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 При укладанні Тез ми розмістили їх у порядку згідно програми конференції. 

 

Ті з учасників конференції, котрі наразі з різних причин не змогли надати тези доповідей 

для ознайомлення колегам, ще мають таку можливість…  

 

По закінченні конференції Тези будуть розміщені на сайті музею, а Ваші статті плануємо 

опублікувати в черговому випуску музейного збірника. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Sylwester Czopek  

MATERIALNE ZNAKI/SYMBOLE. ICH ZNACZENIE W STUDIACH 

KULTUROWYCH I CHRONOLOGICZNYCH 

 

Михайло Відейко 

НЕБЕЛІВСЬКИЙ ВІВТАР І ОРНАМЕНТАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ПОСУДІ 

ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Під час досліджень храму на поселенні трипільської культури біля с. Небелівка 

Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл. 2012 р. виявлено рештки кількох вівтарів. 

Один з них було взято монолітом і реставровано С. Федоровим, якому вдалося 

реконструювати орнаментальну композицію, розміщену на вівтарі. Вона виконана 

стрічками із паралельних заглиблених ліній, поверхня була пофарбована червоною 

фарбою. Композиція включає 5 кіл – одне в центрі, решта розташовані симетрично на 

чотирьох лопатях вівтаря. Ці чотири кола поєднані стрічками.  

Небелівський вівтар, на якому ми маємо справу з орнаментальною композицією, 

розміщеною на площині, вірогідно був першоджерелом для композицій, які наносили на 

об’ємні вироби – посуд.  

Свого часу було висловлено припущення, що саме такі хрестоподібні композиції 

покладено в основу декорування посуду трипільської культури починаючи із раннього 

етапу. Саме вони втілюють головну ідею композицій, а для вірного уявлення про 

трипільскі орнаменти потрібно робити саме кругові розгортки, а не лінійні. 

В цілому композиція нагадує кругові розгортки декору трипільського посуду, в 

якому використано схожі елементи – кола, стрічки з ліній. Подібні композиції створювали 

як заглибленими лініями, так і розписом.  

Орнаментальні композиції, подібні до виявленої на небелівському вівтарі, відомі на 

посуді локальних груп трипільської культури – від шипинецької на заході до канівської на 

сході. Ця обставина дає змогу припустити, що згадана композиція була спільною для 

всього ареалу поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

У композицію включено кола, в тому числі зафарбовані, які традиційно пов’язують 

із Місячною символікою. Простежується певний числовий код, вірогідно пов’язаний із 

відліком часу, для якого могли використовувати саме місячний календар.  

 

Світлана Іванова 

НАЙДАВНІШІ КУРГАНИ ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА 

За допомогою обрядів та ритуалів людина створює оточуючий світ у певних 

формах, що мають знаково-символічний характер. У археологічному контексті саме 

поховальний ритуал є найбільш виразним інструментом структурування Всесвіту: він 

постає як «текст» (у семіотичному сенсі), а його складові елементи – як знаки. 

На етапі становлення археології як науки, курган досліджували виключно як місце 

поховання. Лише з часом почали звертати увагу на символізм курганного насипу. Курган 



розглядали, як символ «Світової гори» і «Світового древа». Через образ «Світової гори» 

уособлювалася модель Всесвіту давньої людини, саме тут проходить світова вісь, основа 

якої припадає на центр світу (В. Топоров)  

Крім того археологи простежують зооморфні і антропоморфні в плані насипи, під 

курганами виявляють святилища. Останні мають у низці випадків астрономічні орієнтири, 

пов'язані з календарним річним циклом небесних світил (Т. Потемкина). 

На наш погляд, концепція підкурганних святилищ потребує корегування. Слід 

визнати первинність святилищ і їх функціонування упродовж певного, досить тривалого 

часу, до моменту зведення курганного насипу. Самі кургани не могли бути побудовані за 

сезонними астрономічними орієнтирами за той відносно короткий термін, під час якого 

відбувався обряд поховання. З іншого боку, поховання померлого, яке супроводжувалося 

зведенням над ним кургану, не могло реалізувати завдання і потенційні можливості цих 

святилищ, тому що, опинившись під земляним насипом, святилище переставало 

виконувати свої функції. 

Курганні насипи над святилищами стали з'являтися після того, як – не раніше 

38/37 ст. до н. е. – там були здійснені нові поховання, більш пізніх епох. Поділ цих 

комплексів (ґрунтове святилище і саме курган) дозволив зробити висновки про існування 

ґрунтових святилищ ще у 45–40 ст. до н. е. На всій території Європи кургани з'являються 

практично одночасно, в 38/37 ст. до н. е., хоча і в різних культурах. Можна допустити 

Центральноєвропейський і Нижньодунайський впливи на формування ідеологічних 

уявлень населення Степу, які привели до розповсюдження курганного обряду.  

Різні культури мідної та бронзової доби Причорноморських степів об'єднує 

загальне сприйняття символіки кургану, часом – деякі схожі елементи або традиції 

поховального ритуалу. Можна говорити про формування єдиного «символічного 

простору» епохи палеометалу, що співвідноситься з одним з елементів семіосфери 

(Ю. Лотман). 

 

Леонтій Войтович 

КОЛЬОРОВІ ПОЗНАЧЕННЯ СТОРІН СВІТУ У ЦЕНТРАЛЬНО- СХІДНІЙ 

ЄВРОПІ IV-ХIV СТ. 

 

Роман Сілецький 

ОРНАМЕНТАЦІЯ СВОЛОКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ: ПОХОДЖЕННЯ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ 

Важливим конструктивним елементом українського народного житла є сволок – 

масивна балка (або комбінація кількох балок), яка підтримує стелю хати. Крім поширеної 

лексеми “сволок” в різних локальних традиціях можна зустріти й інші назви цієї важливої 

архітектурної деталі житла: “кладь”, “бальок”, “трам”, “ґеренда”, “брус”, “драґар”, 

“ґраґар” тощо. В українському народному житловому будівництві ХІХ – першої третини 

ХХ ст. сволок був атрибутом, без якого селяни оселю не уявляли. 

Орнаментація сволока первісно виконувала апотропеїчну функцію, яка з плином 

часу набула міфологічного змісту і декоративно-художнього значення. 

В основі традиції наносити на сволок апотропеїчні символи лежить історичний 

розвиток українського народного житла (в тому числі й способів його утеплення): від 



ранньослов’янських півземлянок із земляною покрівлею до наземного житла зі стелею, 

присипаною за традицією шаром землі й опертою (з метою безпеки) на товсту балку-

сволок.  

Розглянута традиція проіснувала в українському народному житловому будівництві 

приблизно до 30-х років ХХ ст. й згодом відмерла, оскільки сволоки зникли з житла разом 

із присипкою стелі землею. Обмазка повали порівняно тонким щільним шаром глини вже 

не становила для мешканців хати небезпеки через свою порівняно незначну вагу, а отже й 

відпала необхідність як в сволоках, так і в їх орнаментації. 

 

 

СЕКЦІЯ І. Від найдавніших спільнот до ранніх держав. 

Вадим Степанчук, Денис Вєтров, Олександр Нездолій 

ДО ПИТАННЯ ПРО СИМВОЛІЧНІ ПРАКТИКИ НЕАНДЕРТАЛЬЦІВ 

Вірогідність усвідомленого виготовлення та використання неандертальцями так 

званих об’єктів неутилітарного призначення є предметом постійної уваги сучасних 

досліджень. З’являється все більше даних про те, що неандертальці, окрім звичайної 

повсякденної діяльності, збирали, обробляли та використовували природні барвники, 

колекціонували екзотичні зразки скам’янілостей або порід каменю, виготовляли прикраси 

та вироби з кістки, які не мають очевидного господарського призначення. 

Велику серію подібних знахідок виявлено в матеріалах багатошарової стоянки 

Пролом ІІ з кримського осередку неандертальских поселень. Зокрема тут знайдені 

фрагменти трубчастих кісток, частина фаланги сайгака та ікло жеребця, що мають на 

своїй поверхні навмисні нарізки-гравіювання. Система розташування нарізок – паралельна 

і віялоподібна. Виявлені матеріали можуть бути інтерпретовані як неутилітарні об’єкти, 

або ж як об’єкти «мобільного мистецтва». Вагому частину знахідок з Пролому ІІ 

складають фрагменти природних барвників червоного, коричневого та жовтого кольорів. 

Частина з них має сліди розколювання, оббивки та ретушування, а також інтенсивно 

залощені ділянки, що могли з’явитися внаслідок використання в якості так званих 

«олівців», відомих на інших неандертальських стоянках. Отримані дані додають нову 

інформацію до загального фонду свідчень про символічні практики пізніх неандертальців 

Східної Європи. 

 

Тарас Ткачук 

ЗНАКОВА СИСТЕМА ШИПИНЕЦЬКОЇ ГРУПИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ І ДИНАМІКА ЇЇ РОЗВИТКУ 

За Р. Бартом, структурно-семіотичні дослідження являє собою дві спеціфічні 

операції: розчленування і монтаж. Розчленування об’єкту виконується з метою знайти в 

ньому рухливі елементи, взаємне розташування котрих пропонує якийсь зміст (Барт 1989, 

с. 257). 

Визначення загальних схем розпису, які об’єднують дрібні рухливі елементи в 

систему і отримання цих елементів відноситься до операції розчленування. Він 

складається з декількох етапів. На першому етапі великі керамічні комплекси з Незвиська 

III (515 мальованих посудин, колекція Обласного краєзнавчого музею, Івано-Франківськ), 



Шипинець Б (325 мальованих посудин, колекція Природничого музею, Відень) і Більчі 

Золотої Вертеби I (758 мальованих посудин, колекція Археологічного музею, Краків) за 

типологічним методом були розкладені за типами посуду. 

У певних зонах, утворених схемами розпису посуду, спостерігаються елементи 

(знаки), які при зверненні до нових одиниць тої ж типологічної серії міняються на інші, 

часто зовсім відмінні за графікою знаки. Вилучення цих знаків не порушує структури 

основних схем розписів. Саме ці знаки, їхні характеристики є головним об’єктом 

дослідження. На мальованому посуді поселення першої фази шипинецької групи етапу ВII 

Незвиська III виявлено 144 знаків. На мальованому посуді епонімного поселення другої 

фази шипинецької групи середини етапу СI отримано 363 знаків. На мальованому посуді з 

печери Більче Золота Вертеба, яка належить до кінця етапу СI маємо 1139 знаків. 

Діахронний аналіз використання знаків шипинецької групи і співідношення 

загальної кількості знаків до мальованого посуду показує, що воно не однакове у часі. На 

етапі ВII, коли шипинецька група була досить експасивна, ії впливи розповсюдилися по 

Середньому Подністров’ї, Середньому Побужжі і на Горині (Бодаки), на посуді з 

Незвиська III малювали небагато знаків (середнє арифметичне знаків до мальованого 

посуду - 0.3). На етапі СI спостерігається стабілізація шипинецької групи. В цей час 

кількість знаків по відношенню до мальованого посуду збільшується (середнє 

арифметичне знаків до мальованого посуду складає 1.1). Наприкінці етапу СI шипинецька 

група переживає кризу. Кількість її поселень зменшується. Під дією експансії бадразької 

групи зникає шипинецько- петренська контактна зона на Буковині, заселяється печера 

Вертеба, яку, можливо, використовували як сховище. В цей час середнє арифметичне 

знаків до мальованого посуду максимальне - 1.5. 

 

Тетяна Гошко 

ЗАКРІПЛЕННЯ РОЗПИСІВ НА КЕРАМІЦІ З ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЛЯ 

Мальовану кераміку трипільської культури, включно з технологією її виготовлення 

досліджують вже понад століття. За цей час  вивчено рецептуру і властивості глиняної 

маси, мінерали для отримання ангобів. Так, було встановлено, що чорну фарбу 

отримували з оксидів марганцю, червону з вохри або гематиту, темно-буру – з болотяної 

руди, а білу – з тальку або крейди. У складі фарб орнаментів виявлені органічні білкові і 

вуглеводні сполуки, які використовували як сполучні матеріали для мінеральних 

барвників.  

Мальовану кераміку «культури А», до якої віднесено епонімне поселення біля 

с. Трипілля, вивчала у 20-ті роки ХХ ст. В. Козловська. Тоді  були проведені  перші 

аналізи хімічного складу фрагментів кераміки. Стосовно досліджень мальованої кераміки 

власне з епонімної пам'ятки – поселення Трипілля, то відомо лише одне дослідження 

І. П. Kраснікова, проведене в 30-і роки минулого століття.  

Під час археологічної практики студентів Київського університету ім. Б. Грінченка 

на поселенні Трипілля у 2018 р. було знайдено велику кількість фрагментів мальованих 

посудин різної форми й розмірів. Розписи виконані темно коричневим та темно червоним 

пігментами, інколи із чорним контуром. 

Припущення, що цю кераміку виготовляли на місці (воно ґрунтувалося як на 

кількості знахідок, так і на наявності виробів великих розмірів), підтвердилося аналізами 

місцевої глини й керамічного тіста та червоного пігменту. Експериментально було 

встановлено, що темно-червоний пігмент міг бути виготовлений із залізистих конкрецій, 



які трапляються у місцевій білій (мергелистій) глині. Нанесений з використанням цього 

пігменту декор закріплювали на посудинах, виготовлених з тієї ж мергелистої глини під 

час випалювання.  

