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Черговий збірник статей, що вихо-
дить четвертим номером наукової серії 
«OIUM», видається напередодні про-
ведення наукової конференції: «Чер-
няхівська культура: до 120-річчя від 
дня народження В.П. Петрова». Конфе-
ренція має відбутися в жовтні 2014 р. 
на базі Інституту історичної освіти НПУ  
ім. М.П. Драгоманова у м. Київ. В основу 
статей покладено доповіді, які учасники 
конференції планують презентувати під 
час зустрічі.

Збірник присвячено 120-річчю від 
дня народження видатного українсько-
го вченого Віктора Платоновича Петро-
ва. Серед різноманітних студій в житті 
науковця археологія посідала важливе 
місце. Вивчення матеріальної культу-
ри стародавніх суспільств надавало 
В.П. Петрову окрему, оригінальну ін-
формацію, яка в сукупності з даними 
мовознавства, етнографії та інших гу-
манітарних наук дала змогу дослідни-
ку, як на наш погляд, наблизитися до 
розуміння історичних процесів ближче, 
ніж будь-кому іншому з його сучасників. 
Про фундаментальність та об’єктивність 
його археологічних досліджень свідчить 
і той простий факт, що його праці, кажу-
чи сучасною мовою, постійно «цитують-
ся» вже близько півстоліття після смерті 
дослідника. Черняхівська культура, на 
думку В.П. Петрова, особливе та прин-
ципово важливе явище в історії Півден-
но-Східної Європи.

На нашу думку, саме з праць та 
діяльності В.П. Петрова вивчення чер-
няхівської культури переходить у на-
укову площину. Наука починається з 
фактів та їх систематизації, науковий до-
слід не може ґрунтуватися на думках та 
висновках тих чи інших дослідників, які б  

геніальні вони не були. Класичні прави-
ла наукової роботи, які В.П. Петров отри-
мав під час навчання у Києві, вимагали 
саме такого підходу до археологічних 
матеріалів. Тому, з початку 1930-х рр. 
за його ініціативи розпочалася підготов-
ка до друку матеріалів археологічних 
пам’яток так званих полів поховальних 
урн. Підсумком стало повне видання 
вже у 1960-х рр. матеріалів могильників 
у Черняхові, Масловій, створення першої 
карти / каталогу пам’яток черняхівської 
культури та ін. Робота з археологічними 
джерелами, їх аналіз, синтезування із 
сукупністю даних інших наукових галу-
зей (мовознавство, письмові джерела, 
етнографія) дозволили В.П. Петрову оха-
рактеризувати антський період в історії 
України саме як історичний процес, а не 
у вигляді статичних схем форм глиняно-
го посуду або карт розповсюдження того 
чи іншого типу застібок.

Є ще один момент, який поєднує нас 
і цей збірник з життям Віктора Платоно-
вича. Це війна, яка точиться на території 
України з березня 2014 р. Конференція та 
збірник планувалися ще до того, як почав-
ся Майдан у Києві. Не знайдеться люди-
ни, яка передбачала б подібний перебіг 
подій і тих виборів, які доводиться зроби-
ти кожному з нас. Ці події об’єднали бага-
тьох людей. Проте у багатьох випадках, як 
це не прикро, також роз’єднали родини, 
друзів, родичів і, навіть, колег. Сховатися 
за «байдужістю» професії археології до 
сучасних подій виявилося неможливим. 
Неможливо бути байдужим, коли твої 
колеги міняють заступи на автомати та 
йдуть воювати, а ти збираєш каски, бро-
нежилети, інвалідні візки...

У житті В.П. Петрову довелося пере-
жити три війни: дві світові, громадянську 
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та особисту — з НКВС. Глибина тих пот-
рясінь глибша, трагічніша аніж наша, су-
часна. Там була зрада, фізичне винищен-
ня, моральне катування. Що врятувало 
його, що дозволило вижити українській 
археології? Соціальний компроміс, який 
дозволив вижити фізично, перехід у 
внутрішню опозицію, бажання та вмін-
ня займатися своєю справою. Можливо 
так. На щастя, ми ще у своїй державі, не 
окуповані. Відповідь викликам бачимо 
у продовженні нашої діяльності. Це наш 
маленький фронт — експедиції, конфе-
ренції, статті, монографії...

У збірнику представлено статті різ-
ної спрямованості. Іноді доволі склад-
но провести чіткий розподіл між ними. 
Зауважимо лише, що збірник пропонує 
увесь спектр наукових пошуків: від вве-
дення до наукового обігу нових, раніше 
не публікованих матеріалів, до статей 
аналітичного характеру, що базуються на 
величезному масиві накопичених даних. 
Тож, залишаємо на розсуд читача визна-
чення жанру окремих матеріалів, вміще-
них у черговому номері серії «OIUM». 
Впевнені, що кожен допитливий до-
слідник, щиро зацікавлений у всебіч-
ному розгляді цього яскравого явища в 
історії Південно-Східної Європи, яким є 
черняхівська культура, знайде для себе 
щось важливе.

* * *
Цей випуск серії «OIUM» вже четвер-

тий (а враховуючи «Памятники поздне-
римского времени ...» (Киев, 2007) — 
п’ятий) в означеній серії. Час підтвердив 
необхідність існування подібного видан-
ня. Він отримав дві основні форми на-
повнення — збірники наукових статей та 
монографічні дослідження. Обов’язкові 
умови формування залишаються нез-
мінними для кожного з випусків: видан-
ня джерел, статі методичного та аналі-
тичного характеру, узагальнюючі роботи 
з питань історико-археологічних реконс-
трукцій.

Від моменту започаткування серії 
дотепер можемо з констатувати, що 
збірник користується попитом у науко-
вого загалу. Крім усього іншого, щонай-
менше, цей факт засвідчує необхідний 
рівень наукової «продукції». Звісно, це 
можливо завдяки авторам, без яких 
збірник просто не міг би відбутися. З-по-
між статей присутні також і дискусійні, 
неоднозначні доробки. Аби уникнути 
суб’єктивної оцінки робіт, що надходять 
до редакції, ми прийняли рішення про 

закрите рецензування статей. Такий 
спосіб формування збірників розпов-
сюджений у науковій практиці. Крім 
того, такий крок надасть можливість 
убезпечитися, у тому числі, й від звичай-
нісіньких фактологічних помилок і без 
сумніву посприяє підтримці належного 
наукового рівня.

Очевидно, що всі ми прагнемо ви-
сокої якості у будь-яких проявах життя; 
поза всяким сумнівом, що автори статей 
бажають бачити свої «дітища» опублі-
кованими на найвищому рівні світових 
стандартів. І це цілком можливо, адже 
від самого початку значною мірою зна-
ходиться саме в авторській компетенції. 
Тому і надалі ми залишаємо авторський 
стиль тексту статей, хоча і наполягаємо 
послугуватися на використанні саме 
норм та правил сучасної літературної 
мови (не використовувати професійний 
сленг, діалектизми тощо).

Крім змістовного наповнення, збір-
ник має ще й певні вимоги наукового 
оформлення статей — послідовність і 
логіка викладення, форма посилань та 
цитувань, оформлення рисунків і т. п. У 
наступних збірниках цьому буде приді-
лятися більше уваги.

Зважаючи на вищесказане, ми споді-
ваємося на ефективнішу співпрацю між 
зацікавленими сторонами, тобто автора-
ми та відповідальними за збірник. Аби 
полегшити процес підготовки матеріалів 
до друку, перелік основних вимог завж-
ди можна отримати у відповідальних 
редакторів та на сайті http://komariv.
in.ua/. Отже сподіваємося на розуміння 
авторів у разі надходження від редколе-
гії «OIUM»-у прохання розглянути заува-
ження, які виникли з причин неналежно-
го оформлення текстів, рисунків тощо, а 
також у ході рецензування статей.

* * *
На завершення додамо, що прове-

дення цієї конференції та видання збір-
ника було б неможливе без підтримки 
керівництва ІІО НПУ ім. М.П. Драгомано-
ва та ІА НАН України. Окремо приносимо 
свою подяку ДП НДЦ «Рятівна археоло-
гічна служба» (директор О. Осаульчук), 
яка сприяла друку збірника. Також, 
завдячуємо нашим колегам, які допо-
магали в редагуванні збірників та його 
технічному забезпеченні — Я. Володар-
цю-Урбановичу, М. Авраменко, О. Кова-
лю, В. Тиліщаку.

З повагою до колег і читачів  
Олег ПетрАУскАс і сергій ГОрбАНеНкО
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В работе изложены основные принципы 
интерпретации данных геофизической раз-
ведки памятников позднеримского времени. 
Проанализирован опыт магнитных съемок на 
поселениях и могильниках, расположенных в 
широких географических рамках — от букови-
ны до Левобережья Днепра.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: магнитная съем-
ка, археологический объект, аномалия.

В последние десятилетия геофи-
зические исследования все прочнее 
входят в арсенал средств и методов 
поисков и разведки археологических 
памятников различных эпох [Кошелев, 
2004; Seeing ..., 2009; Becker, Fassbinder, 
1999; Garrison, 2001]. В частности, при 
изучении памятников черняховской 
культуры существует возможность быс-
трого получения информации о струк-
туре поселений и могильников с помо-
щью высокоточной магнитной съемки. 
Этот геофизический метод позволяет 
составить значительно более полное 
представление о жизни и хозяйственной 
деятельности представителей черняхов-
ской культуры на основании массовых 
пространственных данных.

В связи с этим появилась необходи-
мость выработки общих геофизических 
критериев-признаков характерных ар-
хеологических объектов позднеримско-
го времени на основании накопленных 
данных археологических и геофизичес-
ких исследований.

ГеофиЗическая  
иЗученность памятников

За 2006—2014 гг. археолого-геофизи-
ческой группой Киевского национально-
го университета имени Тараса Шевченко 
магнитные исследования проводились 

на четырех поселениях и четырех мо-
гильниках черняховской культуры, сре-
ди которых поселение и могильник Ко-
маров (Черновицкая обл.), поселение 
Малополовецкое-2А (Киевская обл.), 
могильник Червонэ-2 (Киевская обл.), 
могильник Легедзине (Черкасская 
обл.), поселение Дмитровка-3 (Полтав-
ская обл.), поселение и могильник Вой-
тенки-1 (Харьковская обл.) (рис. 1).

Многослойное поселение Малопо-
ловецкое-2А расположено между села-
ми Малополовецкое и Яхны Фастовско-
го р-на Киевской обл. Выявлено в 1991 г. 
Р.Г. Шишкиным. Исследовалось с 1992 
по 2010 гг. экспедициями Фастовского 
государственного краеведческого музея 
и Украинского национального педаго-
гического университета им. М.П. Драго-
манова (руководитель — канд. ист. наук 
С.Д. Лысенко). Из объектов, принадле-
жащих черняховской культуре на по-
селении исследованы гончарный горн 
и наземное жилище, найденное в по 
результатам магнитных исследований 
[Готун та ін., 2002; Лысенко и др., 2008; 
Бондарь и др., 2008]. Общая площадь 
магнитной съемки на памятнике 1,4 га.

Поселение ІІІ—ІV в. н. э. у с. Кома-
ров (Кельменецкий р-н, Черновицкая 
обл.) открыто в 1950 г. Раскопи проводи-
лись в 1956—1957, 1962, 1965, 1969 гг. 
под руководством проф. М.Ю. Смишко 
(Львов). В 1974 г. на памятнике работа-
ла Ю.Л. Щапова (Москва). С 2012 г. рас-
копки на поселении проводятся Кома-
ровской археологической экспедицией 
Института археологии НАН Украины и 
ДП НИЦ «Спасательная археологическая 
служба» под руководством О.В. Петра-
ускаса. Исследованные объекты имели 
разный характер — производственный и 

к.м. Бондарь
К и е в

ГеофиЗические критерии поискоВ  
и раЗВедки памятникоВ черняхоВской культуры  

на территории украины
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жилой. Среди них — полуземлянки, зда-
ния с каменным фундаментом, очаги, 
хозяйственные ямы, печь для изготов-
ления стекла и гончарные горны [Петра-
ускас и др., 2012]. Магнитной съемкой 
покрыта площадь 3,7 га. На могильнике, 
открытом в 2012 г. исследованы 3 ингу-
мации [Петраускас та ін., 2013, друкуєть-
ся], магнитная съемка выполнена на 
площади 0,25 га.

Могильник у с. Легедзине Тальнов-
ского р-на Черкасской обл. был открыт 
в июле 2008 г. сотрудниками Черняхов-
ского отряда Трипольской экспедиции 
ИА НАН Украины невдалеке от большо-
го поселения черняховской культуры. За 
период с 2008 по 2010 гг. была вскрыта 
площадь 378 м2, раскопано 57 погребе-
ний, из них 32 кремаций, 25 ингумаций 
[Магомедов, Диденко, 2009; 2010]. Об-
щая площадь магнитной съемки состав-
ляет 0,33 га.

Могильник черняховской культу-
ры Червонэ-2 находится в 1,5 км к югу 
от центра с. Червонэ и в 4 км к западу 
от с. Юрковка Ставищанского р-на Ки-
евской обл. Могильник расположен на 
правом западном склоне устья балки, 
впадающей в долину р. Торец. Был от-
крыт в 1984 г. [Березанская и др., 1984], 
в 2006, 2008—2010, 2012 гг. могильник 
исследуется совместной экспедицией 
ИА НАН Украины и Института историчес-
кого образования Национального педа-
гогического университета им. М.П. Дра-
гоманов под руководством канд. ист. 
наук О.В. Петраускаса и канд. ист. наук 
Р.Г. Шишкина За этот период исследова-
но 60 погребений, в том числе 16 крема-
ций и 44 ингумации [Петраускас та ін., 
2009; 2013; Шишкін, Петраускас, 2010]. 
Участок, покрытый магнитной съемкой 
состоял из двух крестообразно пересе-
кающихся полос шириной 10 м. Полосы 

пролегали через предполагаемую пло-
щадь могильника и имели длину 150 и 
70 м (0,2 га).

Поселение Дмитровка-3 расположе-
но на расстоянии 1,2 км от с. Дмитровка 
Полтавской обл. недалеко от города Ком-
сомольска. Оно расположено на мысу, 
находящемся над старицей Псла. Иссле-
довалось в 2003—2010 гг. Комсомоль-
ской раннеславянской археологической 
экспедицией Комсомольского краевед-
ческим музея и ИА НАН Украины под 
руководством Ю.Ю. Башкатова. В ходе 
археологических раскопок на поселении 
открыто два строительных горизонта 
позднеримского времени. К верхнему 
относятся четыре наземных сооружения, 
парный каменный очаг и остатки зерно-
вой ямы. Нижний горизонт представлен 
тремя углубленными жилищами, одно 
из которых имело печь-камин и две зер-
новые ямы грушеобразной формы [Баш-
катов, 2010]. Общая площадь магнитной 
съемки на памятнике составила 2,1 га.

Археологический комплекс Войтенки-
1 датирован позднеримским временем и 
началом эпохи Великого переселения на-
родов, находится на территории Валков-
ского р-на Харьковской обл. Состоит из 
поселения и могильника. Исследования 
комплекса с 2004 г. проводит Германо-
славянская археологическая экспедиция 
Харьковского национального универси-
тета им. В.Н. Каразина [Любичев, 2006; 
2011]. На поселении изучены остатки 
наземных сооружений черняховской 
культуры в виде скоплений керамики и 
глиняной обмазки, остатков металлур-
гических горнов. На участке Б поселения 
выполнена магнитная съемка на площа-
ди 2,48 га [Бондарь и др., 2012]. С целью 
определения границ могильника вокруг 
его раскопанной площади была отснята 
полоса шириной 20 м (0,65 га).

рис. 1. Памятники 
позднеримского 

времени, изученные 
геофизическими ме-

тодами: 1 — Комаров; 
2 — Малополовец-
кое-2А; 3 — Черво-

не-2; 4 — Легедзине; 
5 — Дмитровка-3; 

6 — Войтенки-1



OIUM * 2014 * 4 �

Бондарь К.М. Геофизические критерии поисков и разведки памятников черняховской культуры

методика полевых и лаБора-
торных маГнитных иЗмерений

Территория памятника разбивается на 
участки с размерами не крупнее чем 50 × 
50 м. Перед геофизическими исследова-
ниями производится выборка металли-
ческого мусора из поверхностного слоя.

Магнитная съемка выполнялась при 
помощи установки на базе двух цезиевых 
магнитометров ПКМ-1 (Геологоразведка, 
РФ), которые крепятся на ранцевой под-
веске. Высота датчиков над поверхнос-
тью земли 0,4 м. Измеряется индукция 
геомагнитного поля, разрешающая спо-
собность датчиков 0,001 нТл. Расстояние 
между профилями съемки — 0,5 м, меж-
ду пикетами в автоматическом режиме 
(10 отсчетов в секунду) — около 0,15 м. 
Измерения проводились в движении, при 
этом оператор может перемещаться по 

профилям «змейкой» либо в одном на-
правлении. При обработке данных поле-
вых измерений локальная составляющая 
(Ва) вычислялась методом отнимания от 
измеренных значений медианного значе-
ния по профилю либо сплайн-аппрокси-
мации. При визуализации данных, то есть 
при составлении магнитных карт участков, 
производилась интерполяция до регуляр-
ной сети значений 0,25 × 0,25 м.

По описанной методике изучены все 
памятники кроме поселения Малополо-
вецкое-2А, где расстояние между про-
филями съемки составляло 0,75 м, сеть 
интерполированных значений аномаль-
ной магнитной индукции для построе-
ния карты была 0,5 × 0,5 м.

