочках – з одного боку, 
та однієї ягоди – з іншого. Контури гілок та листка чорного кольору чітко обведені 
тонким пензлем або пером.

Основну орнаментальну композицію розміщено на зовнішній поверхні чашки 
між двома блакитними лініями. Орнамент рослинний: навколо чашки на відстані 
14-15 мм тричі повторюється зображення «куща» з двома пагонами, густо вкритими 
ягодами, які передано крапками бордового кольору (d-3-4 мм); двома листками 
зеленого кольору з чорним контуром згори та ще двома з боків куща. Пагони й 
гілля передано досить умовно – тонкими чорними рисками. Тло пагонів затоновано 
прозорим жовтим пігментом. Розміри кожного куща – 50х30 мм. Полива надає 
поверхні жовтуватого відтінку.

Незважаючи на збіг у мальовці, пропорціях профілю та розмірах, черепок 
двох піал має відмінності в товщині (в першому випадку товщина чашки в 
середній та приденцевій частині становить 2-2,5 мм; у другому – стінка тонша 
на відповідних ділянках – 1-1,5 мм). Спостерігаються незначні відмінності між 
відтінками підполив’яних фарб та товщиною окантування.

2. Піалу з інв. № 2023/КС-3592 (мал. 1: 3) представлено лише денцем, що за 
формою, товщиною і кольором черепка та мальовкою повністю відповідає денцю 
піали з інв. № 2097/КС-4081-33. Якщо вважати фрагменти з інв. № 2097/КС-4081-33, що 
стикуються, двома піалами, то друге денце, яке, на жаль, не поєднується з іншими 
фрагментами, може виявитися частиною третьої піали із сервізу. Проте точно 
підтвердити цей факт неможливо, тому попередньо слід вважати піали з набору 
за денцями (два однакових денця відповідають за кількістю двом піалам). Таким 
чином, ми маємо справу вже з двома парами однакових піал із сервізів, що походять 
з обмеженої ділянки Камянської Січі з одного культурного шару. Відповідно, можна 
зробити висновок про використання на Січі кавових сервізів та датувати поліхромні 
й біло-блакитні вироби (за винятком піали з арабескою) одним часом.

3. Піалу з інв. № 2024/КС-360 (мал. 3: 1-4) зібрано з окремих фрагментів, 
незначні втрати було доформовано гіпсовою сумішшю. Чашка напівсферичної 
форми на кільцевому піддоні висотою 6 мм, діаметром 29 мм. Загальна висота 
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Мал. 3. 
Піали та їх профілі (1-7). Фаянсова маса, формування, підполив’яна мальовка.  

Кютаг’я, Туреччина. Початок XVIII століття.  
Розкопки Арнольда Сокульського 1974 року. Кам’янська Січ (Республіканець, Херсонщина).  

Національний заповідник «Хортиця», 2024/КС-360 (1-4), 2098/КС-409 (5-7).  
Фото й малюнки Поліни Петрашиної

Поліна Петрашина
ПІАЛИ ТУРЕЦЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАТЕРІАЛАХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...
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піали – 43 мм, діаметр вінець становить 65 мм, товщина черепка змінюється від 
вінець до тулуба від 1 до 3 мм. Мальовка чашки трохи зміщена до вінець і займає 
дві верхні третини зовнішньої поверхні – між двома лініями синього кольору 
(на 1 та 25 мм нижче лінії вінець). По периметру на відстані 6 мм одна від одної 
розміщено чотири однакові квітки, нахилені праворуч на стеблині синього кольору 
з двома парами симетричних листків (перша пара – синього, друга – червоного 
кольорів). Серединки квіток передано великими колами неправильної форми 
діаметром 7-8 мм в обрамленні синіх краплеподібних пелюсток (по сім пелюсток 
на квітці), нанесених товстим пензлем єдиним мазком. Орнаментація внутрішньої 
частини чашки включає дві лінії – під вінцями й навколо дна, та стилізовану квітку 
червоного кольору (19х16 мм) в центрі дна. Мальовка неохайна, кольори находять 
один на один і змішуються, малюнок зроблено в один прийом – товстим пензлем 
(за винятком ліній окантування), без наведення контурів.

4. Піала з інв. № 2098/КС-409 (мал. 3: 5-7) являє собою зібрану з фрагментів 
напівсферичну посудину висотою 42 мм з вінцями діаметром 68 мм, кільцевим 
піддоном висотою 5 мм, діаметром 28 мм; товщина черепка – 1-3 мм. Усі елементи 
поліхромної мальовки, розміщені між двома синіми лініями, зв’язані між собою: 
чотири квітки з окоподібною серединкою прозорого зеленого кольору та густими 
пелюстками, переданими тонкими чорними рисками з червоними крапками на 
кінцях, поєднуються чотирма хвилеподібними широкими стеблинами прозорого 
жовтого кольору, обведеними тонким чорним контуром. Уздовж стеблин (у двох 
випадках знизу, в двох інших – згори) густо нанесено нахилені тонкі риски чорного 
кольору з червоними крапками на кінцях. На внутрішню поверхню дна нанесено 
квітку з блакитною серединкою та густими пелюстками-рисочками з червоними 
крапками. Тло навколо серединки затоновано прозорою жовтою фарбою (так само 
оформлено квіти зовнішньої поверхні). Під вінцями – одна лінія синього кольору.

5. Піалу з інв. № НДФ-13169 (мал. 4: 1-5) зібрано з окремих фрагментів, втрати 
(приблизно 35 %) доформовано гіпсовою сумішшю. Чашка напівсферичної форми на 
кільцевому піддоні висотою 5 мм, діаметром 28 мм. Загальна висота піали – 40 мм, 
діаметр вінець становить 69 мм, товщина черепка змінюється від вінець до тулуба 
від 1 до 3 мм. Однакові елементи рослинного орнаменту повторюються 4 рази: від 
краю верхньої лінії окантування чотирма широкими мазками червоною фарбою 
передано два симетричні «листки», спрямовані діагонально донизу (ліворуч  
і праворуч). Між чотирма парами листків зображено чотири зіркоподібні квітки  
з ромбоподібною серединкою, тонованою жовтим кольором і шістьма червоними 
крапками всередині та гострими трикутникоподібними пелюстками, переданими 
неперервним зиґзаґом. Тло пелюсток – прозорого зеленого кольору, контури квіток 
наведено тонкими чорними лініями. Проміжки між листям та квітками ближче 
до нижньої лінії заповнено червоними крапками, згрупованими в трикутники 
вершинами догори (3-2-1). Внутрішня поверхня піали традиційно містить дві сині 
лінії й рослинне клеймоподібне зображення у вигляді комбінації жовтого листка, 
обведеного чорним контуром, та трьох червоних ягід, одна з яких обмежена двома 
рисками, що утворюють гострий кут (мал. 4: 5).
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Мал. 4. 
Піала та її профіль (1-5). Фаянсова маса, формування, підполив’яна мальовка.  

Кютаг’я, Туреччина. Початок XVIII століття.  
Розкопки Арнольда Сокульського 1974 року. Кам’янська Січ (Республіканець, Херсонщина).  

Національний заповідник «Хортиця», НДФ-13169.  
Фото й малюнок Поліни Петрашиної

Поліна Петрашина
ПІАЛИ ТУРЕЦЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАТЕРІАЛАХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...
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6. Піала з інв. № 2096/КС-4072 (мал. 5: 1, 2) представлена великим фрагментом 
чашки 35х40 мм від вінець до придонної частини та 3-ма дрібними фрагментами 
стінок. Відновлений діаметр вінець становить 73 мм. Товщина стінок посередині 
висоти чашки – 3 мм, до вінець та приденцевої частини черепок звужується до  
1 мм. Орнаментація: ззовні та зсередини на 2 мм нижче краю вінець пігментом 
блакитного кольору нанесено лінії товщиною 1-2 мм. Ще дві подібні лінії розміщено 
в приденцевій частині (зсередини – на 37 мм нижче краю вінець; ззовні – на 33 
мм). Між лініями на зовнішній поверхні чашки розміщено основну орнаментальну 
композицію – стилізовану квітку на стеблині, форму якої передано овалом жовтого 
кольору з тонким контуром, обведеним чорним пігментом і трьома чорними 
рисками всередині та двома симетричними вигнутими пагонами на стеблині з 
трьома листками на кінці. Тло стеблини та листків затоновано прозорою фарбою 
світло-зеленого кольору, контури обведено чорною. Над квіткою темно-червоним 
кольором лише контуром умовно позначено грону з восьми ягід у три ряди (3-2-3). 
Такі ж грона з різною кількістю ягід розташовано праворуч та ліворуч від квітки. 
За наявними фрагментами простежуються дві такі квітки. Між ними розташовано 
великі ягоди темно-червоного кольору в обрамленні світло-зелених листків з тонким 
темно-зеленим контуром.

7. Від піали з інв. № 2098/КС-4091 (мал. 5: 3, 4) збереглося дві третини її 
окружності, зібрані з 12-ти фрагментів, денце втрачено. Діаметр вінець становить  
66 мм, висота без денця – 34 мм. Товщина черепка варіюється від 1 мм в ділянці 
вінець та приденцевої частини до 4-х мм посередині висоти чашки. В орнаментації 
внутрішньої частини збереглися дві блакитні лінії окантування товщиною  
1-1,5 мм (під вінцями) та 1,5-2 мм на 30 мм нижче краю вінець. Найімовірніше, 
внутрішня частина втраченого денця містила клеймоподібний рослинний знак 
(як і в попередніх випадках). Орнаментація зовнішнього боку чашки також 
виконана традиційно – орнамент розміщено між лініями окантування. Верхня 
лінія досить неохайна, нерівномірної товщини (від 0,8 до 3 мм), на деяких 
ділянках переривається й розпливається. Другу лінію, товщиною 1-1,5 мм  
(на 33 мм нижче краю вінець), нанесено майстерніше. Основний орнамент 
складається з трьох однакових елементів, розміщених по периметру на приблизно 
однаковій відстані – 28-30 мм. Кожний з таких елементів являє собою сплюснутий 
овал 34х13 мм, затонований блакитним (в одному випадку) та темно-синім  
(в двох інших) кольорами. Зовнішній край овалів виділено полосою жовтого кольору 
(товщиною 0,5-2 мм). Усередині кожного з овалів розміщено по ряду з трьох жовтих 
крапок з темно-синім тонким контуром та хвилеподібну фігуру. До верхнього краю 
овалів прилягають по три листки із синім контуром та заповненням жовтого кольору. 
Ліворуч відходять по три широкі темно-червоні мазки; праворуч – вигнута стеблина 
з 2-ма листками, передана тонкими синіми лініями. Всі контури овалів, крапок та 
листків чітко наведені тонким пензлем або пером фарбою темно-синього кольору. 
На думку автора, блакитні овали в обрамленні листя й пагонів можуть стилізовано 
передавати водойму (озеро, ставок). Не зв’язані елементи: а) над овалами 
(вище на 5-6 мм) контуром з широких ліній бордового кольору нанесено по три 
листки; ще по два відповідних листки розміщено під овалами; б) у проміжках між 
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Мал. 5. 
Піали та їх профілі (1-4). Фаянсова маса, формування, підполив’яна мальовка.  

Кютаг’я, Туреччина. Початок XVIII століття.  
Розкопки Арнольда Сокульського 1974 року. Кам’янська Січ (Республіканець, Херсонщина).  

Національний заповідник «Хортиця», 2096/КС-4072 (1-2), 2098/КС-4091 (3-4).  
Фото й малюнки Поліни Петрашиної

Поліна Петрашина
ПІАЛИ ТУРЕЦЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАТЕРІАЛАХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...
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овалами під верхнім окантуванням знаходяться три однакові зіркоподібні квітки 
(одну втрачено з фрагментом чашки) з ромбоподібною серцевиною жовтого й 
блакитного тонування та гострими трикутникоподібними пелюстками, переданими 
неперервним зиґзаґом темно-червоним контуром. Під кожною з квіток розташовано 
три однакові трикутникоподібні елементи з вершинами, що приєднуються до 
нижньої лінії окантування та дугоподібними сторонами (один сегмент втрачено 
з фрагментом чашки). Як і у випадку з овальними елементами, «трикутники» 
зсередини затоновані синім кольором з трьома жовтими крапками та мають жовте 
окантування. Обабіч від вершин трикутників нанесено по два широких мазки темно-
червоного кольору. 

Загалом, мальовка досить неохайна: спостерігаються запливи й змішування 
кольорів, відтінки синього на однакових елементах неоднакові. За результатами 
аналізу товщини мазків та контурних ліній було зроблено висновок про використання 
під час мальовки пензлів різної товщини – товстого (2-3 мм) та тонкого для 
наведення контурів.

Порівняльний аналіз кольорової схеми підполив’яної мальовки, 
орнаментальних мотивів, особливостей форми й складу формувальної маси цілих 
та фрагментарних піал, виявлених під час розкопок Кам’янської Січі, дозволив 
ідентифікувати означені знахідки (за винятком однієї піали) з напівфаянсами 
кютаг’янського виробництва. Зважаючи на те, що період розквіту гончарного 
центру Кютаг’я хронологічно збігається з часом існування Камянської Січі, 
доцільно зробити висновок про існування торговельних відносин між козацтвом  
і турецьким гончарним осередком та можливість імпорту дрібних предметів побуту 
й посуду, і, відповідно, про традицію пиття кави на Січі серед козацької старшини.  
На винятковість та ексклюзивність категорії імпортного посуду вказує обмежена 
кількість фаянсових піал серед основної маси глиняних виробів у матеріалах 
археологічних досліджень пам’ятки. Одже, такий посуд був дорогим і недоступним 
пересічному козацтву й високо цінувався його власниками.

Серед можливих шляхів надходження турецького посуду на Січ можна 
виділити:

1) імпорт, що передбачав безпосереднє придбання необхідного товару 
в східних торговців (на користь імпорту свідчить наявність сервізів або 
наборів чашечок);

2) отримання як дар від турецьких представників-парламентарів;
3) захоплення трофеїв під час походів, «піратських» кампаній у Чорному морі 

й пограбування торговельних караванів;
4) отримання плати за супровід торговців по території, підконтрольній Січі;
5) отримання прибутків з торговельних операцій, зокрема митниць; плата  

за користування перевозами, які контролювали козаки.
Також не слід відкидати й того, що знахідки турецької кераміки можуть 

свідчити як про тісні торговельні зв’язки козаків з османським оточенням, так 
і про вірогідну наявність на території Січі спостерігачів від турецько-татарської 
адміністрації [1, с. 247], адже внаслідок підписаного 12 липня 1711 року Прутського 
миру між Османською імперією та Московією Запорожжя опинилося під протекцією 
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Кримського ханства. На думку ж автора, поява кавових чашечок на Кам’янській 
Січі безпосередньо пов’язана з існуванням поряд Кам’янського (або Каїрського) 
перевозу – у цей період козакам було дозволено користуватися прибутками, 
зокрема, з його діяльності та низки інших перевозів.

Знахідки подібних піал відомі й на інших козацьких січах і поселеннях, 
зокрема на Олешківській Січі [11, с. 242], у містечку Самар та на території 
Новобогородицької фортеці [6, с. 98-100]. Речі османського походження зафіксовано 
майже по всій Україні, зокрема й у Києві, на території Михайлівського Золотоверхого 
та Вознесенського жіночого монастирів [12, с. 169], у Хотинській фортеці [8, с. 42-43] 
та на багатьох інших пам’ятках кінця XVII – початку XVIIІ століття.

Загалом уходження предметів османської матеріальної культури в побут 
українського суспільства було закономірним наслідком взаємодії слов’янського  
й тюркського світів.
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and blue decoration produced  in Kütahya from the archaeological excavations of the Kamyanka Sich.  
The author tries to determine the ways in which from the end of  the 17th  to the beginning of the 18th  
centuries the glazed ottoman pottery got to the territory of the Sich    
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Розглянуто асортимент столового посуду полтавського гончарного осередку XVIII століття. 
Зокрема, здійснено типологію мисок, полумисків. Виділено особливості кожного підвиду 
столового посуду – як конструктивні, так і декоративні      

      [Одержано 05 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, XVIII століття, миска, 
полумисок, таріль, гончарство, ремесло, Полтава

У
весь столовий глиняний посуд для споживання їжі здебільшого 
означували терміном «миска», проте детальні етнографічні студії 
українського гончарства показали, що за розмірами, формою й 

конструктивними особливостями ці посудини мали варіанти: «єндола», «кандійка», 
«лохань», «полумисок», «проста миска», «тарілка», «таріль», «шльонка», 
«ляпошниця» [8, с. 133, 142, 144, 148, 153, 166-168]. Археологічні дослідження 
засвідчують, що полтавці триста років тому активно користувалися мисками, 
полумисками й тарілками. 

До останнього часу окремі дослідники вважали, що столовий посуд цього 
типу був, здебільшого, привізним і лише окремі зразки виготовляли в околицях 
Полтави [15, с. 60; 9, с. 109]. Проте знахідка незавершених мисок у горні № 2/2007 
року*  й кореляція їх з матеріалами з інших об’єктів засвідчує наявність місцевого 
мисочного виробництва.

Нині в місті, завдяки розвідковим роботам Галини Сидоренко, розкопкам 
Івана Ляпушкіна, Олександра Супруненка, Оксани Коваленко, Юрія Пуголовка, 
Романа Лугового, Олександра Ткаченка, Віталія Яремченка, зібрано представницьку 
колекцію посудин такого типу та їхніх фрагментів із різних куточків фортеці й 
передмість. Найбільше серед них – з території нової частини Полтавської фортеці 

* У горні № 2, згідно  з дослідженнями Віталія Яремченка та Олександра Ткаченка, було 
виявлено 174 фрагменти мисок та полумисків (вінець – 98, стінок – 53, денець – 23 
уламки). «Значна  частина з них – це напівфабрикати: посуд, покритий розписами  
та підготовлений для нанесення полив» [12, с. 105]
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(56 одиниць), горнів (5 та 174 од.), передвалля фортеці: сучасна вулиця Конституції, 
будинки 2 (36 од.), 4 та 13, тощо. 

Першим на миски Полтави досліджуваного часу звернув увагу Остап Ханко, 
увівши до наукового обігу матеріали з розкопок 1997–1999 років. Його багато 
ілюстрована стаття містить аналіз конструктивних особливостей виробів. У ній подано 
численні аналогії, а також виділено типи елементів орнаментів та орнаментальних 
смуг мальованих мисок, типи композиційних схем орнаментації полив’яних мисок 
та типи елементів штампованого орнаменту (мал. 1-3, 7) [15, с. 60-63]. Подальше 
опрацювання мисок Полтави постійно базувалося на цих напрацюваннях, тому, 
безумовно, доцільно використати їх за основу в описові декорування посуду. Але 
спочатку кілька слів про особливості форм і параметрів цієї найбільш чисельної 
групи столового посуду. 

Миски – посудини для споживання їжі, які мають неширокі криси*, увігнуте 
дзеркало**, порівняно значну висоту, зрідка – вухо. Вінця здебільшого потовщені 
вертикальні або ввігнуті всередину чи відігнуті назовні під кутом. Миски мають 
варіації в розмірах – від півлітрових до великих кількалітрових господарського 

* Криси – верхня виділена частина посудини, розміщена горизонтально або наближено  
до горизонтальної площини,від вінець до дзеркала.

** Дзеркало – внутрішня поверхня миски, обмежена рискою, тобто різким зламом у місці 
між крисами й боками

Мал. 1. Типи орнаментальних смуг. За Остапом Ханком [15, мал. 27]
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Мал. 2-3. 
Типи елементів орнаменту полив’яних мисок.  
За Остапом Ханком [15, мал. 23]

призначення. Переважають глибокі миски середніх 
і великих розмірів – «одиначки», «двійники», 
«трійники» (із діаметром вінець 25-35 см, глибиною 
6-8 см) [13, с. 113]. Діаметр мисок коливається від 
15 до 40 см.

За конструкцією миски відкритого типу 
поділяються на дві групи: з вухом і без нього. 
Перша група нечисельна, проте цей тип мисок час 
від часу трапляється в Полтаві* [6, с. 68-69, мал. 1: 
1]. У працях дослідників він має широке датування 
– XVI–XVIII століття [2, с. 35; 7, с. 71]. Вухо на мисках 
– спадок попередніх століть. Воно могло кріпитися 
до вінець або під ними й до боків у приденцевій 

* Полтавський краєзнавчий музей імені Василя 
Кричевського, інв. № А 252
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Мал. 4. 
Типи композиційних схем 
орнаментації полив’яних 
мисок.  
За Остапом Ханком  
[15, мал. 26]

частині. Прикметно, що 5 фрагментів таких мисок походять з горна, датованого 
початком ХVIII століття.

Конструктивно схожі миски, проте димлені, походять із шинку на Миколаївській 
гірці. Серед таких знахідок – фрагмент великої миски, діаметром до 40 см*  
[11, с. 56, рис. 46], орнаментованої на вінцях ритованими лініями й кривулькою.  
З розкопок на місці дзвіниці Спаської церкви походить інша схожа знахідка – фрагмент 
миски** з діаметром вінець близько 37 см та діаметром денця 10 см, прикрашений 
вертикальними лискованими смугами на тулубі й горизонтальними – на вухові  
(мал. 7). Гіпотетично кількість димлених мисок могла бути більшою, адже виявлено 
ще й фрагменти стінок, які важко ідентифікувати.