Серед знайдених фрагментів мальованого посуду є такі, що виготовлені зі змішаної 

глини. На них нанесено біхромний розпис – темно червоний із чорним контуром, 

накладеним на краї темно червоного. Під мікроскопом видно, що часточки чорного 

пігменту наче склеєні й часом відшаровуються від поверхні пластичними лусочками. 

Результат рентгенофлуоресцентного аналізу викликав сумніви щодо використання 

болотних руд (за висновками І. П. Краснікова) для чорного пігменту. 

Проведене дослідження у лабораторії Київського НДІ судових експертиз 

Міністерства Юстиції України з використанням сучасного обладнання надало можливість 

встановити склад чорного пігменту та сполучні матеріали рослинного походження, 

використані для його закріплення.  

Використання віднайденого пігменту та сполучних матеріалів успішно перевірено 

експериментальним шляхом під час експедиції 2019 р. на випалених зразках у 

двоярусному горні, спорудженому в с. Халеп’я за трипільськими прототипами. 

 

Яна Яковишина 

ЕЛЕМЕНТИ ОРНАМЕНТУ НА ПОСУДІ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ ГРУПИ ТРИПІЛЛЯ 

База даних керамічного мальованого посуду заліщицької групи достатньо 

презентабельна. Пам’ятки досліджені в різні роки (останні 150) із застосуванням різних 

методик розкопок і вивчення археологічних матеріалів, що ускладнює аналіз. Зібрано 

опубліковані матеріали, а також опрацьовано фондові колекції різних музеїв та установ. 

Залучені матеріали походять із восьми поселень, серед них як презентабельні колекції, так 

і поодинокі знахідки. Це такі пам’ятки: Заліщики, Бучач, Городниця над Дністром, 

Блищанка ІІ, Більче-Золоте (Парк І), Більшівці, а також кілька фрагментів і цілих посудин 

із Капустинців, Вигнанки. 

Розглядаючи орнаментальні композиції, ми розділяємо їх на мотиви, які складаються 

з елементів. Ми зупинимося на аналізі найнижчої ланки побудови орнаменту – елементі. 

Спробуємо простежити закономірності в його використанні на кераміці заліщицьких 

пам’яток. 

Для заліщицьких розписів виокремлено 57 основних елементів, які використовують 

при побудові орнаменту. Найвживаніші елементи – незаповнені кола, овали, спіралі, 

краплеподібні й дугоподібні фігури. Такі елементи заліщицького орнаменту, як овали та 

незаповнені кола трапляються на багатьох трипільських пам’ятках. Окрім того, вони 

простежуються на кераміці протягом кількох етапів існування культури. Більшість 

орнаментів утворено за допомогою смуг, заповнених тонкими лініями, що властиво 

заліщицькому розпису. Для кераміки з поселень Заліщики, Бучач, Більче-Золоте (Парк І) 

притаманні такі елементи, як кола, овали, спіралі в танґентах, краплеподібні й дугоподібні 

фігури. Спіралі та волюти, властиві і для ранішого часу – ВІ, найчастіше спостерігаємо на 

кераміці Більшівців та Блищанки ІІ. Орнаменти, сформовані такими елементами, інколи 

займають майже всю зовнішню поверхню посудин та не відрізняються строгістю й 

геометричністю побудови. Побудовані ритмічною повторюваністю фігур (спіралей і 

волют), вони часто вкривають всю поверхню посудини й можуть не мати розбиття на чіткі 

пояси. Такий розпис характеризує етап ВІ, а не ВІ–ВІІ. Щодо колористики, то вона також 

відрізняється. У композиціях, описаних вище, переважає поєднання білої та темно-



коричневої (чорної) фарби (а на заліщицьких пам’ятках (Заліщики, Бучач, Більче-Золоте 

(Парк І)) помітне явне переважання червоної з білою і поліхромних розписів із 

додаванням чорної). У розписах посудин Більшівців, Блищанки ІІ та частково Заліщик 

серед типового керамічного начиння трапляються ці архаїчні риси. Наявність такого 

посуду демонструє як орнаментація, властива для етапу ВІ, поступово видозмінюється чи 

заміщується заліщицькими зразками орнаменту етапу ВІ–ВІІ. 

 

Наталія Бурдо 

СИМВОЛІКА ОРНАМЕНТАЦІЇ ТА ЗНАКОВА СИСТЕМА КЕРАМІЧНИХ 

ПРЯСЕЛ ПІЗНЬОГО ТРИПІЛЛЯ 

На пізньому етапі трипільської культури, у другій половині IV тис. до н. е., 

з’являється нова категорія орнаментованих виробів – керамічні прясельця. Систематизація 

наявних відомостей та проведене на їх підставі дослідження пов’язаної з ними знакової 

системи дало наступні результати. З 677 керамічних прясел, виявлених за роки розкопок 

на 51 пам'ятці Трипілля СII, – лише 15% орнаментовано. У декорі прясел присутні дві 

основні орнаментальні схеми – радіальна та кільцева.   

Зафіксовано 40 прясел з піктограмами, у яких у різних сполученнях застосовано 10 

основних знаків: «рослина/дерево», «оранта», «рогулька», хрест, зигзаг, крапка, коло з 

крапкою в центрі, тварина, «лабрис», «змія». Зафіксовані різні варіанти поєднання знаків. 

«Рослин» може бути від 1 до 4, вони зображені разом з твариною, зигзагом, «орантою». 

«Оранта» також сполучена із знаками зигзагу, хреста, «змії». Зигзаг зображений разом з 

«орантою», «рослиною», групами ямок. «Тварина» поєднується з чотирма «рослинами», а 

розміщено її в коло з крапок. «Лабріс» на половинці пряслиця зображений разом з 

хрестом, трьома рисками і «рослиною». 

За характером знаків умовно виділено девять типів піктограм: I – невизначені 

лінійні знаки; II – знаки у формі неправильної форми хреста – «рогульки», або хреста. 

Одна, три або чотири «рогульки» розташовані по радіальної схемою. «Рогульки» можна 

трактувати як рослинні символи, і як знак «Оранти» - антропоморфної фігури з піднятими 

в молитовному жесті руками; III – з одним знаком «рослина», що росте на центру до країв; 

IV – з двома знаками «рослина»; V – чотири хрестоподібно розміщені рослини; VI – з 

профільними фігурками тварин; VII – серії ямок або наколів; VIII – зі знаком, умовно 

позначених назвою «оранта»; IX – знаки зигзага.  

Знакова система на прясельцях мала унікальні знаки, представлені, перш за все у 

піктографічних зображеннях. Вона існувала паралельно із знаковою системою в 

орнаментації посуду. Її можна розглядати як певну новацію фінального етапу Трипілля.  

 

Дмитро Вертелецький, Андрій Гавінський,  

Наталія Білас, Малґожата Рибіцька 

РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОВЕДЕНИХ ВЛІТКУ 

2019 Р. НА БАГАТОШАРОВОМУ ПОСЕЛЕННІ ВИННИКИ - ГОРА ЖУПАН 

 

Андрій Гавінський 



МОТИВ ВОДИ В КУЛЬТУРІ ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ 

 

Kamil Adamczak, Łukasz Kowalski, Jolanta Małecka-Kukawka 

MOTYW PODWÓJNYCH KÓŁ NA CERAMICE KULTURY PUCHARÓW 

LEJKOWATYCH NA ZIEMIACH POLSKICH: CHRONOLOGIA – POCHODZENIE – 

SYMBOLIKA 

Zdobnictwo naczyń kultury pucharów lejkowatych (KPL) na ziemiach polskich jest silnie 

skonwencjonalizowane. Dominują w nim wątki budowane z powtarzalnych elementów, 

wykonywanych odciskami stempla, rzadziej sznura skręcanego lub plecionego. Czytelne jest 

również stosowanie ornamentyki plastycznej lub nacinania. Relatywnie rzadko stosowane 

rozwiązania zdobnicze na naczyniach ceramicznych pozwalają na śledzenie relacji 

interkulturowych, czy identyfikowanie selektywności treści kulturowych, które były 

przejmowane przez lokalne ugrupowania i następnie powielane w zdobnictwie/oznaczaniu 

naczyń przez miejscowych garncarzy. W KPL na ziemiach polskich do takiej kategorii 

zdobnictwa zaliczają się wątki płaszczyznowe, pokrywające niemal całą powierzchnię naczynia. 

To zjawisko jest szeroko dyskutowane w literaturze przedmiotu.  Wydaje się, że podobne walory 

interpretacyjne można nadać motywowi podwójnych kół, który jest nielicznie udokumentowany 

dla naczyń ceramicznych KPL z ziem polskich. 

Celem referatu jest prezentacja zebranych przykładów motywu podwójnych kół na 

ceramice KPL z ziem polskich, które zostały przez nas poddane analizie przestrzennej, 

chronologicznej i kontekstualnej. Ta ostatnia uwzględnia umiejscowienie ornamentu na 

naczyniach, a także określenie ich typu oraz miejsca depozycji. Pojawienie się tego typu 

rozwiązań zdobniczych na ziemiach polskich można synchronizować z okresem szerzenia się w 

Europie środkowej wzorców kultury badeńskiej. W referacie podejmujemy próbę umocowania 

ornamentu podwójnych kół w kontekście treści kulturowych i zmian, które towarzyszyły 

procesowi badenizacji. Uważamy, że takie podejście badawcze otwiera możliwości 

interpretacyjne symboliki tego rzadko spotykanego ornamentu. 

 

Віктор Клочко 

ПОЧАТОК МЕТАЛУРГІЇ РАННЬОЇ БРОНЗИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ 

УКРАЇНІ 

Проблему початку бронзової доби у Центрально-Східній Європі більшість 

дослідників історії металургії регіону уявляють як появу виробів близькосхідного 

походження з перших штучних сплавів, якими, спираючись на теорію Є. М. Черниха 

(Chernykh 1992), миш’якові бронзи (As-bronzes) наприкінці IV – початку III тис. до н. е. 

Проте, аналіз нових знахідок металевих виробів доби енеоліту на території 

Правобережної України вимальовує нам більш складну картину: 

Виявилось, що підвищений зміст миш’яку фіксується вже у деяких виробах 

періоду Трипілля ВІІ – СІ. Це так звані «природні бронзи», які вказують на початок 

розробки карпатських покладів поліметалевих руд та початок відпрацювання навичок 

виготовлення штучних сплавів міді. 

Наприкінці періоду СІ – початку СІІ на правобережну Україну, в результаті 

міграцій груп населення з Центральної Європи потрапляють пласкі сокири (тесла, мотики) 

типів Vinča-Altheim та Remedello – Bytyń, деякі з них виготовлені з олов’яно-миш’якових 

та олов’яних бронз (Sn + As, Sn - bronzes).  



У той же час в басейні Дністра, в результаті чи то торговельних зав’язків, чи то 

міграцій окремих груп населення зі Східного Середземномор’я потрапляють мечі та 

кинджали середземноморських типі, виготовлені з миш’якової бронзи (As-bronzes) 

Таким чином, наприкінці IV – початку III тис. до н. е. на Правобережній Україні на 

базі місцевої халколітичної металургії східно-балканського типу культури Кукутень-

Трипіллі та принесеними, в результаті міграцій та торговельних зав’язків, західно-

балканськими та східно-середземноморськими технологічними традиціями формується 

карпато-волинський центр металургії «вербового листа» культур шнурової кераміки 

(Klochko & Klochko 2013), з його оригінальним набором видів та типів металевих виробів 

та традицією використання відносно чистої металургійної міді поряд з миш’яковими (As-

bronzes), олов’яними (Sn - bronzes) та олов’яно-миш’яковими бронзами (Sn + As - bronzes). 

 

Віталій Отрощенко 

ОБРАЗ І ЗНАК У КОНТЕКСТІ СТЕПОВИХ КУЛЬТУР ДОБИ БРОНЗИ: 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

Після мистецьких  злетів діб енеоліту – ранньої бронзи (архітектура поселень та 

пластика малих форм у трипільців, монументальна скульптура населення ямної спільноти) 

можна говорити про період творчого аскетизму впродовж ІІ тис. до н. е., коли фіксується 

певний занепад як мистецтва малих форм, так і монументальної скульптури (порівняно зі 

здобутками ІV-ІІІ тис. до Хр.). Митці ніби втрачають інтерес до людини та її оточення як 

об’єктів образного втілення. Увага зосереджується на декоративному, часом вишуканому 

й витонченому оздобленні посуду, зброї, фурнітури одягу, ритуальних, а то й просто 

побутових речей. На зміну конкретному образу приходить знак, що порушує ритм 

орнаменту чи вивірену конструкцію споруди. Така ситуація за доби бронзи була показова 

не лише для земель  України, а й для пізньопервісного мистецтва Європи загалом. 

Можливо,  давалася взнаки відносна віддаленість від осередків цивілізації, де у ІІ тис. до 

н. е. спостерігається бурхливий розвиток образотворчого мистецтва. 