Карты локальных аномалий магнит-
ной индукции (Ва) раскрашены в моно-
хромной палитре от белого до черного 
цвета в интервале ±5 нТл (рис. 2; 3). Кар-

рис. 2. Локальные 
аномалии магнитной 
индукции, связанные с 
жилищами черняховс-
кой культуры: а — Ма-
лополовецкое 2А, 
фрагмент карты 10 × 
10 м; б — Комаров, 
фрагмент карты 30 × 
30 м

рис. 3. Локальные 
аномалии магнитной 
индукции, связанные 
с гончарными горнами 
и производственными 
компексами: а — Ко-
маров, фрагмент карты 
10 × 10 м; б — Войтен-
ки 1, фрагмент карты 
10 × 10 м; цифрами 
обозначены отдельные 
аномалии, пояснения 
в тексте
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ты могильников раскрашены в интерва-
ле ±2 нТл (рис. 4).

критерии археолоГической 
идентификации маГнитных 

аномалий

Размеры локальной магнитной 
аномалии определяются прежде всего 
размерами объекта — источника. Глав-
ными объектами магнитометрических 
поисков и картирования являются остат-
ки отдельных древних жилищ или дру-
гих сооружений, сопоставимых с ними 
по размерам — землянок, вымосток, 
крупных хозяйственных ям и т. п., а так-
же меньших объектов — остатков печей, 
гончарных горнов, захоронений и т. п. 
Каждому из таких объектов соответс-
твует «единица» магнитометрической 
информации — локальная магнитная 
аномалия [Кошелев, 2004].

С точки зрения геофизики все архео-
логические объекты можно рассмат-
ривать как физические тела, которые 
характеризуются определенными физи-
ческими свойствами, имеют конечный 
размеры и определенное положение в 
пространстве.

Археологические объекты выступа-
ют источниками геофизических анома-
лий, которые в свою очередь могут быть 
классифицированы по определенным 
признакам.

При выделении типов магнитных 
аномалий, источниками которых могут 
выступать археологические объекты, не-
обходимо учитывать следующие крите-
рии: 1 — размеры; 2 — интенсивность; 
3 — знак / знакопеременность; 4 — рас-
положение отрицательной части знако-
переменной аномалии относительно 
магнитного севера.

характеристика археолоГи-
ческих оБъектов и их прояв-

ления в маГнитном поле

Племена черняховской культуры 
(III — первая половина V вв. до н. э.) 
оставили целые серии неукрепленных 
поселений длиной от 500 м до 2 км и 
60—200 м шириной на первых надпой-
менных террасах рек [Винокур, Телегін, 
2005]. На черняховских поселениях вы-
явлены и исследованы такие основные 
типы жилищных и хозяйственных соору-
жений: наземные дерево-каркасные и 
полуземлянки столбовой или срубной 
конструкции. Для обогрева жилищ обус-
траивались открытые очаги, глинобит-
ные печи и печи-каменки. Сооружения 
могут создавать положительные маг-
нитные аномалии средних размеров и 
интенсивности. Кроме жилищ, на посе-
леннях открыты наземные и углублен-
ные в землю хозяйственные постройки, 
в частности, ямы-погреба. За пределами 
жилищ выявлены также остатки летних 
печей и очагов, которые должны бы со-
здавать небольшие по площади положи-
тельные и знакопеременные аномалии.

Небольшое количество магнитных 
аномалий от древних жилищ получили 
археологическое подтверждение, в час-
тности на поселениях Малополовецкое-
2А и Комаров (рис. 2).

На поселении Малополовецкое-2А 
под положительной аномалией с интен-
сивностью до 14 нТл найдено жилище 
черняховской культуры III—IV вв. н. э. 
(рис. 2, а) [Бондарь и др., 2008]. Объект 
представляет собой остатки наземного 
жилища со слегка углубленным полом. 
Площадь объекта около 28 м2 (6,8 × 
3,5—4,5 м). Глубина пола 0,45—0,5 м от 
СП. Сверху объект был перекрыт гори-
зонтальным завалом сильно обожжен-
ной обмазки от рухнувших западной, 

рис. 4. Локальные 
аномалии магнитной 
индукции, связанные 

с глубокими погре-
бениями-ингумаци-
ями: а — могильник 

Червоне, фрагмент 6 × 
6 м; б — могильник 

Войтенки 1, фрагмент 
10 × 16 м
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северной и восточной стен. На многих 
кусках обмазки четко прослеживаются 
отпечатки от столбов и жердей деревян-
ного каркаса. Сохранились основания 
западной, южной и северной стены.

Жилище, найденное в 2013 г. на по-
селении Комаров на месте позитивной 
аномалии площадью 30 м2 с максималь-
ной интенсивностью 12 нТл представля-
ло собой полуземлянку с печью-камен-
кой (рис. 2, б) [Петраускас та ін., 2013]. 
Рядом с жилищем исследовано не-
сколько столбовых и хозяйственных ям. 
Аномалий, подобных раскопанной, на 
участке геофизических исследований 
обнаружено более десятка, что дает 
основания выделять жилую часть посе-
ления.

Схожие аномалии найдены также на 
поселении Дмитровка-3, однако на мо-
мент написания данной статьи они еще 
не раскапывались.

Возмущения магнитного поля над 
древними жилищами возникают бла-
годаря повышенной намагничености 
заполнения, которое состоит из гуму-
сированного материала, завалов глиня-
ной обмазки, в том числе обожженной, 
остатков печей и других материалов, 
содержащих большее количество маг-
нитных минералов, нежели материк и 
природная почва.

На многих поселениях зафиксирова-
ны остатки железоделательных домниц 
и гончарных горнов,интенсивность со-
ответствующих аномалий может превы-
шать 100 нТл, отрицательная часть ярко 
выражена и расположена с северной 
стороны.

Яркими примерами таких объектов 
служат горны из Комарова и Войтенков-1 
(рис. 3).

Гончарный горн на поселении Кома-
ров исследован на месте знакоперемен-
ной аномалии с диаметром позитивной 
части более 5 м и интенсивностью до 
95 нТл (аномалия 2 на рис. 3, а). После 
зачистки на глубине 0,25—0,30 м зафик-
сирован верх горна в виде массива обож-
женной глины округлой формы, диамет-
ром около 1,0—1,2 м. С южной стороны 
прослеживались контуры предгорновой 
ямы размерами 3,0 × 3,4 м. Теплотех-
ническое сооружение почти полностью 
сохранилось. Горн имел двухярусную 
конструкцию со срезанной конической 
топочной камерой.

Археологическими исследованиями 
скопления магнитных аномалий на учас-
тке Б поселения Войтенки-1 выявлены 
остатки наземных сооружений черня-

ховской культуры в виде скоплений ке-
рамики и глиняной обмазки, горнов.

Две из наиболее крупных аномалий 
на участке соответствуют остаткам гор-
нов (аномалии 2 и 4 на рис. 3, б). При 
исследовании аномалии 3 было обнару-
жено скопление крупных осколков сна-
ряда, а аномалия 1 — также от фрагмен-
та современного металла.

Аномалия 2 имеет интенсивность до 
40 нТл, под ней зафиксированы остатки 
сооружения с куполом с основой из пло-
щадки из обожженной глины типа горна. 
Верхний уровень зафиксирован на глуби-
не 0,15—0,17 м, размеры 1,22 × 0,86 м.

Горн является источником анома-
лии 4, которая имеет площадью около 
4 м2, интенсивность — до 35 нТл. В пла-
не конструкция горна имеет округлую 
форму, диаметром в верхней части 1,8 × 
1,1, в районе распределительного блока 
1,2 × 1,25 и в нижней части 1,55 × 1,6 м. 
Вокруг обожженных стенок горна про-
слеживался мощный слой прокала ярко 
оранжевого или коричневого цвета, на 
глубине 0,6 м достигавший мощности 
10—20 см. Уровень дна возле топочного 
устройства — 2,13 м от уровня совре-
менной поверхности.

Аномалии типа горнов обнаружены 
на всех трех исследованных поселениях 
(на Дмитровке-3 аномалии менее интен-
сивные и имеют меньшие размеры — до 
2 м2, что позволяет предполагать менее 
массивные конструкции, возможно — 
печи). В Комарове и Войтенках количес-
тво предполагаемых горнов — более де-
сятка, этот факт открывает возможности 
для дискуссии о существовании произ-
водственных центров в позднеримское 
время [Бондарь и др. 2010, 2012].

Аномальный магнитный эффект над 
горнами формируется благодаря высо-
кому содержанию магнитных минера-
лов — магнетита и маггемита, образо-
вавшихся под воздействием высоких 
температур и являющихся носителями 
сильной термоостаточной намагничен-
ности.

Погребальный обряд черняховской 
культуры представлен различными ви-
дами трупосожжений в урнах (теоре-
тически они могут создавать мелкие 
знакопеременные аномалии) и без урн, 
и ямными трупоположениями с веща-
ми и без инвентаря, которые залегают, 
обычно, на глубине до 2 м. Неглубокие 
трупоположения, залегающие в преде-
лах гумусного горизонта почвы, могут 
создавать магнитные аномалии только 
при наличии значительного количества 
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погребального инвентаря. Глубокие мо-
гилы могут создавать слабые положи-
тельные аномалии, интенсивность кото-
рых тем выше, чем глубже погребение. 
Такие аномалии образуются вследствие 
разницы намагниченностей материко-
вой породы и заполнения ямы. На чер-
няховских могильниках встречаются ке-
нотафы, которые могут давать мелкие 
знакопеременные аномалии.

На рис. 4, а показана аномалия, за-
фиксированная на могильнике Черво-
нэ-2. Она характеризуется довольно 
большой площадью и интенсивность 
3 нТл (рис. 4, а). Соответствующее ей 
погребение 42 отличается от большинс-
тва других глубиной погребальной ямы, 
которая достигала 2,68 м от современ-
ной дневной поверхности. Темное пят-
но заполнения ямы отчетливо прояви-
лось на глубине 1,25 м. Такие глубокие 
погребальные ямы характерны для так 
называемых «княжеских» погребений, 
известных на других могильниках чер-
няховской культуры.

Несколько подобных аномалий за-
фиксированы также на могильнике Вой-
тенки-1. На фрагменте карты (рис. 4, б) 
видны две из них. Тестовый раскоп, за-
ложенный на месте той аномалии, на 
которую указывает стрелка, выявил пят-
но погребения-ингумации, которое от-
четливо читалось на глубине 0,6 м.

Археологическими исследования-
ми на могильнике Легедзине выявлено 
большое количество кремаций. Хотя 
магнитная карта могильника изобилует 
мелкими аномалиями, достоверно по-
казать их связь с кремациями пока не 
удалось. Проблема в сильной замусо-
ренности приповерхностного слоя мел-
ким металлическим мусором, искажаю-
щим картину магнитного поля. Похожая 
ситуация наблюдается и на других мо-
гильниках.

Геофизичексий поиск грунтового мо-
гильника представляется чрезвычайно 
трудной задачей, решение которой воз-
можно при благоприятном сочетании 
местных условий, например, при упоря-
доченном расположении группы глубо-
ких погребений-ингумаций.

выводы

Исходя из накопленного опыта маг-
нитометрии памятников черняховской 

культуры при их катировании следует 
сосредоточиться на поиске магнитных 
аномалий нескольких определенных ти-
пов.

На поселении «археологическими» 
могут быть признаны слабые (2—15 нТл) 
положительные аномалии площадью 
более 1 м2. Такие аномалии формиру-
ются над неглубоко залегающими жи-
лищами — полуземлянками и землян-
ками, а также над более массивными 
наземными жилищами, перекрытыми 
слоем грунта более 1,5 м (например 
вследствие намыва почвы со склона). 
Также подобные аномалии могут быть 
связаны с небольшими выносными оча-
гами. Еще один возможный источник — 
печь или горн залегающий глубже 2,5 м. 
При выбранной методике съемки такие 
аномалии подсекаются минимум двумя 
профилями и хотя бы 6 точками в каж-
дом профиле.

Также к «поселенческим» относятся 
знакопеременные аномалии, положи-
тельная часть которых изометрична и 
имеет площадь до 4 м2. Интенсивнос-
тью таких аномалии может составлять 
от 5 до 100 нТл и более, а отрицательная 
часть всегда находится с северной сто-
роны. Подобные аномалии формируют-
ся над печами и горнами.

Из опыта магнитной съемки черня-
ховских могильников с уверенностью 
удается выделить только аномалии, 
связанные с глубокими, «княжескими», 
погребениями-ингумациями. Такие ано-
малии имеют интенсивность до 7 нТл 
и площадь 3—8 м2. Они формируются 
благодаря разнице намагниченности 
материала заполнения ямы и вмеща-
ющей материковой породы (лесса). Те-
оретически, ультрадетальной магнит-
ной съемкой должны фиксироваться 
погребения-кремации в керамических 
горшках. Получены обнадеживающие 
результаты лабораторных исследований 
намагниченности фрагментов керамики 
из кремаций, вторично пережженной 
в погребальном костре [Бондарь и др., 
2010; Пап, Бондарь, 2014]. Однако, в по-
левой практике надежно выделять такие 
аномалии пока не удается, прежде всего 
потому, что поисковые участки недоста-
точно тщательно очищаются от мелкого 
металлического мусора перед съемкой. 
«Мусорные» аномалии легко спутать с 
кремациями.
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The paper deals with basic principles of geo-
physical survey interpretation on the Late Roman 
time monuments. The experience of magnetic 
prospecting of settlements and burial grounds, 
located in a wide geographical scope — from Bu-
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Визначено призначення кількох об’єктів з 
поселення черняхівської культури комарів на се-
редньому Дністрі — «довгих» («великих») будин-
ків 1 і 2 з розкопів VI і VIII 1969 р., дігтярської печі 
зі споруди ІІІ 1956 р., комори (складу) майстра-
скляра з розкопу ІІ 1957 р. Усі реінтерпретовані 
артефакти — виробничі об’єкти, складові ви-
робничого осередку комарівського поселення.

к л ю ч о в і  с л о в а: скловиробництво, 
«довгий» будинок, дігтярська піч, дьоготь, 
кам’яна споруда — комора (склад).

Поселення зі слідами скловироб-
ництва черняхівської культури Комарів 
розташоване в Середньому Подністров’ї 
(Чернівецька обл., Кельменецький р-н). 
Досліджувалось протягом 8 сезонів — 
1956, 1957, 1962, 1965, 1969 (М.Ю. Сміш-
ко), 1974 (Ю.Л. Щапова), 2012—2013 рр. 
(група дослідників під керівництвом 
О.В. Петраускаса) [Онищук, 2013] (рис. 1). 
Було виявлено такі об’єкти черняхівської 
культури: «культовий» об’єкт (вогнище та 
15 ямок, забутованих глиняною обмаз-
кою, в деяких знайдено зооморфні глиняні 
фігурки), наземну споруду площею близь-
ко 30 м2, 7 заглиблених споруд-півземля-
нок площею 8—25 м2, кам’яну будівлю, 
склоплавильну піч, 20 вогнищ за межами 
споруд, 2 гончарні горни та «залишки» 
третього, 2 навіси, 7 «господарських» і 
1 «виробничу» ями, дворівневу яму з 
долівки споруди ІІІ 1956 р. Також розкопа-
но 2 черняхівських поховання на нововід-
критому могильнику поблизу селища.

У рамках виконання наукового про-
екту «Виробничі комплекси Середнього 
Подністров’я в пізньоримський час (на ма-
теріалах поселення Комарів)», ми деталь-
но проаналізували звіти та щоденники 
експедицій в Комарові, речовий матеріал 
з розкопок. За нами, Комарівське посе-
лення черняхівської культури ІІІ—IV ст. 
н. е. — це велике селище з потужною ви-

в.м. войнаровський
Л ь в і в

про деякі «недіаГностичні»  
об’єкти З поселення черняхіВської  
культури комаріВ

робничою зоною на ньому (окремо від 
житлової частини), де близько середини 
IV ст. функціонував склоробний осередок 
під управлінням скляра — вихідця з рим-
ських провінцій. Продукція цього центру 
розходилась у межах локального ринку.