* Дослідники, щоправда, називають його фрагментом полумиска, але, зважаючи  
на форму, правильніше зарахувати посудину до мисок. Крім того, є дані про наявність  
у колекції менших за розмірами, але конструктивно схожих виробів.

** Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, фонд ТЗ, № п/о 470
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Мал. 7. 
Фрагмент миски.  
Глина, гончарний круг,  
ритування, лискування, 
димлення, ~37Dх10d см.  
Полтава (Спаська церква).  
Кінець XVII – початок XVIIІ 
століття.  
Розкопки Лариси Виногродської 
2004 року.  
Полтавський краєзнавчий музей 
імені Василя Кричевського, ТЗ. 
Фото Оксани Коваленко

Друга група мисок, близька до попередньої конструктивно, репрезентована 
посудинами з прямими, ледь нахиленими досередини вінцями, наявним різким 
зламом, конічним тулубом, що злегка звужується до денця. За формою такі посудини 
віддалено нагадують етнографічні прості миски Полтавщини. Вони декоровані 
фляндрівкою й смугами на вінцях [15, с. 59, рис. 15: 2], фляндрівкою на крисах  
і фляндрівкою й зеленою поливою на дзеркалі (мал. 8) або ж смугами й кривулькою 
на вінцях (мал. 9: 5, 6) [13, с. 112, рис. 5: 5, 6]. 

Фрагмент миски такої форми, діаметром 34 см, орнаментований ритуванням 
та зеленою поливою, походить з подвір’я Полтавського краєзнавчого музею імені 
Василя Кричевського [5, с. 792, мал. 20: 2]. Для підкреслення зламів форми на 
них нанесено ритовані лінії, а на вінцях – кривульку. На жаль, невідомо, чи було 
оздоблене дзеркало миски. Декор доволі типовий для українських гончарних 
виробів XVII–XVIII століть [35, с. 133].

Ще кілька мисок XVIII століття дослідники, спираючись на нині відкинуте 
визначення, подане в словнику Олеся Пошивайла [8, с. 33], ідентифікували за 
формою як миски-«кандійки» (мал. 9, 11) та «соусники» (мал. 10: 1) [13, с. 113]. 
Соусник – це етнографічна назва великої миски, яка конструктивно була подібна до 
простої миски, але мала інше функціональне призначення. Великі миски знаходять 
у культурних нашаруваннях полкового міста. Остап Ханко зауважив, що їх могли 
використовувати як миски для свяченого на Великдень [15, с. 60-61]. Ці та інщі 
подібні миски – плавних обрисів, із потовщеними вінцями, крисами середньої 
ширини, глибокі, багато орнаментовані. 

Полумиски, які кількісно переважають у групі столового посуду, схожі формою 
на миски, проте мають меншу висоту – більш пласкі, мають горизонтальні криси.  
Це найбільш масовий варіант мисок у Полтаві. Вух такі вироби не мали. Вінця  
округлі, на краю ледь потовщені, у деяких випадках мають заглибину посередині 
зрізу. Криси розлогі, розхилені, майже пласкі. Шириною 4-5 см, відділені від 
дзеркала різким зламом, що інколи нагадує рубчик. Форма центральної частини – 
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Мал. 8. 
Фрагмент миски.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
обливання, фляндрівка, 21х17 см.  
Полтава (проспект Першотравневий,  
розкоп 2/2010 року). XVIII століття.  
Розкопки Олександра Супруненка  
2010 року. Полтавський краєзнавчий  
музей імені Василя Кричевського.  
Фото Оксани Коваленко

Мал. 9.  
Фрагменти мисок та їх профілі. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, обливання.  

Полтава (вул. Конституції, 13). XVIII століття [13, рис. 5]
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Мал. 10.  
Фрагменти мисок-«соусників». Глина, ангоби, гончарний круг, писання (1, 2, 4), ритування (5, 6).  

Полтава (вул. Конституції, 13). XVIII століття [13, рис. 7]

дзеркала – у профілі плавна, округла. Якщо в мисок ребро в місці переходу крисів  
у дзеркало більш згладжене, то в полумисків воно чітко виділене. Усі відомі 
полумиски подібні за формою, різняться лише розмірами й орнаментацією. 
Діаметр полумисків коливається в межах 29-34 та 19-20 см, висота – 4,5-8,0 см.  
Їх форма типова для українського гончарства XVII–XІХ століть [1, с. 71; 15, с. 61;  
2, с. 37]. Полив'яні полумиски призначені для споживання їжі, здебільшого на святах; 
одночасно, виставлені на мисниках, вони були прикрасою оселі. 

Форма полумисків однакова й особливих варіацій не має, проте варіації  
в декоруванні просто вражають. Їх перелік і опис займе багато часу, проте навряд  
чи доцільний. Закцентуюся на виробах, що мають місцеве походження. 

Переважна більшість полтавських полумисків полив'яні. Знайдено всього 
кілька фрагментів мальованих посудин цього типу. Оздоблені ангобами полумиски, 
зазвичай, оригінальні у своєму декоруванні. Для нього характерне поєднання 
елементів, притаманних іншим теракотовим виробам. За орнаментацією полив'яні 
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Мал. 11. 
Фрагменти мисок-«кандійок». 
Глина, ангоби, гончарний круг, 
димлення (1),  писання (2),  
8х12,3; 5,5х11 см.  
Полтава  
(проспект Першотравневий, 
розкоп 2/2010 року). XVIII 
століття. Розкопки Олександра 
Супруненка. Полтавський 
краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського.  
Фото Оксани Коваленко

полумиски поділяються на кілька типів. Остап Ханко виділив 3 типи, 7 варіантів 
орнаментальних схем [15, с. 62, рис. 26, 28].

Тип 1 поширений в українському мискарстві [15, с. 61]. У своїй основі має дуже 
популярний на той час елемент – «сосонку». 

У варіанті а дзеркало містить композицію із шести сосонок, по центру 
– квітку, утворену накапуванням. На крисах – смуги зеленої поливи, між якими 
виконано ряд накапування синьою поливою у вигляді квіточок, які відділено одну 
від одної двома вертикальними рисками. 

Варіант б має вісім сосонок та квітку на дзеркалі, на крисах – смуги зеленої 
поливи, між якими – орнаментальна смуга, теж із сосонок. 

Урешті, варіант в ускладений і має багато елементів: на дзеркалі, навколо 
центральної квітки, – три концентричні кола сосонок різного розміру, останній ряд 
із маленьких, розміщених у шаховому порядку.

Тип 2 характеризується декоруванням дзеркала фляндрівкою, на крисах 
– ляпки, смуги, накапування, окремі накапування й ті, що утворюють трикутники  
й квітки, риски. 

Варіант а неодноразово зустрічався на полумисках із Полтави (мал. 15) [15,  
с. 58, рис. 11: 4; 6, с. 70; 7, с. 124]. Тло вкрите білим ангобом, на крисах – смуги 
зеленої поливи, між якими ряд крапок, виконаних накапуванням коричнево-
рудою поливою; дзеркало оздоблено фляндрівкою коричневою, рудою та зеленою 
поливами. Непоодинокість таких знахідок, різні розміри полумисків, на яких 
застосовано таку схему, аналогічність у формах, кольорах полив, черепків –  
це особливості, на основі яких можна порушити питання про місцеве виробництво 
таких виробів.

Варіант б подібний: біле ангобоване тло; на крисах – смуги зеленої поливи, 
між якими орнаментальна смуга синьою поливою – накапування у вигляді 

1 2
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Мал. 12.  
Миска.  

Глина, ангоби, гончарний круг,  
писання, 8,6х27,8 см.  

Полтава (подвір’я Полтавського 
краєзнавчого музею  

імені Василя Кричевського).  
XVIII століття  

[5, с. 275, мал. 204]

Мал. 14. 
Фрагменти миски.  
Глина, ангоби, гончарний круг,  
писання, 19,6х12,2 см.  
Полтава (Спаська церква). XVIII століття.  
Розкопки Лариси Виногродської 2004 року. 
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, фонд ТЗ.  
Фото Оксани Коваленко

Мал. 13. 
Фрагменти полумиска. 
Глина, ангоби, гончарний круг, мальовка,  
10х17,5 см; реконструйований діаметр вінець 25 см.  
Полтава (проспект Першотравневий, 19, горно № 2). 2008. 
Початок XVIII століття. Розкопки Олександра Супруненка.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, інв. № А 13991.  
Фото Оксани Коваленко
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Мал. 15. 
Полумисок.  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
фляндрівка, накапування, 6,2х33,3 см.  

Полтава (Подвір’я Полтавського 
краєзнавчого музею  

імені Василя Кричевського).  
XVIII століття [5, мал. 22]

Мал. 16. 
Тарілка.  
Глина, ангоби, гончарний круг,  
мальовка, 9х19,9 см.  
Полтава (вул. Конституції, 4).  
ХVІІІ століття. Розкопки Юрія Пуголовка. 
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, інв. № А 14024/1-4. 
Фото Оксани Коваленко

квіточок, які відділяються одна від одної двома вертикальними рисками; дзеркало 
прикрашене фляндрівкою коричневою, жовтою й зеленою поливами. Ці вироби 
Остап Ханко відніс до полумисків, вірогідно, чернігівського походження [15, c. 51]. 

Варіант в на крисах має складну орнаментальну схему із крапок, квіток, 
трикутників та рисок. 

Варіант г, який необхідно додати до цієї схеми, відрізняється лише крисами: 
на них орнаментальна схема із брунатно-зелених квітів («стовпова мальовка»), 
простір між якими утворює трикутники, у які вписано кола з брунатною крапкою. 
Вирішення оздоблення крис перегукується із багатьма фрагментами, у тому числі 
й з горнів.
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Мал. 17. 
Фрагмент миски.  

Глина, полива, гончарний круг, ритування, 
накатування коліщатком, 11,8х7 см.  

Полтава (Спаська церква).  
Початок XVIII століття.  

Розкопки Лариси Виногродської  
2004 року. Полтавський краєзнавчий 

музей імені Василя Кричевського,  
фонд ТЗ. Фото Оксани Коваленко

Мал. 18.  
Миска.  

Глина, полива, гончарний круг, обливання, 
штампування, 7х28Dх18d см.  

Полтава (вул. Конституції, 4).  
Розкопки Юрія Пуголовка.  

Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, № А 14017. 

Фото Оксани Коваленко
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Тип 3 – багатий за оздобленням полумисок, на дзеркалі якого чотири стовпові 
квітки, а на крисах концентричні смуги, між якими чергуються «сосонки» й схожі на 
лиштву елементи.

Тарілки – полумиски із горизонтальними крисами, край яких був потовщений 
або трохи загнутий усередину. Набули поширення в гончарстві із другої половини 
XVII століття [1, с. 71]. Вони порівняно рідко зустрічаються в спорудах XVIII століття, 
поступаючись чисельно полумискам, від яких відрізняються більш вузькими 
крисами й більш пласкою внутрішньою поверхнею – дзеркалом. Форма глиняних 
тарілок є своєрідним переходом від полумисків до фаянсових та фарфорових 
тарілок, які наприкінці століття активно входили в побут міщан. 

Таріль – дуже пласка горизонтальна посудина, криси якої не виділено. 
З’явився в середині XVII століття [1, с. 71]. Ця форма відома в українському 
гончарстві, проте цілих посудин у Полтаві поки що не віднайдено.

Теракотові полтавські вироби досліджуваного періоду вирізняються 
черепком світло-жовтого або рудо-червоного кольорів. Привізні зразки можуть 
мати колір поверхні та черепка, наприклад, від біло-жовтого чи білого аж до сірого*  
(мал. 17, 18). Вірогідно, київськими запозиченнями є миски із зеленою поливою та 
штампованим орнаментом (мал. 17, 18), оскільки такі вироби відомі із розкопок 
київських горнів. Як зазначала Олена Клименко, «цікавими зразками столового 
посуду є полумиски й тарілки, прикрашені заглибленими візерунками, виконаними 
багаторядною гребінкою, відбитками штампа або зубчастим коліщатком  
і вкриті поливами двох кольорів: жовтою і зеленою. Центральну частину 
посудини обливали жовтою поливою (жовто-брунатною), розгорнену частину 
стінок – зеленою (або навпаки). Подібні полумиски й тарілки виробляли майстри 
більшості західноєвропейських країн» [4, с. 902]. Ймовірно, саме до таких виробів 
належить фрагмент із розкопок біля Спаської церкви (мал. 17).

Унікальним зразком є віднайдений фрагмент полумиска, прикрашеного 
штампованим орнаментом (мал. 18) [9, рис. 56]. Аналогії йому відомі з Києва  
та Переяслава, де зафіксовано виробництво таких посудин на початку – у середині 
XVIII століття [14, с. 152-153].

Ще одне, поки що нез’ясоване питання про культурні запозичення, порушує 
знахідка двох фрагментів маленьких мисок із фляндрівкою на дзеркалі й вінцях  
та вдавленнями на краю вінець. Їх виявлено по вулиці Стрітенській, 22, та проспекті 
Першотравневому (мал. 19) [10, рис. 23]. Вироби датуються XVIII століттям. Вони 
мають багато спільного із полтавськими мисками – колір черепка, характер 
фляндрівки, зрізи утору. Згідно із дослідженням Галини Івашків, аналогічні вироби 
продукував львівський цех у XVI–XVII століттях, а знахідки їх відомі як у Львові, так  
і в Тернопільщині [3, с. 111-112, мал. на с. 112].

Підсумовуючи, зазначу такі особливості. Характерними для Полтави 
досліджуваного періоду були теракотові світлого кольору миски з потовщеними 
вінцями, кутастим або згладженим бічним ребром; червоні за кольором черепка 

* Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, інв. № ПКМ ВК 90273 А14017 
та фонд ТЗ.
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Мал. 19.  
Фрагмент миски.  
Глина, полива, гончарний круг, 
обливання, фляндрівка,  
вдавлення, 17,5Dх9d см.  
Полтава  
(проспект Першотравневий). 
Розкопки Олександра  
Супруненка 2010 року. 
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, 
НД-267.  
Фото Оксани Коваленко

Мал. 20.  
Полумисок. Глина, ангоби, гончарний круг, мальовка, накапування, 7,7х28,7, см.  

Полтава (вул. Конституції, 4). Розкопки Юрія Пуголовка. Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, № А 14019. Фото Оксани Коваленко
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полумиски зі зрізами на денці. За об’ємом домінували індивідуальні миски, 
діаметром 27-34 см. Декорування теракотових виробів багате й розмаїте. Серед 
прийомів оздоблення зафіксовано писання, фляндрівку, ріжкування, накапування, 
обливання білим чи червоним ангобом. Дзеркало мисок вкривали білим ангобом, 
поверх якого наносили орнаментальні композиції з пасків і кривульок брунатним 
або рудим ангобом. У деяких випадках використовували зелену або руду поливу, 
яку наносили накапуванням або покривали дзеркало виробу [13, с. 114]. 

Білий ангоб на мисках застосовували у двох варіантах: по-перше, для писання 
окремих елементів: крапки, утворені накапуванням (інколи згруповані у трикутники), 
паски, смуги, кривульки (мал. 20); по-друге, дзеркало й криси полумисків обливали 
білим ангобом, як тло, а вже по ньому наносили строкату мальовку (писання) 
ангобами червоно-рудої й синьо-зеленої гами, а зверху вкривали прозорою 
поливою [9, с. 109]. Останній варіант декору кількісно домінував.

Вірогідно, місцевими були полумиски, які мають таку орнаментальну схему: 
тло, вкрите білим ангобом, на крисах — ряди смуг зеленої поливи, між якими ряд 
крапок, виконаних накапуванням коричнево-рудою поливою; дзеркало оздоблено 
фляндрівкою коричневою, рудою й зеленою поливами. 

Миски якнайкраще ілюструють розмаїття культурних взаємовпливів та 
напрямки здійснення простого територіального товарообігу. Водночас, вони 
порушують питання про виразні регіональні відмінності в гончарстві, шляхи 
запозичень – обміну майстерністю чи товарами тощо, адже серед полтавських 
матеріалів простежуються посудини, аналогічні знахідкам ранішого часу Північного 
Причорномор’я, Львівщини, Тернопільщини, Чернігівщини й Київщини.
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REGIONAL DIFFERENCES AND BORROWINGS

There are considered the range of tableware of Poltava pottery center of the 18th century.  
In particular, the typology of plates and semi-plates has been made. The features of every type of table-
ware – both constructive and decorative ones, have been separated out   
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Успенська церква в селі Лютенька Гадяцького району Полтавської області була одним із 
яскравих прикладів архітектури українського відродження. Збудована 1686 року на кошти 
гадяцького полковника Михайла Бороховича. Проте впродовж кількох періодів – 1748, 
початок ХІХ століття та 1887–1890 роки – було проведено роботи з перебудови дзвіниці 
церкви. За радянської доби, 1954 року, церкву було взято під охорону як пам’ятку архітектури. 
Як результат невдалої реставрації, церква почала валитися. 1974 року її підірвали, а остаточно 
рештки храму й дзвіницю було розібрано 1985 року. Упродовж 2008–2010 років археологічна 
експедиція Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира 
Короленка під керівництвом Оксани Коваленко провела шурфування й розчистку фундаменту 
Успенської церкви. Аналіз цегли з фундаменту Успенської церкви дозволив виокремити  
її особливості. Зокрема, вона не має чіткої, правильної форми, розміри теж не є чіткими.  
На поверхні цегли є відтиски у вигляді латинської літери «S», на одній із цеглин він потроєний. 
Під час розкопок  склепу № 2 виявлено половинки цегли з ідентичними відтисками.  
В результаті досліджень вдалося зафіксувати окремі особливосі цегли й висловити 
припущення щодо походження тавра на її поверхні                

   [Одержано 05 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, гончарство, цеглярство, цегла, тавро, Успенська 
церква, Михайло Борохович, Лютенька 
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спенська церква в селі Лютенька Гадяцького району Полтавської 
області споруджена 1686 року коштом Михайла Бороховича – 
лютенського сотника, гадяцького полковника (1687–1705), наказного 

гетьмана в походах Івана Мазепи. Відноситься до етапних творів архітектури 
українського Відродження. Розміри храму за обмірами церковників початку XX 
століття становили: довжина від східного головного вівтаря до західних дверей 
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36,5 аршин (25,958 м), товщина стін до 2 аршинів (1,422 м). Була мурованою, 
дев'ятидільною, хрещатою, п'ятибанною. Це була одна із найдосконаліших за 
пропорціями з-поміж дев'ятидільних споруд. Відзначалася гармонійністю частин, 
оригінальністю архітекурного вирішення кожної грані, порталів, віконних обрамлень, 
карнизів тощо. Церква була трипрестольна з приділами в ім'я архангела Михаїла  
і святої Трійці, мала різьблений п'ятиярусний іконостас, один із найошатніших  
у Лівобережній Україні (знищений у першій половині XX століття). 10 червня 1748 року 
всередині храму спалахнула пожежа, після якої його ремонтували й перебудовували. 
На початку XIX століття із заходу споруджено чотириярусну дзвіницю. У 1887–
1890 роках її розібрано, натомість збудовано муровану двох'ярусну дзвіницю 
в архітектурних формах історизму. Наявні дані про поховання в храмі Михайла 
Бороховича, мощей пустельника Автонома з Красногірського Миколаївського 
монастиря, можливо, гетьмана Івана Брюховецького [5, с. 8].

1954 року церкву взято під охорону держави як пам'ятку архітектури. 1955 
року під керівництвом архітектора П. Захарченка розроблено проект реставрації, 
що передбачав відновлення гіпотетичних первісних форм п’яти верхів, спотворених 
перебудовою 1890 року. Виконання реставраційних робіт було некваліфікованим, 
пам’ятка почала валитися. 1974 року була підірвана, остаточно рештки храму  
та дзвіницю знищили в квітні 1985 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 
23 квітня 1999 року Успенську церкву включено до Програми відтворення визначних 
пам'яток історії та культури України [2, с. 500, 562; 5, с. 8].

2008 року археологічна експедиція Полтавського державного педагогічного 
університету імені Володимира Короленка під керівництвом Оксани Коваленко 
провела шурфування й розчистку фундаменту Успенської церкви. Під час робіт 
було з’ясовано, що фундамент церкви муровано в стрічковому котловані, який 
являв собою траншею-рівчак, прокопаний чітко за розмірами фундаменту: у нижній 
частині (перший ряд  каміння) – без відступів, у верхній частині (другий ряд каміння, 
цегляна вимостка) – із відступом 0,4–0,5 м. Цей рівчак, прокопаний у культурному 
шарі XVII століття, частково зруйнував тогочасний цвинтар і перерізав поховання, які 
давні будівельники або залишали на місці, або вибирали.