Одним із наслідків свідомого чи підсвідомого відходу від образотворчості стало 

напрацювання знакової системи у скотарських племен доби бронзи (3200/3100 – 900 р. до 

РХ). Відтворення знаків не вимагало додаткових мистецьких навичок і було доступне 

практично кожному члену тієї чи іншої громади з одного боку, а з іншого, як твердять 

адепти езотеричних наук, знак є потужним інструментом впливу, що безвідмовно діє на 

підсвідомість будь-якої людини (Новых 2016, с. 281). На наших землях на важливість 

знаків та їхній зв’язок зі стилем звернув увагу праправнук Катерини другої та Г. Орлова, 

голова Археологічної комісії граф О. Бобринський: «… на бесчисленных предметах, 

добытых раскопками по всей Европе, повсюду встречаются знаки …; часто некоторые из 

этих знаков представлены в менее стилизованной форме и тогда они приближаются к 

фигурным их прообразам, к  птице сидящей, стоящей и летящей, к парным птицам, ко 

гнезду и змеям. Есть еще и другие знаки, представляющие крыши, хижины, двери, 

ящерицы и т. п., разбор коих выходит из пределов нашей заметки и должен служить 

предметом специального изследования» (Бобринский, Смела 1904, т. III, с. 39, фиг. 8). 

Накопичення, класифікація та аналіз знаків доби бронзи триває вже понад 100 

років. Окремим напрямком досліджень стає семантика знаків, що періодично 

повторюються та вплітаються в орнаментальні схеми, декорованих артефактів. 

Віднайдення образів, завуальованих у рядках знаків, завдання складне, але досяжне, 

принаймні на гіпотетичному рівні. Підхід, позначений О. Бобринським лишається 



перспективним і нині. Про досягнуті результати та поточні проблеми піде мова в 

заявленій доповіді. 

 

Сергей Агульников 

К ОБРАЗУ БЕЛОЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕГО ПОДНЕСТРОВЬЯ И 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образ культурно-исторического образования, каким является Белозерская 

культура, в какой-то мере является собирательным. На протяжении длительного времени 

ее отождествляли с предшественниками древних киммерийцев, с заключительными 

этапами Срубной или же Сабатиновской культуры. На самом деле, феномен Белозерской 

культуры в том, что это самостоятельное культурное образование, сложившееся в 

Причерноморье в результате кризиса ряда позднебронзовых культур периода финальной 

бронзы в связи с экономическими и климатическими изменениями в Юго-восточной 

Европе. Немаловажным моментом в сложении Белозерской культуры является 

наметившийся переход от Эпохи Бронзы к Раннему Железному веку, по сути, процессу 

мирового значения. В Днестровско-Прутско-Дунайских областях первые археологические 

памятники, датированные в дальнейшем белозерским временем, были раскопаны 

супругами И. Я. и Л. П. Стемпковскими на Левобережье Нижнего Днестра. Это были три 

кургана с основными погребениями белозерского типа: курган 193 у г. Тирасполь, курган 

205 у с. Суклея и курган 250 у с. Парканы (Фабрициус 1951, с. 20, 27, 39, 47; Дергачев 

1973, с. 47-49). 

К этому же этапу можно отнести открытие в 1931 г. в результате земляных работ 

на Днестровском Левобережье (территория колхоза «Красный Маяк», Красноокнянский р-

н, Одесская обл., Украина) находку бронзолитейной мастерской (Кривцова-Гракова 1955, 

с. 122, 134, рис. 30; 136), ряд изделий из которой был датирован поздним сабатиновским 

этапом срубной культуры. Впоследствии часть предметов Красномаяцкой мастерской 

была отнесена к переходному периоду от сабатиновской к белозерской культуре (Лесков 

1975, с. 32-44).  

В 50-е годы ХХ в. у с. Соколень Ново-Анненского р-на (совр. р-н Анений-Ной, 

Республика Молдова) был найден клад бронзовых изделий позднесабатиновского-

раннебелозерского времени (Дергачев 1975, с. 18-19).  

Наиболее весомым вкладом в изучение белозерских древностей региона явились 

работы А.И. Мелюковой в Нижнем Поднестровье в 50-60-х гг. ХХ в. Особую важность 

представляли исследования многослойного поселения у с. Тудорово (совр. Тудора, р-н 

Штефан-Вода, Республика Молдова), где были раскопаны 4 жилых и многочисленные 

хозяйственные комплексы конца II тыс. до н.э. (Мелюкова 1961, с. 113-124). Помимо 

этого были проведены крупномасштабные археологические разведки в низовьях Днестра, 

в том числе была раскопана курганная группа у с. Олонешты (совр. Олэнешть, р-н 

Штефан-Вода, Республика Молдова), где были раскопаны как основные, так и впускные 

погребения Белозерской культуры, сопровождающиеся керамикой и инвентарем, 

сходными с материалами поселения у с. Тудорово (Мелюкова 1962, с. 30-37).  

Керамический материал белозерского времени также был получен в результате 

раскопок Черняховско-Сарматской археологической экспедицией под руководством 

Э. А. Рикмана многослойных поселений Кошница (Григориопольский р-н, Республика 

Молдова), Балабанешты и Кобуска - Веке (совр. Р-н Криулень, Республика Молдова) на 

правом и левом берегах Днестра (Дергачев 1973, с. 98). На многослойном городище 



Калфа, в нижнем течении реки Бык у впадении ее в Днестр (р-н Анений Ной, Республика 

Молдова), экспедицией под руководством Г.Ф. Чеботаренко были открыты жилые 

сооружения с материалами сабатиновско-белозерского времени. Там же, на территории 

поселения, был открыт и могильник, где, наряду с погребениями культуры 

многоваликовой керамики, исследованы захоронения белозерской культуры (Чеботаренко 

1965, с. 101-108; он же 1973, с. 90). Рассматривая материалы Тудоровского поселения и 

курганных погребений из окрестностей Олэнешть, А. И. Мелюкова впервые выделила 

памятники белозерского этапа для территории Пруто-Днестровского междуречья 

(Мелюкова 1961, с. 113-124). По аналогиям с материалами поселений Ушкалка-II и 

Бабино-V на Нижнем Днепре она отнесла Тудоровское поселение к белозерскому этапу 

срубной культуры, синхронизировав его с памятниками фракийского гальштата типа 

Кишинэу-Корлэтень (Мелюкова 1961, с. 124). Археологические исследования на Нижнем 

Днестре позволили А.И. Мелюковой указать на локальные отличия данной группы 

памятников от одновременных им в Нижнем Поднепровье, что проявилось в большом 

количестве т.н. фракийского импорта. Белозерская культура выделяется в виде 

позднейшего этапа Срубной культуры. Поселения сабатиновского этапа, отнесенные 

первоначально к позднейшему предскифскому периоду, являются более ранними по 

сравнению с поселениями белозерского этапа. 

Археологические памятники с лощеной тонкостенной керамикой из Северо-

Западного Причерноморья не имели ничего общего со срубными памятниками Нижней 

Волги и Восточной Украины, а были синхронны культурам раннего фракийского 

гальштата Юго-Восточной Европы. Предпринята попытка датировать Белозерский этап 

концом IX-VIII вв. до н.э. (Мелюкова 1961, с. 123). 

На основании материалов раскопок белозерского поселения в Нижнем 

Поднестровье у с.Тудорово (совр. Тудора) в научный оборот был введен термин 

«белозерско-тудоровские» памятники. Своеобразие материалов белозерских памятников, 

открытых на Левобережье Нижнего Днестра, и их определенное отличие от более 

восточных, послужило образованию нового термина «тудоровский» или «белозерско-

тудоровский» тип для обозначения памятников белозерского времени Северо-Западного 

Причерноморья, который был впервые предложен И.Т. Черняковым. Данная 

терминология возникла в процессе выделения в Северо-Западном Причерноморье 

памятников сабатиновской культуры, не имеющей прямой генетической связи со Срубной 

культурой Днепровского Левобережья. Автор отмечает, что на финальной фазе данной 

культуры появляются памятники, объединенные под общим названием «белозерско-

тудоровские» (Черняков 1975, с. 23). 

В совместной работе И. Т. Черняков и В. П. Ванчугов предприняли попытку 

выделения белозерских древностей Дунай-Днестровского междуречья в самостоятельную 

культуру, специфичную для Юго-Западного региона (Ванчугов, Черняков 1984, с. 5-24). 

Основными аргументами для выделения белозерской культуры являлись следующие: 1 – 

территория распространения от Дуная до Приазовья, включая и степной Крым; 2 – общие 

черты материальной культуры, проявляющиеся в домостроительстве, керамическом 

комплексе, типах металлических изделий; 3 – устойчивый погребальный обряд со 

скорченным на боку трупоположением и характерной южной ориентировкой; 4 – единая 

хронология в пределах конца XII – начала XI в. до н.э. Исследования памятников 

Белозерской культуры активно на Нижнем Днестре активно продолжились в 80-е годы 

XX ст. В 1982 г. в составе курганного могильника у с. Глинное (совр. Хлиная, р-н 

Слобозия, Республика Молдова) Слободзейская археологическая экспедиция АН МССР 

под руководством Е. В. Ярового раскопала курган с основным погребением белозерской 

культуры (Яровой 1984, с. 417-418; Яровий, Агульнiков 1995, с. 22-27). 



Дубоссарская новостроечная экспедиция АН МССР под руководством Н.А. 

Кетрару в 1981 г. исследовала курган белозерской культуры у с. Погребя (совр. Похребя, 

р-н Дубэсарь, Республика Молдова) (Агульников, Кетрару, 1992, с. 139-141). Этой же 

экспедицией были проведены разведочные раскопки на поселении белозерской культуры 

Погребя-III (Агульников, Хахеу 1989, с. 127-137). 

В 1985 г. Средневековой разведочной экспедицией АН МССР, руководимой 

Е. О. Клочко и Г.Ф. Чеботаренко, производились раскопки на белозерском поселении 

Чобручи (совр. Чобурчиу, р-н Штефан-Вода, Республика Молдова) в Нижнем 

Поднестровье. В результате этих работ был исследовано углубленное жилище и 

хозяйственные сооружения, найдена керамика, изделия из металла, кости (Агульников, 

Чеботаренко 1990, с. 90-98).  

Компактный, но достаточно показательный для Белозерской культуры могильник 

был исследован у с. Хаджиллар (р-н Штефан-Водэ, Республика Молдова) Суворовской 

новостроечной археологической экспедиции ИАЭ АН РМ. В составе могильника имелись 

2 кургана с основными белозерскими захоронениями и впускные (в курган ямной 

культуры) погребения белозерского времени. Выделяется основное погребение 3 кургана 

1, совершенное в погребальной камере сложной конструкции, больших размеров, 

сопровождающееся богатым инвентарем – изделиями из железа, бронзы, золота, кости 

(Агульников, Курчатов 1994, с. 4-7; Агульников и др. 2001, с. 95-114). 

В целом памятники Белозерской культуры Нижнего Поднестровья граничили с 

раннегальштатскими группами Кишинэу-Корлэтень и Гава-Голиграды, при этом в 

контактной зоне выделялись такие культурные образования раннегальштатского типа как 

памятники Балтской группы (Ванчугов 1983, с. 88-101) и Холеркань-Ханска (Levitki 1994, 

1996). В свою очередь, памятники Балтского типа являлись связующим звеном с 

Чернолесской культурой и рядом культур периода финальной бронзы-раннего железного 

века на территории Западно-Подольской возвышенности на рубеже XI-X вв. до н.э.  

Все вышеперечисленные культурные признаки и многокомпонентность 

материальной культуры, в которую влились как восточные культуры Северного Кавказа и 

Степей Поволжья, так и гальштатская составляющая Нижнедунайских и Восточно-

Карпатских древностей, в сумме определили возникновение и существование данного 

культурного образования. В окончательно сложившимся образе Белозерской культуры мы 

можем видеть как раннефракийские (гальштатские) черты, так и культурное наследие 

Великой Степи с ее срубно-сабатиновскими компонентами. Располагаясь на пограничье 

между Востоком и Западом, белозерские племена Нижнего Поднестровья сыграли 

немаловажную роль в культурных взаимоотношениях, имевших место в Юго-Восточной 

Европе в XII-X вв. до н. э.  

 

Василь Ільчишин 

БІКОНІЧНІ КУБКИ (ЧАРКИ) В КОНТЕКСТІ КЕРАМІЧНИХ ТРАДИЦІЙ 

ВИСОЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Евеліна Кравченко 

ПРО ОКРЕМИЙ ТИП ЗНАКІВ НА КЕРАМІЦІ УЧ-БАША 



Керамічний комплекс поселення Уч-Баш (кін. XII – початок VII ст. до н. е.) має 

різноманітний декор. Орнаментація на кераміці представлена різними методами 

декорування – канельованими, врізними або продавленими лініями, смугами, утвореними 

різними фігурними штампами, а також різноманітними наліпами. Більша частина як 

«негативів» так і «позитивів» є частиною композицій, що утворюють мотив орнамента.  

Але є низка зображень, які не входять у ці композиції, існуючи окремо навіть на 

орнаментованих посудинах. 

Це традиційний набір солярних символів – хрести, свастики, антропоморфи, а 

також кілька зображень у вигляді перевернутої лунниці із відростком посередині або 

пташиної лапи. Про ці зображення і йтиметься у доповіді. 

 

Katarzyna Trybała-Zawiślak 

LEŚNOSTEPOWE WZORCE CERAMICZNE Z WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA I 

ICH NAŚLADOWNICTWA NA TERENIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI 

 

Сергій Тараненко, Всеволод Івакін, Дмитро Пефтіць 

ПЕЧЕРСЬКЕ-1 – НОВА ПАМ’ЯТКА ПІВНІЧНОГО АРЕАЛУ 

ЧОРНОЛІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Археологічні дослідження на території Києво-Печерської лаври тривають понад 

століття. Вона (зараз – територія Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника) є складною багатошаровою пам’яткою, до складу якої входять об’єкти різної 

культурно-хронологічної приналежності (від енеоліту до новітнього часу), різнобічного 

функціонального призначення (сакральні, побутові, виробничі, оборонні, інженерно-

технічні тощо). 