На наш погляд, усі досліджені в Ко-
марові об’єкти — виробничого й допо-
міжно-виробничого призначення. Вони 
займають ділянку приблизно 120 × 80 м — 
площу, абсолютно позбавлену споруд жит-
лового чи господарського характеру, вклю-
чають масові ознаки (стаціонарні й рухомі) 
давніх виробництв — склоробного та гон-
чарного, тобто, формують виробничу зону 
поселення черняхівської культури Комарів. 
Тут слід вказати на важливу методичну 
похибку дослідження Комарівського посе-
лення у 1950—1970-х рр. Розміри поселен-
ня дослідниками були встановлені у 800 × 
60 м, місцерозташування — лише з північ-
ної сторони струмка — притоки Дністра, усі 
розкопи закладались у «східній» (розкопи І, 
ІІІ, V—IX), «центральній» (розкоп ІІ) та «за-
хідній» (розкоп IV) «частинах поселення». 
Нині встановлено (нашими ще 1990-х рр. 
та нинішніми дослідженнями експедиції 
ІА НАН України) [Войнаровський, 2005, 
c. 185—186; Петраускас, Милян, Осаульчук, 
2012; Петраускас та ін., 2013], що пам’ятка 
набагато більша — 2000—2500 × 200 м, по-
селення знаходиться на обох берегах струм-
ка, досліджені «східна, центральна та захід-
на частини пам’ятки» — насправді лише 
невелика частина поселення, його північ-
но-західна ділянка (виробнича зона сели-
ща), решта пам’ятки не досліджувалась на-
віть розвідковими розкопами чи шурфами, 
висновки ж — «промислове поселення», 
«реміснича факторія» — поширювались на 
всю пам’ятку. Абсолютно периферія селища 
не досліджувалась на предмет виявлення 
сировинних об’єктів давніх скловиробниц-
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тва, гончарства, металургії, зафіксованих на 
пам’ятці: піщаного кар’єру, вапнякової ка-
меноломні, «глинищ» — глиняних кар’єрів, 
ям-печей та ям-«творил» для виробництва 
деревного вугілля, збагачення вапняку й га-
шення вапна, продукування поташу, дьог-
тю тощо, також — металургійних об’єктів 
(скупчення залізних шлаків в культурному 
шарі поселення). Матеріал з Комарівського 
селища — численні колекції скла, кераміки, 
фібул, виробничого інвентарю — опрацьо-
вані поверхнево, багато об’єктів визнано 
«недіагностичними» чи узагальнено «ви-
робничими», визначена функціональна 
належність деяких, на наш погляд, є спір-
ною, в науковий обіг ці матеріали введені 
лише в малій мірі, оглядово, недеталізо-
вано. Назріла необхідність інтерпретації 
та реінтерпретації окремих об’єктів з цієї 
надзвичайно важливої для розуміння етно-
соціальної та, насамперед, економічної 
історії Подністров’я пізноримського часу, 
пам’ятки.

У 1969 р. на «крайній південно-східній 
ділянці поселення» (за нами — та сама ви-
робнича зона у північно-західній частині Ко-
марівського селища), в розкопі VI, розміром 
40 × 6 м, орієнтованому північ—південь, де 
«давній горизонт» знаходився на глибині 
15—25 см, виявлено «групу з 15 ямок, у 
розташуванні яких простежувався певний 
порядок. Вони складали дві групи — північ-
ну і південну, між якими знаходився розрив 
у 7 м. Обидві згадані групи ямок складали, 
ймовірно, первісно одно ціле, а розрив 
між ними виник згодом, в результаті зруй-
нування оранкою проміжних ямок, які 
знаходились близько сьогоднішньої по-
верхні» [Смішко, 1971] (рис. 2, 1). Розміри 
ямок 0,33—0,63 в діаметрі та 0,29—0,68 м 
завглибшки. Вони циліндричні за формою, 
лише деякі легко звужені до дна (рис. 2, 2). 
Заповнення усіх ямок однакове: темний 
грунт зі значною кількістю малих шматків 
глиняної обмазки (деякі з відтиском пла-
шок та жердин), окремих уламків глиняно-
го посуду черняхівської культури та дрібних 
камінців. В ямках 4, 9 і поблизу ямки 15 (за 
1,15 м від неї, на долівці будівлі) знайдено 
«зооморфні» глиняні статуетки: в ямці 4 на 
дні статуетка коня (?), в ямці 9 у заповненні 
дві статуетки, півня (?) та півня, недалеко 
ямки 15 — «чотириногої тварини». Фігурки 
маленькі: 4 × 3,3, 3,7 × 2,7, 4,3 × 3,3 та 3 × 
2,6 см, «примітивно» виготовлені з глини 
з домішками дрібного піску, горбкуваті, 
випалені в жовтуватий та цеглястий колір 
(рис. 2, 3).

Ямки розташовані «в певному поряд-
ку, за розмірами і характером заповнення 
вони різняться як від ям господарського 
призначення, так і від ямок для стовпів 

житлових чи господарських споруд… По-
близу не було стверджено будь-яких ін-
ших наземних або заглиблених будівель». 
Тому ці ямки «споруджувались не з прак-
тичною метою. Коли ж врахувати знахідки 
глиняних зооморфних статуеток у деяких 
ямках, тоді можна думати, що група зга-
даних ямок була споруджена жителями 
даного селища з якоюсь, ближче невизна-
ченою, можливо, культовою метою».

Слід вказати, що в північній частині 
площі, оконтуреної ямками, в 1,27 м за-
хідніше ямки 9, розташовувалось вог-
нище. Від нього зберігся круглий черінь 
діаметром 0,25—0,3 м, вимощений плос-
ким камінням середньої величини, зі слі-
дами вугілля й попелу зверху. На черені 
та поруч виявлено 31 уламок кружальних 
посудин — більше, ніж в інших місцях (в 
розкопі VI площею 236 м2 усього знайде-
но 44 фрагменти кераміки) (рис. 2, 4).

На наше переконання, група з 15 ямок 
і вогнища — не залишки культової спо-
руди, а рештки великої наземної будівлі 
черняхівської культури, типу Stallhaus — 
«довгого» будинку 1, від якого збереглись 
східна, південна та північна стіни. Загальні 
розміри будівлі 21 × 3—4 м, тобто, спору-
да площею 60—80 м2. Розташування усіх 
ямок зі східного боку в один ряд (східна 
стіна), чітке паралельне розміщення ямок 
з північної та південної сторін (широтні 
стіни), однотиповість усіх ямок та їх запов-
нення, один теплопристрій (відповідно, 
відсутність вогнища в південній частині) 
заперечують можливість існування тут 
двох невеликих (8 × 3—4 і 6 × 3—4 м) на-
земних будівель на відстані 7 м одна від 
одної. Рештки західної стіни будівлі (стов-

рис. 1. Комарів, компі-
лятивний ситуаційний 
план розкопів І—VIII 
1950—1960-х рр. і 
розкопу ІХ 1974 р. (за: 
[Смішко, 1971; Щапо-
ва, 1974])
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пові ямки, насамперед) не збереглись, 
очевидно, через особливості рельєфу: в 
1 м із заходу від споруди, паралельно роз-
копу VI, проходить стара дорога Кельмен-
ці—Комарів, під будівництво насипу якої 
було частково знівельовано поверхню з 
обох сторін дороги, материк тут (жовтий 
водовідпірний суглинок) знаходиться на 
більшій глибині — чорнозем в розкопі VІ 
досягав 0,35—0,4 м глибини, контури 
ямок у ньому не «читаються», верхній 
шар ще й знищено глибокою оранкою: 
ямки 1 і 2, які знаходяться найближче до 
західної частини (дороги) — найменш за-
глиблені, 0,28 та 0,39 м проти 0,44—0,68 м 
ямок зі східної стіни, контур такої самої 
ямки 15, як і ямка 13 поруч, взагалі не про-
слідковувався й вона фіксувалась лише 
за обмазкою її заповнення (0,5 × 0,55 × 
0,15 м). Приблизно по середині споруду 
із заходу на схід могла ділити якась легка 
внутрішня стіна — перегородка каркасної 
конструкції, для якої не потребувались 
масивні, опущені в материк й забутовані 
в ямках стовпи. Ця стіна, можливо, ділила 
«довгий» будинок 1 на дві частини — ви-

робничу (8 × 3—4 м, вогнище по центру) 
та господарську (12 × 3—4 м, без опалю-
вального пристрою). Відсутність стовпових 
ямок в центральній частині споруди може 
вказувати й на існування тут невеликого 
приміщення типу сіней, що часто зустрі-
чаються в таких будинках [Рикман, 1975, 
c. 93; Магомедов, 2001, c. 21, рис. 8, 2, 3].

Ямки 1—15 — це стовпові ямки від 
встановлених тут масивних стовпів, які 
вимощувались й забутовувались грунтом, 
глиняною обмазкою, камінцями, битим 
посудом. Глиняні ж фігурки тварин і птахів 
в них та поруч можуть мати двояке пояс-
нення. По-перше, вони — частина забу-
товки стовпів, будівельне сміття. Ніякого 
відношення ні ці дрібні вироби, ні ямки 
до культу не мають. Орніто- і зоопластика 
тут — це колишні дитячі іграшки, примі-
тивно й грубо виліплені з глини (не гончар-
ної) й нерівномірно випалені на вогнищі. 
Культ слов’янських і германських богів та 
богинь цього часу — це людські, насам-
перед чоловічі (іноді зброї), сакральні 
зображення, реалістичні, деталізовані, з 
міцного матеріалу (метал, кістка, камінь), 
а не глиняні коники та півники. До речі, 
така ж глиняна фігурка («коня?») знайдена 
в Комарові в шарі передскіфського часу в 
розкопі 1962 р. [Смішко, 1962, c. 27]. По-
друге, фігурки домашніх птахів та худоби 

рис. 2. Комарів, 
«довгий» будинок 1 
у розкопі VI 1969 р.: 

І — план будинку; ІІ — 
план і переріз ямок; 

ІІІ — глиняні фігурки; 
IV — уламки посуду; 

V — Велика Слобідка, 
«господарська спору-
да» 1; VI — Будешти, 

«великий» будинок 2 
(I—IV — за: [Смішко, 

1971]; V — за: [Козак, 
Журко, 1983] VI — за: 

[Магомедов, 1989])
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можуть бути оберегом чи й ритуальною 
жертвою, закладеною в основі великої гос-
подарської споруди — хліву, стайні, загону 
(якою й могло бути велике господарське 
приміщення «довгого» будинку 1).

Численні залишки добре збереже-
них «довгих» («великих») будинків з 
різних регіонів черняхівської культури 
площею 60—180 м2 (Хмельницька, Він-
ницька, Черкаська, Київська, Сумська 
обл., Молдова) вказують на двочасність 
цих споруд: житлова й господарська чи 
житлова й виробнича частини [Рикман, 
1975, c. 88—105; Воляник, 1979; Маго-
медов, 2001, c. 21—24].

Найбільш подібні до комарівського 
«довгі» будинки германців досліджені на 
черняхівських селищах Велика Слобідка 
на Поділлі, Хмельницька обл. [Козак, 1984, 
c. 55—60, рис. 2, 1] та Будештах в Молдові 
[Рикман, 1975, c. 88—105, рис. 13, 14; Ма-
гомедов, 2001, рис. 9, 1] (рис. 2, 5, 6). Як і 
в Комарові, вони складаються з двох час-
тин — житлової з вогнищем чи кількома 
теплопристроями та господарської, де ут-
римували худобу (тип 1 «великих будин-
ків», за Е.А. Рікманом — з господарською 
частиною, яка займає третину чи поло-
вину площі будівлі: Загайкани, Будешти, 
Делакеу, Собарь, Русяни, Лепесівка) [Рик-
ман, 1975, c. 100]. «Довгий» будинок 1 
з Комарова, напевно, не мав внутрішніх 
поздовжніх перегородок-нефів, тобто, 
він не є дво- чи тринефний, як значна 
кількість інших «довгих» будинків (якщо, 
звичайно, він коректно розкопаний із за-
хідної сторони, де відсутні стовпові ямки і 
де їх могло бути багато, вони могли бути 
мілкими й не забутованими обмазкою: 
запропонована ширина в 3—4 м є завузь-
кою для «довгих» будинків, ширина яких в 
основному 6—8 м і більше) [Рикман, 1975, 
c. 100, табл. IV]. Стіни та дах комарівського 
«довгого» будинку не обмазувались гли-
ною — немає завалів глиняної обмазки на 
площі споруди. Тобто, це була конструкція 
«полегшеного» типу — каркасно-стовпова 
(жердини, лоза, очерет), неутеплена.

На наш погляд, «довгий» будинок 1 з 
Комарова — споруда не житлового при-
значення. Розташована вона на околиці 
виробничої зони селища (розкопи І, ІІІ, V, 
де усі досліджені об’єкти — майстерні чи 
житла-майстерні, знаходяться в 20—60 м 
північніше), типові черняхівські житла, ма-
сово розкопані на сусідніх подністровсь-
ких селищах черняхівської культури (Сокіл, 
Бакота, Кобилля) [Вакуленко, Приходнюк, 
1984; Винокур, Горішній, 1994; Строцень, 
2008], на цій ділянці пам’ятки відсутні. Не-
велике вогнище (черінь 25—30 см в попе-
речнику) не є домашнім теплопристроєм, 

не могло обігріти такий великий будинок, 
а потрібно було, очевидно, для підігріву 
якихось речовин в процесі виробництва, 
наприклад, скла в глиняному тиглі й роз-
ливу гарячої скляної маси у форми. На 
площі споруди (60—80 чи й більше м2) та 
розкопу VI не знайдено жодного житлово-
го, побутового чи господарського знаряд-
дя: пряслиця, грузила, шила, голки, «про-
колки», оселка, уламка жорен. Немає тут 
й господарських ям, які логічні для житла. 
Абсолютно відсутні кістки тварин, які зав-
жди супроводжують побутову діяльність 
людей. Та й навколо будівлі в розкопі VI 
відзначається «дуже слабке насичення 
культурного шару» (лише окремі улам-
ки посуду), що не характерно для споруд 
житлового призначення. Водночас, немає 
тут й ознак великого «громадського» бу-
динку — наприклад, ряду вогнищ чи пе-
чей. «Довга» будівля 1 (велика, холодна) 
могла використовуватись як господарське 
приміщення (її південна частина) чи для 
виробничих потреб у теплі пори року (жит-
ло-майстерня), в холодну осінньо-зимову 
пору для тих самих цілей використовува-
лись малі й теплі півземлянки чи невели-
кі легко заглиблені споруди з масивними 
стаціонарними вогнищами всередині, до-
сліджені на площі виробничої зони посе-
лення.

Можливо, залишками аналогічної спо-
руди є й об’єкти, виявлені в розкопі VIII, 
закладеному в 20 м на захід від розкопу VI 
з «довгим» будинком 1 у ньому [Смішко, 
1971]. У північній частині розкопу VIII (8 × 
6 м) із північного сходу на південний за-
хід, на 5 м, рівномірно віддалені одна від 
одної, розташовані дві ямки та вогнище 
(рис. 3, 1, 2). Ямки круглі, діаметром 0,31 
і 0,39 м, завглибшки 0,38 і 0,32 м від дав-
ньої поверхні, стінки легко звужені до дна. 
Заповнення обох ямок — шматки глиня-
ної обмазки, уламки кружальних посудин 
черняхівської культури, дрібні камінці — 
тобто, ці ямки ідентичні стовповим ямкам 
«довгого» будинку 1. В заповненні ямки 1, 
до того ж, серед обмазки знайдено гли-
няну зооморфну статуетку «чотириногої 
тварини» — грубо виліплену з майже 
чистої глини, з горбкуватою поверхнею, 
завдовжки 3,5 см, висотою 2,87 см (ноги і 
голова збереглись частково) (рис. 2, 3).

Вогнище (на південний захід від 
ямок) — прямокутної форми, 0,75 × 
0,5 м, вимощене в три шари з малого 
колотого каміння, зверху місцями збе-
реглись сліди глиняної обмазки темно-
червоного кольору (рис. 3, 2).

У розкопі VIII (440 м2, поряд із «дов-
гим» будинком 2) знайдено 45 уламків 
кружальних посудин, 31 фрагмент посу-
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дин зі скла (рис. 3, 3), 5 шматків скляної 
маси, 4 скляні краплі, уламок залізного 
ножа, денарій імператора Антоніна Пія.

На наш погляд, дві ямки (стовпові) та 
вогнище в розкопі VIII 1969 р. Комарівсь-
кого поселення — це рештки «довгого» 
будинку 2 черняхівської культури, дослід-
женого й зафіксованого лише частково. 
Ямки та вогнище з розкопу VIII не можуть 
бути західною частиною «довгого» бу-
динку 1 (хоч вони конструктивно до дета-
лей аналогічні об’єктам з розкопу VI), так 
як розміщені в 20—22 м від східної стіни 
будівлі 1: найбільша ширина досліджених 
«довгих» будинків черняхівської культури 
не перевищує 10 м (Собарь), а в серед-
ньому, як зазначалось, становить 6—8 м 
[Рикман, 1975, c. 100, табл. IV]. Рештки 
«довгих» будинків 1 та 2 розташовані по 
обидва боки старої дороги Кельменці-Ко-
марів і західна частина споруди 1 та схід-
на споруди 2, очевидно, знищені будів-
ництвом дороги, укріпленням її насипу 
деревами, що висаджувались обабіч.

Враховуючи відсутність в розкопі VIII 
(як і в розкопі VI) об’єктів житлового 
призначення, як і будь-яких побутових 
речей, ліпного посуду чи кісток тварин 
(домашні відходи), водночас — знахідки 
значної кількості уламків скляних посу-
дин та відходів склоробного виробниц-
тва, ідентичність форми та конструктив-
них особливостей вогнища з розкопу VIII 
(кам’яна викладка в один чи кілька шарів 
з глиняною підмазкою зверху) з двома 
десятками інших вогнищ з виробничої 
зони поселення (нами визначених як 
виробничі), об’єкти з розкопу VIII можна 
характеризувати як рештки «довгого» 
будинку 2 і, як і «довгий» будинок 1 по-
руч, можна співвіднести із склоробним 
осередком Комарівського поселення.

У розкопі ІІ 1956 р. (центральна час-
тина досліджуваної і в наступні роки 
виробничої зони поселення Комарів, 

північно-західна ділянка селища, на за-
хід від вигину нової дороги Кельмен-
ці—Комарів), в 25—33 м від споруд «ви-
робничого призначення» 1 та 2 (легко 
заглиблені будівлі з глинобитними сті-
нами, склоробка), розкопано подібну їм 
споруду ІІІ. На глибині 0,15—0,17 м від 
сучасної поверхні лежав суцільний шар 
перепаленої глиняної обмазки 0,1—
0,2 м завтовшки, що «мав приблизно 
прямокутну форму розміром 4 × 3,4 м, з 
трикутним виступом завдовжки 1,8 м у 
південно-східному куті» [Смішко, 1957].