Під час досліджень встановлено, що глибина залягання підошви фундаменту 
церкви становить близько 2,7 м від денної поверхні ґрунту. Вона має висоту 
близько 0,95 м і складена у два ряди з брил піщаника різної фракції (0,06– 
0,1 куб. м.), обточених до майже прямокутної форми. Простір між основними 
брилами заповнено шматками цього ж піщаника довільної форми на вапняному 
розчині. Ширина підошви фундаменту нефіксована. На підошву спирається 
фундамент кладки (чотири ряди почергово викладеної вздовж та впоперек цегли) 
на тому ж вапняному розчині. Ширина фундаменту становить близько 2,5 м. Далі 
йде комбінований ряд, викладений із піщаникових брил дещо меншого, ніж 
використаних у підошві, розміру із включенням більшої кількості шматків піщаника, 
цеглин на вапняному розчині. Покриває верхній ряд цегляної чотирирядної 
поперечної кладки, яка виступає назовні, за межі стін, на 6-7 цеглин. Нерегулярно, 
проте з достатнім ступенем точності, виконано кладку. Розміри розчину швів 

Богдан Пошивайло, Оксана Коваленко
ЦЕГЛА З ФУНДАМЕНТУ УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СЕЛІ ЛЮТЕНЬКА В ПОЛТАВЩИНІ 



202

Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків

Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

коливаються від 4 до 40 мм. Відхилення ложків окремих цеглин від горизонтальної 
площини (особливо всередині мурів) іноді перевищує 3°. Більш детально зупинимося 
на аналізові цегли, з якої складено ряди фундаменту. 

Слід зауважити, що першим і досі єдиним ґрунтовним дослідженням цегли 
козацького часу є робота Олега Кошового «Будівельна кераміка України» (1988) [1],  
у якій висвітлено загальну історію розвитку будівельної кераміки, у тому числі 
й цегли, на території України. Проте відсутні широкі регіональні дослідження 
цеглярства того часу, а отже дослідження цегли з Успенської церкви доповнить 
картину цегельного виробництва кінця XVII століття

Першими цегляними спорудами, які почали зводити в XVII столітті на 
Полтавщині, були церкви й монастирські будівлі. Для їх будівництва неподалік від 
новобудов виробляли цеглу. Це виробництво, залежно від кількості необхідної 
продукції, було різним. Зважаючи на етнографічні джерела, можна стверджувати, 
що виробляли цеглу для спорудження церкви кілька майстрів. Адже відомо, що 
в Опішному початку XX століття, за один сезон (травень – вересень), майстер-
цегельник із помічниками міг сформувати, в середньому, 10-12 тисяч цеглин [4]. 
Подібна практика влаштування тимчасових цегелень поблизу будівництва церков 
відома й за писемними джерелами XVIII століття. Так, зокрема, за «Генеральним 
описом Лівобережної України» 1765–1769 років відомо, що, під час будівництва 
Успенського соборного храму в Полтаві було найнято майстрів з інших міст і поселено 
у дворах, що належали церкві. Це, зокрема: Федір Тинятенко з Охтирського полку, 
що проживав на Федорівській вулиці; муляр Василь Мартинов з Чернігівського 
полку, що винаймав хату на Криловській вулиці, тощо [6, арк. 349, 51-51 зв.].

Цегла фундаменту Успенської церкви XVII століття не має чіткої, правильної 
форми. Її розміри коливаються в межах: довжина цеглини від 28 до 30 см, ширина 
– від 14 до 15,5 см, товщина – від 5,5 до 6,5 см. На території сучасної України в той 
період найбільш поширеною була цегла величиною 32х16х8 см, що перевищувало 
розмір, встановлений у XVII столітті в Московії Наказом кам'яних справ обов'язкові 
параметри російської цегли (28х14х7 см) [1, с. 90]. Проте цегла з фундаменту 
церкви в селі Лютенька дещо менша за наведені найбільш поширені середні 
розміри. Відсутність сталих розмірів свідчить про те, що для виготовлення виробів 
використовували спосіб ручного формування – цеглини набивали у формах, що 
лежали на формувальних столах, глину ущільнювали вручну [1, 96]. Це додатково 
підтверджується й тим, що на лицьовому й зворотньому боках цегли помітні сліди 
від формування руками.

Колір цегли – світло-вохристий, з ледь помітним рожевим відтінком. На 
деяких цеглинах наявні відбитки, схожі на тавра у формі латинської літери «S»; 
ряди пальцевих відбитків, інші вторинні сліди, утворені під час сушіння цегли на 
подвір'ї цегельні: відтиски руки, пальців ніг, собачої лапи тощо. Окрім того, на 
одній цеглині виявлено схожий напис, проте зроблений кількома пальцями, тому 
він ніби «потроєний». Схиляємося до думки, що ці дві цеглини були сформовані 
одним майстром і, ймовірно, були своєрідним тавром, яким автор означував певну 
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кількість виготовлених виробів, адже за доби Гетьманщини літера «S» позначала 
цифру «6».

Під час археологічних робіт на ділянці між церквою і дзвіницею, перед 
входом до церкви, у шурфі № 2 зафіксовано наявність решток трьох цегляних 
склепів, побудованих упритул один до одного. Стан збереженості, здебільшого, 
незадовільний. Визначити форму й особливості кладки фактично неможливо. 
Залишки склепів являли собою суміш з битої цегли, чорноземного ґрунту та 
невеликих ділянок збереженої кладки стін та аркового перекриття.

Склеп № 2 простежено за арковим склепінням, що займало весь південний 
кут шурфу. У північно-західному куті знайдено рештки склепового поховання  
№ 1 – залишки кладки дна склепу, засипаного фрагментами цегли зі стін та склепіння. 
На дні – тонкий прошарок коричневого органічного тліну, з дрібними кістками 
людини, який знаходився на підсипці з піску. Глибина 1,15 м від рівня впуску. Від 
поховання зберігся лише розвал черепа, впресований між 4-ма половинками 
цеглин, який не підлягав ідентифікації. Вважаємо, що це сталося внаслідок 
руйнування склепу під час вибуху, коли обвалилися стіни й склепіння, а тлін 
спресувався. Зважаючи на положення черепа й тліну, у склепі була дерев'яна труна, 
поставлена на «подушку» з піску, який укривав цегляне дно склепу, з орієнтацією 
покійного головою на південний-захід. Склеп було збудовано з розбитих половинок 
цегли квадратної форми 13x13 см; на деяких з них зустрічаються вже згадані раніше 
знаки – половинки літери «S», зроблені вдавленням пальця цегельника по ще сирій 
глині. Цегла тотожна тій, з якої збудовано церкву, що дає підстави датувати склеп 
№ 2 кінцем XVII століття.

Проведені дослідження дозволили з’ясувати особливості цегли кінця XVII 
століття, використаної для побудови Успенської церкви та поховальних склепів. 
Висловлено здогад, що написи на цеглинах у вигляді латинської літери «S»  
є спробою майстра позначити свій виріб. Дослідження цегли з фундаменту 
Успенської церкви та склепових поховань біля неї є першим дослідженням цегли 
козацької доби на теренах Полтавщини. Проте, щоб зробити загальні висновки, 
їх перевірити або з’ясувати спільні чи відмінні технологічні особливості цегли 
козацького часу, необхідно знайти аналогії серед інших пам’яток другої половини 
ХVІІ століття, що збереглися на території Лівобережної  України.
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THE BRICKS FROM THE BASE OF THE ASSUMPTION CHURCH IN THE VILLAGE 
OF LYUTENKA IN THE POLTAVA REGION

The Assumption Church in the village of Lyutenka in thr Gadyach District of the Poltava region was  
a one of most famous exemplar of Ukrainian Baroque’s architecture. It was built in the 1686 year by 
expense of the Head of the Gadyach Cossack regiment, Colonel Mykhaylo Borohovych. But during 
some periods – in 1748, in the early 19th century and in 1887– the 1890s, the church’s bell-tower was 
reparationing and rebuilding. In the Soviet period, since 1954, this church was protected as a local 
architectural site. However, the unhappy restoration works caused to bending some parts of the church. 
In the 1974, it was exploded and in the 1985 finally destroyed together with its bell tower. In 2008–2010, 
the expedition of Poltava National V. G. Korolenko Pedagogical University under the Oksana Kovalenko’s 
guidance carried archaeological pitting as well as clearing of the church’s base. The analysis of bricks 
from the Assumption Church’s base allowed distinguishing its features. In particular, it does not have  
a clear, correct shape, the sizes are also not clear. On the surface of the bricks there are prints in the form 
of the Latin letter "S", on one of these bricks it is triple. During excavation of the cellar Nr. 2, half-bats 
with identical prints were found. As a result of researches it was possible to fix individual peculiarities  
of bricks and make assumptions about the origin of the brand on its surface  
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Keywords: Ukrainian ceramology, pottery craft, brick-making, bricks, brand, Assumption Church, Mykhaylo 
Borohovych, Lyutenka
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Йдеться про діяльність Полтавського губернського земства з підтримки вогнетривкого 
будівництва. Розглянуто заходи органів місцевого самоврядування з розвитку черепичного 
виробництва            

     [Одержано 02 липня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, Полтавське губернське земство, вогнетривке 
будівництво, гончарство, черепиця

Д
іяльність Полтавського губернського земства все більше приковує увагу 
науковців, краєзнавців – усіх небайдужих до історичного минулого 
й майбутнього Української Держави. Досвід органів земського 

самоврядування у визначенні пріоритетних соціально-економічних напрямів 
діяльності й планомірної їх реалізації потребує вивчення. Питання розвитку 
черепичної справи в регіоні, за період діяльності земства, глибоко не вивчалося.

Предметом дослідження є діяльність Полтавського губернського земства 
впродовж 1894–1915 років щодо вивчення досвіду європейських країн та земств 
Російської імперії з організації гончарного черепичного виробництва й реалізації 
набутих знань у Полтавщині, вихід із вогнетривкою глиняною продукцією на ринки 
інших губерній.

Полтавське губернське земство визначило вогнетривке будівництво одним із 
пріоритетних завдань, зокрема, робило акцент на виробництві глиняної черепиці. 
Оскільки її вартість була високою, а видобування глини на теренах Полтавщини 
гончарями велося нераціонально й непрактично [6, c. 9], земство вирішило 
організувати цей процес. 
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Так, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, за сприяння губернського земства, 
проводилися дослідження ґрунтів Полтавщини задля виявлення покладів глини. Для 
цього було залучено відомих учених – професора геології Харківського університету 
Олександра Гурова, професора мінералогії Василя Докучаєва, етнографа й археолога 
Івана Зарецького [20, с. 7]. За їх висновками Полтавська губернія належала до числа 
небагатьох губерній, на території яких розташовано різноманітні поклади глин.

Досвід виготовлення вогнетривкої глиняної черепиці вивчався як за кордоном 
– на Стемницькому заводі у Варшаві [10, c. 116], так і в межах імперії, зокрема, 
у В’ятській, Пермській, Казанській, Московській, Херсонській, Петербурзькій, 
Тверській, Чернігівській, Псковській, Тамбовській, Курській, Катеринославській 
губерніях [7, c. 96-103].

Ще 1894 року Полтавська губернська управа подала на розгляд губернським 
зборам доповідь про необхідність розвитку виробництва гончарної черепиці. 
Губернське зібрання на проведення дослідів з облаштування сільських вогнетривких 
дахів та забудов, на відрядження з цього питання майстрів, придбання необхідних 
матеріалів, відповідно до постанови зібрання (17.01.1893), на 1895 рік виділило 5000 
руб., на 1896 – 10000 руб. [4, c. 145].

Результатом проведених заходів став початок будівництва першої невеликої 
черепичної майстерні  при колонії душевнохворих у с. Малих Будищах Полтавського 
повіту в травні 1896 року. Заводи аналогічних розмірів було зведено в м. Смілому 
Роменського та в м. Старовіровці Костянтиноградського повітів. [12, c. 1-3]. Тож 
1896 року Полтавське губернське земство розпочало виробництво черепиці на 
власних заводах [13, c. 145]. Для забезпечення ефективності роботи підприємств 
та якості виготовленої продукції Полтавське губернське земство залучало фахівців 
не лише вогнетривкого відділу управи, а й різні комісії земських органів місцевого 
самоврядування. Так, ревізійна комісія внесла пропозицію організувати конкурс на 
придбання черепичного пресу ручного приводу серед виробників Російської імперії. 
За висновком страхової комісії найкращі черепичні преси виготовляли за кордоном, 
і це засвідчила купівля 1900 року губернським земством пресів Луї Егера (Кельн-
Еренфельд)  [5, c. 195].

Полтавське губернське земство для вивчення досвіду виготовлення черепиці 
організувало також відрядження земців до Новгорода. На черепичному заводі 
Новгородського губернського земства собівартість виготовлення однієї одиниці 
черепиці складала 1,5-2 коп. за потужності в 200000 шт., а витрати на будівництво й 
утримання заводу складали 8000 руб. на рік [19, c. 1166-1167]. 

У рамках реалізації заходів з поширенню дахів з глиняним покриттям  
1902 року було запрошено учня Червоноуфимського промислового училища 
для показу покрівлі дахів за рекомендацією колишнього директора закладу  
М. О. Соковнина. Проте влаштовані в кількох господарствах дахи коштували дорого, 
тому й не викликали зацікавлення в місцевих жителів і не набули поширення  
[13, c. 144].

Полтавське губернське земство вивчило ці прорахунки й продовжило досліди 
з вогнетривкого будівництва. 1901 року до спеціальних урядових лабораторій 
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Австрії та Німеччини було відправлено на аналіз глину Малобудищанського 
черепичного заводу. Досліди засвідчили високу якість сировини та її придатність 
для виготовлення черепиці. Але незважаючи на те, що Малобудищанський завод 
був технічно удосконалений для виробництва черепиці машинами, близько 50 
% продукції йшло в брак. Це пояснювалося тим, що робітників заводу набирали  
з числа місцевих жителів. Вони не були обізнані з умовами заводського 
виробництва й не мали відповідних навичок роботи. Навіть за таких умов, 1902 року  
на Малобудищанському заводі було виготовлено 530502 шт. черепиці,  
на Смілянському – 119927 шт. і на Старовєровському – 90212 шт. [8, c. 106-107].

1903 року представника управи було відряджено до Варшави для 
ознайомлення з технікою виробництва на великих черепичних заводах. Результатом 
поїздки став розроблений план будівництва нового сушильного сараю, який було 
збудовано того ж року [10, c. 110]. За нової організації виробництва земство досягло 
успіхів. Відсоток неякісної продукції на Малобудищанському заводі зменшився до 
5-6, тобто до норми, яка допускалася на черепичних заводах. Брак виробництва 
стрічкової черепиці на Стемницькому заводі, що поблизу Варшави, складав не менше 
18-20 % [10, c. 116]. Поширення використання вогнетривких дахів у Полтавській 
губернії уможливлювали такі фактори, як придатна глина та фінансування земством 
утримання й розвитку черепичних заводів [19, c. 1166-1167].

Малобудищанський завод з 1904 року обладнувався губернською управою 
як зразок кустарного черепичного виробництва. З цією метою було збудовано 
велику гофманську та кругову печі й велике сушильне приміщення над піччю  
[10, c. 106].

Пошук фахівців для роботи на заводі здійснювали через публікації в 
засобах масової інформації. Після відбору пропозицій від іноземних громадян 
було запрошено для ведення господарства п. Гейнце [10, c. 107]. Але він не зміг 
забезпечити полив'яне виробництво черепиці, тому того ж року управа здійснила 
кадрову заміну, запросивши відомого технолога-кераміста Петра Вауліна [10, c. 108].

Виконуючи постанову 44 чергового губернського земського зібрання, 
губернська управа вживала заходи з популяризації й поширення глиняної черепиці 
серед населення Полтавської губернії. На початку 1905 року вона звернулася до 
повітових управ з пропозицією відкрити склади для зберігання цієї продукції. Відгуки 
надійшли з Гадяцького, Золотоніського, Костянтиноградського, Миргородського, 
Переяславського та Хорольського повітів. Були надруковано листи «Про умови 
продажу черепиці» й розіслано в повіти та всім передплатникам двох місцевих газет 
і журналу «Хуторянин». Було опубліковано 70 оголошень [16, c. 192] та брошуру 
про черепичні дахи, яку надіслали всім гласним губернського й повітових земських 
зібрань [15, c. 191-193].

На Полтавській сільськогосподарській виставці було влаштовано два 
павільйони, покриті черепицею, зручні для огляду перекриття та вивішені плакати 
про продаж цієї продукції населенню. Управа розпочала листування зі страховими 
інспекторами про сприяння поширенню покрівельного матеріалу та будівництву 
черепичних складів у тих пунктах губернії, де не було складів повітових управ і де їх 
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могли влаштувати страхові інспектори [16, c. 192]. Цього ж року губернська управа 
запросила 6 майстрів з Новгородської та Чернігівської губерній для поширення серед 
населення вогнетривкого покриття. Їх відправляли до повітів на прохання повітових 
земських управ. Метою їх запрошення було надати відповідні знання місцевим 
покрівельникам. Однак повітові управи в поточному році не приділили необхідної 
уваги цій справі й поставилися до цього без ентузіазму [14, c. 44].

1906 року при станції м. Полтава розпочав роботу черепичний склад 
губернського земства. Чисельність його операцій зростала, а площа для зберігання 
черепиці була недостатньою, тому відправлення сповільнювалося. Того ж року 
губернська управа звернулася з проханням до губернського зібрання про надання 
дозволу на придбання земельної ділянки, вартістю 19400 руб. Однією зі статей 
витрат кошторису, поданого на розгляд, було будівництво навісів для зберігання 
240000 шт. черепиці, на суму 2400 руб. Останній пункт під час голосування не 
знайшов підтримки і був виключений [11, c. 585-588].

Заходи з широкого інформування населення про дешевий матеріал для 
покрівлі, безкоштовний відпуск черепиці для закладів та постраждалих від пожеж, 
перевезення черепиці за земський рахунок на всі станції залізниць губернії сприяли 
тому, що впродовж літа 1909 року кількість реалізованої глиняної черепиці досягла 
1518102 шт. [15, c. 197]. Торговельні зв’язки з Малобудищанським заводом 
підтримували покупці цієї продукції з Воронезької, Київської, Харківської, Херсонської 
губерній, м. Омська. З метою здешевлення матеріалу губернська управа вважала за 
потрібне збільшити виробництво й дозволити продаж черепиці за межі губернії з 
підвищенням її вартості на 50-70 % [15, c. 197; 16, с. 197].

Були бажаючі відкрити торговельні склади з продажу черепиці в інших 
губерніях, за відсотки винагороди. 1909 року черепицю їм продавали по 25 руб.  
15 коп. за тисячу штук на заводі та з надбавкою 1 руб. 40 коп. на всіх станціях залізниці 
Полтавської губернії. Перевезення черепиці до місць продажу оплачувалося 
страховим капіталом. Земство працювало собі в збиток, оскільки у свята перевезення 
черепиці гужовим транспортом із заводу до Київського вокзалу коштувало не  
1 руб. 40 коп., як зазвичай, а сума доходила до 3 руб. за тисячу штук. Ця додаткова 
витрата за рік склала 515 руб. 40 коп. [15, c. 191-193]. 

1910 року вартість виробництва 1000 шт. черепиці складала 20 руб. 35 
коп. До вартості включалася сума за зберігання – 1 руб. за тисячу штук. За кожен 
відправлений вагон черепиці сплачували 3 руб. 15 коп. 1910 року за зберігання 
черепиці складу було сплачено 229 руб. 54 коп. [17, c. 184].

Про ефективність застосування продукції свідчить той факт, що наприкінці 
1911 року всю черепицю І та ІІ ґатунку виробництва поточного року було розпродано,  
і виконання замовлень, що надійшли після 1 липня, перенесли на наступний рік  
[9, c. 736].

Дослідивши дрібне гончарно-черепичне виробництво 1912 року в Таврійській 
та Катеринославській губерніях, управа доповіла 48 земському зібранню про 
можливості виробництва гончарної черепиці на невеликих цегляних заводах,  
які мають поблизу поклади глини відповідної якості. Досліди було проведено 
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впродовж 1913–1915 років. Порядок дослідів розпочинався заявою власників про 
проведення лабораторних досліджень; управа через своїх агентів проводила огляд 
глин, а їхні зразки надсилала до Миргородської художньо-промислової школи імені 
Миколи Гоголя. Якщо результати дослідів були задовільними, то управа направляла 
до власника майстра, надавала ручний прес та глином’ялку. Винагороду майстру 
й підмайстру оплачувало земство, прес, глином’ялку й частину рамок надавали 
безкоштовно, а інші витрати, пов’язані з виготовленням та випалюванням виробів, 
власники проводили за свій рахунок. На кожному заводі працював сезонний 
підмайстер, який підпорядковувався майстру, у веденні якого було кілька заводів. 
Після того, як з одного боку, власник, а з іншого – управа, були переконані, що  
в цьому місці, за наявних умов виріб був задовільної якості, відповідно до рішення 
48 чергового земського зібрання, власнику надавалося право отримати позику на 
влаштування й обладнання заводу [18, c. 62].

Велике значення мала література з організації черепичного виробництва, 
але більшість видань були недоступними для широкого загалу. Їх було видано ще 
наприкінці ХІХ століття. Питання виробництва цегли й черепиці розглядалося в 
працях К. Вебера. І. Малюга видав відомості з виробництва цегли та інших глиняних 
будівельних матеріалів. Ф. Вараскін подав відомості про практичне керівництво 
з виготовлення покрівельної черепиці [2]. Багато праць видав М. Бєлавенець.  
У них подано опис виробництва татарської, голландської й марсельської черепиці 
на заводах з обсягом виробництва від 30 тисяч штук до 2 мільйонів. М. Бєлавенець 
запропонував кошторис на заснування черепичного заводу 1912 року [3, с. 1003-
1004; 1].