Під час розкопок на території церкви Спаса на Берестові у 2018-2019 рр. було 

відкрите поселення пізнього етапу чорноліської культури, яке отримало назву Печерське-

1. Датування пам’ятки ІХ ст. до н.е. завдяки знахідці вісімкоподібної бляшки, першої для 

чорноліських комплексів Київщини. Її доволі північне місцезнаходження підтверджує 

гіпотезу щодо місцевого виробництва таких прикрас, одним з центрів якого була саме 

Середня Наддніпрянщина.  

Керамічний комплекс поселення підтверджує висновки про місцевий характер 

розвитку кераміки північного ареалу. Порівняно із іншими групами чорноліської культури 

процес гальштатизації слабше відобразився на її формуванні. Столовий посуд 

представлений переважно місцевими формами посудин, орнамент яких більш простий та 

традиційний. Підтвердженням цієї тези є відсутність серед знахідок з Печерського-1, які і 

з інших пам’яток північного ареалу, зразків канельованої кераміки. У той же час набір 

типів, особливості орнаментації, попри певні регіональні особливості, свідчать на користь 

гомогенного характеру чорноліського керамічного комплексу на всьому просторі 

поширення культури. 

 

Юрій Болтрик 



КУЛЬТУРНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ЛИТОЇ МОГИЛИ (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

МАРКЕРІВ) 

Досліджені влітку 2019 р. вже вчетверте залишки Литої Могили дали знахідки двох 

електрових платівок з геометричним орнаментом, які змушують шукати відповідь хто ж 

збудував знаменитий курган. Вже понад 250 років курган, звідки походить знаменитий 

Мельгунівський скарб, вважають збудованим скіфами. Від часу його перших розкопок 

починають відлік всієї польової археології в межах Російської імперії і скіфології зокрема.  

Курган, зведений на вододілі між верхів’ями річок Інгулець та Інгул, на шляху, 

відомому в середньовіччі як Чорний, є найближчим сусідом епонімної пам’ятки - 

Чорноліського городища. Навколо Литої Могили на вододілах в межах 20-60 км 

концентруються відомі поховальні пам’ятки: Мартоноша, Защита, Журівка к.406, 

Репяховата Могила, Жаботин к. 524 та інші. Частина з цих пам’яток, як і Лита Могила, під 

насипом мають сліди спаленної дерев’яної конструкції. Єдина відмінність - спалена 

конструкція Литої Могили вирізнялась своїми гігантськими розмірами та надзвичайно 

високою температурою горіння, свідченням чому є велика кількість оплавлених шлаків, 

частина яких була доведена до стану рідини. Традиційно ряд курганів округи Литої 

Могили відносять до часів скіфіської архаїки. В той же час відзначається, що поховальним 

звичаям носіїв Чорноліської культури притаманні, крім ґрунтових інгумацій, і підкурганні 

тілоспалення.  

Останні розкопки Литої Могили переконують, що ніякої пізньої ливарної 

майстерні тут не було і бути не могло. А була дерев’яна споруда, обмазана глиною, в якій 

під час горіння оплавився поховальний інвентар – знайдені краплі золота та кальциновані 

кістки. В той же час, в заповненні котловану розкопаної в 1892 р. В. Ястребовим 

катакомби вдалося знайти два срібні гвіздки від ассирійського палацового табурету 

(залишки Мельгунівського скарбу) та електрові платівки з срібними гвіздками по 

периметру, які, схоже, прикрашали якійсь виріб зі шкіри. Звертає увагу їх орнаментація: 

шість вертикальних паралельних рядів, чотири з яких заповнені циркульним орнаментом, 

а два – зигзагоподібними лініями. Прямі аналогії нам не відомі, але ряди зиґзаґів та кіл 

зустрічаються в декорі артефактів середнього гальштату і на теренах Центральної Європи, 

і в старожитностях Дніпровського Правобережжя.  

Отже складається враження, що Мельгунівський скарб було впущено до верхівки 

насипу кургану, який могли збудувати не скіфи, а їх попередники на цих теренах, етнічну 

приналежність яких ще належить з’ясувати.  

 

Владислав Каплієнко 

ОБРАЗ КІСТЯНИХ ВИРОБІВ БОНДАРИХІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ З 

РОЗКОПОК БАГАТОШАРОВОГО ПОСЕЛЕННЯ ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ 1988-1989 

РОКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

IMAGE OF BONE PRODUCTS OF BONDARIKHIN CULTURE FROM THE 

EXCAVATIONS OF THE MULTILAYERED SETTLEMENT RED WAY-1988-1989 

YEARS OF RESEARCH 

В період з 1988 по 1989 рік Сіверсько-донецькою археологічною експедицією 

Харківського держаного університету імені М. Горького проводились розкопки на 

багатошаровому поселенні (бондарихінської та салтівської культур) та могильнику у 

селищі Червоний Шлях Балаклійського р-ну Харківської обл. А на виробах з кістки, які 

були знайденні як в житлах, так і культурному шарі бондарихінського поселення, дотепер 



ніхто не зосереджував своєї уваги, що й породжує актуальність вище зазначеної теми 

доповіді.  

В об’єктах та культурному шарі бондарихінського поселення пам’ятки Червоний 

Шлях кістяні знаряддя праці зустрічаються частіше, ніж у шарі салтівської культури, а їх 

номенклатура значно ширша. Це, здебільшого, тупці, проколки, тесло-мотижки, долота, 

підвіски-прикраси, наконечники стріл. 

Кістяні знаряддя праці з багатошарової пам’ятки Червоний Шлях на даний момент 

зберігаються в фондах Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна, як й інші матеріали з 

розкопок цієї пам’ятки; також вони були опрацьовані. І загалом ці предмети є важливими 

речами для побудови експозицій та виставок з дослідження поселень бондарихінської 

культури, тому що саме таких артефактів у фондах музею досить небагато. Як ми можемо 

аналізувати, то кістка досить широко в фінальну частину бронзового віку починає 

оброблюватися різними представниками як і в зрубній, так і бондарихінській 

археологічних культур. 

Between 1988 and 1989 excavations were carried out at the Seversky-Donetsk 

archaeological expedition of the M. Gorky Kharkiv State University at the multilayered 

settlement (Bondarikhin and Saltov cultures) and the burial ground in the Krasny Shliakh 

settlement of the Balakliysky district of Kharkiv region. And on the bone products, which were 

also found in the dwellings and the cultural layer of the Bondarikhin settlement, so far no one 

has focused their attention, which gives rise to the relevance of the above topic of this report. 

In the objects and the cultural layer of the Bondarikhin settlement of the Red Way 

monument, bone tools are more common than in the Salt culture layer, and their nomenclature is 

much wider. These are mostly dumbbells, punctures, hoes, chisels, jewelry pendants, 

arrowheads. 

Bone tools from the Red Layer monument, currently stored in the collections of the VN 

Karazin Museum of Archeology, as well as other materials from the excavations of this 

monument, have also been processed. And in general, these objects are important things for the 

construction of exhibitions and exhibitions for the study of the Bondarichin culture settlements, 

because there are quite a few such artifacts in the museum's holdings. As we can analyze, the 

bone is quite widely in the final part of the Bronze Age begins to be treated by various 

representatives in both the comfortable and Bondarikhin archeological cultures. 

 

Ірина Снітко 

СПАДКОЄМНІСТЬ АРХІТЕКТУРНОГО ОБРАЗУ В ДЕРЕВО-ЗЕМЛЯНІЙ 

АРХІТЕКТУРІ: БУДІВЕЛЬНА ТРАДИЦІЯ – СТИЛЬ 

Дана робота базується на одному з аспектів дослідження та візуального 

відновлення давніх споруд. Останнім часом нашу увагу привернули досить масштабні 

результати досліджень Більського городища (Б. А. Шрамко, І. А. Шрамко, С. А. Задніков). 

Результати багаторічних польових робіт потребують осмислення та створення певного 

набору графічних реконструкцій різнопланових об’єктів, що дадуть змогу говорити про 

характер архітектури Більського городища в різні періоди його існування. 

В першу чергу були обрані об’єкти житлової архітектури. Вони є досить 

показовими для відтворення будівельної традиції та загального образу забудови городища 

в певні періоди. 



В процесі роботи над відтворенням об’ємно-просторового рішення  напівземлянок 

виникло багато питань, що були пов’язані з характером використання будівельних 

матеріалів та принципами конструктивних рішень. Всі вони значним чином впливають на 

образ будівлі. 

Зведена в натуральну величину одна з напівземлінок дозволила більш чітко 

окреслити коло питань, що потребують подальшого розгляду. Ступінь збереженості 

житлових будівель скіфського часу досить низька. Ми можемо більш-менш впевнено 

говорити  про ту частину будівлі, що є заглибленою в ґрунт. Все, що знаходилось вище 

рівня денної поверхні, потребує пошуку аналогів. Це досить проблематично у зв’язку з 

характеристика використовуваних будівельних матеріалів. Тим не менш, доцільним 

виявилось звертання до будівельних традицій, що збереглись в тій місцевості (Полтавська 

обл.) до теперішнього часу. Річь йде про зведення хатин-мазанок. Технологія їх 

будівництва дозволяє проводити паралелі з можливими способами використання тих же 

матеріалів ще за скіфських часів. Конструктивне використання дерев’яних елементів має 

певний набір технологічних рішень, що обумовлений характеристиками матеріалу. Те ж 

саме стосується глини та соломи, очерету.  Крім того, загальний образ будівлі за своїм 

силуетом також виходив з доцільності конструктивних рішень, прагнення до забезпечення 

максимального комфорту проживання в певних кліматичних умовах та економії 

матеріалів і ресурсів в ході будівництва. 

Таким чином, співставлення загальних принципів конструктивного рішення 

житлових будівель, зведених з використанням одних й тих самих будівельних матеріалів, 

дозволило простежили формування загального образу та окремих стильових елементів на 

спорудах різних періодів існування. 

 

Любов Клочко 

КОЛО ОБРАЗІВ У ДЕКОРІ ГОЛОВНИХ УБОРІВ ІЗ ПОХОВАННЯ У 

БЕРДЯНСЬКОМУ КУРГАНІ 

1. У центральній могилі Бердянського кургану (с. Нововасилівка Запорізької обл.) 

знайдено велику кількість золотих прикрас. У їх переліку: антропоморфні, зооморфні, 

міфічні (сфінкс і грифон) образи, геометричні візерунки. З маси ювелірних виробів 

виділені комплекти золотих елементів, які, ймовірно, були оздобами жіночих головних 

уборів. Як відомо, останні відігравали основну роль у композиції вбрання, визначаючи 

його семантику.  

2. Для відтворення форми головних уборів застосовано комплексний і 

компаративный аналіз наборів декоративних елементів – золотих пластинок. Вони 

прикрашали убори різного виду: конусоподібні шапочки та покривало. Оздобами однієї 

шапочки були пластинки з антропоморфними образами (прямокутні із заокругленим 

верхнім краєм, на яких подано погрудні «портрети»), трикутники з опуклими 

півкульками, овальні із зображенням хижака котячої породи. Зображення складають 

загальне тло, на якому виразно звучить ідея «життя та відродження». 

3. Ще один убір – також конічна шапочка, форму якої підкреслюють горизонтальні 

ряди пластинок із зображенням хижаків та трикутники. Все це є символами культи 

плодючості – у широкому сенсі.  

4. Декор покривала: прямокутні пластинки зі «сценою братання». У поєднанні з 

іншими прикрасами наративний сюжет набирає символічного значення. Його можна 

розкрити, зіставивши образи на аплікаціях з «розповідною» композицією, представленою 



на пластині з кургану поблизу с. Сахновка (Черкаська обл.). На сахновській пластині 

представлено сцену «божественного шлюбу» і символи богині, яку вшановували скіфи. 

5. У могилі поховано чоловіка, який посідав високе місце у суспільстві, а 

реконструйовані убори – жіночі. Конусоподібні убори у багатьох народів пов’язані зі 

шлюбними церемоніями. Поховальний та шлюбний обряди семантично споріднені, 

оскільки пов’язані з уявленнями переходу з одного світу до іншого. Сакральні убори, 

можливо, були своєрідними свідченнями присутності нареченої (чи наречених) при 

похованні чоловіка. 

 

Марина Русяєва  

ОБРАЗ СИРЕНИ В ЗОЛОТАРСТВІ ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я  

V-IV СТ. ДО Н. Е. 

Сирени – це морські німфи з тілом птаха і головою або тулубом дівчини. Згідно з 

найранішими згадками про сирен в «Одіссеї» Гомера, вони жили на квітучому лузі, що був 

оточений купами кісток тліючих людей (Homer, Od. XII, 75). Пташину зовнішність сирен 

пов’язують з Деметрою і Корою Персефоною (Eurip., Hel. 168) або Афродитою (Apoll. 

Rhod. Arg. IV. 896). Сирен також вважали богинями музики, які співали та оплакували 

померлих на похоронах (Alkman. Parteneion, fr. 1). Серед епіклез сирен відоме Parthenope, 

яка включає слово parthenos – діва. Отже вони могли служити захисницями дівчат, які 

померли до заміжжя, а також виконувати аналогічну роль і щодо юнаків. Важливою з 

огляду на вище сказане є символіка квітучого лугу, який був пов’язаний або з 

безперервним циклом створення і розпаду, або утворював весільне ложе в міфології і 

символізував родюче подружжя. 