У північній частині ділянки, перекритої 
обмазкою, виявлено «залишки вогнища 
особливої конструкції» [Смішко, 1964, c. 69, 
рис. 3] (рис. 4, 1). Збереглась частина гли-
няного череня напівовальної форми, роз-
міром 1,4 × 0,88 м, випаленого в червоний 
колір, 2—2,5 см завтовшки, обмеженого по 
краях дугастим, теж глиняним, бортиком 
7 см завширшки і 3,5 см висотою. Поверхня 
череня від бортика до центру понижува-
лась на 5 см. «Під цією черінню в 40 см від 
бортика [тобто, посередині череня — В. В.] 
знаходилось лійчасте заглиблення, зверху 
26 см широке і 20 см глибоке, стінки якого 
були вимазані глиною і обпалені до 5 см. 
Під цим заглибленням прослідковувались 
в перекрої обвуглені жердини діаметром 
2—6 см, розташовані майже паралельно 
до лінії заглиблення» [Смішко, 1957]. Ниж-
че цього об’єкту «… в жовтому глиняному 
материку виступили контури … прямокут-
ної ями загальною довжиною 2,4 м, яка 
складалась з двох частин: східної, 1,4 м 
довгої, 1 м широкої і 0,2 м глибокої, та за-
хідної довжиною 1 м, шириною 0,8 м та 
глибиною 0,4 м рахуючи від давнього гори-
зонту, бічні стінки ями піднімались полого 
на давню поверхню. … Верхня конструк-
ція … з залишками черіні прикривала тільки 
частину ями, яка в східну сторону виходила 
поза межі черіні на 0,6 м». За М.Ю. Сміш-
ком, «на цьому місці знаходились залишки 
двох різних, різночасових споруд» — че-
рені з «нецькуватим заглибленням під 
нею, стінки якої були сильно обпалені» та 
«прямокутна видовжена яма» без будь-
яких слідів вогню. «Виявлення декількох 
спалених жердин під верхньою обпаленою 
конструкцією паралельно до лінії її вгнуття 
можна пояснювати тим, що жердини були 
покладені для скріплення основи печі, яку 
споруджено зверху засипаної раніше ями. 
З часом засипка ями осіла і заглибилась 
нецькувато разом з жердинами та черінню 
печі». «В 0,8 м на схід від бортика описа-
ної вище черіні стояв серед кусків глиняної 
обмазки ліпний горщик… з розхиленими 
вінцями з рівним краєм висотою 17 см» 
[Смішко, 1964, c. 70, рис. 3; табл. І, 1].

рис. 3. Комарів: 
I — план розкопу VIIІ 
1969 р.; II — план та 
перерізи стовпових 

ямок та вогнища з 
«довгого» будинку 2; 
III — уламки скляних 

виробів з розкопу VIII 
(за: [Смішко, 1971])
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У споруді ІІІ та поруч неї знайдено 
численні уламки глиняного посуду та ам-
форної тари, кілька фрагментів плінф та 
черепиці, «більше 110 переважно дріб-
них уламків скляних посудин, а також 
около 40 штук різних відпадків скляного 
виробництва» [Смішко, 1957].

Споруда ІІІ, як і будівлі І та ІІ недале-
ко, теж позбавлена основних житлових 
особливостей: невелика, менша від площі 
наземних будівель черняхівської культури 
Середнього Подністров’я (15—50 м2), ледь 
заглиблена споруда зі стінами легкої кар-
касної конструкції, без домашнього вогни-
ща та побутових знахідок. На наш погляд, 
вогнище у споруді ІІІ з великим черенем 
та лійчастим заглибленням у ньому — 
дігтярська піч з глиняним «під’ямником» 
по центру похилого до середини череня: 
на черінь загружались березова кора та бе-
резові поліна, над нею зводився невеликий 
курінь, який закривався дерном, березова 
кора й дрова запалювались і повільно, без 
доступу повітря, тліли, березова смола — 
дьоготь спливала по нахиленому до центру 
череню і наповнювала обмазаний глиною 
й обпалений «під’ямник», звідки після 
розібрання куреня дьоготь вичерпувався у, 
наприклад, горщик, знайдений біля цього 
«вогнища». Горщик з широко розхиленими 
вінцями (11 см) і висотою 17 см, знайдений 
поруч (рис. 4, 2), міг і ставитись у лійчастий 
«під’ямник» (служити приймачем дьогтю): 
глибина лійчастого заглиблення 20 см, ши-
рина отвору у верхній частині «під’ямника» 
близько 15 см (вираховуючи 5-сантимет-
рові закраїни верхнього отвору) — якраз 
під подібний горщик-приймач. І, власне, 
діаметр «вогнища», конструкція й товщина 
його череня, форма «під’ямника» в основ-
ному відповідають параметрам дігтярських 
печей-«майданів» [Bialeková, 1997, Abb. 2, 
4, 6; Войнаровський, 2011; друкується] 
(рис. 4, 6). Лійчасте заглиблення по центру 
череня цього об’єкту не могло бути «чере-
нем, що осів» в яму під ним: периметр сті-
нок «під’ямника» — вдвоє більший за отвір 
зверху цієї ямки і стінки ці, обмазані гли-
ною, обпалені не на 2—2,5 см, як черінь, а 
на 5-сантиметрову товщину. Черінь похи-
лий і в південній його частині, де він не пе-
рекриває яму і де не міг «осісти». Дьоготь в 
склоробному, наприклад, виробництві, міг 
використовуватися для змазування внут-
рішніх стінок глиняних форм, в які вдува-
ли/відливали скляні посудини (у Комарові 
знайдено 3 екз. таких форм). Дьоготь міг 
дистилюватись і просто в горщиках («кор-
чагах») на розкопаних у виробничій зоні 
поселення вогнищах з кам’яною основою 
[Novaček, Vařeka, 1997; Войнаровський, 
друкується]. Можливо, підтвердженням 

існування «корчажного» способу дисти-
ляції дьогтю в Комарові є знахідка з куль-
турного шару розкопу IV 1962 р. (західна 
околиця досліджуваної частини виробни-
чої зони, за нами — житлово-виробничий 
двір) — грубе дно кружального горщика з 
великим, 2,4 см, круглим отвором по цен-
тру (рис. 4, 3). Такі горщики з березовою 
корою використовувались як посуд, в яко-
му під дією вогню вогнища дистилювався 
дьоготь, що спливав через отвір-фільтр 
у дні в нижній горщик-приймач [Война-
ровський, друкується]. Такий спосіб от-
римання дьогтю в горщику з отвором чи 
отворами («сито») у дні підтверджено ар-
хеологічним матеріалом [Готун, 2000; Вой-
наровський, 2011, c. 133—134] (рис. 4, 4, 6), 
також — етнографічно та експерименталь-
но [Мандибура, Федина, 1987; Малинова, 
Малина, 1988; Бураковская, Федына, 1988; 
Готун, Петраускас, 2005]. Яма під черенем з 
«під’ямником», можливо — чинбарський 
чан: яма-чан (дворівнева яма) вирита в ма-
терику — водовідпірній оглеєній глині, що 
добре «тримає» розчини, її стінки полого, 

рис. 4. Комарів: 1 — 
план і переріз об’єктів 
у споруді ІІІ з розкопу ІІ 
1956 р. (а — черінь; 
б — глиняна обмазка; 
в — бортик; г — межі 
ями під вогнищем; 
д — обвуглені жерди-
ни; е — контури ям); 
2 — ліпний горщик зі 
споруди ІІІ, 3 — уламок 
горщика з отвором у 
дні з розкопу VI 1962 р.; 
4 — уламок посудини з 
отвором у дні, поселен-
ня пшеворської культури 
ІІ—IV ст. н. е. Оталєж 
(Otależ), Польське Під-
карпаття; 5, 6 — уламки 
посуду з «сітчастим» 
дном з поселення лужи-
цької культури IX—VІІ ст. 
до н. е. Грушів ІІ, Львів-
щина; 7 — дігтярські 
ями, великоморавська 
культура, Х ст., Бойніце 
(Bojnice), Словаччина
1, 2 — Смішко, 1957; 
3 — Смішко, 1962; 4 — 
Podgуrska-Czopek, 1999; 
5, 6 — Войцещук, Павлів, 
2011; 7 — Bialeková, 1997
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а східна — дуже похило (вихід для важких 
мокрих шкір і щоб стінка чану не обвалю-
валась) піднімається до робочої площадки 
поруч ями, в ямі відсутні будь-які сліди вог-
ню, глибина ями-чану усього 0,4 м — оп-
тимальна для мокрих операцій зі шкурою 
[Войнаровський, 2003, c. 123, рис. 7; 8]. Про 
вичинку шкіри в межах виробничої зони в 
Комарові свідчать і знайдені тут нечислен-
ні кістяні «проколки» та скребла. До речі, 
давнє чинбарство — основний споживач 
дьогтю, яким шкіри змазувались для збере-
ження від гниття і надання водовідпірності 
[Turnau, 1975, s. 15; Горинь, 1986, c. 31]; чани 
швидко приходили в неробочий стан, по-
руч викопували нові чани, одночасно мог-
ли функціонувати кілька чанів із золками 
різної інтенсивності [Turnau, 1975, ryc. 3, 6, 
7, 14]. Тому й дігтярський об’єкт, спорудже-
ний над чинбарським чаном, що перестав 
функціонувати — логічний і функціонально 
необхідний.

Ми поділяємо погляд М.Ю. Смішка, 
що споруда ІІІ була двофазовою: за нами, 
спочатку це була легко заглиблена будів-
ля з ямою (чаном?) в долівці, на другому 
етапі, коли яма-чан стала непридатною, 

вона була засипана й перекрита жерди-
нами, а поверх неї, в тій самій будівлі, 
було зведено дігтярську піч-«майдан».

У 1957 р. в розкопі ІІ, 14 × 6 м (в 50 м на 
південний захід від місць знахідки основ-
них стаціонарних та рухомих артефактів 
скловиробництва в Комарові — склопла-
вильної печі, відходів склоробки, інстру-
ментарію скляра), закладеному на місці 
виходу на поверхню великого скупчення 
каміння, що розбиралось місцевими жи-
телями в господарських цілях, було роз-
копано рештки кам’яної споруди [Смішко, 
1959; 1964, рис. 4]. Вона майже квадратної 
форми, 6,9 × 6 м (рис. 5, 1). Добре збере-
жений фундамент складало велике необ-
роблене каміння, без розчину укладене у 
рівчаки шириною 0,7 м і глибиною 0,75 м. 
Долівка — на глибині 0,1—0,15 м вимо-
щена невеликими кам’яними плитками 
різної форми із вирівняною лицевою і гор-
бкуватою зворотною сторонами. Плитка 
укладена на підсипці з кам’яного щебеню. 
Під підсипкою земляний насип, нижче 
шар більшого каміння, що лежав вже на 
давньому горизонті (глибина 0,5—0,55 м 
від сучасної поверхні).

Стіни споруди, очевидно, теж були 
кам’яними. Про це свідчить великий 
розвал каміння поверх долівки, міцний 
фундамент, який недоцільно було б спо-
руджувати для стін легкої (дерев’яної) 
конструкції. Стеля була, напевно, об-
мазана глиною — шар глиняної плеска-
тої обмазки вкривав долівку, тут було 
знайдено й 12 залізних цвяхів із загну-
тими кінцями — очевидно, із кріплення 
дерев’яних конструкцій даху.

З долівки споруди походять числен-
ні уламки глиняного кружального посуду 
(понад 80 фрагментів), кістки тварин, ціла 
гостродонна амфора 98,5 см заввишки 
(рис. 5, 3), піфосоподібна посудина 0,7 м 
заввишки, шматки розплавленого скла, 
мископодібна посудина із залізної бляхи 
(півкруглої форми, 11,1 × 12,5 см, з відла-
маною ручкою 2,7 см завширшки і 0,2 см 
завтовшки, поверхня її вкрита накипом з 
прикипілими шматками деревного вугілля 
і грудками вапнякових конкрецій), шматки 
плоского розплавленого скла між уламка-
ми цієї посудини, глиняний товстостінний 
тигель (заввишки 7,5 см, діаметром по він-
цях 14,5—15,3 см, 3,8 см завтовшки) (рис. 5, 
2), 5 уламків амфор. В земляній підсипці 
долівки знайдено глиняне ткацьке грузи-
ло — 4-гранний усічений конус заввишки 
9,3 см з розміром основи 5,5 см та отво-
ром вище половини висоти, кільканадцять 
уламків скляних посудин, велику круглу на-
мистину з прозорого світлозеленого скла, 
залізні вироби: пошкоджений предмет 

рис. 5. Комарів, 
кам’яна будівля з 

розкопу ІІ 1957 р.: 
1 — план та перерізи 

споруди (а — ка-
міння; б — плитка; 

в — кам’яний щебінь; 
г — земляна під-

сипка; д — давній 
гумус; е — лес); 

2 — глиняний тигель з 
будівлі; 3 — амфора з 

кам’яниці (за: [Смішко, 
1959; 1964])
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круглої конічної форми, з бляхи 0,2 см зав-
товшки, заввишки 5 см, діаметром 5,6 см, 
діаметром денця (не збереглось) 3,5 см 
(залізний тигель?), 4 цвяхи, пошкоджене 
окуття з плоскої залізної стрічки завтовшки 
0,2 см й завдовжки 11 см.

З культурного шару навколо кам’яної 
споруди походять уламки кружального по-
суду (понад 1000 шт.), скляних посудин, кіс-
тки. Ліпний посуд представлений тут «знач-
но більшим числом уламків, ніж на інших 
ділянках дослідженої площі поселення» — 
понад 50 фр., в основному горщиків. Ам-
форна тара — 130 уламків, кілька уламків 
плоских плінф, 1 ціле та уламки 3 біконічних 
пряслиць, окремі уламки тонкостінних без-
колірних скляних посудин, скляна намисти-
на, уламок плоского безколірного скляного 
браслета. З металевих предметів — срібні 
денарії імператорів Коммода та Антоніна 
Пія, залізне шило, 18 залізних цвяхів, кіль-
ка недіагностичних залізних предметів. Тут 
знайдено більше, ніж в інших місцях, поко-
лотих тваринних кісток (ВРХ і свиня).

Кам’яна споруда з Комарівського посе-
лення в літературі трактується і як склоробна 
майстерня, і як житло майстра-скляра (рим-
лянина), і, навіть, як кам’яна римська вежа 
(«Лесю Іванівно, ви згадували про майстер-
ню скла на поселенні черняхівської культу-
ри в Комарові. Вона теж мала відношення 
до римської культури. — Безперечно, там 
навіть відкрито кам’яні фундаменти типо-
во римської вежі, — підтвердила я» [Кру-
шельницька, 2009, c. 130]). Кам’яна будівля 
з розкопу ІІ 1957 р., безумовно, не житлова 
споруда: потужна кам’яниця на кам’яному 
ж фундаменті, з плитчастою долівкою, без 
слідів опалювального пристрою, інших 
ознак житлового інтер’єру не має анало-
гій серед житлобудівництва черняхівської 
культури Середнього Подністров’я. Знахід-
ки ж тут такого матеріалу in situ, як великі 
цілі амфори й піфос (тара), глиняного тиг-
ля, залізної бляшаної миски з прикипіли-
ми вугликами і вапняковими конкреціями 
(залізний тигель?) вказують, що це комора 
(склад) майстра-скляра, де зберігались інс-
трументи (тиглі), інгредієнти склоробно-
го виробництва (сода — амфора, піфос), 
очевидно, й готова продукція — скляний 
посуд, намисто, браслети: це цінні вироби, 
тому й зберігались у кам’яниці, очевидно, 
під замком (замки й ключі, знайдені не-
одноразово в цій частині пам’ятки), поруч 
знайдено срібні денарії ІІ ст. н. е. (грошовий 
еквівалент скляних речей). Кам’яниця як 
об’єкт не виробничий, а допоміжний при 
склоробці, логічно розташовувалась не в 
місці скловаріння й виготовлення скляних 
виробів, а на околиці склоробного осеред-
ку — в 50 м від склоплавильної печі і т. п. 

Про характер виробництва — склоробку — 
свідчать знайдені в- та поруч кам’яниці 
уламки скляних посудин, намистина, ула-
мок скляного браслета, значна кількість 
фрагментів амфорної тари й плінфи, які 
супроводжують на осередку усі об’єкти 
склоробки (в амфорах, можливо, зберіга-
лась сода, плінфа — будівельний матеріал 
для основи скловарильних печей). Знахідки 
ж окремих побутових речей — ткацьке гру-
зило, залізне шило, пряслиця (в основному 
в уламках) — походять або із земляної під-
сипки плитчастої долівки споруди (грузило), 
або із культурного шару поблизу кам’яниці, 
тобто є будівельним сміттям і свідченням 
домашніх занять (прядіння, можливо, ткац-
тво й шевство) членів сім’ї скляра.