Незважаючи на певні успіхи, земська управа продовжувала вдосконалювати 
кадрову роботу. Задля цього було запрошено майстра черепичної справи 
з Чернігівської губернії, який мав досвід роботи на заводах у Таврійській та 
Катеринославській губерніях. Сезонні підмайстри часто були чернігівські, а також 
залучалися учні Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя. 
Ручні преси купували на заводі «Лепп та Вальман» у містечку Олександрівськ, при 
цьому вони виготовляли як чавунні, так і гіпсові форми. Глином’ялки виготовляли 
при майстерні Відділу вогнетривкого будівництва губернської управи. 1915 року 
було взято зразки глин для лабораторних досліджень на 11 заводах у різних повітах 
губернії. Вони підтвердили думку управи про можливість розвитку в губернії 
дрібного гончарно-черепичного виробництва, оскільки у 8 з 11 випадків було 
досягнуто задовільні результати [18, с. 64]. У наступні роки на заводах Полтавського 
губернського земства було помітне поступове згортання виробництва черепиці 
й зосередження уваги органів місцевого самоврядування на дрібних приватних 
майстернях.

Враховуючи вищевикладене, губернська управа мала чимало проблем, аби 
досягти бажаних результатів. Головними з них були: відсутність чітких відомостей 
про якість місцевих глин та спеціалістів з виробництва черепиці, точних даних 
про переваги того чи іншого типу черепиці. Тому губернській земській управі 
потрібно було добувати ці відомості шляхом власних практичних дослідів, аби 
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вивчити придатність глин для виробництва різних сортів черепиці; вивчати досвід 
виготовлення черепиці країн Європи та інших земств Російської імперії; визначити 
умови її виробництва для отримання потрібної якості; навчати робітників з місцевих 
жителів виконувати роботи з вогнетривкого будівництва. 

Полтавська губернська земська управа в розглянутому часовому проміжку 
діяла планомірно й цілеспрямовано щодо реалізації поставленої мети. І це 
дозволило їй вийти на ринки інших губерній з продажу глиняної черепиці, 
навіть у тих, де земство навчалося. Досвід Полтавського губернського земства з 
розвитку гончарно-черепичного виробництва вважаю корисним і для використання  
в інноваційних економічних процесах сьогодення.
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This report examines the continued use of calcite as a component of pottery fabrics produced  
by potters in the Western and Central Balkans region                   [Received July 02, 2018]
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T
he manufacture of domestic pottery in the central and western Balkans,  
an area centred upon Bosnia-Herzegovina and extending into neighbouring 
parts of western Serbia, southern Croatia and south-east Slovenia is 

notable for the predominant use by rural potters of hand-wheels and open-firing 
techniques within what is often considered a single, albeit diverse technological 
'tradition' which has survived despite 20th century competition from urban potters 
using kick-wheels and developed up draught kiln technologies. This paper examines 
the continued use of calcite as a component of pottery fabrics produced by potters in 
thate region. It uses observations made during repeated visits to potters and invokes 
explanations given by the potters themselves to explore the nature of 'tradition' and 
how perceived behavioural or cultural distinctions in pottery-making contexts might be 
recognised archaeologically through corresponding material patterning.  It suggests that 
while adherence to tradition need not always be determined by functional or material 
constraints, the use of calcite acts as a particularly powerful technological constraint  
in the dynamic equilibrium of successful pottery-making..
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I
t has been standard practice to define pottery-making industries in the 
Western Balkans, specifically former-Yugoslavia, according to the kind of 
technical appliance used during the primary forming process. Invariably, three 

groups of pottery-making technologies are defined in this way: industries without wheel 
technology; those using the hand-wheel; and those using the foot wheel. Probably the 
greatest concentration of foot-wheel potters in the region during the later nineteenth and 
early twentieth centuries was in south-east Serbia and neighbouring parts of Bulgaria. 
Following the Austro-Hungarian occupation of Bosnia in 1878 and creation of Yugoslavia 
in 1919, many potters using foot-wheel and updraught kiln technology moved out of 
eastern and southern Serbia and its borderlands, settling in areas previously occupied 
by potters of other traditions. Thus, before the recent Croatian and Bosnian wars 
they were present in most of the larger towns and cities of Bosnia, as well as some in 
northern Croatia, while many others migrated southwards and westwards into western 
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ПІРОЧАНСЬКА ТРАДИЦІЯ ГОНЧАРЮВАННЯ НА НОЖНОМУ ГОНЧАРНОМУ КРУЗІ
В КОЛИШНІЙ ЮГОСЛАВІЇ

Порушено питання поширення пірочанських традицій гончарювання на ножному крузі на 
теренах колишньої Югославії та за її межами. Наголошено, що вони мали значний вплив на інші 
гончарні традиції на шляху міграції  й залишилися живучими в осередку свого формування, 
незважаючи на те, що більшість їх носіїв переселилися на інші території              

  [Одержано 02 липня 2018]
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and southern Serbia, Kosovo, and Macedonia. This paper will focus on the relationship 
between these potters and local traditions, showing how the influence of the Pirocanci 
persists even though its few remaining practitioners have now withdrawn to its original 
heartland of eastern Serbia. Questions will also be asked about the relationship of the 
Pirocanci with other, apparently similar pottery-making traditions to the east.
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Про архітектурну теракоту етрусків, греків і римлян – антефікси й акротерії. Розглянуто 
сучасні теорії щодо її сакрального призначення, семантики образів, їхньої системності. 
Зроблено висновок про збереження в грецькій та етруській покрівельній кераміці архаїчних 
світоглядних концепцій і міфологічних уявлень                      

      [Одержано 10 грудня 2019]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, покрівельна кераміка, 
архітектурна теракота, антефікс, акротерій, скульптура, Греція, Етрурія, 
Рим, Північне Причорномор’я

А
рхітектурні теракотові деталі античності та попередніх епох постійно 
привертають до себе увагу багатьох дослідників своєю технічною  
й мистецькою довершеністю. Покрівельна кераміка становить собою одне  

з важливих джерел для реконструкції світогляду минувшини, адже дах був частиною 
будівлі, важливою не лише конструктивно. Він, за переконанням носіїв традиційної 
культури, настійно потребував захисту, тож був оточений різними віруваннями 
й обрядодіями, починаючи з моменту спорудження [20; 19; 21; 18]. Відповідно 
оздоби даху завжди мали сакральне значення й були вмотивовані міфологічними 
уявленнями.

Найдавнішу традицію в ролі захисного елементу й прикраси мають черепичні 
навершя даху, які однаково трапляються в цій функції як у азійських, так і  
в європейських культурах. Зокрема, на Апеннінському півострові глиняні скульптури 
на дахах – акротерії – відомі ще за доби раннього заліза. Теракотові урни культури 
Вілланова (ІХ–VІІІ століття до н. е.), що передувала етрускам, відтворювали форму 
будинків. Як зазначав знаменитий етнолог Джеймс Джордж Фрезер, ці урни,  
в яких зберігався попіл мертвих, мали форму маленьких круглих хатин із конічними 
дахами, очевидно, для того, щоб душі померлих могли жити в будинках, таких,  
у яких вони мешкали впродовж життя. Дахи цих мініатюрних будинків піднімали 
на поперечних балках, іноді з одним або кількома отворами, щоб випускати 
дим. Двері кріпили на перекладині, яка проходила через кільце назовні й була 
приєднана до двох бічних стовпів. У деяких з цих хатин-урн бічні стовпи дублювали, 
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або навіть потроювали, заради краси. Такі ж були знайдені під час розкопок 
на Римському Форумі [37, p. 201-202]. Маски, які прикріплювали до урн, деякі 
дослідники інтерпретують як слід реального звичаю підвішувати такі маски на дахах 
як апотропеїчних засобів чи у зв’язку з культом предків [50, p. 21]. Припускають, 
що найдавніші урни, знайдені в районі Лація, – круглі в плані – уподібнювалися 
до культових споруд. Ті, які виявлено у землях етрусків, біля Тарквіній, Ветулонії  
і Бізенцій, мають уже вигляд звичайних житлових будівель і прикрашені у верхній 
частині ліпленими фігурками, що грубо повторюють подоби тварин чи птахів [25, 
с. 15]. Певно, саме так і виглядали дахи тогочасних міст. За цими поховальними 
урнами намагаються реконструювати зовнішній вигляд будинків тих часів та їхнє 
оздоблення. Припускають, що візерунки на них відображають мальовку релігійного 
характеру на справжніх будинках та регіональні відмінності в ній, причому  
за декором виділяється дах як першоступенева, високосакралізована зона  
[50, p. 21-26]. Ще нідерландський дослідник символіки Герман Вірт звернув увагу 
на поховальні урни доби раннього заліза у формі будиночків із гробниць у Корнето, 
Монтероцці, Ветулонії в провінції Ґроссето, де на дахах були зображення сонячного 
диску й лебедів, які його супроводжують. Він зіставляв їх, серед іншого, з фризькими 
зображеннями ХІХ – початку ХХ століття на кониках дахів і тлумачив як символи 
Аполлона Гіперборейського [58, S. 166]. Інша урна з Корнето показує схематичну 
фігуру божества з опущеними руками, а також уподібнені до меандру свастики, 
які Вірт вважав символами зимового сонцестояння. На урні-будиночку з Кастель 
Ґондольфо поблизу Альбано, містечка в околицях Риму, яку датують ранньою 
добою бронзи, 1200–1100 роками до н.е., на дверях зображено божество з крапок 
і ліній. Голова його намічена лише двома крапками очей, як і на деяких інших 
давніх зображеннях; там також є свастика і рогата капітель зі знаком, подібним  
до перевернутої германської руни Альгіз [58, S. 168]. 

Мал. 1.
Поховальна урна у формі будинку. 

Глина, ліплення. Культура Вілланова.  
ІХ століття до н. е.  

Національний музей у Тарквінії (Італія) 
[25, с. 15]
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На краях покрівель храмів, суспільних будівель та приватних будинків 
стародавні греки, етруски, а згодом і римляни, взяли за звичай закріплювати 
глиняні щитки – антефікси, які мусили захищати будинок від нещастя [48, p. 40; 52, 
p. 29]. Винахід цієї системи архітектурного оздоблення, як гадали раніше, стався 
в Коринфі, з огляду на звістку Плінія Старшого (XXXV, 151-152), який приписував 
винахід антефіксів із людськими головами гончареві Бутадові з Сікіона. Ця теорія 
не підтвердилася археологічними доказами, оскільки антефікси з головами не 
задокументовано на північно-східному Пелопоннесі впродовж архаїчного періоду. 
Проте найдавніші зразки, VІІ століття до н. е., походять зі святилищ у північно-
західній Греції, як от Аполлона Фермія в Етолії чи Гери в Мон-Репосі на Корфу [46,  
p. 9-10; 57, p. 163-164, 171].

Зовнішній вигляд етруських будинків з двосхилою і чотирисхилою покрівлею 
частково повторюють поховальні урни з Черветері (Цере), Поджо-Гаела, К’юзі, 
Перуджі. Імітуючи житловий дім, теракотова урна з Черветері VІІ століття до н. е.  
виглядає як прямокутний ящик на чотирьох невисоких ніжках, перекритий 
двосхилим дахом із загнутими по краях кроквами, що виступають. По боках даху 

Мал. 2. 
Модель будинку з Сантуаріо дель Фондо 

Паттуреллі в коммуні Курті.  
ІV століття до н. е.  

Музей Кампано в Капуї (Італія)   
[50, p. XXXVI]

Мал. 3. 
Етруська поховальна урна з Вейїв 
зі скульптурою на покришці.  
VІ століття до н. е.  
Ватиканський музей у Римі (Італія) 
[25, с. 130]



221Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

розташовувалися фігурні антефікси, що зображали голівки тварин, подібні до тих, 
що були знайдені під час розкопок архаїчних будинків в Аквароссі [25, с. 84]. 

Найцікавіші зразки покрівельної кераміки етрусків, як і греків, припадають 
на час розквіту архітектури: кінець VІ – початок V століття до н. е. Про принципи 
оздоблення будівель також можна судити за їхніми глиняними моделями.  
На теракотовій подобі псевдоперіптера з Вульчі зображено дві напівлежачі на 
фронтоні фігури, великі акротерії з боків і низка дрібних антефіксів уздовж довгих 
сторін храмових схилів [25, с. 143]. Проте перед вченими постають питання, чому 
архітектурна теракота стала визначальною характеристикою античних будівель, 
чому вона використовувала саме такі мотиви та яку вони мали семантику.

Ці теракотові прикраси робили у вигляді голів сатирів – лісових мешканців  
з цапиними ногами й кінськими вухами, що становили почет бога вина Діоніса або 
менад чи німф, супутниць Діоніса, що беруть участь в оргіях бога, божества Ахлае 
(грецького Ахелоя), наприклад у святилищі Портоначчо у Вейях. Часом антефікси 
об’єднували в сюжетні групи, як, наприклад, менада, що веде п’яного Силена – 
сатира, народженого Землею, Діонісового вчителя. Антефікси створювали методом 
виготовлення у формі, і скульптори-керамісти, що робили їх, переїжджаючи  
з міста в місто, возили з собою відповідні форми [25, с. 150-151, 195; 16, с. 75-76].  
В архітектурі етруських будинків зі слабовипаленої глини, які здебільшого вкривали 
черепицею, також широко застосовували антефікси у вигляді розеток, пальмет, 
жіночих голів, тварин. Частіше трапляються зображення коня, які, на думку вчених, 
мають виразно хтонічний характер. За уявленнями етрусків, кінь був засобом 
пересування й провідником у загробний світ, а за домінуючого в Етрурії культу 
предків його зображення розглядалося як символ зв’язку нащадків із померлими 
поколіннями, із їхньою сакральною силою й допомогою. Саме таким кінь постає на 
одному зі стародавніх рельєфів Болоньї, датованому кінцем VI – початком V століття 
до н. е.: там зображена душа померлого у вбранні вояка, що верхи на коні в’їздить  
у підземне царство, а назустріч загрозливо підіймається змієногий демон. Крім 
цього, кінь утілював стихію води, що знову-таки було пов’язано як з культом предків, 
так і з родючістю [16, с. 79-80; 26, с. 52].

Скромна пальмета, яку часто вважають за суто декоративний елемент, 
позбавлений семантичного навантаження, насправді – варіант Світового Дерева 
[1, с. 98-99], фундаментальної світоглядної концепції. У міфологічній моделі світу 
Світове Дерево – це універсальний символ, що об’єднує всі сфери світобудови 
(космос). Воно могло втілюватися у вигляді власне дерева, крона якого сягала 
небес, коріння опускалося в підземний світ, стовбур асоціювався з серединним 
світом (землею) та інших символів – відповідностей світової осі, і ритуальних 
відповідностей, серед яких – і храм. Можливо, на концепцію пальмети, яка часто 
фігурує на грецьких і етруських антефіксах як автономний, самодостатній символ, 
вплинули хеттські ритуали з «благим деревом еіа» [8, с. 46; 7, с. 87-88]. Етрускологи 
нагадують, що крилаті фантастичні істоти на стелах із Болоньї в поєднанні з мотивом 
древа життя, так характерного для близькосхідних традицій, – один із найчастіше 
вживаних на цих пам’ятках сюжетів. Як приклад, учені наводять стелу з Варано  
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з древом життя на одному боці й крилатою істотою – на іншому, виконаних у явному 
орієнталізуючому стилі. Дерево життя з розетками на гіллі співвідноситься за своїм 
стилем з такими ж розетками на пам’ятках стародавньої Месопотамії [26, с. 102]. 

Існує припущення, що ідея прикрашати дахи храмів антефіксами народилася 
зі звичаю, відомого у святилищах Артеміди, виставляти напоказ культові маски  
[39, p. 60]. Їхнє розташування мусило, як гадає археолог Ведія Іззет, бути спонукане 
бажанням відмежувати релігійну сферу та наголосити на її відмінності від інших 
у потенційних точках її явної слабкості, що не збігалися з конструктивними 
недоліками. Усі елементи декору, згадані вище, знаходилися в місцях, де, очевидно, 
існувала небезпека просочення злих сил між певними категоріями: поверхом  
і землею, стіною і дахом, дахом і небом. І їхня роль позначок межі відображалася  
в образах, які використовували: Медуза Горгона, сатири та німфи чи менади були 
популярні саме через їхній лімінальний статус, і ті чи інші міфи були обрані саме 
через те, що вони висвітлювали проблему переговорів і посередництва. Ведія Іззет 
звернула увагу на їхню добре засвідчену та широко підтверджену апотропеїчну 
природу. На останню виразно вказує весь археологічний матеріал, аж до особистих 
прикрас, як-от намисто з обличчям Ахлае, що є ймовірним попередником римської 
оберегової булли. Розташування захисних божеств на покрівлі є начебто природним. 
Однак один із факторів, що сприяв апотропеїзму цих персонажів, пояснює їхній 
вибір саме для захисту покрівель. Це, звичайно ж, їхня гібридна природа. Усі ці 
істоти в якомусь сенсі перебувають між визначеними категоріями і переходять їх, 
або, мовою структурної антропології, вони всі є лімінальними. Горгона – напівжінка, 
напівтварина; сатир – напівлюдина, напівтварина; Ахлае – напівлюдина, напівбик; 
менада є напівбезтямною, але водночас і мудрою. З огляду на належність одночасно 
до обох категорій і повністю – до жодної з них, ці фігури є ідеальними для медіації 
між одним світом та іншим, у цьому випадку релігійним і профанічним, храмовим 
і нехрамовим. Водночас їхня лімінальність кидає виклик межам категорій, у яких 
і між якими вони опиняються. Тому вони виступають не лише як охоронці межі 
між храмом усередині і зовні; вони є охоронцями самого відмежування. Також 
дослідники висували аргумент, за яким антефікси могли мати форму голів через те, 
що такі прикраси дивилися просто в обличчя глядачеві, мов дзеркало, і генерували 
підсвідому конфронтацію, що посилювала сприйняття релігійного простору  
як окремішнього й вартого поваги. Глядача так готували до досвіду божественного, 
до таємниць богів, які вселяли жах. Як і їхні міфічні атрибути, спосіб репрезентації 
фігур також залучав їх до вираження різниці між будівлею та простором навколо неї 
[40, p. 133-139; 50, p. 57; 46, p. 216; 34, p. 104]. В архітектурному оздобленні будинків 
і храмів етрусків також трапляються глиняні статуї-акротерії з головами пантер, 
грифонів, драконів – усі три персонажі співвідносилися з володарями підземного 
світу Тухулкою, Хару (Хароном) та іншими хтонічними створіннями і відлякували зло 
від будинків, одночасно вказуючи на вшановування цих істот. Учені припускають, що 
пантери, грифони, дракони були своєрідним аналогом зображення голови грецької 
Медузи й шумерського Хумбаби [16, с. 80, 472]. Зображення хижаків, у тому числі 
пантер і грифонів, які терзають здобич, часто трапляються в Етрурії, починаючи з так 
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званого орієнталізуючого періоду й закінчуючи розвинутим етруським мистецтвом. 
Такі зображення наявні на давно відомих пам’ятках, наприклад, із гробниці 
Кампана у Вульчі, на бронзовій ситулі з Чертози. Серед нових пам’яток, виявлених 
на території Етрурії, виявляються підтвердження тієї особливої уваги, яку приділяли 
етруски зображенням хижаків, фантастичних істот у поховальному культі. Зокрема, 
на розкопках у містечку Греппе ді Сан Анджело виявлено дві поховальні камери. 
Разом зі значною кількістю різноманітного матеріалу там знайдено статую Харона 
(Хару) та фігури левів і леопардів. Знахідки датовано IV століттям до н. е. [26, с. 102].

Розкопки у Вейях виявили підпірки, на яких трималися теракотові статуї 
Аполлона (Аплу) і Геракла (Херкле), що прикрашали покрівлю місцевого храму 
Мінерви (Менрви) наприкінці VІ століття до н. е. Вважається, що ця скульптурна 
група зображає суперечку між богом і героєм за золоторогу Керинейську лань, 
яка належала сестрі Аполлона – Артеміді (Арітімі) [6, с. 354-355]. Витративши на 
переслідування лані цілий рік, Геракл урешті-решт упіймав її, проте повертати свій 
трофей богині він не бажав, і тоді Аполлон заступився за сестру. Однак суперечку 
було вирішено на користь Геракла – предка етрусків. Статуя Аполлона, що енергійно 
ступив уперед, збереглася добре, а от Геракл, що поставив ногу на лань, не бажаючи 
її віддавати, постраждав. Під вівтарем храму у Вейях було знайдено ще одну, подібну 
за розмірами до Аполлона й Геракла, статую, що зображає жінку з дитиною на плечі, 
можливо, гіперборейську богиню Лето (Латону), що несе маленького Аполлона. 
Лето (Латона) – мати Аполлона (Аплу) і Артеміди (Арітімі). Артеміда пов’язана  
з полюванням, її табуйована тварина – лань. Слід зауважити, що сюжет піймання 

Мал. 4. 
Антефікс у вигляді голови Горгони Медузи. Етрурія. 