Гомер не описує зовнішність сирен, проте у давньоеллінському мистецтві їх форма 

була навіяна ближньосхідними та єгипетськими прототипами (зокрема, ба-птах). У 

вазопису, дрібній і монументальній пластиці Еллади сирена – це міксантропічна істота, яка 

поступово втрачає свою зооморфну сутність. 

У цій доповіді пропонується сконцентрувати увагу на високохудожніх та ремісничіх 

ювелірних виробах із зображенням сирени із курганів боспорської і скіфської еліти і 

представити їх в контексті загального розвитку еллінського мистецтва періоду класики і 

художньої традиції Боспору. Пошук аналогій і витоків призводить до зіставлення образу 

сирени з описами давніх авторів, тексти яких безперечно впливали як на становлення 

іконографії цього міфологічного персонажу, так і на його іконологію. 

 

Олена Фіалко 

СИМВОЛІКА ЗБРОЇ В ПОХОВАННЯХ СКІФСЬКИХ АМАЗОНОК 

Поховальний обряд кочовиків доби раннього заліза мав стійкі традиції і усталені 

риси. Це стосується і речового супроводу, який мав виразні гендерні ознаки. Окрім 

обов'язкових елементів (пов'язаних, приміром, з напутньої їжею), чоловікам покладалася 

зброя і кінська амуніція, жінкам - прикраси, предмети туалету і характерні знаряддя праці 

(перш за все, веретена). В якості символічного доповнення виступають речі, що маркували 

поховання можновладців або ж воєначальників – казан, гривна, прикраси чи оздоби з 

дорогоцінних металів. Зовсім інакшим був реманент скіфських амазонок, до складу якого, 

окрім притаманного жінкам набору речей, входили різні типи зброї.  



В похованнях амазонок зустрічаються комплекти зброї або окремі знахідки, 

особливо це стосується стріл. При цьому жорстких правил та норм комплектації набору 

амуніції не існувало (втім, це стосується і речового супроводу чоловічих поховань). 

Що до призначення зброї в похованнях скіфських жінок, і особливо поодиноких 

вістер стріл, вже давно точиться млява дискусія. Існує щонайменше сім версій символіки 

цих артефактів.  

Навіть побіжний розгляд аргументації кожної з версій та порівняння із усталеними 

поглядами на смислове навантаження зброї, що міститься в поховальних комплексах 

чоловіків, дозволяє стверджувати, що в скіфському суспільстві жінки використовували 

зброю за її прямим призначенням. І саме через це вона, зазвичай, потрапляла в поховання 

войовничих жінок - амазонок.  

 

Наталія Білас, Віталій Конопля 

ПІЗНЬОЛАТЕНСЬКІ КЕЛЬТИ НАДБУЖАНЩИНИ: ТИПОЛОГІЯ ТА 

КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

 

Jan Schuster 

ROMAN VESSELS AS OF ITEMS OF POLITICS AND AS SYMBOLS OF 

WEALTH AND POWER IN THE GERMANIC WORLD. TWO EXAMPLES ‒ SILVER 

CUPS AND BRONZE KETTLES WITH DEPICTIONS OF SUEBI 

From the time around the turn of the eras Roman and Romano-Celtic metal vessels begin 

to appear in Germanic graves. They are interpreted as an presentation of high status of the 

deceased. Among such vessels silver cups played a very important role. Being „imported“ 

mainly as gifts in negotiations in the time of Augustus and Tiberius the are impressions of a 

changed way of Roman way of politics on one hand. On the other hand, the use of such vessels 

until the late 2nd c. AD and the fact that they often appear as fragments shows that they were 

intergrated in the local system of symbols of power (of males). 

A very sophisticared form of Roman bronze vessels are kettles with the depictions of 

Suebi, known from three late 2nd century graves in Central Europe. They are impressions of the 

events connected with the Marcomannic wars and their wide-ranged results and might be 

interpretated as presents for high-ranking Barbarian rulers. 

 

Ярослав Онищук 

СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗВИЧАЮ ПСУВАННЯ РЕЧЕЙ У 

ПОХОВАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ КУЛЬТУР РИМСЬКОГО ЧАСУ (НА ПРИКЛАДІ 

МОГИЛЬНИКА КАРІВ-І) 

Обряд псування (розбивання, згинання, ламання і т. д.) предметів поховального 

інвентарю в римський час пов’язують з кельтською традицією. Наприкінці латенського 

часу він поширився в середовищі ряду латенізованих культур, зокрема оксивській та 

пшеворській. 



На могильнику Карів-І сліди навмисного пошкодження «поховальних дарів» 

простежено у семи з дев’яти виявлених захоронень. У могилах № 2 (т. зв. «князівське» 

поховання) і № 8 (парне захоронення) такі ознаки не зафіксовано. 

Кількість та асортимент обрядово порушеного інвентарю в поховальних комплексах 

є різними: від 1-2 речей (пох. № 4-6, 9) до більшості покладених у могилу предметів (пох. 

№ 1).  

Вважається, що в поховальних пам’ятках римського часу переважно псували зброю. 

Дослідження могильника Карів-І засвідчило, що ритуальному знищенню підлягали усі 

категорії покладених у могилу подарунків: від предметів озброєння до керамічного 

посуду і прикрас – усього що не згоріло, або не сплавилося у поховальному вогнищі. 

Насамперед, це стосувалося різного роду престижних і дорогих імпортних речей (амфори, 

червоно- та чорнолаковий посуд, фібули тощо). Значна кількість матеріалів мала сліди 

термічного пошкодження в результаті перебування у вогні. 

Існує думка, що ритуальне псування поховальних предметів, насамперед зброї, було 

викликане намаганням позбавити покійника можливості й надалі використовувати його у 

світі живих. На нашу думку, використання такого обряду уособлювало символічну 

«смерть» речей, якими користувався покійник. Псування поховального інвентаря, навіть 

часткове, означало перехід його в загробний світ (пошкоджене – «позбавлене життя», 

«мертве») (Czarnecka 1990, s. 85). Одночасно, з навмисної деструкції «поховальних дарів» 

слід виключити утилітарний аспект, за яким згинання чи розбивання великих предметів 

було зумовлене намаганням зменшити їхні розміри для поміщення в урну чи поховальну 

яму. Наявність пошкоджених прикрас та інших дрібних речей (ножів, голок, фібул та ін.) в 

урнових похованнях, які й без цього там легко поміщалися, а також наявність погнутої 

зброї та розбитого посуду у великих за площею ямах є важливим контраргументом у цій 

дискусії.  

 

Володимир Сидорович 

«З ВЕСЕЛОЮ ЮРБОЮ УКВІТЧАНИХ ВІНКАМИ МЕНАД І САТИРІВ 

ХОДИТЬ ВЕСЕЛИЙ БОГ ДІОНІС ПО ВСЬОМУ СВІТУ, З КРАЇНИ В КРАЇНУ…»: 

TERRA SIGILLATA З МОГИЛЬНИКА РИМСЬКОГО ЧАСУ КАРІВ-І 

Під час дослідження поховання №1 на могильнику римського часу Карів-І виявлено 

сильно фрагментовану червонолакову посудину типу terra sigillata, яка, очевидно, має 

імпортне походження.  

Детальне вивчення орнаментики дозволило реконструювати частину зображеного 

сюжету, у якому зустрічаються антропоморфні і зооморфні постаті, та рослинний 

орнамент. Співставлення зображень із античною міфологією дає змогу визначити 

характер і походження зображеного дійства. Можна припустити, що на посудина 

декорована фігурами бога Діоніса з його символами: тирсом, диким плющем, шкурою 

лева на плечах. Один з елементів зображує фігуру сатира – незмінного супутника Діоніса, 

а ще інший – осла. 

Цікавою є і техніка, за якою виговлена дана посудина. Наявність наліпних фігур не є 

характерною для червонолакового посуду виготовленого у майстернях 

центральноіталійських провінцій римської імперії. 

 Побутування такого роду високомистецьких речей у середовищі варварів ще раз 

засвідчує: по-перше, існування певних культурних взаємовпливів; по-друге, підкреслює 

майновий статус захороненої особи. 

 

Анастасія Баукова  

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ «БОЖЕСТВЕННОГО» НА МОНЕТАХ РИМСЬКОЇ 

ПРОВІНЦІЇ АЗІЯ В ІІ СТ. ДО Н. Е. – І СТ. Н.Е. 



Візуальні образи в історичних дослідженнях відіграють важливу роль. У давні часи, 

коли способи комунікації були обмеженими власне за допомогою носіїв зображень 

відбувалась комунікація влади та населення. Передусім це актуально у випадку монет. На 

цьому обмеженому розміром металевому виробі вміщувалась квінтесенція державної 

політики. Окрім ваги і повновартісності, монети слугували майданчиком для поширення 

чи пропаганди культурних чи політичних цінностей. Зрозуміло, що монети, від часу своєї 

появи, здебільшого оздоблювались в залежності від смаків емітента. Проте міфологічний 

світогляд та важливість божественної санкції влади визначили те, що образ бога і 

божественності став панівним мотивом в композиції аверсу чи реверсу платіжного засобу. 

Чому обраний саме такий історичний проміжок і саме ця територія? По-перше, територія 

римської провінції Азія, тобто терени колишнього Пергамського царства стали важливим 

регіоном для римлян. Саме з цієї території римська держава розпочала своє просування в 

регіоні і перетворення цілої Малої Азії в підлеглі території. По-друге, на цій території в ІІ 

ст. до н.е. – І ст. н.е. відбувається низка важливих воєн та культурних трансформацій 

грецького світогляду під тиском римського світу. Цей процес добре простежується на 

монетному матеріалі. За історичною традицією кожне місто західного узбережжя Малої 

Азії самостійно карбувало монету для потреб місцевого ринку. Як вже зазначалось в 

оздобленні часто використовувались образи місцевих божеств (як головного грецького 

пантеону, так і місцевих богів – наприклад, річкових богів) чи загально шанованих 

малоазійських божеств. Від часу Мітридатових воєн ця тенденція зазнає певних 

трансформацій, а з початком правління Октавіана Августа відбуваються разючі зміни. 

Образ грецької богині Афіни поступово заміщується образом богині Роми, більше того 

саме на монетному матеріалі провінції можна простежити виокремлення головних ознак 

цього малознаного і рідко використовуваного в нумізматиці божества. Також в монетному 

оздобленні з’являються цілком нові тенденції – передусім поява образів деіфікованих 

римлян та римлянок замість божеств грецького світу.  

Усе це дозволяє простежити важливі зміни у внутрішній та зовнішній політиці; 

з’ясувати, яке емоційне та політичне навантаження несли ті чи інші образи та встановити 

закономірності еволюції образу божественного у нумізматичному матеріалі. 

 

Віктор Гуменний  

«SIGNIS RECEPTIS»: ОБРАЗ МАРСА МЕСНИКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

РИМСЬКИХ СИМВОЛІВ «ПОМСТИ», «ПЕРЕМОГИ» ТА «МИРУ» У ДОБУ 

АВГУСТА  

 

«SIGNIS RECEPTIS»: THE IMAGE OF MARS ULTOR AND INTERPRETING 

ROMAN SYMBOLS OF «VENGEANCE», «VICTORY» AND «PEACE» IN THE AGE 

OF AUGUSTUS 

 

In the Age of Augustus, the cult of Mars the Avenger (Mars Ultor) and various visual 

depictions of the Temple built to commemorate this god were connected with the topic of Roman 

triumph in the East in 20 BCE, when the military Eagles of Crassus and Marcus Antonius, as 

well as the Roman hostages captured by the Parthians, were returned to Rome. The visual images 

of goddess Victory, the Parthian Triumph, “Signa recepta” and Mars the Avenger himself, took 

an important place in the Early Imperial propaganda and political Self-Representation of 

Augustus.  

The image of Mars and the Templum Martis Ultoris that is found in Roman coinage and 

visual culture of this period along with other representations of “Signa recepta” were supposed 

to help to form a united narrative of the Roman Victory but at the same time was strongly 

connected with the ideological image of Peace. The methods of representation of war, vengeance 

and peace are connected with the question how medial characteristics of the analyzed visual 

narrative can be interpreted through the light of the theory of the political propaganda 



communication. Augustan policy combined unrelated visual symbols with multiple senses in one 

image-plot, to present them as a unified visual and sense-bearing system. 

 

Богдан Строцень, Людмила Строцень 

ОРНАМЕНТАЦІЯ КЕРАМІЧНОГО ПОСУДУ З ЧЕРНЯХІВСЬКОГО 

МОГИЛЬНИКА В ЧЕРНЕЛЕВІ-РУСЬКОМУ 

Некрополь в Чернелеві-Руському впродовж 1987-2000 рр. досліджував 

І. П. Ґерета. За цей час було розкопано 288 черняхівських поховань, які представляють усі 

періоди функціонування черняхівської культури. У 132 похованнях виявлено керамічний 

посуд або його фрагменти, з них 62 мають орнаментовану кераміку – миски, горщики, 

глечики, кубки, вази. Найчастіше посуд орнаментований валиками, уступами, 

заглибленими жолобками, тонкими прокресленими лініями, зрідка – фасетками, зиґзаґом 

та ін. В поодиноких випадках трапляються вироби, прикрашені поєднанням різних типів 

орнаменту, це в основному кубки. 