Визначення істинного призначення 
досліджених на Комарівському поселенні 
пів століття тому десятків об’єктів (споруд, 
теплопристроїв, ям) важливе для вирішен-
ня фундаментальної проблеми організації, 
поширення та розвитку пізньоантичного 
склоробства на території Східної Європи, 
античного впливу на економічний поступ 
населення Подністров’я та черняхівської 
культури загалом. Питання ж організації 
ремісничої діяльності, виробництва, еко-
номіки у населення Українського лісостепу 
пізньоримського часу у вітчизняній архео-
логії нині, на жаль, займають невідповідне 
їм місце [Войнаровський, 2013].
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v.M. voinarovskyi

on soMe «undeterMinaBle» 
oBjects froM the 

chernyaKhiv culture 
settleMent KoMariv

Select objects from Komariv — a settlement 
on midstream Dniester that is attributed to Chern-
yakhiv culture and has traces of glass produc-
tion — among those studied and given interpreta-
tion up to half a century ago, require a repeated 
analysis to determine their functional identity. 
The author points out a significant methodical er-
ror in prior research — all excavations had been 
performed only over the production area of the 
cell, which had been mistakenly regarded as the 
settlement proper, and the conclusions drawn 
were applied to the entirety of the historical site 
(«production cell», «trading post»).

According to the author, the group of 15 pits 
that surround an area of 21 × 3—4 m of excava-
tion site VI, with a fireplace in its northern part, 
is not the remnant of a «cult house» but remain-
der of «long» house 1, characteristic of Germanic 
ethnic components in Chernyakhiv culture (large 
buildings akin to Stallhaus). Two identical pits as 
well as the fireplace found in the nearby excava-
tion site VIII belong to «long» house 2 of the same 
kind.

The author considers the «fireplace of a spe-
cial design» (in the words of M. Smishko), located 
in building III of excavation site II, a tar kiln with a 
clay subpit in its bottom, used to distill tar from 
birch bark. The product was to be used in both 
glass production and skin treatment (currying ob-
jects and tools have also been found in the settle-
ment’s production area).

In the author’s opinion, the large stone 
structure found in 1957 excavation site II is not a 
glazier’s house or a roman tower as considered 
previously but rather a storehouse, in which the 
craftsman kept safe (locks and keys have been 
found nearby) their tools (crucibles), ingredients 
and materials for glass production (a large am-
phora and pithos, possibly for sodium, and a plin-
thite), completed produce (glassware, necklaces, 
bracelets), as well as, possibly, the artificer’s mon-
ey (Roman denarii).

K e y w o r d s: glass production, «long» 
house, tar kiln, tar, stone structure — a pantry 
(storage).
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В статье сделана попытка оценки аксес-
суаров костюма как индикатора социальной 
стратификации общества, представленного 
памятниками черняховской археологической 
культуры.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: могильник, погре-
бение, критерии социологического анализа, 
аксессуары костюма.

1.

Письменная традиция свидетельству-
ет о том, что готские племена, обитавшие 
к востоку и западу от Днестра, управля-
лись, соответственно, представителями 
династий Амалов и Балтов. И восточная, 
и западная группировки готов были свя-
заны не столько общим происхождени-
ем, сколько политическим единством, 
как племенные союзы, включающие 
представителей различных народов. Тер-
ритория западного союза тервингов, в 
частности, была поделена на отдельные 
области — так называемые куни, кото-
рые объединяли население общего про-
исхождения, а также связанное отноше-
ниями господства—подчинения. Власть 
правителей племенных союзов опира-
лась на военную дружину. Она переда-
валась по наследству, но, параллельно, 
руководящую роль в союзных объедине-
ниях играли «старейшие», обладавшие 
богатством, мудростью, знатностью — 
носители племенных традиций. Причём, 
«готская знать не представляла собой 
однородную, замкнутую верхушечную 
группу, тем более сословие». Античные 
авторы различают «королей и предво-
дителей». Тон в куни задавала королевс-
кая семья без признаков монархической 
власти. При этом, существовали «много-
образные градации» групп знати [Воль-
фрам, 2003, c. 142, 143].

о.в. Гопкало
К и е в

аксессуары костюма  
как покаЗатель социальной стратификации  

(на основе погребений черняховской культуры)

Попытки определения социального 
статуса и рода занятий представителей 
этих союзов, оставивших памятники чер-
няховской культуры, осуществлялись по 
материалам погребальных памятников и 
проводились неоднократно. В частности, 
при исследовании конкретных могильни-
ков традиционно фиксировали там моги-
лы с богатым инвентарём. Так Г.Б. Фёдоров 
отмечал в них наличие большого количес-
тва сосудов, стеклянный кубок, изделия из 
кости, железа, бронзы, стеклянной пасты, 
глины как признаки богатства [Федоров, 
1960, c. 294]. Мысль о том, что показате-
лем имущественного статуса может быть 
количество сосудов в погребальном ин-
вентаре высказал В.П. Петров, анализируя 
материалы Масловского могильника. Он 
указал также на то, что большому количес-
тву сосудов соответствует обилие других 
вещей и реконструировал иерархию пог-
ребённых на могильнике [Петров, 1964, 
c. 160, 161]. В монографии по этнической 
истории населения Приднестровья и По-
дунавья Э.А. Рикман уделил внимание со-
циальной организации племён низовьев 
Днестра и Дуная, в том числе носителей 
черняховской культуры [Рикман, 1975, 
c. 253—262]. Основой такой организации, 
по его мнению, была большая патриар-
хальная семья, о чём свидетельствует 
группировка погребений на крупных мо-
гильниках региона. Имущественное раз-
деление отражалось в погребальном ин-
вентаре. Исследователь называет 10 (2 %) 
погребений, которые по качеству и коли-
честву инвентаря выделяются из основ-
ного массива (Ханска-Лутэрия 14, 16, Ма-
лаешты А, Б, 33, 34, 35, Будешты 57, 228, 
243). Он считал также, что находки ключей 
и замков свидетельствуют о существова-
нии личной собственности и в качестве 

список приня-
тых в статье 
сокращений 

АСТ — археолого-со-
циологический тип, по 
Н.М. Кравченко
ТПВ — трупоположе-
ние с восточной ориен-
тировкой
ТПз — трупоположе-
ние с западной ориен-
тировкой
ТПС — трупоположе-
ние с северной ориен-
тировкой
ТПЮ — трупоположе-
ние с южной ориенти-
ровкой
ТСУ — трупосожжение 
урновое
ТСя — трупосожжение 
ямное
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доказательств нашёл слова готского язы-
ка, связанные с имуществом и имущест-
венными отношениями. Ещё одна важная 
гипотеза объясняет отсутствие оружия в 
черняховских погребениях — cчитается, 
что вестготский племенной союз отбирал 
у общинников право владеть оружием 
[Рикман, 1975, c. 262]. Э.А. Сымонович и 
Н.М. Кравченко на основании погребаль-
ных памятников черняховской культуры 
выделяли как сравнительные признаки: 
глубину могилы и состав инвентаря. На-
иболее богатые погребения выявляются, 
как правило, на большей глубине, чем ос-
тальные (Будешты 243, 228, Гавриловка 5, 
Переяслав-Хмельницкий 5, Коблево 19, 
Малаешты 34, Раковец 15, Черняхов 150) 
[Сымонович, Кравченко, 1983, c. 16].

Г.Ф. Никитина, в свою очередь, отме-
тила следующие черты могил предста-
вителей общинной знати: многочислен-
ный инвентарь, в том числе 10 и более 
сосудов, особенности устройства моги-
лы, в частности, нерядовая конструкция 
ямы, использование камня и дерева при 
устройстве могилы, особая поза или по-
ложение покойника, размещение бо-
гатых могил вместе с рядовыми на мо-
гильнике [Никитина, 1985, c. 89].

Во второй половине 1980-х гг., благо-
даря исследованиям в области реконс-
трукции структуры древних обществ на 
основе анализа погребального инвен-
таря проблема социальной стратифика-
ции носителей черняховской культуры 
была перенесена на новую методичес-
кую основу. В частности, проведение 
социологического анализа погребённых 
по обряду трупоположения с северной 
ориентировкой [Кравченко, 1987] позво-
лило выделить три археолого-социоло-
гических типа (далее АСТ) погребений, 
критерием чего послужили количест-
венные характеристики одной из групп 
погребального инвентаря — сосудов-
«приношений». Из группы погребений 
с «приношениями», составляющей 53 % 
из общей выборки ингумаций с север-
ной ориентировкой, были выделены 
типы погребений, содержащие 1—2 
(первый АСТ), 3—6 (второй АСТ), 7—9 
(третий АСТ) и, наконец, от 10 до 16 со-
судов-«приношений» (подтип «а» третье-
го АСТ). Наличие трёх АСТ погребений в 
группе «с приношениями» объяснялось 
социальной дифференциацией черня-
ховской общины, погребения без тако-
вых интерпретировались как погребения 
её неравноправных членов или рабов.

Другой подход, нацеленный на вы-
явление черняховской социальной «вер-

хушки», осуществлен Ф. Бирбрауэром 
[Bierbrauer, 1989]. Эталоном восточно-
германской знати стали погребения типа 
Лёйна-Хасслебен. Исследователем раз-
работана иерархия элитарных погребе-
ний. Следующие признаки: 1) обширная 
погребальная камера, т. е. неординар-
ный размер могилы, 2) игровая доска; 
3) набор для питья; 4) роскошные шпо-
ры; 5) парча; 6) обувные пряжки; 7) пор-
тупейные ремни; 8) мясная пища опре-
деляют погребения категории I b. К ним 
относятся мужские погребения: Рудка, 
Переяслав-Хмельницкий 5, Гавриловка 5, 
Малаешты 35. Кроме того, особо отме-
чены погребения в деревянных камерах: 
Черняхов 147, 146 и Данчены 169, 224. К 
категории II a отнесены мужские могилы с 
серебряными деталями убора и местным 
«набором для питья» и женские — с се-
ребряными деталями убора (Косаново 37, 
38, Маслово 71), золотыми украшениями 
(Рыжевка 43, Данчены 64, 79, 279), фибу-
лами А VII (Тодирень, Василикэ, Будешты, 
Данчены, Ханска, Городница). Указыва-
лось также, что могилы знати располага-
лись на общих участках могильников, а не 
обособленно [Bierbrauer, 1989, S. 70—75].

Среди признаков погребений восточ-
ногерманской знати, кроме престижных 
вещей (золотых украшений, бронзовой 
посуды), Ф. Бирбрауэр отмечает крупный 
размер могильной ямы. Этот признак по-
ложен в основу исследования Б.В. Магоме-
дова. Он проанализировал черняховские 
погребения в ямах неординарных разме-
ров и интерпретировал их как принадле-
жащие общинным старейшинам — ниж-
нему звену племенной структуры власти 
[Магомедов, 1997; 2001, c. 31—33].

Другая работа Б.В. Магомедова, ка-
сающаяся рассматриваемой темы, пос-
вящена варварскому пиру [Magomedov, 
2000; Магомедов, 2003] и стеклянному 
кубку как его символу в погребальном 
ритуале. Как известно, пир был местом, 
где решались важнейшие вопросы об-
щественной жизни европейских варва-
ров. Он был обязательным завершением 
важных политических, религиозных и об-
щественных мероприятий. Вожди устраи-
вали застолья для своих приближённых. 
Участие в них было почётным правом из-
бранного круга. В погребальном инвен-
таре черняховской культуры торжество 
отражено в ритуальном наборе посуды, 
символом которого выступал стеклянный 
кубок. Наличие такого набора указывает 
на высокий социальный ранг покойника, 
в том числе и ребёнка, если речь идёт о 
находках стеклянных кубков из детских 
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погребений. Замечено, что большинство 
черняховских кубков имело неустойчи-
вое дно. Это объясняется спецификой 
варварских пиров, на которых кубок мог 
передаваться по кругу и должен был осу-
шаться до дна [Лихтер, 1994, c. 92].

Социальной структуре германцев 200—
600 гг. н. э. посвящена монография М. Рэв-
на [Ravn, 2003]. В двух её главах автор рас-
сматривает устройство культуры Сынтана 
де Муреш / Черняхов. Он привлекает об-
щие сведенья о структуре раннеклассовых 
обществ, данные двух источников: «Жития 
святого Саввы Готского» и поэмы «Бео-
вульф», материалы черняховских могиль-
ников: Тыргшор, Спанцов, Индепенденца, 
Олтень, Изворул и делает следующие вы-
воды. Во-первых, в отличие от некоторых 
могильников Ютландии на черняховских 
некрополях отсутствуют мужские и жен-
ские участки. Во-вторых, на проанализи-
рованных памятниках престижные моги-
лы с золотыми и серебряными вещами 
располагались в центре. В-третьих, среди 
280 могил Тыргшора удалось выделить от 
4 до 8 семей — 4 поколения, хоронивших 
на могильнике в течение 150 лет. Пред-
полагается, что внутри каждого семейно-
го участка похоронены мужчины-воины. 
В-четвёртых, высказано предположение, 
что «инородцы» не были похоронены на 
общинных кладбищах, как это следует из 
источника о христианском мученике Савве, 
тело которого сброшено в реку. Предпола-
гается, что кроме иноплеменников сущест-
вовали люди, которых также не хоронили 
на общих кладбищах — это дети и низшие 
слои населения. Представителями иной 
социальной группы, по мнению автора мо-
нографии, могли быть также те, кто исполь-
зовал обряд кремации.

Попытка выделения семейных учас-
тков на могильниках Северной Букови-
ны и Бессарабии принадлежит также 
Г.Ф. Никитиной [Никитина, 2008].

Престижный женский костюм с двуп-
ластинчатыми фибулами проанализиро-
ван А.В. Мастыковой [Мастыкова, 2011].

На основании анализа погребений с 
оружием, снаряжением всадника и кон-
ской упряжью сделана попытка опреде-
лить положение дружинников в общине: 
отмечается различное оснащение могил 
«дружинников» [Гопкало, 2011]. Кроме 
того, некоторые вопросы социального 
устройства рассматривались на осно-
ве распределения стеклянных изделий 
[Гопкало, в печати].

Интересные и важные выводы полу-
чены в результате социологических ис-
следований проведённых по материалам 

культуры рязано-окских могильников, 
раннесредневековых материалах Крыма 
и Кавказа [Ахмедов, 2010, c. 110—113].

Таким образом, благодаря анализу 
погребального обряда и инвентаря, спе-
циалистам удалось выделить погребения 
рабов, общинников разного достатка, 
в том числе — общинных старейшин и 
знати. Разбирались и частные вопросы, 
связанные с социальным устройством: о 
значении стеклянного кубка как символа 
заупокойного пира и показателя высоко-
го социального статуса; о предпочтениях 
в выборе типов стеклянных кубков для 
захоронений представителей разного 
пола; о семейных участках на кладбищах; 
об имущественном положении «дружин-
ников»; о престижном женском костюме 
с двупластинчатыми фибулами.

2.

Данная работа продолжает цикл 
статей, посвящённых так называемо-
му археологическому костюму (термин 
С.А. Яценко) [Яценко, 2006, c. 5—27] или 
убору черняховской культуры [Гопкало, 
2011а, c. 179, 180], который объединяет 
три группы находок: «фурнитуру», «укра-
шения» и амулеты. К «фурнитуре» отно-
сятся предметы утилитарно-декоратив-
ного характера, предназначенные для 
скрепления одежды — фибулы и пряжки, 
к «украшениям» — бусы, кольца, т.наз. 
височные кольца, браслеты, серьги, в от-
дельную группу объединены подвески-
амулеты [Гопкало, 2011а, c. 182].

Её задача — на основе предложен-
ных в литературе критериев охаракте-
ризовать убор различных социальных 
слоёв носителей черняховской культу-
ры. С учётом требований данного изда-
ния в статью вошло сжатое изложение 
результатов исследования.

Критериями социологического ана-
лиза выступали: 1) месторасположение 
могилы на кладбище; 2) характеристики 
(размер) могилы; 3) качественный и ко-
личественный состав инвентаря.

Источниками данной работы яв-
ляются материалы 3184 погребений 
77 памятников. Из них 1982 ингума-
ции, 1184 кремации. Среди ингумаций 
1160 ориентированы на север, северо-за-
пад, северо-восток, 465 — на запад, 18 — 
на восток, 35 — на юг. Среди кремаций 
421 урновые, 449 безурновые. Привле-
чена также база данных погребальных 
памятников, включающая 962 кремации 
и 1475 ингумаций, составленная Г.Ф. Ни-
китиной [Никитина, 2012].
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Черняховские погребальные памят-
ники 1 включают в себя единичные пог-
ребения (Барахтянская Ольшанка, Бер-
нашёвка, Большая Корениха, Городница, 
Кантемировка (подкурганные захороне-
ния), Неполоковцы, Рудка, Фрунзовка), 
могильники, число исследованных мо-
гил на которых доходило до 10 (Авгус-
тиновка, Башмачка, Бережанка, Била, 
Вилы Яругские, Волошское, Городок Ни-
колаевка, Ново-Александровка, Павлю-
ковка, Редкодубы, Романово Село, Са-
бадаш-Охматово, Сад, Сумы, Чистилов, 
Чубовка), составляет от 10 до 50 (Бором-
ля, Викторовка, Городок, Горошевцы, Де-
довщина, Деревяна, Жовнино, Заячивка, 
Каборга, Каменка-Анчекрак, Каменка-
Днепровская, Канев, Кринички, Курни-
ки, Лохвица, Малиновцы, Малаешты, 
Обухов 1а, Одая, Островец, Переяслав-
Хмельницкий, Петрикивцы 2, Приволь-
ное, Раковец, Ранжевое, Родной Край, 
Ромашки, Слобозия-Кишкэрень, Успен-
ка, Фурмановка, Ханска-Лутэрия, Чалык, 
Черняхов (раскопки Э.А. Сымоновича)), 
от 50 до 100 (Балцаты II, Гавриловка, 
Коблево, Компанийцы, Легедзино, Мас-
лово, Нагорное II, Оселивка, Ружичанка, 
Рыжевка, Холмское, Черкассы-центр), от 
100 до 200 (Беленькое 3, Великая Бугаев-
ка, Журавка, Косаново, Романковцы), от 
200 до 300 и более (Данчены, Будешты, 
Чернелив-Русский) погребений.