Кінець VІ століття до н. е. Археологічний музей  
в Одесі (Україна) [25, с. 145]

Мал. 5. 
Антефікс у вигляді голови Горгони Медузи.   
Етрурія. Кінець VІ століття до н. е. Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [25, с. 146]
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лані Гераклом у греків і етрусків дуже різниться. У грецькому варіанті цю лань 
забирає Аполлон, а в етруському – Геракл залишається господарем лані, що відбито  
в скульптурній композиції. Заволодіння Гераклом ланню Артеміди, на думку 
міфолога Олексія Наговіцина, символізує присвоєння героєм певної «породжуючої 
сили», яку втілює лань Артеміди, і вказує на перехід цієї сили в чоловічі руки, що ніби 
дає формальне право чоловікам-жерцям проводити обряди родючості й допомоги 
породіллям [25, с. 154-157; 4, с. 113; 3, с. 207-208; 16, с. 269-274, 277-287, 341-342].

Знамениті крилаті коні, які зберігаються в музеї Тарквіній, колись увінчували 
фасад храму в цьому древньому місті, збудованому в ІІІ столітті до н. е. Глиняні 
коні запряжено до колісниці бога; здається, ніби вони готові рушити в дорогу за 
першим словом свого господаря. Майже напевне вони належали великому богу 
Тіну – громовержцеві і голові етруського пантеону, що ототожнювався із грецьким 
Зевсом та римським Юпітером і керував упорядкованим космосом [4, c. 113; 16, 
с. 245-254]. У писемних джерелах зберігся опис храму, збудованого етрусками  
в Римі за часів Тарквінія Гордого (534–509 роки до н. е.) на честь великої етруської 
тріади богів – Тіна, Уні, Менрви. На двосхилому його даху, вкритому позолоченою 
міддю, у центрі розміщувалася квадрига в натуральну величину з Юпітером (Тіном), 
озброєним блискавками і скіпетром, ліворуч від нього розташовувалася статуя 
Мінерви (Менрви), а праворуч – Юнони (Уні). Основою статуй слугували великі 
жолобчасті черепиці для покриття гребеня даху – суто етруський винахід. На краях 
покрівлі розташовувалися двоє сидячих орлів. За свідченням Плінія Старшого (XXXV, 
157), храм прикрашав славетний етруський майстер Вулка з Вейїв. Очевидно, саме 
він також є автором уже розглянутих теракотових статуй зі святилища Мінерви  
у Вейях [16, с. 74-75]. Глиняна фігура на коні або в колісниці, запряженій четвіркою 

Мал. 6. 
Вотивна модель архаїчного грецького 
храму, знайдена під час розкопок Монте 
Саббучіно в центральній Сицилії.  
VІ століття до н. е. Державний музей 
Кальтанізетті (Італія) [56, S. 104].
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коней, часто прикрашала гребені дахів як етруських [54, p. 46], так і грецьких 
храмів. На глиняній вотивній моделі архаїчного грецького храму VI століття до н. е., 
знайденій під час розкопок Монте-Саббучіно в центральній Сицилії (Кальтанізетта, 
Музео Чівіко) добре видно звичайну та фігурну черепицю, теракотові антефікси  
та фігурку вершника на гребені даху [56, S. 104]. Вершники на даху, які досягли свого 
апогею в мармурових вершниках V століття до н. е. із поселення Локрі Епізефірії  
на півдні Італії, були характерною західногрецькою формою архітектурної оздоби 
[51, p. 79]. На думку Тьєррі Петіта, вони мусили представляти мертвих у їхній 
подорожі до потойбічного життя [49, p. 224-229, 231], подібно до скіфського 
поховального обряду чи осетинського ритуалу посвяти коня померлому.

Мотив стримування хтонічних істот для подолання первісного хаотичного 
стану – так само важливий елемент. Герой захищає світ від велетнів і демонічних 
чудовиськ, і в цьому полягає його специфічна функція. Сліди таких уявлень  
в етруській міфології виявляють на підставі розгляду сюжетів кількох фресок  
і зображень на предметах, виявлених унаслідок археологічних розкопок  
[26, с. 96-97]. Сюжетом теракотової скульптурної групи, що прикрашала впродовж 
480-х – 470-х років до н. е. дах храму в Севера, стародавній Пірі, одному з двох портів 
південноетруського міста Цере (сучасне Черветері), була гігантомахія – битва богів  
з гігантами. Збереглася фігура покровительки гончарів Афіни в невеликому шоломі  
з високим гребенем, з «горгонейоном» на егіді, що закриває й руки, і плечі. Списом, 
який, очевидно, знаходився в її руках, вона вражала розпростертого коло її ніг 
оголеного бородатого гіганта; праворуч знаходилася інша фігура, очевидно, також 
гіганта, від якої збереглася лише частина голови [24, с. 96]. Гіганти були породжені 
Землею, на що недвозначно вказують їхні зміїні хвости [6, с. 98]; боротьба з ними 
(гігантомахія) знаменує утвердження космосу олімпійців серед хтонічного хаосу.

Теракотові архітектурні прикраси поширені були і в Греції. Найкращий зразок 
подібних виробів – акротерій доби пізньої архаїки у вигляді Зевса, що викрадає 
Ганімеда, в Олімпії [24, c. 99]. Видатний письменник і дослідник міфології Роберт 
Грейвс тлумачить цей міф як відображення інституту царів-жерців стародавньої 
Еллади [6, с. 83-85]. Під час розкопок на південному схилі Акрополя в Афінах  
в одному з колодязів було знайдено розбитими на багато шматків чотири глиняні 
статуї, що зображають богиню перемоги Ніку. Дві з них датовано початком другої 
чверті V століття до н.е., а дві – добою еллінізму, і всі слугували акротеріями 
невеликих будівель [24, с. 99]. Цікаво, що іконографія Ніки, доньки титана Палланта, 
вбитого Афіною, і потойбічної ріки Стікс [6, с. 30-31], ще в VІ столітті до н. е. дивним 
чином нагадує іконографію Медузи [1, с. 119]. А на червонофігурній гідрії, що 
перебуває в приватній колекції в Мілані, зображено за роботою чотирьох вазописців, 
яких відвідує їхня покровителька й захисниця Афіна, і яким так само, як переможцям 
музичних чи атлетичних змагань, вручають лаврові вінки дві богині Ніки [35, S. 48].  
Отже, коло образів на антефіксах та акротеріях певним чином перетинається  
з античною гончарською міфологією.

Показово, що символіка антефіксів відзна чалася певною єдністю в усьому 
античному світі. Антефікси з головами Горгони, Силена та іншими мотивами 
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території царства спостерігалося інтенсивне використання дерев’яних саркофагів, 
які нагадували своїм зовнішнім виглядом античний храм. Унизу виділявся подіум, на 
ньому спочивали стіни з колонами й пілястрами. Вище розташовувався антаблемент, 
і далі вся споруда завершувалася двосхилим дахом, на якому іноді робили 
імітацію черепичної покрівлі. Стінки цих саркофагів прикрашали різноманітні 
гіпсові рельєфи, у тому числі і маски Медузи [9, с. 443-427], що нагадувало вже 
згадані середземноморські урни у формі будиночка. Мода на таке оформлення 
саркофагів утвердилася в похоронній практиці боспорських міст приблизно на 
сто років, із середини I по середину II століття. Гіпсовий декор був одним із 
маркерів, які вказували на непересічне становище похованого. Ймовірно, то були 
заможні люди, чиї родини входили у верхній соціальний прошарок і належали до 
категорії вельможних городян. Також у Ольвії знайдено антефікси із зображенням 
голови Афіни – покровительки гончарів і винахідниці самого гончарного ремесла, 
першогончарки, датовані ІV–ІІІ століттям до н. е. [11, с. 53, 153; 22, с. 94]. Певною 
увагою з боку античних гончарів користувалися також боги, пов’язані з родючістю: 
в Етрурії впродовж VІ столітті до н. е. на антефіксах красувалася богиня плодів 
Помона [16, с. 444]. 1948 року в Пантикапеї, на північному схилі гори Мітрідат, 
під час розкопок Володимира Блаватського було виявлено антефікс із рельєфним 
зображенням голови Персефони чи Деметри, очевидно, кінця IV чи початку  
III століття до н. е. Також було знайдено уламок іншого подібного антефікса [2, с. 74;  
14, с. 175-177]. Культ Деметри був дуже популярним у всіх грецьких колоніях 
Північного Причорномор’я. Афіна й Деметра так чи інакше були пов’язані  

знайдено навіть у містах Південної Сицилії [24, 
с. 92, 95] та в усіх значних центрах грецької 
колонізації Північного Причорномор’я. Антефікси 
з грецьких міст на Сицилії у формі горгонейонів та 
голів сатирів, безперечно, належать до найбільш 
оригінальних витворів сицилійського грецького 
мистецтва. Найбільш відомі ті, які знайдено в 
Ґелі й Наксосі. Ці антефікси явно виготовлялися 
там само в Наксосі, де поза міськими стінами 
було знайдено форми та горни для їхнього 
формування. Ґела, можливо, також була центром 
їхнього виготовлення [51, p. 79].

Зображення Медузи Горгони були одними 
з найбільш поширених у покрівельній кераміці 
античного світу. Завдяки еллінським колоністам, 
вони фігурували і в архітектурі міст Північного 
Причорномор’я – Ольвії, Пантикапеї, Німфеї, 
Феодосії [18, с. 94]. Згодом голови Горгони 
набули поширення в поховальному обряді 
жителів Боспору. Упродовж I–II століть н. е. на 

Мал. 7. 
Антефікс у вигляді голови німфи.  
Етрурія. V століття до н. е.  
Музей західного і східного мистецтва  
в Києві (Україна) [25, с. 147]
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Мал. 8. 
Антефікс у вигляді жіночої голови.  
Етрурія. Кінець VІ століття до н. е. Державний музей 
образотворчих мистецтв імені Олександра Пушкіна  
в Москві (Російська Федерація) [25, с. 148]

Мал. 9. 
Антефікс у вигляді голови німфи з Вейів. Етрурія. 
VІ століття до н. е.  
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [38, p. 58]

Мал. 10. 
Антефікс у вигляді голови Силена з Вейїв. Етрурія. 
VІ століття до н. е. Музей вілли Джулія в Римі (Італія) 
[38, p. 58]

Мал. 11. 
Антефікс у вигляді голови Ахелоя з Вейїв. 
Етрурія. VІ століття до н. е. Музей вілли Джулія  
в Римі (Італія) [38, p. 58]
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з потойбіччям. У деяких своїх архаїчних іпостасях Афіна тотожна Ніці, Персефоні  
та її матері Деметрі, Медузі Горгоні [10, с. 153, 163; 23, с. 142].

Привертає увагу чоловіча фігура акротерія з Мурло – надзвичайно важливого 
релігійного центру в ранній історії Етрурії, – датованого 550 роком до н. е. Вона 
зображає людину в стані сану лукумона, абсолютно особливого в етруській історії 
класу людей, здатних духовно керувати суспільним розвитком. Лукумони – носії 
езотеричної влади, що передають особливу енергію від світу богів світові людей. 
І саме вона забезпечувала, за етруськими уявленнями, функціонування їхнього 
космосу [13, с. 212]. Правителеві-лукумону належала вся влада в етруських містах-
державах. Він був верховним суддею, військовим ватажком і головним жерцем 
держави. Лукумон володів особливою магічною силою, яка поширювалася на 
оточуючий простір і була смертельною для звичайних людей. Цей незвичайний 
цар-жрець виступав медіатором між земним і підземним світом. Вважалося, 
що сила, яка дозволяла лукумонові керувати світом людей, залежала фізично 
від безпосереднього контакту з землею. В інституті лукумонства вчені вбачають 
елементи шаманізму, індоєвропейського вовкулацтва, культу мертвих (лукумони 
прирівнювалися до покійників) [16, с. 220-234]. Те, що теракотова статуя  
з Мурло була в крислатому головному уборі і мала акуратну прямокутну борідку,  
а губи її застигли в спокійній непорушності, нарешті, той факт, що лукумон сидів  
у медитаційній позі, – усе це наочно демонструвало його високий статус [16, с. 118], 
так потрібний будинкові. Акротерій з Мурло зображував кінські перегони, бенкети 
та засідання людей високого рангу, ймовірно, правителів об’єднання північних міст 
[41, p. 95].

Архітектура житлових будинків Етрурії VІІ–ІІІ століть до н. е. багато в чому 
повторювала архітектуру храмів. Фасади всіх будинків і храмів були прикрашені 
портиками. Часто будинки відрізнялися від храмів лише розмірами. Інакше 
кажучи, кожен дім був своєрідним храмом, життя в якому підлягало жорстко 
регламентованим сакральним законам. Як і храм, він був місцем, де сходилися 
верхній (божественний), земний і підземний світи.

Сакралізація етруських будівель проявлялася навіть у незначних на перший  
погляд деталях. Так, в Аквароссі деякі будинки були вкриті черепицею,  
розмальованою фігурами тварин чи прикрашеною їхніми рельєфними 
зображеннями. Малюнки не були помітні для тих, хто проходив вулицею. Їх було 
видно лише згори, «з небес». За допомогою цих малюнків городяни оберігали 
свої житла від гніву небесних Богів і здійснювали з ними постійний зв’язок.  
На черепичних дахах цих будинків знайдено зображення (білим на червоному тлі) 
коней (стихія води), змій (стихія землі), лелек (стихія повітря). Можливо, малюнки 
на черепиці були пов’язані з тричастинним поділом світу. Лелека в деяких народів, 
у тому числі в слов’ян і германців, символізував народження й відродження. Кінь – 
мешканець землі, але він же служив і психопомпом, провідником у загробний світ 
душі померлого. Змія втілювала землю, але вона в найбільш давніх традиціях була 
атрибутом богів підземного світу. Тричастинність, що повторювалася в архітектурі 
дому й храму, була пов’язана з богами, які відповідали за три світи, і втілювала три 
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етапи їх існування після смерті: етап відходу з землі і шлях у Загробний світ (кінь), 
етап випробувань і переродження в Загробному світі (змія, що скидає й змінює 
шкіру) і етап відродження в образі небесного бога чи напівбога (лелека). З огляду 
на таке розшифрування символіки зображень лелеки, змії й коня можна гадати,  
що охоронні глиняні символи по фризові будинку й храму закликали душі предків 
оберігати житла своїх нащадків від потойбічних злих сил, а також слугували захистом 
у майбутній подорожі душ господарів дому у світ смерті [30, с. 42; 16, с. 79-82, 403, 
454, 458]. А до нього етруски готувалися все своє життя.

Змія – тварина, з якою було пов’язано чимало міфологічних образів.  
У етрусків вона була наявна як хтонічний атрибут низки надприродних істот. 
Зокрема, у демонів Харона й Тухулки змії були своєрідною зброєю залякування. 
Згодом етруські жерці, щоб викликати цих демонів, зображали їх, тримаючи 
в руках змій. У Тита Лівія (VII, 17) описано, як римські солдати, побачивши, що 
попереду ворожого війська біжать етруські жерці зі зміями й смолоскипами  
в руках, відступили. Змія була в етрусків також атрибутом богині підземного світу 
Персефнеї. Останню зображували з волоссям у вигляді звивистих змій, така ж 
чуприна з двома зміями – у Тухулки [26, с. 52, 101]. Гадають, що й знак спіралі, яка 
вважається визначальною рисою спорідненої з етруською іллірійської матеріальної 
культури, становить собою схематичне зображення змії чи вугра. Згідно з античною 
традицією, епонімний герой іллірійців, Іллірій, був пов’язаний зі змією. У Бернських 
схоліях до Вергілія (Енеїда І, 248) розповідається, що Іллірій, син Гармонії й Кадма, 
був залишений батьком поблизу ріки Іллірик. Дитину обвила собою змія, надавши 
їй силу, що дозволила Іллірієві згодом підкорити всі терени, названі потім його 
іменем. Син героя Енхелей виступав в образі змії чи вважався правителем вугрів 
– енхелейців, про що писали Аполлодор (ІІІ, 5, 48), Павсаній (ІХ, 4, 1) та Аппіан (ІІІ, 
2). Вугра й змію деякі дослідники кваліфікують як священних тварин іллірійців. 
Очевидно, глухим відлунням прибуття іллірійців у Лації могли слугувати культ 
змії у священному гаї, присвяченому Юноні Ланувійській, а також поява змія  
в культі Фавни Бони Деї. Обидва культи були пов’язані з уявленнями про вплив  
на продукуючу силу природи, і це вказує на їхню глибоку стародавність [15, 
с. 75-76]. Із символікою змій, що вважалися покровителями житла в багатьох 
індоєвропейських народів, очевидно, пов’язане й популярне в етрусків зображення 
на антефіксах змієподібних хтонічних божеств Ахлае (Ахелоя) і Тифона. Змієногий 
і вогнедишний Тифон був породженням Аїда і Матері-Землі (Геї). Ахелой, який 
також мав зміїне тіло, визнавався річковим богом, сином Океану й Тефіди. Був він 
божеством з кола Менрви, покровительки гончарів, і Херкле, а раніше, можливо, 
й хтонічним войовником, захисником народу, «прото-Ахіллом». Геракл бився  
з Ахелоєм за свою дружину Деяніру, яка відмовила Ахелоєві. Під час боротьби 
Геракл відірвав ріг Ахелоєві й, повернувши його, натомість отримав ріг достатку 
кози Амалфеї. Ахелой міг обертатися на змію й бика. Припускають, що образ Ахелоя  
в етрусків асоціювався з допомогою і винагородженням душі в її посмертній 
подорожі, із сакральним шлюбом у Підземному світі. Крім того, Ахелой пов’язувався 
з рогом достатку, і його зображення в етруських будівлях мусили приваблювати  
у дім добробут [6, с. 98-99, 412; 28, с. 77-80; 16, с. 278, 430, 449-450, 473].
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Мал. 12. 
Антефікс у вигляді голови Силена з Фалерій. 
Етрурія. V століття до н. е.  
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [38, p. 58]

Мал. 13. 
Антефікс у вигляді Силена з лев’ячою шкурою  
із Фалерій. Етрурія. V століття до н. е.  
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [38, p. 58]

Мал. 14.
Антефікс у вигляді Силена й німфи.  
Етрурія. VІ століття до н. е.  
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [25, с. 151]

Мал. 15. 
Антефікс у вигляді Силена й німфи з Сатрикуму. 
Етрурія. VІ століття до н. е.  
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [38, p. 62]
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Змії – невід’ємна частина образу Медузи Горгони. Горгона та Ахлае 
вирізняються певними рисами. Ахлае як бог ріки був нерозривно пов’язаний із 
рухом і течією, а отже, і з переходом. Окрім того, що він був гібридним створінням, 
він також був метаморфічним, маючи здатність перетворюватися на бика, змію 
чи бикоголового чоловіка. Особа Ахлае кидала виклик категоріям його власної 
ідентичності своїми перетвореннями. Горгони діяли по-іншому. Їхні зображення 
могли слугувати, у деяких випадках, нормативно. В одному з міфів йдеться про те, 
що перетворення колись прекрасної Медузи було покаранням за злочин злягання 
з Посейдоном у храмі Афіни, і таким чином осквернення святилища. У цьому сенсі 
вона була предметним уроком поведінки у храмах. Однак цікавішою є небезпека її 
погляду, який перетворював на камінь і знерухомлював. Потрапляння на очі Горгоні 
у святилищі, що, враховуючи її чільне розташування, було майже неминучим, явно 
мало викликати тривогу у відвідувачів храму [40, p. 134-135].

Оскільки страховиська, що прикрашали святилища, також були представлені 
в похоронних контекстах, деякі вчені, наприклад, Петер Даннер, вирішили побачити 
в них демонів смерті, яких би приборкали ті божества, що підкорили їх у міфах.  
На їхню думку, мета покрівельної кераміки – це захист богів, за який слід молитися 
проти жахливих сил, символізованих монстрами [35, S. 75].

Гадають також, що звертання майстрів до зображення морських демонів 
– Горгони, Тифона – було пов’язане із великим значенням моря для етрусків, які 
славилися не лише як чудові мореплавці, але і як жорстокі пірати. Привертає увагу 
той факт, що впродовж ІV століття до н. е. на монетах міст Популонія і Ветулонія 
часто карбували морських коней – гіппокампів, якорі, Януса – покровителя моряків,  
ту ж Горгону Медузу [25, с. 147, 259]. Море в етрусків розглядалося як протоматерія, 
місце народження й смерті всього сущого. Це первісна субстанція, звідки, як  
з материнського лона, з’явилося все суще на землі [16, с. 91-92, 94-96, 123, 275,  
423-434, 460-462, 472-474; 26, с. 103].