Цікавим виявився розгляд орнаментації в хронологічному зрізі. Для аналізу нами 

взято розподіл захоронень за періодами, розроблений В. Тиліщаком (2013, с. 153-165). 

Ним виділено 5 груп поховань.  

Група 1 відповідає Ружичанській фазі (за Є. Гороховським). До неї віднесено 37 

поховань, з них 15 мають у складі поховального інвентаря орнаментований посуд. Тут 

найбільше мисок – 17 екз., прикрашених переважно валиками, рідше уступами чи 

заглибленими жолобками, значно менше глечиків (4 екз.) та горщиків (2 екз.) і 1 кубок. У 

групі 1 найбільший відсоток ліпної кераміки, порівняно з іншими. 

Група 2 (Бережанська фаза) порівняно невелика – 15 захоронень, а з 

орнаментованою керамікою лише 6. Прикрашеними валиками виявилося 4 миски і 2 

глечики та 1 миска орнаментована заглибленим жолобком.  

Група 3 – 34 захоронення, з них 9 з орнаментованою керамікою – 6 мисок, 5 

горщиків, 2 глечики і 3 кубки. Орнаментика подібна до  двох попередніх груп. Датується 

«косанівською» фазою. 

Група 4 найчисельніша – 44 поховання, з них більше половини (23) з 

орнаментованою керамікою. Крім того, змінюється і співвідношення видів 

орнаментованого посуду. На перше місце виходять горщики (19 екз.) прикрашені 

валиками, жолобками, прокресленими лініями, уступами. На другому місці миски – 11 

екземплярів. Основний орнамент такий як і на горщиках. Орнаментованих глечиків 

виявлено 8, кубків – 5. В наборі з’явилося і дві прикрашені орнаментом миски-вази. В 

орнаментації мисок і глечиків використовуються фасетки, які, крім того, є хронологічним 

індикатором. Ця група відповідає, у плані хронології, «масловській» та «журівській» 

фазам черняхівської культури. 

Група 5 наймеш чисельна – тільки 10 захоронень і датується початком гунського 

часу. В ній зовсім немає орнаментованого посуду.  

Таким чином, орнаментована кераміка зустрічається на чотирьох етапах 

функціонування некрополя, а на п’ятому – відсутня. Можливо це свідчить про економічну 

кризу черняхівського суспільства.  

Основним видом орнаменту впродовж чотирьох періодів залишається валик, за 

ним ідуть уступи, заглиблені жолобки, прокреслені лінії. Така орнаментація є 



найзручнішою для нанесення при використанні гончарного круга. Інші, такі як зиґзаґи, 

фасетки, солярні знаки, канелюри тощо, зустрічаються в поодиноких випадках. 

Прикрашали орнаментом усі види посуду – миски, горщики, глечики, кубки, вази 

але їх співвідношення є неоднаковим на різних етапах. Так на першому і на другому – 

найбільше орнаментованих мисок, а горщиків майже немає або зовсім відсутні. На 

третьому – мисок і горщиків майже порівну, на четвертому орнаментованих горщиків 

майже вдвічі більше ніж мисок. На четвертому етапі з’являється орнаментовані миски-

вази і новий вид орнаменту – фасетки.  

  



СЕКЦІЯ ІІ. Археологія і етнографія європейського міста і села 

Олександр Бєлов, Георгій Шаповалов 

ОБРАЗ ХРЕСТА-ЯКОРЯ – САКРАЛЬНИЙ ЗНАК ДУХОВНОСТІ ДАВНЬОГО 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

В роботі викладено результати 30-річних досліджень питання виникнення та сталої 

присутності образів якоря та хреста-якоря у духовному житті населення України з давній 

часів. Корабельний якір ще в античні часи виступає як сакральний знак. У Північному 

Причорномор`ї це проявилось у споруджені спеціальних храмів і святилищ для культових 

приношень корабельних якорів та їх вотивів, у випуску монет із їхнім зображеннями, в 

появі магічних охоронних знаків-символів у вигляді якорів. 

Культове значення якоря та його зображень як знаку надії на спасіння було 

ототожнено в ранньому християнстві із хрестом святого Климента. Страчення його через 

утоплення у Чорному морі неподалік Херсонесу якорем у 101 р. призводить до появи 

святоклиментівського знаку у вигляді хреста на рогах якоря. Це підтверджують численні 

знахідки його зображень на архітектурних деталях храмів, на монетах середньовічного 

Херсонесу, на печатках, на ювелірних виробах, на зброї, датованих часом від перших 

століть нашої ери до XV ст. Особливо цікавими є стилізовані зображення якорів у вигляді 

тризубів під хрестами на княжих монетах Київської Русі та Великого князівства 

Литовського. 

Тяглість давньослов’янської традиції, пов`язаної з присутністю образу «хреста-

якоря» у духовній символіці, простежується в часи українського козацтва у XV-XVІІІ ст. 

Хрести на рогах якоря прикрашали бані більшості українських православних храмів тих 

часів. Зображували його і на вівтарях церков. Знаки якірних хрестів займали одне з 

чільних місць у геральдиці міст України та в гетьманських та старшинських гербах. 

Хрести поєднані в один образ із якорем встановлювали на могилах мореплавців Півдня 

України у XVІІІ-XІX ст. 

Археологічні, етнографічні, нумізматичні, сфрагістичні, геральдичні, писемні та 

інші історичні джерела дозволяють зробити висновок про присутність духовного значення 

знаку святоклиментівського «хреста-якоря», як символу Віри і Надії на спасіння, у 

сучасному державному гербі України. 

 

Ірина Снітко, Катерина Веприцька 

ГЕНУЕЗЬКІ ФОРТЕЦІ. АРХІТЕКТУРНИЙ ОБРАЗ В РІЗНОМАНІТНІЙ 

СТИЛІСТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Генуезькі фортеці отримали досить широке розповсюдження в Чорноморському та 

Середземноморському ареалі. Причини будівництва фортець, їх роль та значення були 

різними, але всі вони мали певну оборонну функцію. Це, багато в чому, визначило їх 

зовнішній вигляд, архітектуру та об’ємно-планувальне рішення. Загалом фортеці за своєю 

значущістю розподілялись наступним чином: адміністративний центр, торгівельна 

факторія, форпост. Саме за цим розподілом нами були обрані фортеці для порівняння їх 

архітектурного образу та стилістичних особливостей. 

Генуезькі фортеці досить часто зводились на залишках укріплень попередніх часів. 

При будівництві використовувались місцеві матеріали та технології. Це певним чином 

оказувало вплив на загальне об’ємно-просторове та стилістичне рішення. Однак, всі 



генуезькі фортеці мали сходні, традиційні саме для них риси, що  вказували на їх 

приналежність до певної культурної традиції. Такими елементами виступали архітектурні 

деталі – конструктивні і декоративні. Також обов’язковими були геральдичні елементи. 

 Співставлення зовнішнього вигляду фортець для виявлення загальних рис та 

відмінностей проводилось на основі графічних матеріалів різних часів. Це дало змогу 

виявити характеристики силуету, особливості використання рельєфу місцевості не тільки 

з позицій оборони, але й з точки зору загальної естетики.  

Розгляд окремих елементів дозволив більш детально зупинитись на традиційній 

стилістиці генуезців, порівняти характер архітектурних конструктивних елементів та 

декору, масштабність, рівень виконання та відповідність зразкам з метрополії.  

На прикладі генуезьких фортець в Криму ми мали змогу виявити особливості 

використання місцевих будівельних традицій при зведенні фортець, що було обумовлено 

необхідністю застосування місцевих природних матеріалів. Тут можна визначити  різний 

характер кладки, виконання конструктивних елементів, тощо. 

В цілому, можна стверджувати, що генуезькі фортеці безумовно є досить цікавим 

зразком збереження традицій та архітектурного образу у фортифікації. Крім того, слід 

відзначити їх адаптивність до різних будівельних матеріалів та природних умов, що 

обумовлювали необхідність застосування місцевих будівельних традицій. 

 

Володимир Колода 

ПЕРСНІ САЛТІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ: СЮЖЕТИ ТА 

ЗМІСТИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ) 

Салтівська археологічна культура (середина VII – середина Х ст.) певною мірою є 

сучасним еквівалентом матеріальної та духовної культури Хозарського каганату, який 

наприкінці I тис. н.е. зумів об'єднати чисельні народи східноєвропейського півдня. 

Спираючись на матеріальні та духовні надбання поліетнічного населення та знаходячись 

під впливом візантійської та арабської культур, Хозарія залишила по собі одне з яскравих 

явищ євразійської ранньосередньовічної археології. Одним з поширених видів прикрас 

лісостепового населення салтівської археологічної культури були персні, які 

виготовлялися з бронзи або срібла та (вкрай рідко) – із заліза. Серед кількох сотень 

відомих на сьогодні знахідок даної групи прикрас виділяється невелика група з 

сюжетними зображеннями. На теперішній час в означеній території каганату нам відомо 

лише 11 таких перснів. 

Незначна кількість та розмаїття сюжетів поки що не дають змоги поставити 

питання типології цієї групи прикрас, тому дану роботу слід вважати першою спробою 

поставити означене в назві питання на порядок денний, бо до цього часу сюжетні 

зображення на цих прикрасах не стали темою жодного спеціалізованого дослідження. 

Навіть незначна добірка перснів дає змогу попередньо виділити принаймні чотири 

групи зображень: антропоморфні (1 екз.), зооморфні (6 екз.), рослинні (3 екз.) та текстові 

(1 екз.). Антропоморфний сюжет складається із схематичного зображені двох осіб. 

Зооморфні – більш реалістичні; тут є бики (один з них – зебу), лев (?), собака (?) та пара 

оленів по обидва боки «світового дерева». В рослинних сюжетах превалюють лотоси. 

Єдине текстове зображення створено арабськими літерами і має релігійне значення. 

 



Марина Сергєєва 

РЕЛЬЄФ І ФОРМОУТВОРЕННЯ ЯК ВИДИ ДЕКОРУВАННЯ 

ДАВНЬОРУСЬКИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВА ТА КІСТКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я) 

Доповідь присвячена окремим видам декорування виробів з дерева та кістки, 

здебільшого таким, що не знайшли значного поширення. До них належать рельєфне 

різьблення (тригранно-виїмчасте, пласкорельєфне) і різні види формоутворення: фігурне 

профілювання, об’ємне та ажурне різблення.  

Об’ємне і ажурне різьблення, особливо Х–ХІ ст., притаманне передусім виробам, 

створеним за іншокультурними зразками або майстрами-мігрантами. Особливо 

виділяється зооморфне об’ємне різьблення, яке дозволяє простежити сліди опанування 

різноетнічних культурних запозичень і перетворення їх на частину місцевої традиції. 

Втім, незважаючи на те, що північноєвропейське ремесло з його набором елітних речей та 

семантично значущою образністю відігравало не останню роль на початкових стадіях 

розвитку руського косторізного ремесла, його продукцію не запозичували у незмінному 

вигляді. Воно могло дати імпульс для появи на Русі об’ємного зооморфного різьблення. 

Деякі зооморфні образи сягають також культурних традицій степових народів. 

Загалом Продукція майстрів-різьбярів з Середнього Придніпров’я загалом, 

відображала спільні тенденції розвитку декоративного оформлення речей, які 

простежуються у межах широкого ареалу. 

 

Іван Зоценко 

ЗАЛИШКИ ВОДОЗБІРНИХ СПОРУД НА ДАВНЬОРУСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ 

Х–ХІІІ СТ. 

Колодязі мають велике символічне значення для слов’янської культури. За 

спостереженнями І. І. Срезневського, слово «колодязь» та похідні від нього, у пам'ятках 

давньоруської писемності вживаються близько 20 раз. У фольклорі часто оспівують 

криниці та колодязі в піснях, поклоніння колодязям збереглось у народних звичаях і 

обрядах до минулого століття. 

Особливою рисою деяких городищ та поселень Х–ХІІІ ст., досліджених на 

території України, є наявність водозбірних резервуарів або колодязів. Узагальненою 

працею щодо таких археологічних об’єктів є робота М. П. Кучери «Залишки водозбірних 

споруд на слов’яно-руських городищах Х–ХІІІ ст.». Увагу дослідженим об’єктам такого 

плану приділив Ю. Ю. Моргунов. В. С. Жигола окремо розглянув залишки водозбірних 

споруд на середньовічних городищах Дніпровського Лівобережжя. Питання про наявність 

даних об’єктів на неукріплених поселеннях розглядалося І. А. Готуном та 

О. М. Веремейчик. С. П. Тараненко розглядав питання використання колодязів на 

території середньовічного міста на прикладі Київського Подолу. За останні роки на 

давньоруських пам’ятках було виявлено та досліджено ще два колодязі. 

Один досліджений Житомирською археологічною експедицією ІА НАН України на 

давньоруському городищі в м. Олевськ (розкопки А. В. Петраускаса). У 2019 р. 

Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України, під час досліджень 

давньоруського поселення Гатне-2, було виявлено ще одну водозбірну споруду ХІІ–

ХІІІ ст. 



Для більш повного розкриття питання потрібно створити каталог даних об’єктів, 

розглянути соціально-економічні характеристики пам’яток, на яких вони були виявлені, 

розглянути конструктивні особливості та параметри археологізованих споруд. 