3.

По археологическим данным удаётся 
выделить погребения знати (по Ф. Бир-
брауэру), общинных старейшин (по 
Б.В. Магомедову), общинников разного 
достатка (по Н.М. Кравченко), одну из 
градаций которого маркирует, очевид-
но, стеклянный кубок, «дружинников», 
другие.

3.1.

Со времени выхода в свет статьи 
Ф. Бирбрауэра прошла четверть века. 
За это время в научный оборот введе-
ны комплексы высокого социального 
ранга, согласно указанным критериям. 
Поэтому список комплексов, причис-
ленных Ф.Бирбрауэром к категории I b, 
следует дополнить погребениями: Чер-
нелив-Русский 265, Одая 23, а также, с 
определёнными оговорками, кремаци-
ей Ханска-Лутэрия 14, подкурганными 
могилами 1 и 3 из Кантемировки. И на-
оборот, возможно, исключить из него 
погребение Малаешты 35, не соответс-
твующее погребениям знати.

Погребения в Ханске-Лутэрии и 
чернеливе-русском принадлежат к ран-
нему этапу черняховской культуры. Пер-
вое — богато оснащённая безурновая 
кремация, в инвентарь которой входили: 
несколько десятков сосудов, железные 
наконечники стрел, втульчатых копий и 
дротика, железный кинжал, бронзовый 
туалетный пинцет, железный рыболов-
ный двужальный крючок, два куска раз-
рубленного браслета из золотой про-
волоки, стеклянный жетон, несколько 
стеклянных бусин [Никулице, Рикман, 
1973, c. 116, 117; Гопкало, 2012, c. 97].

Погребение чернелив-русский 265 
совершено в могиле, размерами 4,85 × 
2,25 × 2,8 м, с каменной обкладкой стен. 
Скелет разрушен полностью, в разных 
частях заполнения могильной ямы най-
дены: осколки черепа, челюсть, шейные 
позвонки, рёбра, частично кости рук 
и ног, а также кальцинированные кос-
ти и древесный уголь, кости животных. 
Определение костей и «почтенного» 
возраста погребённого принадлежит 
автору раскопок. Инвентарь: четыре со-
суда-«приношения», «набор для питья», 
включающий фрагмент бронзового со-
суда, части деревянной ёмкости (вед-
ра?) в виде фрагментов бронзовой оков-
ки с ручкой-кольцом, стеклянный кубок 
на кольцевом поддоне, три серебряные 
фибулы, три бронзовые пряжки, превра-
щённый в подвеску ауреус Отацилии Се-
веры (244—249), три железные ведёр-
ковидные подвески с остатками ткани 
и фрагменты ещё одной, бронзовой, 
три слитка тёмного стеклянного шлака, 
роговой гребень, бронзовая игла, обло-
манная с двух концов, точильный бру-
сок, четырёхгранный гвоздь, бронзовые 
наконечники стрел [Ґерета, 2004; 2013, 
c. 81—83; Гопкало, Тылищак, 2010]. Судя 
по расположению этой могилы и двух 
примыкающих к ней (261, 264), на ран-
нем этапе представителей общинной 
знати хоронили отдельно от рядовых 
общинников и, возможно, даже в под-
курганных захоронениях.

Наиболее представительное мужс-
кое погребение следующего хронологи-
ческого периода происходит из рудки. 
В могиле, размерами 2,5 × 1,1 × 2,1 м, 
находился непотревоженный мужской 
скелет, который сопровождал богатый 
инвентарь. В него входили: бронзовый 
котелок и стеклянный кубок, состав-
ляющие основной «набор для питья», 
10 керамических сосудов, среди которых 
лепной кувшин и гончарный кубок, до-
полняющие Trinkservice; серебряные: фи-

1 Здесь и далее ссылки 
на публикации черня-
ховских могильников 

[Гопкало, 2008, прил. 2, 
с. 134—142].

2 Только опубликован-
ное п. 3.

3 Только опубликован-
ные погребения.
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була, пара шпор и нож, найденный среди 
костей свиньи, а также стеклянные жето-
ны [Кухаренко, 1980, c. 83—86, рис. 23].

Погребение Переяслав-Хмельниц-
кий 5, ТПС в яме с уступом вдоль север-
ной и западной стенок, размерами 1,45 × 
2,6 × 3,6 м 4. От скелета сохранились: че-
реп, часть грудной клетки с позвонками, 
правая плечевая кость, фаланги левой 
руки и кости ног. Возле коленного суста-
ва правой ноги лежала бронзовая фибу-
ла с продетой в неё железной пряжкой, 
на грудной клетке — янтарная бусина, 
на верхней части левой бедренной кос-
ти обнаружены незначительные остатки 
золотой парчи. Справа от черепа распо-
лагась деревянная коробка со стеклян-
ными жетонами. Инвентарь: пять сосу-
дов-«приношений», стеклянный кубок, 
бронзовая фибула и фрагмент ещё од-
ной, роговой гребень, обрывок парчи 5, 
игровая доска с бронзовыми скобами, 
серебряной дужкой-замочком и набо-
ром стеклянных жетонов (22 экз.), брон-
зовая шпора, железные наконечник 
стрелы и нож [Гончаров, 1952, c. 13—16; 
Гончаров, Махно, 1957, c. 133].

В устройство могилы Одая 23, разме-
рами 2,88 × 2,56 × 2,5 м, входили деревян-
ные плахи, опиравшиеся на деревянные 
столбы (след от одного из них обнару-
жен в непотревоженной грабителями 
части могилы), по-видимому, от помоста 
или перекрытия; в инвентарь — более 
10 сосудов-«приношений», в том числе 
кувшин и кубок, стеклянный кубок, пара 
серебряных шпор, мясная пища. Скелет 
мужчины 30—40 лет был разрушен, кос-
ти верхней части скелета рассеяны по 
яме, череп изъят, in situ оставались толь-
ко кости ног и фаланги пальцев обеих рук 
[Никитина, 1996, c. 16, 17].

Малаешты 35. Могила мужчины 
30—35 лет, размерами 2,2 × 1,0 × 1,2 м, 
сопровождалась 9 керамическими со-
судами, фрагментами трёх стеклянных 
кубков и двумя бронзовыми пряжка-
ми. Скелет в анатомическом порядке, 
но сохранность костей плохая. Одна из 
пряжек лежала около плечевой кости 
правой руки, вторая — под левыми ре-
берными костями, ближе к тазу [Федо-
ров, 1960, c. 281—283].

Гавриловка 5. Погребение мужчины 
20—25 лет. В погребении с заплечиками, 
размерами 4,5 × 2,7 × 3,0 м, была устро-
ена камера, облицованная и перекрытая 
деревянными плахами. Тело покойника 
уложено сверху на 11 сосудов. Скелет 
сохранился в анатомическом порядке. 
Справа на груди лежала большая брон-

зовая фибула, слева у плеча, на тазу и на 
ступнях — четыре бронзовые пряжки. 
Инвентарь: 11 сосудов-«приношений», 
стеклянный кубок, бронзовая фибула, 
четыре бронзовые пряжки, роговой гре-
бень, деревянный предмет с обоймами 
из белого металла, костяная трубочка, 
игольник, остатки шила, кости овцы, в 
них железный нож, кости рыб, петуха, 
курицы, яичная скорлупа [Сымонович, 
1955, c. 303, рис. 11, 1—11; 14, 1—9; 16].

кантемировка, к. 1. Погребение 6 в 
подбое, размерами 3,58 × 3,43 × 3,07 м. 
Погребён мужчина 40 лет. Скелет разру-
шен в верхней части. Инвентарь: 13 со-
судов-«приношений», две бронзовые 
поясные пряжки с остатками кожи, три 
ременные серебряные накладки в виде 
полумесяца, на пальце правой руки золо-
тое кольцо, на ступнях металлические ук-
рашения обуви — две серебряные пряж-
ки и ременные наконечники, янтарная 
бусина, деревянная шкатулка с серебря-
ной застёжкой и обоймами, 9 стеклян-
ных жетонов, игральная кость, роговой 
гребень, кости овцы, курицы, петуха и 
среди них железный нож [Рудинський, 
1930, c. 135—139; табл. I, II; рис. 4—9].

кантемировка, к. 3. Погребение со-
вершено в склепе-катакомбе, размерами 
3,28 × 1,8 × 2,18 м, с деревянным помос-
том для покойника. Его сопровождали: 
четыре гончарных сосуда-«приношения», 
три бронзовые и одна серебряная пояс-
ные (?) пряжки, обувные ремни с бронзо-
выми пряжками, три бронзовые ремен-
ные накладки в виде полумесяца, золотое 
кольцо с разомкнутыми концами, золотое 
украшение ромбической формы с альман-
диновой вставкой, роговой гребень, две 
пары железных удил с кольцевидными 
псалиями, кости овцы [Рудинський, 1930, 
с. 141—146; рис. 9; 12; 13].

Могилы представителей знати 
располагались обособленно (Черне-
лив-Русский, Гавриловка (?)) либо на 
общих участках могильников (Переяс-
лав-Хмельницкий, Одая, Малаешты).

Северо-западное происхождение 
знатных мужчин определяется по ар-
хеологическим и антропологическим 
признакам. Так, кроме фибул и пряжек, 
распространённых в вельбарской культу-
ре, лепная посуда из «княжеской» моги-
лы Чернелива-Русского определена как 
пшеворская [Тиліщак, 2011, c. 120; рис. 6, 
5], а гончарная — имеет определённое 
сходство с посудой центральноевропей-
ского происхождения из Эмерслебена 2 
и Хасслебена; погребение в Рудке сопро-
вождалось вельбарской лепной посудой, 

4 В разных источниках 
приводятся различ-
ные данные. В Отчёте 
В.К. Гончарова за 1952 г. 
указано, что на глубине 
3,5 м от современной 
поверхности, где выяв-
лено погребение, яма 
имела размеры 2,2 × 
0,9 м, причём с севера и 
запада к ней примыкала 
площадка шириной 
0,4 м [Гончаров, 1952, 
c. 14], по данным 
публикации, размеры 
могилы — 2,2 × 0,9 × 
3,6 м, ширина площадок 
с севера и запада 0,55 
и 0,4 м, соответственно 
[Гончаров, Махно, 1957, 
c. 133]. В статье Ф. Бирб-
рауэра, размеры погре-
бения — 2,8 × 1,4 × 3,6 м 
[Bierbrauer, 1989, S. 72]. 
Следует с сожалением 
отметить, что придётся и 
впредь довольствовать-
ся этой противоречивой 
информацией, т. к. 
чертёж погребения 5 в 
отчёте отсутствует.
5 Эта информация имеет 
принципиальное зна-
чение для нашей темы, 
но её нельзя проверить, 
поскольку в Переяслав-
Хмельницком архео-
логическом музее, где 
хранятся материалы 
памятника упомянутая 
ткань отсутствует.
6 Отнесение подкурган-
ных захоронений Канте-
мировки к черняховской 
культуре, на мой взгляд, 
вполне правомерно по 
нескольким причинам. 
Во-первых, погребения 
в подбоях и катакомбах 
достаточно распро-
странённое явление для 
черняховской культуры. 
Во-вторых, погребения в 
Кантемировке являются 
вторичными — ритуал, 
который практиковался 
у носителей черняховс-
кой культуры и неизвес-
тен у населения степи. 
В-третьих, погребаль-
ный инвентарь вполне 
соответствовал нормам, 
выработанным черня-
ховским населением 
для погребений «знати» 
[Bierbrauer, 1989, S. 71] 
в отличие от подкур-
ганных могил Днепро-
Донецкого междуречья 
(шахта «Моспинская»), 
оставленных степ-
ным населением, не 
примкнувшим к готской 
конфедерации.
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а физический тип погребённых в Малае-
штах и Гавриловке соответствует герман-
скому, в последнем случае с сарматской 
примесью 7. Погребённые в Кантемиров-
ке наоборот демонстрируют юго-восточ-
ное, крымское, происхождение 8.

Мужской костюм из погребений эли-
ты включал фибулу (Чернелив-Русский, 
Рудка, Переяслав-Хмельницкий, Гаври-
ловка). Она носилась на груди слева (Руд-
ка) или справа (Гавриловка). Фибула мог-
ла быть серебряной (Чернелив-Русский, 
Рудка) или бронзовой (Переяслав-Хмель-
ницкий, Гавриловка), но особенной, неря-
довой. В некоторых погребениях ремень 
с пряжкой отсутствует (Рудка, Переяслав-
Хмельницкий). В ряде случаев фиксиру-
ется бесфибульный костюм (Малаешты, 
Кантемировка) и обувь с застёжками 
(Гавриловка, Кантемировка). Следует от-
метить снаряжение покойника из Одаи 
без аксессуаров костюма.

К категории II a следует отнести сле-
дующие погребения:

мужские могилы с местным набо-
ром для питья и серебряными деталями 
костюма: Журавка 1, 5, Холмское 14;

мужские — c серебряными аксессу-
арами костюма: с фибулой (Бугаевка 61, 
Данчены 120, 145), двумя пряжками, 
одна из которых изготовлена из сереб-
ра, а вторая — из бронзы (Нагорное 27, 
Слобозия-Кишкэрень 20).

женские — с серебряными аксессуа-
рами костюма: гривной: Косаново 1961-
4 (№ 3), подвесками-лунницами: Ко-
саново 1961-14 (№ 5), Легедзино 16, 
Петрикивцы 3 (?) 9; подвесками из мо-
нет: Данчены 177; другими подвесками: 
Данчены 292, 337; серьгами: Черкассы 
32 (?); височными кольцами: Великая 
Бугаевка 132, Данчены 62, Курники 17, 
Романковцы 107, Успенка 366;

с одной фибулой: Великая Бугаев-
ка 75, Данчены 78, 197, 224, 252, 292, 
356, Журавка 14, 21, Заячивка 7, Ком-
панийцы 1, Косаново 1962-42 (№ 45), 
1964-2 (№ 32), Петрикивцы 3, Псары 2, 
Ружичанка 4, 55, Рыжевка 6, 20, Слобо-
зия-Кишкэрень 11, Соснова 245, Черне-
лив-Русский 26, 49, 131, 298;

с двумя фибулами: Данчены 36, 371, 
Косаново 1961-22 (№ 37), Нагорное 67, 
Рыжевка 43, Сад 8, Успенка 1647, Черне-
лив-Русский 310;

в том числе двупластинчатыми: 
Беленькое 9, 131 10, Боромля 4, Жу-
равка 2 (?), Курники 4, 26, Маслово 71, 
Нагорное 8а, 11, Сад 5, Слобозия-Киш-
кэрень 28, Успенка 137, Ранжевое 14 (?), 
Чернобаевка, Черняхов 160;

пряжкой: Боромля 24, Данчены 337, 
Журавка 14, Нагорное 11;

золотыми украшениями: подвеска-
ми: Данчены 64, 79, 279, Рыжевка 43; 
проволочными кольцами с завязанны-
ми концами: Данчены 64, Дедовщина 6, 
Курники 19; перстнем: Данчены 64, Кан-
темировка к. 1, 3, Оселивка 58; фибулой: 
Ханска-Лутерия 16; оковкой: Романков-
цы 46; обкладкой лука: Беленькое 50;

фибулами «городницкой» и «чудовищ-
ной» серий А VII: Городница, Данчены 371.

Изделиями из золота сопровожда-
лись 13 черняховских могил, что состав-
ляет 0,4 % от общего числа черняховских 
погребений. В основном это подвески: 
из монет, лунницы, «ведёрки», но также 
фрагмент фибулы, так называемые ви-
сочные кольца, античные перстни, коль-
ца и пр. В некоторых случаях может быть 
установлен пол и возраст погребённых: 
два из них принадлежали детям (Оселив-
ка 58, Рыжевка 43), четыре — мужчинам 
(Чернелив-Русский 265, Беленькое 50, 
Кантемировка к. 1, 3). В погребениях с 
золотом из деталей костюма содержа-
лись: украшения (подвески, кольца, ви-
сочные кольца) (Данчены 64, 79, 279), 
фрагмент фибулы (Ханска-Лутэрия 16, 
Оселивка 58), две фибулы (Рыжевка 43), 
пряжка (Беленькое 50), поясные и обув-
ные пряжки (Кантемировка к. 1,3).

Предметы и аксессуары костюма из 
серебра сопровождали 88 (2,8 %) пог-
ребений: 72 ингумации, 15 кремаций и 
одно захоронение собак (?).

И н г у м а ц и и. Мужской костюм. 
Некоторые из мужских погребений «вер-
хушки» включали серебряные аксессуа-
ры: фибульного (Чернелив-Русский 265, 
Рудка) и бесфибульного (Кантемировка 
к. 1, 3) костюма.

У мужчин с серебряными аксессу-
арами костюма и набором для питья, 
включающим стеклянный кубок зафик-
сирован костюм: с фибулой и пряжкой 
(Журавка 1), пряжкой (Журавка 5), дву-
мя пряжками (Холмское 14).