У Пантикапеї на антефіксах зображали букраній, тобто стилізовану голову 
бика, обрамлену з боків рядами намистин та вгорі – восьмипелюстковою 
пальметою. Такі антефікси виготовлялися впродовж ІІІ–ІІ століть до н. е. [17, с. 182] і,  
можливо, були пов’язані з діонісійським колом образів. Діоніса вбачають  
у божестві, зображеному по пояс на тлі листя на одному з антефіксів, імпортованих 
до Пантикапею з Синопи приблизно в І столітті до н. е. [14, с. 173], і, можливо, 
мають рацію. Ті ж етруски, скажімо, теж часто вміщували під покрівлею будівель, 
на антефіксах, разом із зображеннями сатирів, Силена й менад, також зображення 
Діоніса (Фуфлунса). Будівля ніби слугувала моделлю Всесвіту, де місце під дахом 
було зоною переходу до небесного життя. Релігієзнавець Олексій Наговіцин гадає, 
що Фуфлунс, менади, Силен і сатири втілювали відродження душі і її перехід до 
нового життя – метемпсихоз. Глиняні маски-антефікси мусили допомагати одній  
із душ людини під час її переродження у вищу істоту. Згідно з цією концепцією, 
Медуза Горгона, втілюючи первозданні хтонічні сили, була пов’язана з протоморем, 
у якому могла втонути, «розчинитися» душа грішника, але яке могло водночас 
очистити й обновити праведну душу [16, с.104, 296-297, 403, 465, 467, 473].
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Зображення Діоніса та його легендарного оточення і в Греції, і в Етрурії, 
побутували у сферах, віддалених від особистого життя, а саме в державних 
та офіційних. До останніх належали й антефікси з Силенами, розміщені на 
горизонтальній нижній кромці даху священних будівель. Дослідники констатують 
подвійну проблему: їхнього сенсу при більш ніж очевидній декоративній меті та 
різниці між грецькою концепцією та концепцією етруською. Проблемою семантики 
предметів, використовуваних для архітектурних прикрас, майже завжди нехтували 
в минулому. Дослідники зайняли зручну позицію, визнавши їх анахронізмом, який 
був позбавленим релігійного значення. Так, ймовірно, сталося тому, що все це були 
елементи архітектурного декору: фризи, сіми, антефікси тощо, які прикрашали, 
за висновком учених, священні будівлі. Вони розглядали теракоти даху суто як 
прикраси, які підкреслювали особливості архітектури. Але нині вчені пояснили 
постійну наявність мотиву сатира у фігурному архітектурному декорі етруських 
храмів. Після короткого розгляду «подорожі» мотиву з Етолії до Великої Греції 
й, нарешті, до Етрурії, їм вдалося знайти можливий спільний знаменник усього 
репертуару: горгонейон, німфа, голова Ахелоя, рослинні мотиви й, у пізнішій фазі, 
лев’яча голова.

Перші антефікси з Силенами датовано 540–530 роками до н. е., й походять 
з храму Аполлона в Фермосі. Схожі, датовані близько 530 року до н. е., знайдено 
в Етолії коло Таксіархіса. Вони чергуються з жіночими бюстами й виступають  
у ролі водостічних жолобів як анонімні голови бородатих чоловіків у тій же серії. 
Маска Силена прийшла з цим репертуаром антефіксів, коли вже почався значний 
розквіт фігурних архітектурних прикрас у храмах, близько 560–550 року до н. е. 
Вона новіша, ніж горгонейон, жіноча голова, голова лева, які залишалися найбільш 
поширеними оздобами. Ця фаза в аттичній кераміці, яка виглядає істотнішою  
й послідовнішою в іконографії сатира, відповідала діяльності вазописців Лідоса  
й Амасіса: у ній фігура сатира не тільки користувалася особливою популярністю, 
але й явно показувала свою роль посередника між Діонісом і людьми. У Фермосі 
суттєвим був паралелізм антефікса з Силеном із горгонейоном, чергування, і, таким 
чином, семантична еквівалентність з анонімним бороданем та жіночим обличчям, 
а також концептуальний зв’язок із дощовою водою [39, p. 55-56]. 

Маска Силена, датована 520–510 роками до н. е., також з’явилася на сімі 
архаїчного храму Артеміди в Ефесі, але відсутня серед мотивів архітектурного декору 
храмів у решті Стародавньої Греції. Усього зазначеного, проте, досить, щоб відкинути 
думки про те, що антефікси з Силенами були якимсь особливим явищем на заході 
грецького світу. У центрі Великої Греції перші антефікси з Силенами з’явилися  
в проміжку часу від 530 до 500 року до н. е., причому вони становили альтернативу 
численним Горгонам з Таранто, звідки ті поширилися на інші місцевості Стародавньої 
Греції. На Сицилії Силен зайняв першість із кінця VI століття, на Наксосі переважив 
навіть популярність горгонейонів і користувався особливим визнанням ще  
у V столітті. Цей факт був дослідники справедливо пов’язали зі значним місцем 
сатира, разом із Діонісом, у богослужбовому житті міста, бо добре задокументоване 
також його карбування на монетах: чіткий доказ розмірів поліса, крім того, фігура 
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Мал. 16. 
Антефікс у вигляді голови Силена з пальметою, 
виконаний горельєфно.  
Знайдений у Піргі, храм «А» (близько 460 року до н. е.). 
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [16, с. 435]

Мал. 17. 
Антефікс у вигляді сидячого Силена з Цере. 

Етрурія. VІ століття до н. е.  
Нова гліптотека Карлсберга в Копенгагені (Данія) 

[38, p. 62]

Мал. 18. 
Антефікс у вигляді  

сидячого Силена з Цере.   
Етрурія. VІ століття до н. е.  
Нова гліптотека Карлсберга  

в Копенгагені (Данія)  
[38, p. 62]

Мал. 19. 
Фрагмент теракотового щита з постаттю Силена  
у сцені амазономахії з Сатрикуму.  
Етрурія. VІ століття до н. е. Музей вілли Джулія  
в Римі (Італія) [38, p. 62]
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сатира була дуже характерною. Більш відомими, бо добре збереглися й чудові 
естетично, є антефікси з Силеном із Ґели, датовані близько 470–460 року до н. е.,  
які знайдено поруч із акрополем і походять із незначних священних будівель.  
В етруській перспективі є значущою їхня наявність у Капуї ще до 500 року до н. е.  
Похиле положення обличчя сатира давало йому скрізь можливість сильного 
впливу на глядача, подібно до того, що походив від горгонейону (завдяки нахилу 
даху голови Силенів виступали в порожнечу із сильним нахилом униз, так, щоб 
глядач, проходячи в будівлі, побачив панораму, повну демонічних облич, які 
насувалися на нього). Але грецькі антефікси з Силенами в Італії не слугували 
більше водостоками: асоціація з дощовою водою, однак, залишилася існуючою, 
коли в тому ж місці були використані маски Ахелоя. Менш важливим, аніж в Етолії  
й Етрурії, тут було чергування, і, таким чином, семантична еквівалентність із жіночою 

Мал. 20. 
Антефікс у вигляді Тифона.  
Етрурія. VІ століття до н. е. 
Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [25, с. 149]

Мал. 21.  
Прикраси храму (антефікси). Горгона, Менада, Сатир, Ахелой. Вейї (Етрурія).  

Кінець VІ століття до н. е. Музей вілли Джулія в Римі (Італія) [16, с. 76]



235Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

головою. Прикметно, нарешті, що взяті до уваги типи Силенів засвідчено в періоді, 
коли в Греції фігурний архітектурний декор із глини зник, усі вони, як і наступні  
в хронологічному порядку, дуже відрізняються від них як за своєю формою, так 
і за стилем. Це, очевидно, більше пристосування та адаптація до іншої культури, 
незалежно від грецьких моделей: відібрані були вони, отже, усвідомлюючи місцеві 
потреби й орієнтуючись на них. Це зауваження стосується однаковою мірою 
етруських антефіксів із Силенами [39, p. 56].

Через багато років, близько 500 року до н. е. або десь незабаром після 
цієї дати, перші антефікси з Силенами стали відомими в етруських землях, як от  
у згадуваному храмі Портоначчо у Вейях (480-470 до н. е.). Вони належать до тієї ж 
серії, на додачу до горгонейонів, голів жінок і Ахелоя. Останній тип було включено 
в репертуар, аби підтвердити концептуальний зв’язок антефіксів із водою. Пучки 
пальмет, які оточували маску, навпаки, нагадували про рослинний світ, бо, як, утім, 
і в подальшому, рослинний архітектурний декор переважав і в усьому грецькому 
світі. Рослинні елементи, з їх помітним забарвленням, уподібнювали будівлі до 
рослин, що ростуть, і вони теж ніби виростали в небо: уява давала органічне 
життя неживому матеріалові – інертному каменю й теракоті. Посилання на життя 
рослин постає підкресленим в антефіксах Черветері архаїчного стилю масками 
Силенів і жінками в орнаментальних композиціях, зроблених із квітів лотоса,  
що чергуються з пальметами, або увінчані квітами, як у головному храмі Віньяле  
й Фалеріях. Важливість семантики рослинної композиції, в яку вставлено маски  
жінок і Силенів, явно виражається плитою з Ланувіо IV–III століття. Плющ і виноградна 
лоза, рослини, що належать безпосередньо до діонісійської сфери, реєструються  
й далі, наприклад, у Черветері та у Фалеріях і, особливо, на території Лацію. При 
сукупному погляді, у антефіксах етрусків із Силенами вражає значна різноманітність 
у деталях, і спостерігаються, крім того, зусилля майстрів протягом усього V століття 
осучаснити стиль, як це помітно, наприклад, у Римі: ознака того, що в ментальному 
світі тих, хто їх створив і споглядав, вони лишалися живими і дієвими [39, p. 56-57].

Паралелізм також існує і в інших областях – в Етолії, Великій Греції і на 
Сицилії – маски Силена з жіночим обличчям, яке, на думку дослідниці міфології 
Корнелії Іслер-Кереньї, умовно, але неправильно називають менадою, природним 
супутником сатира в архаїчній іконографії, проте, судячи з гімну Гомера до 
Афродіти (257-263), насправді то німфа, яку так визначають і на кратері Франсуа. 
Семантична еквівалентність двох фігур підкреслюється в Етрурії на антефіксах, які 
представляють сатира й німфу, що танцюють разом: сюжет, також відображений 
на бронзових реквізитах симпозіуму та поховання, наприклад, пізньоархаїчних 
триногах вульчанського виробництва і канделябрах зі Спіни. Як єдине відоме грецьке 
свідчення слід відзначити дрібні фрагменти антефікса або ж акротерію з Олімпії 
520–510 років до н. е. зі спірним стилістичним атрибутуванням: великогрецький 
чи грецький. Недавня його реконструкція наближує мотив до прецедентів, добре 
відомих в аттичній кераміці, істотно відрізняючись, однак, від етруського вираження. 
Бо приклади з Сатрікуму, датовані 490–470 роками до н. е., будучи найстарішими 
з усіх відомих, мало успадкували від попередніх масок. Пара рухається праворуч, 
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з німфою, що веде. Лице сатира дуже схоже на маску, увінчану виноградним 
листям. Одночасно праворуч знаходиться змія. Фактом, який найбільш вражає 
під час зіставлення з мотивом, добре засвідченим в аттичній кераміці, є очевидна 
гармонія між цими двома: хоча еротична значущість групи є безперечною, немає 
ніяких ознак потенційного сатирового насильства, чи спроб жінки уникнути або 
відштовхнути сатира. Коли сатир хапає груди німфи, він це робить, мабуть, не 
агресивно, а грайливо. Така переважно мирна поза також віднайдена на значній 
кількості прикладів, на відміну від знахідки з Фалерій, де провідна роль належить 
сатирові. Його атрибутом є ріг для пиття, тоді як у німфи – пара кастаньєт [39, p. 57].  
Інші атрибути в схожих версіях на інших пам’ятках нагадують про діонісійські 
урочистості та жертвоприношення. Одна версія в зазначеному стилі, більш недавня, 
походить із Ланувія: веде тут німфа. Сатир, увінчаний квітами або листям, робить 
жест «скопеума», добре відомий з аттичної сатирівської іконографії вже близько 
560 року до н.е., який натякає на присутність невидимого для всіх Діоніса й, разом 
із цим, на посередницьку роль сатира [39, p. 57, 59]. Труднощі у визначенні ролі, 
яку сатири відігравали у виникненні як грецької трагедії, так і комедії, ускладнені 
їхнім часто амбівалентним статусом як демонів. Дослідники не можуть сказати  
з упевненістю, що сатири винятково пов’язані з однією з цих драматичних форм. 
Їхня амбівалентність, яка може поєднувати поважність і серйозність із гумором 
та нестриманою розв’язністю, є фундаментальною для сатирів і їхніх зображень 
у вигляді масок. Ця амбівалентність не лише виразна в практиках екстатичного 
та оргіастичного характеру, як-от ушанування Діоніса, але також недвозначно 
виринає в епістемологічних проблемах, викликаних гаданим двоїстим походженням 
трагедії й комедії у втіленні сатирів. Зображення цих істот, подібно до кентаврів, 
розкривають первісну суть поєднання людського й тваринного, на додачу, вони 
містять у собі шаманські риси [47, p. 53, 81, 83].

Сатирам з давньогрецької драми відповідають напівтеріоморфні, 
напівантропоморфні чорні й волохаті демони каллікантзарі з вірувань сучасних 
греків, що в підземному світі намагаються спиляти Світове Дерево й з’являються 
щороку у світі людей у період від Різдва до Водохрещів. Грецькі селяни визначали 
як каллікантзарі давні зображення кентаврів і сатирів [42, p. 190-211]. На думку 
дослідників, цей образ, що базується на дикій і неприборканій природі сатирів та 
їхній характерній амбівалентності, є не винятково грецьким, але індоєвропейським, 
і функція сатирів як «диких людей» та зв’язок між періодичною появою цих «диких 
людей» і періодичним характером давньогрецьких драматичних вистав виявляється 
дуже важливою [47, p. 56-57]. Індоєвропейськість сатирів було важко дослідити 
через те, що їхній антропоморфізм часто вимагав яких завгодно запозичень  
в ім’я гіперболізації, як у гібридних монстрів Месопотамії чи Єгипту [47, p. 58]. Хоча 
археолог Марія Ґімбутас і вважала, що ітіфалічні сатири є доіндоєвропейським 
міфологічним спадком неолітичних культур Балкан, зокрема, Вінча [38, p. 178-181], 
численні ряджені персонажі календарних обрядів поза межами Греції поділяють 
їхні тваринні атрибути, особливо козині шкури та роги. Вони поводяться норовисто 
і б’ють в ударні інструменти, щоб підкреслити свою причетність до переходу  
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та відродження. І в греків, і в інших європейських народів до цього дня тримається 
повір’я, що дикі напівлюдські істоти з’являються впродовж дванадцяти днів після 
Різдва, на карнавалі, що передує Великому посту чи взагалі на свята, що маркують 
зміну пір року. Зберігалася в Греції, зокрема на Родосі, й віра в лісових і польових 
духів з козячими ногами та хвостами. Те, що сатирів із їхніми цапиними рисами 
можна пов’язати з сезонними рядженнями, і те, що вони, подібно до кентаврів, мали 
деякі кінські риси – вуха, хвости, часом і копита, – це два факти, що міцно сполучають 
сатирів з європейською народною культурою та індоєвропейською традицією. 
Кінь був у індоєвропейців найважливішою серед жертовних тварин, у тому числі 
на сезонні свята, вмираючи в обряді, щоб принести життя. Жертвоприношення й 
дикунська поведінка були структурно еквівалентними. Як і досліджені Вільгельмом 
Маннгардтом «дикі люди» сучасного європейського фольклору, кентаврів 
зображували як напівлюдські волохаті створіння, що використовували гілляку чи 
ще якусь примітивну довбню як зброю. Як і Діонісові сатири, вони мали схильність 
бути присутніми на ритуалах і урочистостях, що позначали зміну пір року, коли, як 
припускалося, вони прагнули задовольнити свої хтиві бажання. Родючість землі 
таким чином урівнювалася з людською плодючістю в контексті міжсезонної перерви, 
коли правила й заборони скасовувалися чи повністю закінчувалися. Сатири й Силени 
разом із кентаврами утворювали окремий клас антропоморфних істот, який навіть 
міг включати в себе Горгону, бо остання, як відомо, часом зображувалася кентавром 
і була матір’ю крилатого коня Пегаса. Також учені відзначають зв’язок коня і Горгони 
з кінськоголовою, або «Чорною», Деметрою, говорячи, що Горгона як мати Пегаса 
– то просто ще один варіант міфу, відомого у ведійських індоаріїв, про те, як бог 
в іпостасі жеребця поєднався шлюбом із «несамовитою, розгніваною матір’ю». 
Дослідження вказують на аналогії між кінськими образами в західноєвропейській 
і ведійській міфологіях [44, S. 95, 114-115, 336, 544, 554; 45, S. 113-143; 47, p. 59-60, 
62-66].

Культуролог Давид А. Нап’є звернув увагу на роль цапів і добродушних 
обсценних жартів під час ритуалу жертвоприношення коня – ашвамедхи, 
зафіксованої у ведійських гімнах, що перегукуються з тією роллю, яку відігравали 
сатири та кентаври в давньогрецьких міфах і ритуалі. А давньоіндійська ашвамедха 
сама по собі має паралелі в усіх індоєвропейських культурах від кельтських 
традицій до скіфських поховальних звичаїв. Те, що сатироподібне об’єднання 
людського й тваринного відігравало, на додачу, важливу роль в індійській міфології 
й мистецтві з найдавніших часів, відобразилося у вражаючій, якщо не сказати, 
приголомшливій подібності між архетиповими масками сатира з Давньої Греції та 
однією з найбільш достопам’ятних невеликих глиняних масок, знайдених під час 
розкопок цивілізації долини Інду (близько 2500–1500 років до н. е.). Тут наявна не 
лише дуже ретельно виліплена людська голова з рогами, але також цапина борідка, 
що є стандартною для грецьких сатирівських масок і образу цих напівлюдських 
істот [47, p. 70]. Слід пригадати й урісків із шотландського фольклору, які виглядали 
як напівлюди-напівцапи і були дуже подібними зовні та за вчинками до грецьких 
сатирів, як помітив ще сер Вальтер Скотт [53, p. 149; 43, p. 155; 55, p. 149]. Одні з них  

Костянтин Рахно
АНТЕФІКСИ Й АКРОТЕРІЇ АНТИЧНОЇ ДОБИ: РОЛЬ, САКРАЛЬНІ ФУНКЦІЇ, СЕМАНТИКА



238

Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків

Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

Мал. 22.  
Реконструйована модель  
етруського храму «В» у Піргі  
(Санта Севера). 
[16, с. 81]

Мал. 23. 
Статуя Аполлона (акротерій). Голова. 

Храм у Вейях.  
Кінець VІ століття до н. е.  

Музей вілли Джулія в Римі (Італія)  
[25, с. 155]

Мал. 24. 
Схема розташування 
статуй на храмі у Вейях. 
Реконструкція  
[25, с. 158]
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були нешкідливими й дружніми до людей, особливо жінок, інші – ворожими  
та небезпечними [43, p. 234]. Мати таку істоту побіля дому було великим успіхом,  
бо уріск міг пасти кіз і допомагати на фермі. Але часом задля розваги уріски 
виходили вночі лякати подорожніх, які запізнилися [32, p. 223].

У докласичній Греції гротескні сатири виступали уособленнями нецивілізованих 
сил дикого простору, що випадково наважилися прийти в цивілізований людський 
світ. Тільки тому, що сатири почали асоціюватися з комічною непоштивістю, немає 
причин �адати, що не було такого періоду в історії, коли греки не сприймали  
їх серйозно. Сатирівська гра завжди була поєднанням гротескного й трагічного  
[47, p. 42]. Учасник сучасного західноєвропейського карнавалу на Масляну міг би 
легко уявити, чому «дикі люди», сатири та кентаври асоціювалися з легендами про 
п’яну нестримність. Вони танцювали з вечора до рання. У деяких випадках вони 
могли вимагати від людей, яких вони захоплювали в полон на роздоріжжі або за 
інших несприятливих обставин, танцювати постійно, доки не виснажаться, або, 
у деяких легендах, і до смерті. Але дикі танці також відігравали явну структурну 
роль самі собою, бо в танці багаторазово було наголошено ідею, що перехід і зміна 
базовані на певному екстатичному, шаленому та незвичному русі, в якому гучні 
ударні звуки буквально маркували кожен крок процесу. Цикл сезонного відродження 
був найбільш важливим у календарних святах [47, p. 63, 65]. Хоча етимології термінів 
«сатир» і «кентавр» є невідомими чи, в усякому разі, неясними, наявні й інші гарні 
підстави розглядати їх як архетипових індоєвропейських персонажів. Поєднання  
в них людського й тваринного теж пов’язане з іншими добре відомими й важливими 
індоєвропейськими уявленнями, ритуалами та жертвоприношеннями [47, p. 65].

Конфронтаційна атмосфера, яка оточує пару сатир-німфа в аттичній кераміці 
ранньочервонофігурного періоду між VI і першими десятиліттями V століття, 
розглядається як відображення відносин між чоловіками-громадянами і жінками 
в клісфенівському полісі, що стали проблематичними: тлумачення, яке припускає 
її симпозіальне, тобто чоловіче використання, підкріплює такий здогад. Сатир  
у супроводі жінки, щонайменше стривоженої, також був представлений на монетах 
грецьких міст у північній частині Егейського моря в десятиліття близько 500 року  
до н.е. [39, p. 59].