 

В’ячеслав Баранов, Всеволод Івакін,  

Роман Широухов, Клаус ф. Карнап-Борнхейм, Олександра Козак 

ЗАХІДНО-БАЛТСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ В КОНТЕКСТІ 

ДАВНЬОРУСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЇ ХІ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ТА 

ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОГИЛЬНИКА ОСТРІВ 2017–2019 РР.) 

У 2017 р. Архітектурно-археологічною експедицією Інституту археології НАН 

України між селами Острів та Пугачівка Рокитнянського р-ну Київської обл. був 

виявлений унікальний для давньоруської археології некрополь ХІ ст. 

Могильник займає велику надзаплавну терасу площею до 65 га, яка відокремлена 

від іншої частини берега невеличким яром та поступово знижується у напрямку р. Рось. 

На протилежному березі у заплаві на відстані 500 м від могильника розташоване 

давньоруське городище Сухоліси  

Впродовж 2017–2019 рр. було досліджено більш ніж 1500 м
2
 та виявлено 

67 поховань. Більшість поховань здійснені у ґрунтових ямах, в яких розміщувались 

домовини. Небіжчики переважно були покладені головою на північ, в окремих випадках – 

на південь. Зафіксовані залишки ритуальної їжі. Археологічні артефакти виявлені під час 

розкопок могильника Острів: шийні гривні, пластинчасті арбалетоподібні фібули типу 

Vaitkunskienė-Bliujienė IV/V, підковоподібні фібули з закрученими, макоподібними, 

димоходоподібними та зірчастими кінцівками, браслети з зооморфними кінцями, 

різноманітні ланцюжки, скроневі кільця та персні притаманні насамперед для західно-

балтських старожитностей (насамперед Прусів, Куршей та Скальвів), але поховальний 

обряд та особливості матеріальної культури мають аналогії в старожитностях земгалів, 

жемайтів, даугавських лівів, селів, а також на територіях Саарема, Готланда, Польської 

Померанії та Мазовії та датуються ХІ ст. 

Для порівняльного аналізу матеріалів з некрополя Острову та можливих аналогій зі 

Сходу Балтики автори, разом з дослідниками з Кільського університету, здійснюють 

наступні аналізи: порівняльне AMS радіокарбонне датування кісток з могильнику Острів 

та кісток з близьким інвентарем та обрядом з території балтів та їх сусідів, аналіз кісток на 

ізотопи дієти та порівняння стародавнього ДНК небіжчиків могильника Острів та 

могильників Сходу Балтії, аналіз складу металів прикрас, знайдених на могильнику 

Острів та в могильниках західних балтів, прусів (з кол. Кенігсбергу, зараз зберігається у 

Берлині), компаративні дослідження з антропології похованих з могильника Острів, 

балтських та фіно-угорських могильників. 

 

Michał Dzik, Artem Borysow 

KOMPLEKS OSADNICZY W MYKOLAJIWCE NAD ROSIĄ. STAN BADAŃ I 

REZULTATY PRAC ARCHEOLOGICZNYCH PRZEPROWADZONYCH W 2019 

ROKU 

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy przy wsi Mykolajiwka (Миколаївка), obw. 

czerkaski, składa się z grodziska, co najmniej dwóch osad otwartych i dwóch cmentarzysk – 



kurhanowego oraz płaskiego. Pierwsze badania archeologiczne przeprowadził tu w 1956 roku 

Witalij Dowżenok, z ramienia Instytutu Archeologii Akademii Nauk USSR w Kijowie. 

Rozpoznał wówczas wykopaliskowo osadę na prawym brzegu Rosi oraz sąsiadujące z nią 

cmentarzysko płaskie. Ćwierć wieku później Mychajło Kuczera przeprowadził badania osady 

lewobrzeżnej, cmentarzyska kurhanowego i znajdującego się między nimi wału podłużnego. 

W literaturze przedmiotu ukazały się jedynie wstępne sprawozdania z powyższych badań. 

Odkryte tu materiały stały się jednak podstawą lokalizowania w tym miejscu latopisowych 

Lachów, którzy według  Powieści minionych lat mieli zostać przesiedleni nad Roś przez 

Jarosława Mądrego, po najeździe na państwo Piastów w 1031 roku.  

W 2019 roku pracownicy Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz 

Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczęli realizację projektu, którego celem 

jest dokładniejsze rozpoznanie kompleksu osadniczego przy Mykolajiwce oraz zweryfikowanie 

hipotezy o obecności archeologicznych śladów przesiedleńców „lackich”. W niniejszym 

wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych w bieżącym roku badań 

sondażowych i powierzchniowych na stanowiskach omawianego kompleksu. 

 

Володимир Петегирич 

ПРО ОДНУ РІДКІСНУ ФОРМУ ГОНЧАРНОГО ПОСУДУ З КНЯЖОГО 

ГАЛИЧА 

Дослідники кераміки княжої доби вже давно запримітили своєрідні форми 

гончарного посуду з Галича і Галицької землі (Малевская 1969; 1971; Кучера 1975). Однак 

поза їх увагою залишилася одна форма мисок з Галича. Вперше її зафіксував без жодних 

коментарів ще Я. Пастернак під час археологічних розкопок цього міста і назвав вазою 

(Пастернак 1944). Найбільшу колекцію таких виробів зібрала Галицька експедиція під 

керівництвом відомого українського археолога В. Ауліха, досліджуючи різні частини 

Крилоського городища та галицького Подолу, зокрема, урочищe Церквиська, на якому 

розміщувалася Благовіщенська церква. 

Такі галицькі миски виготовлені кружальним способом з глини до якої домішували 

пісок. Вони мали невелике плоске дно діаметром 7–10 см , інколи з легко виділеним 

піддоном, майже циліндричну нижню частину і конічно розвернуті широкі вінця, діаметр 

яких сягав від 16 до 24 см; висота посудин коливалася в межах від 6,5 до майже 10 см.  

У пошуках аналогій до таких галицьких виробів дослідники  спрямовували свою 

увагу на західнослов’янські землі. На їх думку, дуже далекою аналогією, можуть 

послужити миски, описані чеським археологом З. Ваньою як тип ІІ а,b і датовані VIII–

XIII ст. (Váňа 1968). Вони, однак, мають значно примітивніші профілі, виготовлені 

зазвичай ліпним способом і походять з дуже віддалених місць Східної Німеччини. Усе це 

дозволяє стверджувати, що певна подібність форм мисок з обох територій має зовсім 

випадковий характер. Дещо схожі форми мисок знайдено у Новгороді (Смирнова 1956). 

Проте, новгородські миски мали у більшості випадків піддон, високу шийку і були 

ребристими у місцях переходу тулуба в шийку.  

Значне поширення у Галичі такої форми мисок, які за технологією виготовлення, 

складом тіста не відрізняються від масової продукції галицьких гончарів дозволяє 

зарахувати такі вироби до місцевої продукції. Серед мисок з Галича за способом 

формування вінець, профілем стінок і днищ можна виділити кілька варіантів, проте усіх їх 

об’єднує конічно розхилена верхня частина посудин. Датуються такі вироби ХІІ–ХІІІ ст., 



що встановлено за датуванням чистих комплексів цього часу в урочищі Церквиська, де 

виявлено доволі представницьку збірку мисок. 

Найближчі аналогії галицьким мискам відомі з розкопок Звенигорода (Ратич 1973), 

однак у цьому місті вони представлені поодинокими знахідками. Таку ж ситуацію 

простежено у віддаленішому білоруському Волковиську (Зверуго 1975). Ці факти можна 

пояснити культурними впливами Галича на сусідній Звенигород і Волковиськ, у 

матеріальній культурі якого відомі й інші артефакти, які засвідчують його контакти з 

галицькими містами.  

Усі наведені дані дозволяють думати, що у випадку з рідкісною формою мисок, 

виявлених у княжому Галичі, маємо ще один приклад особливого локального явища в 

культурі та побуті цього міста, а саме в керамічному виробництві, поруч з відомою 

галицькою архітектурною школою та школою ювелірного ремесла. 

 

Петро Довгань, Наталія Стеблій, Марія Лаврів 

ЗНАКИ НА ДЕНЦЯХ ГОРЩИКІВ ІЗ ГОРОДИЩА ЛІТОПИСНОГО 

БУЖСЬКА 
За двадцять польових сезонів на території Буського археологічного комплексу 

виявлено 38 денець кружальних горщиків із клеймами. Усі артефакти належать посудинам 

ХІІ ст. Їх знайдено на кількох складових комплексу: території Великого городища, 

північно-східній частині городища та Малому городищі. 

За морфологічними ознаками ці знаки типологізовано згідно із схемою, яку 

запропонувала Віра Гупало.  

До першої групи віднесено хрестоподібні знаки.  

До другої – тавра із колом в основі. Вони становлять більшість у літописному 

Бужську (16 знаків). У цій групі виділяються три типи. Тип 1 – клейма з одинарним колом. 

Тип 2 – клейма із двох вписаних одне в одне кіл. Тип 3 – знаки із чітко вираженою 

солярною атрибутикою – коло із променями.  

До третьої групи зачислено знаки, у яких поєднуються коло і хрест. Тут  виділяються: 

тип 1 – хрестоподібна геометрична фігура, вписана у коло; тип 2 – два маленькі рельєфні 

хрести, один над одним, і частина дуги, яка їх перетинає; тип 3 – коло, в яке вписано 

рівнораменний хрест.  

Четверта група – знаки із зображенням свастики в основі.   

До п’ятої групи гончарних тавр належать клейма із так званими “знаками 

Рюриковичів”.  

У шосту групу об’єднано клейма, знайдені поки що в одному екземплярі і не 

включені до попередніх груп.  

Класифікація гончарних клейм із городища літописного Бужська показала, що вони 

мають багато спільних рис зі знаками, які виявили на теренах Західної Волині і 

Прикарпаття. Також є клейма, невідомі з інших теренів. Переважна  більшість буських 

клейм містить в основі зображення солярного знака. 

 

Віктор Баюк  

СТИЛІЗОВАНА ФІГУРКА ПТАХА ІЗ ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ: У ПОШУКАХ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ЗНАХІДКИ 

Нещодавно у Луцькому замку було виявлено доволі цікаву та загадкову знахідку – 

стилізований під фігурку птаха глиняний свищик. Її було знайдено автором під час 

обстеження швів фундаменту Стирової (Свидригайлової) вежі безпосередньо у шарі 

вапнякового розчину, який скріплює викладені із каменю підмурівки твердині. 



Невеликий виріб (довжина фігурки 6,5 см, висота 3 см), зроблений на високому 

художньо-мистецькому рівні, детально копіює орнітологічні ознаки птаха, має врізний 

стилізований рослинний орнамент (квіти та гілочки із листям) та є частково вкритий 

вапняковим розчином. Розташовані у нижній частині два невеличкі отвори, у яких 

прослідковуються сліди протікання розчину всередину фігурки, дозволяють із 

впевненістю інтерпретувати виріб як іграшку-свищик. 

Із іншими даними про фігурку виникає ряд складнощів. На даний час поки не 

з’ясований матеріал, з якого сформували виріб (ліплення глини чи різьба вапняку). 

Відкритим залишається питання про датування знахідки: згідно історичних даних 

Стирову вежу будували у цеглі на рубежі ХІV-ХV ст., тоді, властиво, зводились і її 

первісні підмурівки. Більше того, згаданий фундамент башти імовірно залишався під 

денною поверхнею замку впритул до 1990-1992 рр., коли С. Терським тут проведені 

археологічні дослідження, а музеєфіковані фундаменти залишені для експонування. 

Метою публікації є ознайомлення зі знахідкою спеціалістів та намагання 

якнайповніше дослідити цю непересічну річ. 

 

Олена Оногда 

НАДДНІПРЯНСЬКА КЕРАМІКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ–ХVІ СТ.: 

СТИЛІСТИЧНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Питання стилістичних зміни у керамічному виробництві другої половини ХІІІ–

ХVІ ст. вже піднімалось у деяких дослідженнях, проте завдяки ряду археологічних 

досліджень протягом останніх років відбулось розширення джерельної бази. Це дозволяє 

детальніше розглянути основні етапи та напрями взаємовпливів у розвитку гончарства. 

Зокрема, прослідкувати як зміни стилістичних характеристик співвідносяться із змінами у 

розвитку технології. Частина способів орнаментації наддніпрянської кераміки є 

продовженням давньоруської традиції, характерним для періоду другої половини ХІІІ–

ХІV ст. Такі орнаментальні схеми побутують і в наступні століття (насамперед, йдеться 

про найпростіший, «універсальний» спосіб оздоблення – лінійний заглиблений орнамент 

на плічках горщиків). Разом із тим, деякі способи декорування видозмінюються у 

післямонгольський час. Принципово нові стилістичні прийоми з’являються у ХV ст. – 

одночасно із поширенням нових технологій, пов’язаних із поступовим освоєнням 

швидкообертового гончарного круга. Розвиток полив’яного виробництва також 

корелюється з технологічним поступом: на зміну полив’яній кераміці, що наслідує 

давньоруську, поширення набуває рядовий полив’яний кухонний посуд, вкритий поливою 

іншого складу та кольору. Попри таку динаміку, в цілому для розглядуваного періоду 

характерні доволі прості способи декорування кераміки.  

Еволюція стилістичних змін є одним із важливих параметрів, який яскраво 

відображає роль ендо- та екзогенних факторів розвитку наддніпрянського гончарного 

виробництва пізньосередньовічної доби та, зрештою, формування на його основі 

класичного комплексу модерної української ужиткової кераміки. В деяких випадках 

стилістичні зміни з’являються синхронно із технологічними новаціями, а в деяких, 

навпаки, відображають консервативність розвитку гончарного ремесла.   