Мужские погребения с серебряны-
ми аксессуарами костюма и без кубков 
включали модели костюма: с фибулой 
(Бугаевка 61, Данчены 120, 145), двумя 
пряжками, одна из которых изготовлена 
из серебра, а вторая — из бронзы (На-
горное 27, Слобозия-Кишкэрень 20).

Женский костюм. Костюм с одной 
фибулой зафиксирован у женщин (Ру-
жичанка 4, Данчены 224, Легедзино 16, 
46, Слобозия-Кишкэрень 11) и детей 
(Данчены 292, Журавка 14, Чернелив-
Русский 298).

7 Благодарю за кон-
сультацию антропо-

лога, канд. ист. наук, 
Т.А. Рудич.

8 Относительно недав-
но ряд подкурганных 
захоронений, подоб-

ных кантемировским, 
выявлен в Полтавской 

области (курганы у 
с. Сторожевое).

9 Здесь и далее знаком 
вопроса сопровож-

даются погребения, 
определённые антро-

пологами как мужские, 
тогда как их инвентарь 
соответствует нормам 

женского.
10 Остальные погре-

бения с серебряными 
двупластинчатыми фи-
булами: 28, 42, 55—57, 
128 не опубликованы.
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Женский двуфибульный костюм су-
ществовал на протяжении всего периода 
существования черняховской культуры. 
Парой серебряных застёжек сопровож-
дались: Городница, Данчены 36, 371, 
Сад 8, Успенка 1647, в том числе двуп-
ластинчатых: Боромля 4, Журавка 2, 
Курники 4, 26, Маслово 71, Нагорное 8, 
11, Ранжевое 14, Сад 5, Слобозия-Киш-
кэрень 28, Успенка 137.

Две непарные фибулы, одна из кото-
рых серебряная, а вторая — бронзовая 
сопровождали комплексы: Данчены 10, 
67, Чернелив-Русский 131.

Серебряная пряжка дополняла жен-
ский костюм с одной серебряной фи-
булой (Журавка 14), парой бронзовых 
(Боромля 24) или серебряных фибул (На-
горное 11). В погребении Данчены 337 
найдена только пряжка, но следы зелё-
ных окислов отмечались на костях пред-
плечья, локте и рёбрах.

Женский и детский костюм с тремя 
фибулами зафиксирован в: Ружичан-
ке 55, Косаново 1961-22 (37) и Косано-
во 1964-2 (32). В Ружичанке две одина-
ковые бронзовые фибулы находились 
на плечах, серебряная — на шее. Пог-
ребальный комплекс Косаново 1961-22 
представлял собой вторичное захороне-
ние, фибулы — две бронзовые и сереб-
ряная перемещены. В Косаново 1961-22, 
которое представляло собой неразру-
шенную ингумацию с западной ориен-
тировкой, две одинаковые серебряные 
фибулы находились на плечах, третья, 
бронзовая, у костей ног.

К р е м а ц и и. 15 кремаций с сереб-
ром: 5 урновых, 10 безурновых проис-
ходят из восьми могильников (Великая 
Бугаевка, Городок, Данчены, Каборга, 
Косаново, Легедзино, Рыжевка, Ханска-
Лутэрия).

На могильнике Данчены в пяти слу-
чаях автором раскопок зафиксированы 
«перекрывания» ингумаций кремация-
ми (79—78, 197—120, 189—142, 252—
224, 370—371), причём, и те, и другие 
сопровождались изделиями из серебра. 
На этот факт обратил внимание О.В. Пет-
раускас, пытаясь проиллюстрировать 
одну из разновидностей вторичного 
захоронения [Петраускас, 2003, c. 119, 
120; рис. 4]. Если это так — перечис-
ленные кремации следует считать за-
вершающим этапом захоронения, а их 
инвентарь — частью инвентаря разру-
шенных ингумаций. В этой связи любо-
пытно отметить, что кремация 370, пе-
рекрывшая ингумацию 371, из которой 
изъяли только кости таза, содержала 

среди кальцинированных костей сереб-
ряную пряжку. Надо полагать, ремень с 
пряжкой входил в костюм погребённой. 
То же, по-видимому, относится и к слу-
чаю 252—224, где серебряная фибула, 
происходящая от костюма женщины 
из ингумации обнаружена в кремации. 
Ингумацию 78 со стеклянным тонкос-
тенным коническим кубком перекры-
вала кремация 79 с золотым ведёрком. 
И это вызывает некоторые сомнения, 
учитывая наши представления о вре-
мени бытования стеклянных сосудов и 
украшений подобного типа. Не удаётся 
пока подтвердить достоверность и двух 
предыдущих случаев: серебряная пряж-
ка из п. 370 вообще не опубликована, а 
фибула из п. 252 опубликована так, что 
невозможно установить её тип. Поэтому 
замечательная и очень правдоподобная 
догадка нуждается в дополнительной 
проверке. Пока хочется отметить, что 
«счастливые совпадения» наблюдались 
пока только на Данченах.

На остальных памятниках кремации 
с серебряными аксессуарами костюма 
представляли самостоятельные архео-
логические объекты. Так, кремации в 
Великой Бугаевке (75, 111), принадле-
жавшие взрослым молодым людям, в 
первом случае пол определён как жен-
ский, сопровождались: серебряной фи-
булой и ожерельем; сердоликовым оже-
рельем, бронзовой пряжкой и двумя (?) 
разнотипными фибулами, от которых 
сохранились только иглы. Обломками 
бронзовой фибулы и двух пряжек: брон-
зовой и серебряной сопровождалась 
кремация Каборга 4. По серебряной 
фибуле найдено в кремациях: Косано-
во 1962-42 и Рыжевка 6. Кремация Ры-
жевка 20 сопровождалась тремя фибула-
ми, одна из которых была серебряной.

Материалы кремаций демонстри-
руют модели костюма: с фибулой (Ве-
ликая Бугаевка 75, Косаново 1962-42, 
Рыжевка 6), фибулой и двумя пряжками 
(Каборга 4), двумя фибулами и пряжкой 
(Великая Бугаевка 111), тремя фибулами 
(Рыжевка 20).

Нельзя не отметить факт, который с 
рассматриваемой темой прямо не свя-
зан, однако представляется важным: 
значительное преобладание погребе-
ний с серебряными изделиями на от-
дельных черняховских памятниках. Так, 
погребений с серебряными изделиями 
в Данченах насчитывалось 6 %, в Белень-
ком 11 10 % от общего числа могил (для 
сравнения: в самом крупном некрополе 
Бессарабии Михэлэшени, насчитываю-

11 Могильник Белень-
кое не опубликован, 
но специалистам 
известен, конечно, по 
отчётам. Он во многих 
отношениях занимает 
особенное положение. 
Очень хочется надеять-
ся, что памятник 
будет опубликован в 
ближайшее время.
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щем более 500 могил — 3, 6 %). Тогда 
как в соседних Данченам Будештах — 
отдельные находки из слоя. Сравнивая 
Данчены и Будешты, расположенные в 
одном микрорегионе, нельзя не отме-
тить их разительное отличие как в от-
ношении этнокультурного состава, так и 
социальной структуры.

3.2.

В этом разделе проанализированы 
74 погребения в крупных могильных 
ямах: 49 ТПС, 24 ТПЗ, 1ТПЮ, что состав-
ляет 3,7 % от общего количества ингу-
маций. Некоторые принадлежат знати и 
упоминались в предыдущем разделе 12.

30 % ТПС и 25 % ТПЗ в ямах неор-
динарных размеров сопровождались 
стеклянными кубками; 70 % ТПС и 25 % 
ТПЗ — аксессуарами костюма. Два ТПС 
(Одая 4, Холмское 56) содержали пред-
меты вооружения, больше половины — 
кости животных. В большинстве ТПЗ 
(Будешты 292, Журавка 75, 87, 104, 115, 
Каменка-Анчекрак 10, Коблево 19, Ма-
лаешты 10, 31, Романковцы 15, 30, 31, 
35, 99, Холмское 31, 52, 56) инвентарь 
либо был минимальным либо вовсе от-
сутствовал, не было в них ни оружия, ни 
костей животных.

Представляется, что сам по себе при-
знак «неординарный размер могильной 
ямы» не является абсолютным для оп-
ределения погребений высокого ранга. 
Так, например, концентрация погребе-
ний с широтной ориентировкой в «боль-
ших ямах» на могильнике Романковцы 
не позволяет воспользоваться предло-
женной интерпретацией.

Кроме того, трудности с определе-
нием данного признака возникают при 
оценке погребений сложных погребаль-
ных конструкций — подбоев и склепов-
катакомб, а превышение размерных 
норм может быть установлено лишь при 
их определении для каждого конкретно-
го памятника.

Таким образом, большинство из 
могил знати совершено в ямах неор-
динарных размеров, но сама по себе 
яма неординарных размеров не всегда 
маркирует погребение знатного лица, в 
частности, общинного старейшины, как 
предложено считать.

3.3.

263 (8,26 %) черняховских погребе-
ния, в том числе 8,6 % ингумаций, 7,5 % 
кремаций сопровождались целым или 
фрагментом стеклянного кубка. Из них 

только 157 (60 %) комплексов включали 
аксессуары костюма. Среди них: 67,7 % 
составляли погребения с фурнитурой, до-
полненные украшениями и амулетами, 
29,3 % — погребения, где обнаружены 
только украшения и 3 % — только амуле-
ты. В погребениях с фурнитурой 30,5 % 
приходится на костюм с одной фибулой, 
22,3 % — двумя фибулами, 8,9 % — пряж-
кой, 4,6 % — двумя пряжками.

Стеклянный кубок — обязательный 
атрибут мужских погребений социаль-
ной «верхушки» и только четверти жен-
ских.

Предполагается, что существовали 
определённые предпочтения в выборе 
типов стеклянных кубков для мужчин 
и женщин: кубки типа Ковалк по Г. Рау 
преобладают в женских погребениях, 
крупные конические — в мужских [Гоп-
кало, в печати].

Отмечается отчётливая асинхрон-
ность групп богатых женских погребе-
ний с Ковалками и серебряными двуп-
ластинчатыми фибулами. Существует, 
по крайней мере, два доказательства в 
пользу этого тезиса. Во-первых, до сих 
пор эти вещи встречены вместе лишь 
единожды (Курники 4). Во-вторых, на-
иболее наглядно этот факт подтвержда-
ется планиграфией могильника Белень-
кое. Здесь группы женских погребений 
с Ковалками (или их модификациями) 
и парой двупластинчатых фибул нахо-
дятся на разных участках могильника 
и принадлежат к разным обрядовым 
группам: ТПС и ТПЗ.

Среди ТПС доля погребений со стек-
лянными кубками существенно воз-
растает в группе погребений с 7-ю и 
более сосудами-«приношениями» (3 и 
3а АСТ) (см. соответствующий раздел) 
и таким образом указывает на стеклян-
ный кубок, как на показатель высокого 
имущественного статуса. Впрочем, в не-
большом количестве погребений без со-
судов-«приношений» стеклянный кубок 
присутствует символически — в виде 
осколков.

3.4.

Ранее делалась попытка доказать на 
археологическом материале, с учётом 
сосудов-«приношений», тезис о неод-
нородности дружины, о том, что дру-
жинники набирались из числа людей 
разного достатка [Гопкало, 2011]. Хотя 
предметы вооружения, снаряжения 
всадника и конской упряжи встречались 
в погребениях знати (Ханска-Лутерия 14, 

12 Боромля 4, Гаври-
ловка 5, Данчены 142, 

224, 356, 371, Курни-
ки 4, 19, Маслово 71, 

Одая 23, Оселивка 58, 
Переяслав-Хмель-

ницкий 1952-5, 
Ранжевое 14, Слобо-

зия-Кишкэрень 20, 28, 
Успенка 1647, Черне-
лив-Русский 261, 265, 

Черняхов 160.
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Чернелив-Русский 265, Рудка, Одая 23, 
Переяслав-Хмельницкий 5, Кантеми-
ровка к. 3), настоящее боевое вооруже-
ние по традиции в могилы не клалось. 
Исключение составляет только комп-
лекс Ханска-Лутерия 14. Погребения с 
оружием в черняховской культуре — это 
захоронения воинов-иноплеменников. 
Они лишь изредка сопровождались ак-
сессуарами костюма.

Особо выделяется группа преиму-
щественно урновых кремаций с оружи-
ем. Его полный комплект включал меч, 
щит, топор, копьё или дротик (Компа-
нийцы 86), неполный — меч, щит, копьё 
(Оселивка 70), щит (Малаешты 3, 20), то-
пор (Кринички). Среди этой группы пог-
ребений только комплекс Оселивки 70 
сопровождался большим количеством 
сосудов-«приношений».

Сарматские мечи обнаружены в ин-
гумациях с северной ориентировкой. 
Погребение Холмское 23 в глубокой 
яме, было, по мнению авторов раско-
пок, ограблено, поэтому не исключено, 
что оно содержало аксессуары костюма, 
изъятые во время ограбления.

Кинжал с вырезами найден в кре-
мации без сосудов-«приношений», но с 
поясной пряжкой.

И, наконец, наконечники стрел со-
провождали группу ингумаций с север-
ной ориентировкой с сосудами-«при-
ношениями». Они принадлежат к 1 и 2 
АСТ.

Итак, «дружинники» носили кос-
тюм: 1) с фибулой; 2) поясом / поясами. 
Фибула найдена в «пшеворской» крема-
ции с полным комплектом вооружения: 
мечом, щитом, топором, дротиком или 
копьём (Компанийцы 86); пряжкой со-
провождались: кремация с кинжалом с 
вырезами (Будешты 196) и ингумация со 
стрелами (Оселивка 51); двумя пряжка-
ми — ингумации: с сарматским мечом 
(Беленькое 179) и стрелами (Горошев-
цы 4).

3.5.

Аксессуары костюма сопровождали 
762 (38 %) ингумаций и 304 (26 %) кре-
маций, в том числе 55 % ТПС, 23 % ТПЗ, 
примерно по трети ТПЮ, ТПВ, ТСУ и ТСЯ 
(29, 28, 27 и 30 % соответственно).

Сравнение доли погребений с фур-
нитурой, украшениями и амулетами 
позволили выявить незначительные 
различия между основными обрядо-
выми группами. Так, наибольший про-
цент погребений с фурнитурой ока-

зался среди ТПС, тогда как ТПЗ, ТСУ и 
ТСЯ продемонстрировали практически 
идентичное соотношение погребений 
с фурнитурой, украшениями и амулета-
ми. Впрочем, различия выявились при 
сравнении моделей убора. Модель с 
фибулой чаще встречалась в безурно-
вых кремациях, двуфибульная — в ТПС, 
с тремя фибулами — достаточно редкая, 
не известна только в безурновых крема-
циях, небольшое отличие наблюдалось 
в распределении модели в пряжкой 
среди кремаций и, наконец, две пряжки 
чаще встречались в ТПЗ.

Небольшим количеством представ-
лены погребения с аксессуарами костю-
ма в обрядовых группах ТПЮ и ТПВ. На 
них я остановлюсь более детально. Из 
10 ТПЮ c аксессуарами костюма (Город-
ница, Оселивка 58, Ромашки 2, 20, 21, 
Фрунзовка, Данчены 375, Переяслав-
Хмельницкий 1954-20, Гавриловка 37, 
61) два (Городница и Оселивка 58) совер-
шены в каменных ящиках и сопровож-
дались богатым инвентарём. Женщина 
из Городницы одета в костюм с двумя 
фибулами на плечах, на шее — низка 
бус, погребение сопровождает стеклян-
ный кубок, ребёнок из Оселивки пог-
ребён с фрагментом фибулы, золотым 
перстнем, большим количеством сосу-
дов-«приношений» и стеклянным куб-
ком. По фибуле на левом плече найдено 
в погребениях Ромашек, фибула и две 
пряжки в мужском погребении из Фрун-
зовки (оно сопровождалось стеклянным 
кубком), бусы сохранились от костюма 
погребённых в Гавриловке, Данченах, 
Переяславе-Хмельницком.

Одно из четырёх ТПВ с деталями 
костюма сопровождалось фибулой 
(Привольное 4), остальные — бусами 
(Ромашки 42, Холмское 2, Чернелив-Рус-
ский 125).

3.6.

656 (56 %) ТПС сопровождались сосу-
дами-«приношениями», в том числе 229 
(35 %) принадлежит к 1 АСТ (1—2 сосу-
да), 297 (45 %) — ко 2 (3—6 сосудов), 94 
(15 %) — к 3 (7—9), 36 (5 %) — к 3а АСТ 
(10 и более сосудов). При этом аксессуа-
рами костюма сопровождались 37 % 
погребений без сосудов-«приношений», 
55 % — 1 АСТ, 73 % — 2 АСТ, 82 % — 3 АСТ 
и 83 % — 3а АСТ. Прямая зависимость 
выявлена в соотношении сосудов-«при-
ношений» и аксессуаров костюма, а так-
же признаков погребений социальной 
«верхушки»: изделий из серебра, стек-
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лянных кубков и неординарных разме-
ров могильных ям. Некоторые различия 
выявились при сравнении моделей кос-
тюма. Наиболее популярными оказа-
лись модели: 1) с фибулой; 2) пряжкой. 
Двуфибульная и двупряжечная модели 
преобладали в погребениях с большим 
количеством сосудов-«приношений».

4.