Образ ейфоричної гармонії в ім’я Діоніса виділяється тим більше, що та ж сама 
пара, дійсно вражаюча, якщо уявити собі низку схожих антефіксів, наче вишикуваних  
у лінію на даху будівлі, процесію-тіаз, до якої вона належить, транслюється на 
багатьох етруських священних будівлях. Не слід відкидати гіпотезу, що цей образ 
рівності й гармонії діонісійської пари може бути відображенням істотної різниці  
в суспільному становищі між афінянкою й етруською жінкою. Образ гармонії, втім, 
підтверджує інтерпретацію сатира як представника сфери «іншого» і щасливого, 
відокремленого від смертних світу, з погляду етруських керамістів. У Греції сатир 
рухається, навпаки, у двох світах – світі героїв минулого і світі людському, радше 
з’єднуючи їх: тому, у певних ситуаціях, чоловік-городянин міг ідентифікувати 
себе з сатиром. Такий погляд, можливо, пояснює наявність у Фермосі бородатого 
обличчя, що маніфестувало безіменного чоловіка, чергуючись із маскою Силена, 
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Мал. 25. 
Антефікс у вигляді голови німфи.   
Етрурія. V–ІV століття до н. е.  
Музей західного і східного мистецтва в Києві (Україна) 
[25, с. 197]

Мал. 26. 
Антефікс у вигляді голови Силена.  
Грецька колонія Гела, Південна Сицилія.  
V століття до н. е. [24, с. 95]

Мал. 27.  
Група Афіни і гіганта.  
Акротерій храму з Піргі (Санта Севера).  
Етрурія. 480-470 роки до н. е. [24, с. 97]

Мал. 28.  
Ніке, богині перемоги.  

Акротерії будівлі на південному схилі Акрополя  
в Афінах. Греція. Близько 475 року до н. е. [24, с. 98]
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та її відсутність в етруському репертуарі. Це відповідає відсутності в етрусків 
ваз, зображення на яких натякали б на перетворення городянина в сатира, які, 
водночас, наявні в беотійській і аттичній кераміці [39, p. 59]. Ці антропоморфні 
втілення подібності між людьми, козами та кіньми варті уваги, оскільки надають 
доказ існування в давніх греків міфологічних кореспонденцій, які виглядають 
індоєвропейськими за походженням [47, p. 71].

Гіпотеза, що дах храму вважався зв’язковою зоною між земним рівнем 
(де народжуються й ростуть дерева, населеним німфами, партнерками сатирів) 
і божественним (з якого походить свіжа вода, символізована Ахелоєм), виглядає 
можливою. Німфа, жіноче доповнення сатира на всіх зображеннях, пов’язана з 
водою: німфи мешкають і зустрічаються в джерелах, печерах, течіях води. Тому 
дивно, але все ж не так, як у випадку сатирів, знаходити їх на карнизах храмів. 
Сатири, однак, можуть також бути безпосередньо пов’язані з водою, про що свідчать 
монети міста Химера на північному узбережжі Сицилії другої половини V століття  
із сатиром, який користується струменем води, що виходить з водостоку у формі 
лева, – ймовірно, натяк на знамениті гарячі джерела цієї місцевості. Сатири й німфи 
дійсно на великогрецьких і етруських дахах супроводжують Ахелоя, божество прісної,  
а отже, також дощової води [39, p. 59].

Оздоби дахів священних будівель, а саме сатири, німфи, маски Ахелоя  
в поєднанні з рослинами і квітами, нагадують про життєві й плідні сили природи: 
будівля, яку спільнота зводить на честь своїх богів, уподібнюється до того, що 
живе й росте в природі. Для тих, хто уявляв собі світ як космос, тобто в міфічних 
термінах, дах храму ставав сполучною частиною між цими силами й небом, що 
посилає благодатні води. Якщо зіставити це з географічним поширенням антефіксів 
із Силенами, то видно, що роль храму та його архітектурних прикрас виражаються в 
набагато більш явному вигляді на Заході, ніж на їхній грецькій батьківщині [39, p. 59].

Найбільш яскравим елементом, з яким Силен мав щось спільне, серед інших 
сюжетів антефіксів, був горгонейон, теж представлений у вигляді маски [39, p. 59]. 
Його розташування на висоті, належне для міфологічної істоти повітряної сфери,  
як от Горгона, і відповідне до ідеї, що дах храму з’єднує землю й небо, тобто людське 
з божественним, природно, справляло ефект на глядача. Аналогічний ефект можна 
було очікувати для маски сатира. Це дивно, тому що вазопис представляв його як 
фігуру тривожну, іноді й небезпечну, але потенційно й комічну. Важко уявити, що він 
міг викликати почуття благоговіння. Проте його розташування й інші докази свідчать 
на користь цього. У дослідників виникає враження, що маска Силена могла бути 
чоловічим колегою голови Горгони. Та, крім того, одна з функцій маски полягала  
в тому, щоб з’єднати сферу окультурену зі сферою дикою й таємничою, належною 
до царини природи, тож вибір сатира був, безумовно, найбільш підходящим [39, 
p. 60]. Сатири й Силен є великою мірою подібними й часто важко розрізнюваними 
у мистецтві. Головною відмінністю між ними є літній вік останнього. Хор сатирів  
в Еврипідових «Циклопах» та сатирів Діоніса очолював старий Силен. Через його 
вік Силена часто зображували як товстого невисокого чоловіка, лисого, із кирпатим 
носом. Як і Паппосилен, його міфологічний батько, він був укритий шерстю й 
зазвичай мав майже тваринний вигляд. Силен становить особливий інтерес для 
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індоєвропеїстики, тому що він є дуже давнім божеством із Малої Азії, якому 
надається особливе значення в легендах про Фрігію. Розповідалося, що знаменитий 
Мідас, цар Фрігії, полонив Силена й примусив його розкрити свої таємниці, 
вливши вина в струмок, з якого той пив. Нині фрігійська мова визнана, як і грецька, 
індоєвропейською. Фрігійці, як казали, прибули до Малої Азії з Європи в ІІ тисячолітті 
н.е. через Фракію, принісши з собою свою дику музику та орігастичні ритуали, 
якими вони славилися. Культ Діоніса, який, можливо, мав фракійське походження, 
адаптував Силена як учителя молодих сатирів-ініціантів – Силен став прийомним 
батьком Вакха. Товста фігура Силена навіть важливіша в його позиції божества 
лісистих місцевостей, яке, коли його впіймають, може явити свою мудрість. У цьому 
він показує всю широчінь своєї парадоксальної й амбівалентної натури – істоти, яку, 
хоча як винахідник виноробного мистецтва була постійно п’яною, незважаючи на 
це, можна змусити розкривати таємниці та давати мудрі поради, – одночасно дикої 
й контрольованої, дурної й розумної, бездумної та глибокомислячої. Зв’язок між 
цим створінням із давньогрецької міфології та «дикими людьми» з германського 
та слов’янського фольклору був встановлений ще Маннгардтом [44, S. 73; 45,  
S. 138, 141-143, 209-210], і відтоді курйозну амбівалентність цих істот обговорювали 
дослідники вже на порівняльному рівні. Таким чином, загальний зв’язок із більшим 
класом амбівалентних «диких людей» може вбачатися у факті, що сатири, Силен 
та кентаври є загальновідомими завдяки своїй волохатості, шаленій сексуальній 
поведінці та віруванню, що вони виходять зі своїх лісових помешкань під час певних 
перехідних періодів у році, часто приносячи з собою глибокі істини та таємне знання 
[47, p. 57-58]. Бог Пан, близький до Силена й сатирів, як довів Філіп Боржо, теж був 
цілком собі індоєвропейським міфологічним персонажем – і за функціями, і за 
іменем [31, p. 181-183, 185-187].

Наявність серед сюжетів антефіксів сатира засвідчує, як у Греції, так і на заході 
античного світу і в Етрурії, що він не лише був предметом особистої зацікавленості, 
але мав значення для спільноти як такої. Значення сатира для поліса дійсно добре 
задокументоване на монетах Наксосу, де, замість грона винограду на архаїчних 
емісіях, у V столітті до н. е. на реверсі з’явилася фігура сатира, що причаївся, тоді 
як на звороті був покровитель міста Діоніс. Ще одним доказом високого значення 
сатира в полісі є монетне карбування Аітни між 476 і 466 роками до н.е., бо на її 
тетрадрахмах на реверсі подано красиву голову Силена, короновану плющем, а на 
звороті – самого Зевса на троні або його блискавки. Емісії в електрумі міста Кізіка 
між 550 і 450 роками до н.е. із сатиром, який асоціюється з тунцем, символом 
міста, або амфорою (натяк на торгівлю вином), показують, що це значення для 
поліса усвідомлюється в V столітті не тільки на Заході, але також і за його межами. 
На звороті золотих статерів Пантикапея третьої чверті IV століття голова Силена, 
увінчана плющем, інтерпретується як Пан, який натякає на назву міста. Це не може 
здивувати тих, хто насправді розуміє, що навіть Діоніс, бог, який, так би мовити, 
відсилає до сатира в його «іншому» аспекті, зображеного посланцем у авторів-
трагіків, є, на додачу, покровителем великих свят поліса [39, p. 60]. Загалом видно, 
що вибір маски Силена як сюжету антефікса пояснюється в Етрурії тим же чином, 
що й на грецьких теренах: оскільки він рівнозначний німфі, рослинному світу  
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Мал. 29. 
Антефікс у вигляді голови Помони.  
Храм Аполлона в Вейях.   
Етрурія. Кінець VІ століття до н. е.  
Міський музей Кампанії (Італії) [16, с. 444]

Мал. 30. 
Статуя Лукумона. Акротерій.   

Мурло, Етрурія. Близько 550 року до н. е. 
Палаццо Коммунале в Сієнті  

(Італія) [13, с. 311]

Мал. 31. 
Мурло.  
Антікваріум Поджо Чівітате. 
Часткова реконструкція даху 
архаїчного палацового комплексу 
зі скульптурними теракотовими 
акротеріями вздовж гребеня даху 
[50, p. XXXVI]
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й дощовій воді та оскільки він значною мірою схожий на маску в повному сенсі 
слова, на горгонейон, що характеризує дах храму як зону з’єднання і сполучну ланку 
між небом і землею [39, p. 60-61].

У серії антефіксів із маскою Силена на етруських теренах з’явився, проте  
у різних місцях і не раніше за V століття, новий і несподіваний іконографічний  
елемент: лев’яча шкура. Можна подумати, звичайно, відразу про контамінацію 
з іконографією Геракла. Ще підлягає рахунку немала кількість прикладів і їхнє 
розташування над священними будівлями, однак важко собі уявити, що це 
випадкове втручання або що воно сталося через невігластво, тим більше, що лев’ячу 
шкуру у випадку Сатрикуму також носить сатир, який утворює групу з німфою.  
Не тільки масова наявність образа Геракла на імпортованих грецьких вазах, але 
і його величезна популярність на всіх етапах етруського мистецтва засвідчують, 
що ця фігура і її міфологія були в Етрурії серед найбільш відомих, очевидно, 
добре прийнятих суспільством, яке залишалося здебільшого вірним власним 
аристократичним рисам. Це тим більше відомий факт, що Геракл, безстрашний  
і відважний – з характеристиками, що виражалися насамперед лев’ячою шкурою, 
найславетнішим трофеєм його подвигів, – траплялося, навіть у Греції часто 
сприймався схожим на сатирів, з тим, щоб частіше використовувати цей міфологічний 
персонаж в аттичній сатирівській драмі. Додавання до Силенової маски, так, як 
і Гераклові, лев’ячої шкури етруськими ремісниками мало намір підкреслити 
владу і волю, необхідні, щоб захистити храм. Це підтверджується, наприклад, 
найстарішими антефіксами з Черветере, відомими в трьох екземплярах і датованих 
другою половиною VI століття, з фігурою в повний зріст, що сидить фронтально, – 
сатиром, який убраний у шкуру лева і піднімає праву долоню відкритою назовні, 
здається, прагнучи подати глядачеві обнадійливий сигнал. Лев’яча шкура цих 
етруських сатирів наводить на думку, крім Геракла, про водостоки у вигляді лева, 
дуже часті в грецьких храмах, а також про фонтани і пропілеї. Якщо інші розглянуті 
мотиви – рослинні елементи, горгонейон, німфа, сатир, Ахелой – були підходящими 
прикрасами дахів священних будівель, оскільки вони відсилали до зони з’єднання 
і проміжку між природою і дощовими водами, між землею і небом, то вже деякі 
дослідники все ж дивувалися причині, чому настільки часто для такого розташування 
обирали голову лева. Крім близькості, завдяки гриві, великим очам і зяючій пащі, 
морди лева, до горгонейона, цьому вибору мусило сприяти широке поширення 
лева як охоронця фонтанів і, як наслідок, святих місць загалом, передовсім, могил. 
Зв’язок з небесною сферою проявляв, зокрема, Немейський лев, який вважався  
у деяких міфографічних традиціях сином Селени, богині Місяця, і, в будь-якому разі, 
був уміщений, зрештою, до Зодіаку. 

Факт, що сатир міг іноді носити шкуру лева чи пантери, відображав загальну 
роль, яку він поділяв із горгонейоном або лев’ячою головою, – захисника й охоронця 
храмової сакральності й, таким чином, космічного порядку. Сатири з антефіксів 
із обличчями, обрамленими лев’ячою шкурою, захищали храм та його святість, 
отже, таким чином, місто і космічний порядок, що потім посилили, принаймні, 
гіпотетично, також інші давні маски – з Силенами. З іншого боку, значення сатирів 
як воїнів не нове навіть для грецької концепції: там показувалася участь сатирів 
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у гігантомахії, а на емблемах щитів були протоми сатира. У цьому контексті вчені 
пригадують також деякі розкішні шоломи тарентинців IV століття до н. е. у формі 
голови Силена [39, p. 61]. Новою є, навпаки, ідея додати до маски Силена лев’ячу 
шкуру, симптоматична щодо легкості, з якою етруські ремісники поєднували на свій 
розсуд традиційні іконографічні елементи, щоб адаптувати грецьке зображення до 
його нового середовища, створивши таким чином щось нове, особливе [39, p. 62].

Нарешті, як гадає Корнелія Іслер-Кереньї, є достатньо підстав вважати, що 
антефікси з Силенами на дахах етруських храмів, утім, як і грецьких, були прикрасою, 
не позбавленою сенсу. Щоб дослідити їхнє можливе політичне значення, потрібне 
ретельне дослідження історичної та суспільної ситуації кожного міста, де були 
зведені храми з антефіксами із Силенами – у лев’ячій шкурі або без неї. Зараз 
має вагу гіпотеза, що розташування сатира, як і горгонейону, німф і Ахелоя в зоні 
з’єднання і зв’язків між землею і небом, між людською і божественною сферами, 
виражалося також і в офіційному етруському сприйнятті, де він відігравав роль 
діонісійського медіатора, що добре підтверджується грецькою іконографічною 
традицією. Погляд сатирів, який спрямовувався на відвідувача згори, відкриваючись 
йому при переміщенні в святилище, зміцнював почуття спільності і змушував його 
відчути одночасно, разом з власними межами, несумірність божественного [39,  
p. 62]. Приблизно такими ж є висновки археолога Тьєррі Петіта щодо фігур сфінксів 
на грецьких храмових акротеріях – це хтонічні істоти, які охороняли дорогу до дерева 
життя [49, p. 215-223, 231]. Саме в такій функції – сторожі дерева життя – вони 
представлені, наприклад, на кратері Франсуа [1, с. 98].

Інші вчені стверджують, що функцію антефіксів можна порівняти ще з одним 
витвором етруського мистецтва – бронзовою Капітолійською вовчицею (перша 

Мал. 32. 
Антефікс у вигляді голови  

Медузи Горгони з пальметою.   
Середня Італія. Кінець І століття до н. е. – 

початок І століття н. е.  
Музей землі Баден –  

Вюртемберг в Карлсруе (Німеччина)  
[48, S. 40]
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чверть V століття до н. е.): хижий звір оберігає добробут міста так само, як і спокій 
його засновників – немовлят Ромула і Рема [25, с. 189]. Тим більше, що авторство 
вовчиці належить усе тому ж геніальному скульпторові Вулці. Кам’яні статуї Химер, 
Горгон, кентаврів були пов’язані з етруським поховальним обрядом. Вони мусили 
відлякувати злі сили й оберігати спокій померлих. Сила вартового, що робив це, 
за уявленнями етрусків, мала переважати силу будь-якого смертного [25, с. 122]. 
Характерно, що всі ці образи – голова Горгони, Ахелой, сатири, менади та інші, 
наділені в уяві древніх властивостями апотропеїв, були наявні й на глиняному посуді 
[16, с. 403, 430, 466]. 

Стівен Р. Вілк звернув увагу, що назва гаргульї, відомого гротескного 
персонажа готичної архітектури, походить від французького слова gargouille, яке 
так само сягає латинського gurgulio ‘водостік’, що невипадково близьке до імені 
Горгони. Свою моторошну, відстрашливу зовнішність і вірогідну апотропеїчну 
функцію гаргульї могли успадкувати від антефіксів на дахах античних храмів [57,  
p. 165]. За Робертом Грейвсом, який спирався на відомі розкопки в Тиринфі, 
прагрецькі жриці таємних культів також носили жахливі маски Горгони, покликані 
налякати непосвячених (і захистити від зла їхніх носіїв). Проте таке ж застосування 
подекуди мала й маска Деметри, яку одягав жрець Деметри під час церемонії 
побиття палками духів Підземного світу [6, с. 10, 25, 95, 136, 162, 190, 211]. 
Можливо, що таку ж семантику мали й глиняні антефікси на храмах. Принаймні, 
на фризі чорнофігурної гідрії з Мюнхенського музею античного малого мистецтва, 
де зображено давньогрецьку гончарну майстерню, на фасаді гончарного горна 
висить велика маска сатира, очевидно, теракотова. Був звичай, за яким усі ливарі 
бронзи й гончарі закріплювали щось таке на своїх горнах, щоб убезпечитися 
від зла і гарантувати вдале випалювання чи плавлення [35, S. 45-47]. Так само  
у Греції та її італійських колоніях на гончарних горнах та пекарських печах завжди 
вішали маску Горгони – як деколи пояснювали, щоб стримати допитливих [54,  
p. 47; 36, S. 208; 6, с. 95], тобто, очевидно, непосвячених у містерії ремесла. З огляду 
на ворожість і демонічність зовнішнього світу, людина, яка порушила правила 
поведінки, або сама уподібнювалася до нечистої сили, або відкривала їй доступ  
у людські справи [27, с. 95]. Абсолютно тотожними функціями були наділені й 
антефікси, які берегли мешканців дому від смертних і надприродних ворогів. З іншого 
боку, археолог Клементе Марконі звернув увагу, що досить неправдоподібно буде 
гадати, ніби грецькі храми потребували «апотропеїчного» захисту від надприродних 
нападників, бо ж грецькі боги самі були апотропеями, які відвертали зло.  
З іншого боку, підтримка проти можливих блюзнірських вчинків людей була дуже 
потрібною – викрадення культових зображень і мародерський грабунок вотивних 
пожертв злодіями, ворогами та завойовниками були задокументовані писемними 
джерелами. Страх був частиною релігійних переживань у давньогрецькій культурі 
[46, p. 216]. Отже, спроби витлумачити глибинну семантику антефіксів поки що часом 
ставлять більше запитань, аніж дають відповідей.

Привертає увагу одна маленька деталь: на поверхні антефіксів збереглися 
сліди фарби. Зіниці, волосся, брови, губи Горгони та інших персонажів були тоновані, 
чим підвищувалася їхня магічність [25, с. 144; 33, p. 24, 61-62]. З цією ідеєю ще  
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не раз можна зустрітися під час дослідження покрівельної кераміки. Антефікси 
й акротерії розфарбовували блакитною, темно-пурпуровою і щедро-червоною 
барвою [54, p. 46]. Можна припустити, що блакитний колір символізував протоморе, 
а також небо богів, адже він співвідносився з богослужіннями, релігійними 
церемоніями. Пурпуровий колір теж асоціювався з водою і з землею. У греків  
і римлян пурпурові тоги носили лише імператори, царі, полководці, судді. Червоний 
колір – очевидно, найперший кольоровий символ у людській культурі – має значення 
верховності (центральності) та магічної сили. Це колір римських тріумфаторів  
(а церемонія тріумфу нині визнається безперечним запозиченням із етруської 
культурної практики), колір життя, здоров’я, знак потужної магії, пов’язаної з підземним 
світом у багатьох культурах [29, с. 247, 420-423, 426-430; 12, с. 549-554; 5, с. 44-45; 26,  
с. 104-105].