 

Марина Ягодинська  

ДАВНЬОРУСЬКІ КЛЕЙМА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 



 

Лариса Виногродська 

ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ НА УКРАЇНСЬКИХ РЕЛЬЄФНИХ КАХЛЯХ ЯК 

ВІДОБРАЖЕННЯ СТИЛЮ ЕПОХИ 

Груба, прикрашена кахлями з рельєфним орнаментом, широко увійшла у побут 

мешканців міст України у ХVІІ ст., в епоху бароко. Але перші кахляні груби з’являються 

в західних регіонах, насамперед, у замках та монастирях і несуть в орнаментиці кахлів 

відбитки готичного архітектурного стилю (прорізний орнамент у вигляді квадріфолей, 

крабби і вимперги на завершеннях груб, крупнофігурні одиночні зображення на кахлях 

невеликого формату). Епоха відродження (середина ХVІ – середина ХVІІ ст.) відбилася на 

українських кахлях опосередковано. Але такі мотиви цій епохи, як портретні зображення, 

статичність чотирьохчастних композицій, насичених рослинним орнаментом, поява 

зображень янголів з геральдичними щитами, – розповсюджуються в українських містах не 

тільки у монастирях і замках, а й серед заможних верств населення (хоча не були 

притаманні місцевій культурі). Епоха бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.) насичена мотивами 

зображень двоголового орла, вершника (погоня), вази з квітами, переплетених кіл, 

«килимовим» орнаментом, «трельяжем». Ці мотиви відрізняються від попередньої епохи 

жвавістю зображень, свободою орнаментального рисунку, хоча зберігаються композиційні 

побудови орнаменту. В епоху бароко кахляні груби розповсюджуються серед широкого 

кола міського населення і проникають у сільські місцевості, де стильові ознаки епохи в 

орнаментальних мотивах на українських кахлях поступово отримують риси впливу 

національної культури. 

 

Святослав Терський, Олександр Стрельченко 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В МАТЕРІАЛЬНІЙ 

КУЛЬТУРІ МІСТ ДОБИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ЗА 

АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ) 

Археологічні знахідки доби Галицько-Волинської держави дають велику кількість 

прикладів міжкультурної взаємодії, що проявилася в місцевій матеріальній культурі в 

запозиченні з часто віддалених країн стилів та образів. Особливо багато таких прикладів 

дають результати дослідження галицько-волинських міст періоду XIV ст., які були 

визначними центрами транзитної торгівлі між азійським Сходом та європейським 

Заходом. Окрім широковідомого запозичення типів житлового будівництва (використання 

саману у стінових конструкціях (Володимир, ур. Апостольщина) та фундаменті каміну 

(Лучеськ, Владичий будинок)), використання в інтер’єрі жител декоративного 

полив’яного посуду, в т.ч. місцевого виробництва (Львів, Старий Ринок) це проявилося й 

у пануванні певних стилів у зброярстві, монетній справі, гончарстві. Зокрема, аналіз 

предметів озброєння, зокрема, мечів, свідчить не лише про імпорт, але й про запозичення 

окремих елементів конструкції та декорування, як з німецьких країв, так і зі Східної 

Прибалтики. Відомі приклади клеймування у XIV–XV ст. дрібної ковальської продукції 

клемами на зразок західноєвропейської (Львів). 

Показовим є відомий факт наслідування в другій половині XIV ст. першими 

львівськими монетами причорноморських зразків, а недавно виявленими белзькими – 

прибалтійських (Пашкевич 2012, с. 17). Ця типологія, очевидно, є чіткою вказівкою на 

пріоритет у торгових зв’язках різних галицько-волинських міст.  

 

Василь Оприск 



АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРКВИ КНЯЖОГО ПЕРІОДУ У М. САМБОРІ 

 

Олександр Сілаєв, Зоя Ільчишин 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОВАНЬ З СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КЛАДОВИЩА НА 

ПОДВІР’Ї ПІДКАМІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ 

У доповіді висвітлено результати археологічних досліджень, виконаних експедицією 

Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН 

України під час реконструкції  колишнього монастиря домініканців в смт. Підкамінь (нині 

– Монастир походження дерева хреста Господнього ченців-студитів УГКЦ). У червні – 

серпні 2019 р. проведено розвідкове шурфування та нагляд з земляними роботами під час 

впорядкування внутрішнього монастирського подвір’я.  

На обстеженій площі виявлено рештки кладовища, яке займало більшу частину 

площі двору на схід від колони з фігурою Богородиці та навколо каплиці-ротонди Св. Яна 

Непомуцького. Загальна площа розкопок становила 110 м
2
, ще на площі близько 1600 м

2
 

здійснено нагляд за земляними роботами. Розкрито і переміщено 20 кам’яних надгробків 

(надмогильних плит), в цілому вигляді або частково ушкоджених, а також 36 поховань 

давнього кладовища.  

Зібрана під час шурфування та нагляду колекція рухомих матеріалів нараховує понад 

1000 од., з яких більшість складають кременеві артефакти епохи пізнього палеоліту. З 

кладовищем пов’язана невелика збірка предметів, в тому числі монети ХVІ – ХVІІ ст. 

Частина знахідок в верхніх горизонтів культурного шару пов’язана з побутом монастиря у 

ХVII–XVIII ст., декількома етапами реконструкцій у ХІХ – на початку ХХ ст. та 

переплануванням внутрішньої території під час функціонування тюрми НКВС та 

психіатричної лікарні. 

Аналіз поховального обряду дозволяє стверджувати, що принаймні частина могил на 

монастирському подвір’я належали ченцям ордену домініканців. Переважна більшість 

виявлених надмогильних плит містили єдиний елемент орнаментації – врізаний або 

рельєфний хрест у верхній половині, оформлений в декількох стилях латинського хреста, 

у тому числі за мотивом «хреста на Голгофі». Лише на семи надмогильних плитах 

виявлено супровідні написи на старопольській мові з прізвищами померлих та датами 

поховання. Останні могли належати мирянам з місцевої польської общини. 

 

Володимир Галайчук 

ОБРАЗ УПИРЯ В ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ ПОКУТЯН 

Для Покуття традиційними є розповіді про опирів та опириць (чи відьмарів і відьом). 

Первісне значення слів опир та опириця нерідко вже призабуте, і нині так називають 

злостивих, несправедливих людей. Раніше ж вірили, що коли у сім’ї одне за одним 

народжуються семеро (чи дев’ятеро) дітей однієї статі, то одне з них або останнє за ліком 

– відьма чи упир. Побутувало й уявлення, що упирями народжуються у так звану «злу 

годину». 

Характерними ознаками «вроджених» упирів та відьом були хвіст, знак на плечах з 

пуком волосся, нарости на голові й руках, наявність двох сердець. Упирів нерідко 

сприймають як місячників, тобто людей, які щомісяця (звикло на новому місяці) змінюють 

стать. 

За життя упирів часто характеризують як чарівників, ворожбитів (чарівництву можна 

було й «вивчитися»): вони знають, коли має бути дощ, чи буде врожай, моровиця, хто з 

ким одружиться, знають навіть думки людини. Для пророцтв використовують гадання по 

книзі («якийсь Савтир відкривали й вичитували, що тебе чекає») або дізнаються відповідь 

від свого «домашнього чорта». 

Як живі, так і мертві упирі роблять зло. Водночас живий упир може й «відробляти» 

заподіяну шкоду, натомість упир мертвий значно небезпечніший. У його могилі постійно 

чутно стукіт, а якби його відкопати, то він червоний на виду. Ночами мертвий упир 



виходить з гробу й у подобі вовка, коня, кота, собаки, клубка, сита тощо ходить по селу і 

відбирає у корів молоко, п’є з людей кров, насилає град, моровицю тощо. У такому разі 

розкопували могилу і прибивали віко осиковими кілками, чинили й певні дії з тілом 

померлого. 

 

Роман Тарнавський  

АТРИБУТИ-СИМВОЛИ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ У 

ДОСЛІДЖЕННЯХ НАРОДОЗНАВЦІВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. 

Весільна обрядовість була й залишається однією з провідних тем досліджень 

народознавців Львівського університету, позаяк є не лише яскравим маркером локальної 

специфіки традицій того чи іншого етнографічного району України, а, отже, сприяє 

уточненню їхніх меж, а й містить значну кількість архаїзмів, важливих для дослідження 

генези явищ традиційно-побутової культури та народного світогляду. 

Особливе значення у весільній обрядовості відіграють її атрибути, які часто мають 

характер символів. Наприклад, наприкінці XVIII ст, мандруюючи Карпатами, на цю сферу 

весільного ритуалу гуцулів звернув особливу увагу Бальтазар Акé (Гакет), наголосивши 

на «деревці», «калачах» (різновид випічки) та «калачиках» (круглої форми сир). 

Активізації етнографічних та етнологічних студій учених Львівського університету 

(у тому числі й над весільними традиціями) сприяло заснування у ньому структурних 

підрозділів народознавчого спрямування, зокрема кафедри етнології та Етнологічного 

інституту (1924). Так, цінні матеріали про предметний код весільної обрядовості українців 

містять «етнографічні монографії», а також низка вужчих за предметним засягом праць, 

авторства вчених міжвоєнного періоду – Яна Фальковського і Василя Пашницького (про 

етнографічні групи українців Карпат), Ірини Нестюк (про українсько-польське пограниччя 

в межах тодішнього Замостського повіту) та інших учених. На жаль, сучасним 

дослідникам досі залишаються маловідомими матеріали про весільні звичаї та обряди 

українців Західного Поділля, зібрані Антоном Будзаном та Юзефом Ґаєком. Окремі 

аспекти предметного коду весільних обрядів (символічне навантаження виробів зі соломи, 

яблук, яєць і курей тощо) Ю. Гаєк, а також Адам Фішер, заторкнули у своїх етнологічних 

працях. 

Тож докладний розгляд джерел про атрибути весільної обрядовості, що наявні в 

працях згаданих народознавців Львівського університету, дозволяє не лише простежити 

зміни у весільному ритуалі українців від кінця XVIII ст. до 30-х років ХХ ст. (на прикладі 

гуцульської традиції), а й показати його специфіку на різних теренах. Натомість 

представлення характеризованої проблематики в етнологічних дослідженнях львівських 

науковців міжвоєнного періоду є важливим як з історіографічного погляду, так і для 

поглиблення подальших студій над історією народної культури українців. 

 

Григорій Рачковський  

НОМЕНКЛАТУРА ТИПІВ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЕТНОГРАФІЧНОЇ 

ВОЛИНІ В ДОКУМЕНТАХ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

Основними соціальними типами сільських поселень, що історично склалися на 

території Волині, як і скрізь в Україні, були село, присілок (виселок), хутір. Щоправда, 

сама номенклатура населених пунктів була значно численнішою. Скажімо, в російських 

джерелах ХІХ – першого десятиліття ХХ ст. для означення різноманітних за походженням 

та соціально-економічним статусом поселень використовувалися такі назви, як 

«містечко», «село», «деревня» (сільське поселення без церкви), «присілок», «виселок», 

«слобода» (поселення орендаторів), «колонія», «хутір», «урочище», «поселення» 

(«посёлок»), «ферма», «фільварок», «передмістя». 



На території південно-західної Волині для означення типу поселень 

використовувалася така номенклатура: містечко (Marktflecken), село (Dörfer), колонія 

(Kolonie); для малодвірних населених пунктів – Weiler, Rotte, Einzelhaus, Einschichte. 

Відсутність урядових приписів, які б регулювали, до якої категорії поселень 

належить той чи інший населений пункт призвела до довільної класифікації. Наслідком 

цього стали доволі значні розбіжності у поданні кількості сіл і містечок. З 1884 р. 

впроваджувалася система типології поселень.  

Значно зменшилася кількість назв населених пунктів у 1920-х роках: «містечко», 

«село», «деревня», «посьолок», «присілок», «хутір», «слобода», «колонія», «урочище». На 

території Волині, яка перебувала в міжвоєнний період у складі Польщі, для означення 

різних типів поселень використовували такі терміни: «wieś», «kolonja», «folwark», «futor», 

«przedmieście», «przysiółek», «uroczysko», «osada», «osada leśna», «osada młyńska», «osada 

wojskowa».  

У другій половині ХХ ст. наявну сукупність термінів уніфіковали, і їхня 

номенклатура використовується із незначними змінами й досі: «селище міського типу» 

(смт), «селище», «село», «хутір». Нині термін «хутір», яким означували малодвірне 

поселення, вилучений з обігу; вживаючи його розуміють поселенське утворення, що не 

має статусу окремого населеного пункту.  

 

Надія Нукало 

П’ЯТНИЦЬКИЙ МОНАСТИР ЧЕРНІГОВА ЯК ОСЕРЕДОК ЗАРОДЖЕННЯ 

НОВОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ГАПТУВАННІ ХVIІІ СТ. 

У виступі, на прикладі збережених творів майстринь П’ятницького монастиря, 

відображено зародження та розвиток нового стилю в монастирському гаптуванні. Цей 

новаторський підхід виявився на всіх рівнях творення образу: в появі нових технічних 

засобів шитва, впровадженні олійного живопису для малювання облич, рук, у розвитку 

художньо-композиційних засобів побудови, розвитку іконографії. 

 