Таким чином, щодо сакральних функцій покрівельної кераміки існує багато 
версій, які, спираючись на прочитання образів, втілених в антефіксах і акротеріях, 
висувають наперед ті чи інші їхні можливі завдання, як от апотропеїчність, 
захист відмежованої ділянки простору чи конкретно даху, прокреативність, навіть 
метеорологічну магію. Помітно, що антефікси й акротерії явно підпорядковувалися 
єдиній світоглядній системі, зберігаючи архаїчні, ще індоєвропейські образи – такі, 
як посмертні мандри душі верхи на коні, сатир, Силен, Горгона, Дерево життя.
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The article deals with the architectural terracotta of the Etruscans, Greeks, and Romans – antefixes 
and acroteria. The author examines modern theories regarding its sacred purpose, semantics of 
images, their systematic nature. The conclusion has been made about the preservation of archaic 
worldview concepts and mythological concepts in the Greek and Etruscan roofing ceramics  
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Про ідею проєкту Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному 
зі створення археопарку – «Триграддя». До складу комплексу заплановано включити три 
різночасові городища, розташовані неподалік Опішного. Створення такого комплексу 
покращить туристичну привабливість регіону, надасть нові можливості для здійснення 
науково-дослідних і творчих проєктів                    

       [Одержано 02 грудня 2019]

Ключові слова: українська керамологія, городище, музей, проєкт, Опішне

А
ктуальність підтримки й розвитку археологічної складової в діяльності 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному 
та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН 

України на обласному рівні визначається можливістю реалізації програм вивчення 
й збереження національної культурної спадщини України в межах окремого 
мікрорегіону. Цьому сприяє наявність у межах або в найближчій окрузі селища 
відомих археологічних пам’яток місцевого значення, які мають достатній потенціал, 
аби стати складовою відомого наукового й туристичного центру в Опішному.  
Це, насамперед: 

• городище доби раннього заліза в урочищі Кардашів Вал (Опішне);
• городище роменської культури в урочищі Городище (Опішне);
• городище доби Руси (Міські Млини).
Зазначені пам’ятки, незважаючи на проведені в минулому дослідження, 

мають перспективи для подальшого вивчення із застосуванням сучасних технологій 
і методів. Перспективність цих об’єктів для довготривалих і систематичних 
досліджень визначається їх особливістю й важливістю з-поміж старожитностей 
Дніпровського Лівобережжя.

Наприклад, Опішненське городище роменської культури належить до кола 
широко відомих у світі пам’яток, матеріали яких є еталонними для вивчення 
етнічних процесів на території Дніпровського Лівобережжя, пов’язаних із 
зародженням роменської культури, контактів між осілим і кочовим населенням 
фінальної доби раннього середньовіччя тощо. Так само величезний дослідницький 
потенціал мають і городища скіфського часу та доби Руси.

УДК 904.(477)"06/09"
© Юрій Пуголовок, 2019
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(стор. 252-253) 
Опішненське городище роменської культури. 
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Окрім цього, близькість городищ до одного із провідних музейних закладів 
України робить можливим перетворення їх у туристичний об’єкт «Триграддя» 
– важливу складову структури Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному. 

Також особливістю цих об’єктів є факт їх компактного розміщення в 
навколишньому середовищі, що сприяє їх візуальному осягненню in situ без 
додаткових засобів.

Усе це вказує на вагомі підстави для створення на них музеїв просто неба, що 
є надзвичайно поширеним явищем у Європі. Особливо це стосується відновлених 
давніх слов’янських бургів на території Німеччини й Польщі. 

Спосіб демонстрації пам’яток матеріальної й духовної культури просто неба 
є однією з найбільш цікавих форм музейної діяльності. У такий спосіб відбувається 
більш образна й багатостороння демонстрація пам’яток історії і культури у реальних 
природних умовах. Такі музеї мають значне пізнавальне й емоційне значення. 

Музеї просто неба створюють на основі нерухомих об’єктів культурної 
спадщини й архітектурно-ландшафтних комплексів. Місцем зберігання й 
експонування таких об’єктів виступає музейна територія. Музеї такого спрямування 
можуть поєднувати в собі різноманітні види археологічних та етнографічних 
пам’яток – це дерев’яна архітектура, виробничі, культові, фортифікаційні споруди, 
побутові речі тощо. Досвід створення музеїв-скансенів свідчить про їх помітну роль 
у збереженні й популяризації історико-культурної спадщини та розвитку туризму.  
У сучасних українських теоретичних пам’яткоохоронних дослідженнях неодноразово 
наголошувалося на необхідності й актуальності створення археологічних парків, 
археодромів, експериментальних поселень.

У зв’язку з цим реалізація такого проєкту забезпечить повноцінне збереження 
об’єктів національної культурної спадщини, а виконання комплексних заходів надасть 
можливість для систематичного вивчення трьох різночасових поселенських структур, 
що є унікальним проєктом всеукраїнського значення. Актуальність підтримки такої 
програми полягає також і в забезпеченні охорони культурної спадщини, зменшенні 
пограбувань нерухомих пам’яток, що є надзвичайно важливим у сучасних реаліях.

У реалізації проєкту «Триграддя» виокремлюються такі напрямки: 
Розвиток музейного комплексу, який включає в себе такі заходи:
• включення до складу Національного музею-заповідника українського 

гончарства в Опішному городищ – скіфського часу в урочищі Кардашів 
Вал, слов’янського часу в урочищі Городище (Опішненське городище),  
та києво-руського часу – в Міських Млинах;

• замовлення й виготовлення облікової документації на зазначені пам’ятки;
• замовлення й виготовлення проєктів створення (будівництва) музеїв 

просто неба;
• створення бази постійно діючої археологічної експедиції;
• придбання необхідного наукового обладнання.
Наукова діяльність:
• проведення археологічних і керамологічних досліджень з метою 

подальшої музеєфікації комплексів;
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• забезпечення збереження археологічних об’єктів у складі музейного 
комплексу;

• підтримка міжнародних наукових проєктів, пов’язаних із дослідженням 
пам’яток;

• організація наукових всеукраїнських та міжнародних конгресів  
та конференцій;

• забезпечення умов для проведення лабораторних досліджень 
археологічних знахідок і реставраційних робіт;

• музеєфікація й реконструкція об’єктів археології;
• брендинг території комплексу.
Науково-популярні заходи:
• створення інтерактивної експозиції;
• проведення фестивалів історичної реконструкції;
• створення науково-популярних фільмів про експериментальну 

археологію, побут давнього населення, камеральну обробку 
археологічних знахідок (кераміки); 

• забезпечення участі представників Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України в українських  
і чужоземних конференціях, стажуваннях, воркшопах та експедиціях.

Окреслені заходи створять необхідні умови для збереження об’єктів 
національної культурної спадщини. Запланований до створення музейний комплекс 
матиме позитивне значення для експонування досліджених та відтворених 
об’єктів чи виробів. Зведені натурні реконструкції слугуватимуть дослідницьким 
майданчиком для вивчення давньої архітектури й ремесел. За таких обставин 
експозиція музею буде виглядати динамічною й постійно оновлюватиметься  
й удосконалюватиметься.

Завдяки комплексним археологічним дослідженням відбуватиметься 
поповнення Музейного фонду України новими пам’ятками. Окрім цього, потенціал 
музею може бути використаний у дослідницьких програмах національного  
й міжнародного значення. Туристична складова музею буде більш привабливою  
з кількох причин: по-перше, це його інтерактивна експозиція, по-друге – відсутність 
подібних комплексів на території Дніпровського Лівобережжя.

© Yuriy Puholovok, 2019

TRICITY: TOWARDS THE PROBLEM OF THE MUSEALISATION OF ANCIENT HILLFORTS

The article deals with the idea of the  project of the National Museum of Ukrainian Pottery –  
the implementation of the Archaeological Park Tricity. It is planned to include three hillforts of different 
epochs located near Opishne in this complex. The creation of such a complex will greatly enhance the 
tourist attractiveness of the region, will provide new opportunities for research and creative projects                                                        
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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 – Якова Майстренка, Василя Вражливого-Штанька, Олександра Косенка, історика 
літератури Назара Фіялковського; археолога 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.

Інформація
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Інформація

Містечко стало місцем проведення Установчого з’їзду Українського керамічного товариства 
(2000), заснування ГО «Конгрес українських керамологів».

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» імені Василя Кричевського 
(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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Пантикапей 101, 103, 104, 107, 

139, 226, 231, 242
Паркани 70
Пашковское VІ, городище 94
Пелопоннес 220
Перевальне 138
Передкавказзя 93
Переяслав 196
Переяславський повіт 207
Пермська губернія 206
Перуджі 220
Петербург 54
Петербурзька губернія 206
Південна Європа 11, 258
Південна Русь 168
Південна Сицилія 226, 240
Південне Зауралля 61
Південний Буг, річка 71

Південний Казахстан 62
Південно-Західна Німеччина 76
Південно-Західний Крим 111, 

132, 142-144
Південно-Східна Європа 11, 53, 

71, 164
Південь Лісостепового 

Подніпров’я 64
Північне Причорномор’я 52-54, 

105, 107, 109, 112, 117, 119, 
125, 134, 143, 171, 198, 218, 
226, 247

Північний Кавказ 47, 49, 50, 
161, 163

Північний Казахстан 61, 63
Північно-Західна Таврика 109, 

112, 113, 116
Північно-Західне 

Причорномор’я 6, 12, 13, 
21, 66, 71, 73, 76, 101, 107, 
109, 112, 116-118, 163

Північно-Західний Кавказ 
161-164

Північно-Західний Крим 111, 117
Північно-Східне  

Приазов’я 57, 63
Північно-Східне 

Причорномор’я 163
Піра 225
Піргі (Санта Севера) 233,  

238, 240
Плавні 68, 69
Побужжя 51
Поволжье 63, 65
Поджо-Гаел 220
Подінців’я 57, 61, 62, 63, 163
Подніпров’я 53, 56-61, 94
Подністров’я 51
Подонеччя 161
Подоння 93
Подунав’я 139
Пожарна Балка, поселення 48
Полтава 5, 7, 14, 21, 23, 53, 151, 

163, 167-169, 185-187,  
189-199, 202, 208, 210, 
211, 272

Полтавська губернія 148, 155, 
206-208, 210, 211

Полтавська область 198,  
200, 257

Полтавська фортеця 185, 199
Полтавський повіт 206
Полтавсько-Карлівська 

рівнина 151
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Полтавщина 4, 7, 14, 16, 24, 47, 
56, 95, 96, 189, 200-203, 
205, 206

Польща 14, 20, 69, 75, 170, 254, 
257, 272

Понт 114
Попівка 151
Популонія 231
Порта 171
Портоначчо, святилище 221
Посулля 45, 54
Посульсько-Донецький 

Лісостеп 54
Правобережжя 45, 48, 50, 147
Правобережний  

Лісостеп 45, 48
Придніпровська область 151
Придністров’я 75
Придонье 107
Прикам’я 61
Прикубання 12, 94
Приморське 67
Приморье 88
Припсілля 45, 53
Приуралье 63, 65
Причорноморська  

Западина 150 
Причорномор’я 47, 64, 118, 

122, 143, 144, 183
Прут, річка 71
Пруто-Карпатський регіон 68
Прядівка, курган 58
Пряшів 5
Псел, річка 46, 47
Псковська губернія 206
Пуркар 72, 75
Пятра Нямц 69

Раковецький могильник 
97, 98

Ревова 67
Республіка Болгарія 69
Республіканець 173, 175, 177, 

179, 181
Рим 99, 218-220, 223, 224, 227, 

230, 233-235, 238, 248
Римська імперія 139, 143
Родос 101, 102, 237
Роменський повіт 206
Російська імперія 205, 206, 

210, 257
Російська Федерація (РФ) 63,  227
Россия 54, 210
Ростов-на Дону 118

Рудний Алтай 62
Рудні Гори 11, 62
Ружичанка, поховання 98
Ружичанський  

могильник 97, 98
Румунія 69
Русь 99, 167, 169, 251

Садчиківське,  
поселення 61, 64

Саксонія 11, 62
Самарь 183
Самара 63, 87
Самара, річка 94
Самаро-Орілля 56
Самарская область 63
Самарское Поволжье 63
Самовиця-острів-1,  

поселення 57, 60
Самос 102
Санкт-Петербург (СПб.) 64, 107, 

125, 130, 142, 145, 210
Сантуаріо дель Фондо 

Паттуреллі 220
Саратени 71, 73, 75
Сарди 132, 138, 140, 141
Саркел, городище 160
Сарматія 55, 94
Сатрікум 233, 235
Сахарна Голівка 138
Світлий 67, 69
Севастополь 144, 145
Севера 225
Северная Буковина 99
Северный Понт 143
Северянская земля 168, 169
Сейм, річка 49, 54
Семенівка 67, 75
Сербія 7, 215, 216
Середземномор’я 13, 144, 183
Середнє Поволжя 56
Середнє Подніпров’я 6, 11, 19, 

48, 56, 57, 59, 61-63, 65, 167
Середнє Придніпров’я 64,  

154, 198
Середній Дніпро 71
Середній Дон 50, 62
Середній Урал 62
Середня Азія 62
Середня Ворскла 52, 169
Середня Десна 169
Середня Італія 245
Середня Німеччина 75
Симферопольский район 142

Синопа 231
Сицилія 224-226, 232, 235, 241
Сіверський Донець, річка 6, 11, 

20, 45-47, 53-55, 78, 90, 157, 
158, 161

Сіверськодонецький  
Лісостеп 49

Сієнта 243
Сікіон 220
Сімферополь 46, 107,  

141-145, 248
Сіратени 73
Січ 170, 176, 182
Скалисте, некрополь 138
Словаччина 5
Сміле 206
Сокальський кряж 75
Софія 69
Софія Київська 199
Спіна 235
СРСР 54, 55, 64, 65, 88, 98, 107, 

118, 125, 142-145, 155, 164, 
168, 169, 247

Стамбул 170, 171
Старовіровка 206
Старосалтівський могильник 

158, 159
Степ 47, 52, 56
Степное Поднепровье 63
Степове Поволжя 57, 62, 64
Стікс, річка 225
Сторожівський,  

могильник 21, 63
Сторожове, курган 59
Суботівське городище 57
Суворове 138
Суглея 133
Судак 13, 23, 145
Сула, річка 46, 47
Суми 168, 169
Сумщина 168
Суха Гомільша, могильник 158, 

160, 161, 163
Східна Європа 47, 50, 53, 63, 64, 

81, 87, 163, 168
Східна Україна 63, 64
Східне Середземномор’я 110
Східний Казахстан 62, 65
Східноєвропейський  

Лісостеп 44

Табана-Дере 133
Таврика 109, 134, 139, 141-145
Таврійська губернія 208, 209
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Таїланд 248
Таксіархіс 232
Таманський півострів 107, 141
Тамбовська губернія 206
Танаїс 94, 134
Тараклія, могильник 67-69, 73
Тараклія ІІ, могильник 72
Таранто 232
Таранцеве, поселення 46, 53
Тарентум 122
Тарквінії 219, 224
Тас-Тепе, гора 138, 139, 144
Татарбунари 70
Тверська губернія 206
Тернопільщина 196, 198
Тешклі-Бурун 133, 138, 142
Тиринф 246
Тінисте 138
Тіра 12, 109, 112, 114-118, 134
Тірас, річка 114
Тірітака 101-103, 105, 107, 133
Тобол, річка 65
Токарі 168
Томи 112
Трабзон 170
Трансільванія 50
Трапівка 67, 71, 74, 75
Трахтемирів 48
Тула 168, 169
Туніс 141
Туреччина 171, 173, 175, 177,  

179, 181, 183
Тясмин, річка 54

Угорщина 14
Украинская ССР 169
Україна 2, 4, 5, 7, 10-24, 26, 30, 

35, 37, 40, 44, 53, 54, 56, 63, 
64, 66, 78, 88, 90, 94, 95, 99, 
100, 102, 104, 108, 109, 115, 
117, 119, 120, 125, 127, 132, 
141-145, 147-149, 154, 155, 
157, 163, 165, 169-171, 183, 
185, 198-205, 218, 223, 226, 
240, 251, 254-258, 272

Українська Держава 205, 257, 
258

Український щит 148
Урал 62
Урало-Иртышское междуречье 

63-65
УРСР 65, 141-144, 155

Успенка, поховання 97, 98
Усть-Альма 134

Фалерії 230, 235, 236
Фанагорія 102, 103, 105, 107
Феодосія 101, 102, 133, 226, 248
Фермос 232, 239
Фракія 242
Фрігія 242

Харакс 133
Харків 6, 7, 12, 13, 20, 23, 53-55, 

88, 90, 94, 99, 125, 142-145, 
155, 156, 163, 164

Харківська губернія 53, 208
Харківська область 54, 79,  

83-85, 88
Харківщина 45, 49, 91
Херсонес 112, 116, 117,  

132-134, 139, 143, 145
Херсонес Таврійський 13, 109, 

112-118, 143-145
Херсонська губернія 206, 208
Херсонщина 56, 173, 175, 177, 

179, 181
Химера 241
Хіос 132, 138, 140
Хозарський каганат 161,  

163, 168
Холмське 73
Холодна Балка, поховання 74
Хорольський повіт 207
Хотин 183
Хотинська фортеця 183
Хотинщина 183

Центральна Європа 13, 23, 
71, 258

Центральная Евразия 64
Центральний Казахстан 61-63
Центральні Балкани 7, 11, 214
Центральный Крым 144
Цере (Черветері) 220, 225, 233
Циркунівське городище 6, 12, 

20, 90-93
Циркуны 94

Чамну-Бурун 133
Чапаєвка-8, поселення 57, 

59, 60
Чатир-Даг 133

Челябинск 63-65
Черветері (Цере) 220, 235, 244
Червона Гірка, 

 могильник 158-161, 163
Червона Зоря 138
Червоний Мак 138
Червонохиженці-2,  

поселення 57, 59, 60
Черкаси 6, 11, 19, 56
Черкащина 64
Чернігів 167, 168
Чернігівська губернія 206, 

208, 209
Чернігівщина 198
Черноклен, могильник 161
Чертоза 223
Чехія 14
Чикалівка 60
Чикалівка, поселення 57, 64
Чорнавода ІІІ 69
Чорне море 118, 140, 170, 182
Чорноклен, могильник 162
Чорноріченський, могильник 

(некрополь) 138, 141
Чуфут-Кале 133
Чуфут-Чеарган-Бурун 133

Шишаки 95, 96
Шишацький могильник 6, 12, 

20, 95-99
Шізе, могильник 162
Шортанди-Булак, поселення 61

Юго-Восточный  
Крым 108, 145

Юго-Западная Таврика 142
Югославія 7, 216
Южная Россия 94
Южный Урал 64

Яблона 69, 72
Ямбол 69
Яськи 72, 74, 75

***

Aarhus 118
Aegean Sea Basin 146
Almaluk-dere 146
Asia Minor (Sardis) 146
Athens 134, 145, 146, 249

Географічний покажчик



271Українська керамологія • 2018 • Книга ХІІІ • Том 1

Balkan 214
Baltimore 126
Bamberg 76
Belgrade 7, 19, 215
Berkeley 249
Berlin 77, 131, 249
Black Sea region 8, 146
Black Sea steppe area 77
Bologna 249
Bombay 249
Bosnia 215
Bosnia-Herzegovina 214
Bosporus 108, 146
Bradford 76
Bucureşti 76, 77
Budapest 89, 164
Bulgaria 215
Bundrick 249
Cambridge 130, 249, 250
Carpatia Basin 76
Central Balkans 214
Central Balkans region 7, 9,  

19, 214
Cherkasy 8
Chersonesus 146
Chian 146
Chicago 89, 248
Chios 146
Cincinnati 125
Crimea 145, 146
Croatia 214, 215
Dnieper Forrest-Steppe Left 

Bank area 8, 55
Dnieper Left Bank region 169
East 77
Eastern Europe 77
Edinburgh 250
England 7, 9, 19, 214, 215
Eselkamp 76
Etruria 249, 250
Firenze 125
Flusses Don 164
Gadyach Distrikt 204
Glasgow 249
Greece 249, 250
Heraclea Pontica 146

Italia 249
Kamyanka Sich 9, 184
Karlsruhe 249
Kharkiv 8, 9
Kos 146
Kosovo 215
Kovalivka 8
Kraków 77
Kütahya 184
Kyiv 8, 9
Langenweibach 77
Leiden 126, 130
Leipzig 126, 249, 250
London 89, 118, 126, 130,  

248-250
Los Angeles 249
Lublin 145
Lyutenka 9, 204
Macedonia 215
Madison 249
Mainz 126, 145
Mangup 145, 146
Mangup Kale 146
Mass 130
Middle Dnieper area 8
Middle Dnipro region 65
Mokhnach-P Settlement 8, 89
Mountain View 250
New York (N. Y.)  88, 118, 249, 250
Newcastle upon Tyne 7, 9, 19, 

214, 215
Nikonion 118
Nordeuropa 76
North Black Sea region 118, 

126, 250
Northwest Caucasus 164
North-Western Black Sea  

region 77, 118
Ocnus 249
Olbia 118, 125, 126
Olbia Pontiсa 126, 131
Opishne 3, 4, 8, 9, 156, 255
Oxford 88, 89, 126, 145, 146, 

249, 250
Palestine 131
Philadelphia 125

Poltava 199
Poltava region 9, 99, 204
Pontic Olbia 125, 131
Poznań 64, 76, 77
Praha 169
Princeton 125
Roma 249, 250
Rzeszów 77
Scythia 125, 146
Serbia 7, 9, 19, 214-216
Shyshaky 99
Siberia 125
Simferopol 146
Siverskyi Donets, river 8, 89, 164
Slovenia 214
Southern Temenos 125
South-Western Grimea 146
Stuttgart 76
Südosteuropa 76
Syshaky cemetery 99
Tauric Chersonesos 118
Thus 146
Trans-Eurasian 65
Tripoli 146
Tsyrkuny 94
Tyras 118
Ukraine 3, 4, 156
USSR 77
Vindonissa 131
Warszawa 88, 145
Western Balkans 7, 19, 214, 215
Western Balkans region 214
Western Black Sea region 77
Wien 130, 131
Wiktorіw 77
Wrocław 76
Yugoslavia 7, 9, 19, 215
Zaporizhya 9
Zürich 131
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