Аксессуары костюма сопровожда-
ли 37 % черняховских погребений. При 
этом, доля погребений с изделиями из 
золота составляла 0,4 % от их общего 
числа, из серебра — 2,8 %. Погребения 
категории I b, по Ф. Бирбрауэру, — пог-
ребения знатных мужчин сопровождал 
костюм с фибулой и бесфибульный: с 
пряжкой или двумя пряжками. Фурни-
тура в этих погребениях изготовлена из 
золота, серебра или представляет со-
бой неординарные изделия. Мужской 
костюм из погребений категории IIa от-
ражает те же тенденции — он включа-
ет модель с фибулой и бесфибульную. 
Женский убор категории II a очень раз-
нообразен: он включает модели с од-
ной, двумя и тремя фибулами в сочета-
нии с украшениями и амулетами.

3,7 % ингумаций совершены в ямах 
неординарных размеров, в том числе 
почти все погребения знати. Однако 
сам по себе этот признак не является 
определяющим. Так, концентрация пог-
ребений с широтной ориентировкой в 
«больших ямах» на могильнике Роман-
ковцы, например, едва ли указывает на 
скопление общинных старейшин. Слож-
ности с определением данного призна-
ка возникают при оценке погребений 
сложных погребальных конструкций — 
подбоев и слепов-катакомб. Кроме того, 
норма абсолютных размеров могильной 
ямы может быть установлена для каж-
дого конкретного памятника.

Любопытные выводы позволил сде-
лать анализ погребений со стеклянным 
кубком. Их оказалось около 8 %. Выяс-
нилось, что стеклянный кубок оставал-
ся престижным на протяжении всего 
существования черняховской культуры 
для мужчин, тогда как для женщин, по 
крайней мере на финальном этапе куль-
туры, престижными становятся аксессу-
ары костюма.

Костюм «дружинников» также пред-
ставляет две костюмные традиции: фи-
бульную и бесфибульную.

Унификацию костюмных традиций 
отражает анализ аксессуаров костюма 

из различных обрядовых групп. Неболь-
шие отклонения от нормы объясняются, 
по-видимому, хронологическими разли-
чиями ингумаций с меридиональной и 
широтной ориентировкой.

Ожидаемые результаты получены 
при анализе ТПС различных АСТ: на-
ибольший процент погребений с аксес-
суарами костюма (83 %) выявлен в 3а 
АСТ, наименьший (37 %) — в группе ТПС 
без сосудов-«приношений».

Кроме того, удалось сделать на-
блюдение, которое выходит за рамки 
обозначенной темы, однако принци-
пиально для понимания исследуемых 
социальных процессов: материальное 
подтверждение получает идея о воз-
можных отношениях господства-подчи-
нения населения.
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o.v. Gopkalo

the dress accessories  
as indicator of  

social stratification  
(based on the cherniakhov 

culture graves)
The article attempts to assess dress accesso-

ries as an indicator of social stratification of the 
society represented by memorials of the Cher-
niakhov archeological culture. The results of his-
torical studies are briefly presented. Due to the 
analysis of the grave ritual and grave goods, the 
archaeologists identified graves of slaves, com-
munity members with different possessions, com-
munity elders, and nobility. The task of this work 
is to characterize the dress accessories of differ-
ent social layers of Cherniakhov culture carriers. 
The research was based on 3184 graves from 
77 memorials.  The dress accessories and their 
combinations (models) were analyzed generating 
the following conclusions: dress accessories ac-
companied 37 % of the Cherniakhov graves; in 
particular, gold jewelry accompanied 0.4 % and 
silver jewelry 2.8 % of the graves. The nobility and 
warriors wore clothes with and without fibulae. 
The noble women’s models of dress accessories 
were very diverse. 3.7 % of the inhumations were 
in pits of extraordinary sizes. But this feature can 
not be considered to be determinant. The analysis 
of graves with a glass bowl led to an interesting 
conclusion: the glass bowl was a prestige item for 
men during the whole of the Cherniakhov culture 
time while dress accessories, e. g. silver double-
plate fibulae, were prestigious for women. The 
unification of the costume tradition is demon-
strated by the analysis of the dress accessories in 
different ritual groups. The expected results were 
obtained due to the analysis of north oriented in-
humations of different archeological-social types 
(AST): the biggest percentage of graves with dress 
accessories (83 %) was found in 3a AST and the 
smallest (37 %) in the group without pots. Moreo-
ver, the idea about domination-subordination re-
lations receives evidence.

K e y w o r d s:cemetery,grave, the criteria of 
sociological analysis, dress accessories.
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В статье рассматривается хронология 
светлоглиняных узкогорлых амфор типов 
Шелов D и F. В качестве опорных комплексов 
использованы погребения позднесарматского 
могильника Градешка, крымских некрополей 
типа Дружное—Озерное—инкерман и ряда 
могильников черняховской культуры.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: светлоглиняные 
узкогорлые амфоры, Шелов D, Шелов F, Герак-
лея, хронология.

Проблема эволюции и хронологии 
светлоглиняных узкогорлых амфор пер-
вых веков н. э. на сегодняшний день счи-
тается одной из наиболее актуальных в 
археологии римского времени. Впервые 
они были классифицированы И.Б. Зе-
ест [Зеест, 1960, c. 117—118, 121—122; 
табл. XXXVII, 91—93, XXXVIII, 94; XL, 104; 
XLI, 105]. Буквенные обозначения типов 
узкогорлой светлоглиняной тары поя-
вились благодаря работам О.Ю. Круг, 
Д.В. Деопик, А.М. Карапетьянца и И.С. Ка-
менецкого [Каменецкий, 1963; Деопик, 
Карапетьянц, 1970; Деопик, Круг, 1972]. 
Результаты применения математическо-
го метода, статистического и петрографи-
ческого анализа амфорного материала 
из римских слоев Танаиса позволили вы-
делить морфотипы А, В, С, D, E, доказать 
их генетическое родство и несомненную 
эволюцию от А до Е. В 1978 г. Д.Б. Шелов 
сформулировал основные характерис-
тики этих типов, добавив в эволюцион-
ную цепочку амфоры «инкерманского» 
типа и присвоив ему обозначение «F» 
[Шелов, 1978].

Центрами производства этой группы 
тарной посуды в разное время считались 
Самос [Grace, 1961, р. 52], Синопа [Шелов, 
1978, c. 20; Кадеев, 1970, c. 132, 139, 143; 
Бёттгер, Шелов, 1998, c. 30; Магомедов, 
2001, c. 62; Šelov, 1986, р. 400; Bjelajac, 1996, 
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хронолоГия сВетлоГлиняных  
уЗкоГорлых амфор типоВ ШелоВ D и F  
(по материалам погребальных комплексов)

р. 65], Танаис [Книпович, 1949, c. 29, 30; 
Арсеньева, Науменко, 1994, c. 70, 71], горо-
да Западного Причерноморья и Нижнего 
Подунавья [Scorpan, 1977, р. 270; Dyczek, 
2001, р. 223]. Согласно недавним петроло-
гическим исследованиям и открытию мас-
терской в Aлаплы (Турция), центром произ-
водства узкогорлых светлоглиняных амфор 
была Гераклея Понтийская на южном побе-
режье Черного моря — один из крупней-
ших поставщиков на античные рынки вина 
[Arsen’eva, Kassab Tezgör, Naumenko, 1997; 
Внуков, 2006; Vnukov, 2006] 1.

Вопросы хронологии всех 6 типов по 
сей день остаются открытыми и перио-
дически вызывают бурные дискуссии. 
Задачей данной работы является уточ-
нение хронологических границ бытова-
ния амфор типов Шелов D и F по матери-
алам погребальных комплексов.

Упомянутые типы светлоглиняных 
узкогорлых амфор присутствуют в слоях 
и комплексах позднеримского времени 
практически всех античных памятников 
Причерноморья и Средиземноморья. 
Это самая распространенная категория 
античного импорта на варварских па-
мятниках Восточной Европы III—IV вв. 
В частности, в черняховской культуре 
фрагменты амфор типа Шелов F состав-
ляют свыше 90 % керамического импор-
та и нередко являются основным дати-
рующим материалом. В связи с этим 
проблема хронологии упомянутых типов 
приобретает особую актуальность.

Как известно, в эволюционном ряду 
светлоглиняных узкогорлых амфор сосу-
ды типов Шелов D и F продолжают ли-
нию амфор типов Шелов А—С. Учитывая 
неразрывность эволюции данных типов, 
с большой долей вероятности можно 
предположить, что начальный этап про-

1 В наше время на мес-
те Гераклеи Понтийс-

кой расположен город 
Эрегли (провинция 

Зонгулдак, Турция). Го-
род Алаплы находится 
в 14 км южнее Эрегли.
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изводства сосудов типа F приходится на 
финал бытования амфор типа D.

Среди современных исследователей 
бытует мнение о сосуществовании этих 
двух типов тары. Этот тезис был выдвинут 
А.М. Обломским на основании изучения 
поселений киевской культуры Днепров-
ского Левобережья [Обломский, 1999, 
c. 26, 27; Башкатов, Дегтярь, Любичев, 
1997, c. 112, 113]. Ссылаясь на находки 
амфорных ножек типов D и F в заполне-
нии жилища 2 поселения Родной Край-3, 
автор приходит к выводу, что амфоры ти-
па D на позднем этапе какое-то время со-
существуют с тарными сосудами типа F. На 
сегодняшний день упомянутое жилище 
является исключением — в других закры-
тых комплексах (включая античные памят-
ники позднеримского времени, крымские 
некрополи типа Дружное—Озерное—Ин-
керман и позднесарматские могильники 
Буджака) совместные находки амфор этих 
двух типов пока неизвестны. Но, так или 
иначе, окончательный выход из употреб-
ления амфор типа D сопряжен с началом 
бытования сосудов типа F.

Долгое время сосуды типа Шелов D 
(другое название — амфоры танаисского 
типа) было принято датировать первой 
половиной ІІІ в., ограничивая их верхнюю 
дату временем разгрома Танаиса в 250-х гг. 
[Шелов, 1978, c. 19; Абрамов, 1993, c. 17; 
Гросу, 1990, c. 91]. Сейчас стало очевидным, 
что они встречаются и в комплексах после 
разрушения Танаиса. На это неоднократно 
обращали внимание исследователи, до-
пуская возможность производства и пос-
тупления этих амфор в Северное Причер-
номорье вплоть до конца ІІІ — начала IV вв. 
[Деопик, Круг, 1972, c. 242; Фокеев, 1991; 
Крапивина, 1993, c. 94; Кропотов, 1998; Гуд-
кова, 1999, c. 295; Гудкова, Редина, 1999; Ва-
сильев, 2002; Васильев, Дзиговский, 2003; 
Храпунов, Масякин, 1997, c. 167—168; Си-
моненко, 2001, c. 89; Krapivina, 2010, р. 71]. 
Таковыми являются: погребения под курга-
нами 7, 9 и 26 позднесарматского могиль-
ника Градешка в Буджакской степи [Гуд-
кова, Редина, 1999]; склеп 21 могильника 
Дружное в Предгорном Крыму [Храпунов, 
2002, c. 20]; погребение 86 черняховского 
могильника Оселивка в Среднем Поднест-
ровье [Никитина, 1988, c. 79; табл. 48]. Для 
уточнения верхней хронологической гра-
ницы бытования амфор типа D рассмотрим 
даты этих комплексов подробней 2.

Могильник Градешка был суммарно 
датирован А.В. Гудковой и Е.Ф. Рединой 
второй половиной ІІІ — началом IV вв. 
[Гудкова, Редина, 1999]. Главными хроно-
индикаторами для катакомбного погребе-

ния под курганом 26 являются: серебряная 
лучковая фибула (рис. 1, 14), пара золотых 
серег (рис. 1, 15, 16), бронзовые коло-
кольчики (рис. 1, 18) и стеклянный стакан 
на кольцевом поддоне (рис. 1, 20). Ста-
каны данного типа соотносятся с формой 
Isings-108 III — конца IV вв. [Isings, 1957]. 
Колокольчики являются индикаторами 
группы 2 бус и подвесок черняховской 
культуры (последняя треть III в.) [Гопкало, 
2008, c. 60—62, 107, 108; рис. 3, 5] и фазы ІІ 
(260/270—310/320-е гг.) хронологии мо-
гильников Центрального и Юго-Западно-
го Крыма III—IV вв. [Юрочкин, Труфанов, 
2007, c. 363; рис. 4, 14; ИС 2]. Нижнюю дату 
погребения обеспечивают серьги, особен-
ности изготовления которых позволяют 
отнести их к группе 2 украшений в «по-
лихромном» стиле (290/300—325/330 гг.) 
по С.А. Яценко и В.Ю. Малашеву [Яцен-
ко, Малашев, 2008, c. 228; табл. 2], вер-
хнюю — двучленная лучковая фибула с 
расширенной ножкой группы 15 серии ІІІ 
второй половины III в. [Амброз, 1966, 
c. 52—54; табл. 9, 16, 18—20; Кропотов, 
2010, c. 150—159]. Наиболее вероятная 
дата этого захоронения — финал III в.

В ременную гарнитуру подбойного по-
гребения 1 в кургане 7 этого же могильни-
ка входили утолщенные в передней части 
овальнорамчатые пряжки с коротким пря-
мым язычком без уступа (рис. 1, 27—29), 
круглые усеченно-конические накладки 
(рис. 1, 26), длинные одночастные ремен-
ные наконечники с короткими фасетками 
(рис. 1, 23) и наконечники в виде согнутой 
вдвое короткой пластины с валикообраз-
ным окончанием (рис. 1, 24, 25). Фасетиро-
ванные ременные наконечники появляют-
ся в сарматских комплексах с III в. [Безуглов, 
1988, c. 111]. В.Ю. Малашев относит их к 
подгруппам ІІб (250/260—290/300 гг.) и ІІІа 
(290/300—325/330 гг.) позднесарматских 
древностей [Малашев, 2000, рис. 5, б; 6, Г1; 
9, б]. Изделия в стиле «коротких фасеток» 
включены В.Ю. Юрочкиным и А.А. Тру-
фановым в фазу ІІ (260/270—310/320 гг.) 
хронологии могильников Крыма [Юроч-
кин, Труфанов, 2007, c. 362—365]. Плас-
тинчатые наконечники с валикообразным 
расширением на конце имеют многочис-
ленные аналогии в комплексах середины 
III — начала V вв. [Малашев, 2000, рис. 1, 
Н10; Храпунов, 2002, c. 44; тип ІІІ]. Из этого 
же погребения происходит овальнорам-
чатая пряжка с овальным щитком и косо 
срезанным в основании прямым фасети-
рованным язычком (рис. 1, 30), по-види-
мому, являющаяся переходным звеном 
от пряжек с язычком без уступа к издели-
ям со ступенчатым срезом в тыльной час-

2 Морфологически 
приближенная к типу 
Шелов D амфора 
происходит из южного 
подбоя могилы 20 
могильника Дружное 
второй половины ІІІ в. 
[Храпунов, 2002, с. 19, 
20, 39, 68; рис. 93, 5]. 
Однако по составу 
керамического теста 
и некоторым деталям 
профилировки она не 
принадлежит к светло-
глиняным узкогорлым 
амфорам гераклейс-
кого производства, и, 
скорее всего, является 
подражанием сосудам 
данного типа.
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рис. 1. Комплексы с поздними вариантами амфор типа Шелов D. Градешка: курган 9; курган 26; курган 7, погребение 1 (по: [Гуд-
кова, Редина, 1999]): 1, 13, 21 — амфоры типа Шелов D; 2, 3, 10, 23—25 — наконечники ремней; 4 — накладка от ножен меча; 5, 
26 — накладки ременные; 6, 7, 27—30, 32 — пряжки; 8 — щиток пряжки; 9 — бляха накладная; 11 — котелок; 12 — навершие 
меча; 14, 22 — фибулы; 15, 16 — серьги; 17 — ворворка; 18 — колокольчик; 19 — ожерелье из трубчатых пронизей и лунниц; 
20 — стакан; 31 — кольцо с зажимом

1, 13, 21 — керамика; 2, 3, 11, 23—25, 30—32 — бронза; 4, 5, 14, 17, 18, 22 — серебро; 6, 7, 27—29 — железо; 8 — серебро, золото, 
стекло; 9 — бронза, серебро, золото, сердолик; 10 — серебро, золото, сердолик; 12 — горный хрусталь, турмалин, золото; 15, 
16 — золото, топаз; 19 — золото; 20 — стекло
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ти язычка 3, а также лучковая двучленная 
фибула серии ІІІ (рис. 1, 22) [Амброз, 1966, 
c. 52—54; табл. 9, 16, 18—20; Кропотов, 
2010, c. 150—159]. Все эти вещи могли по-
пасть в один комплекс лишь в последних 
десятилетиях ІІІ в.

Погребение под курганом 9 могиль-
ника Градешка сопровождалось боль-
шим количеством инвентаря, однако 
наиболее информативными в хроноло-
гическом отношении являются поясная 
гарнитура (рис. 1, 2—10) и бронзовый 
котелок типа Хеммор (рис. 1, 11). Его 
хронологический анализ произведен 
А.А. Васильевым и А.Н. Дзиговским. 
Ссылаясь на работы А.В. Мастыковой 
и М. Казанского, исследователи дати-
ровали его в рамках ІІІ — первой по-
ловины IV вв. [Васильев, Дзиговский, 
2003, c. 322; Мастыкова, 1999, c. 172; 
Казанский, 1994, c. 243]. Щиток пряжки 
(рис. 1, 8), наконечник ремня (рис. 1, 
10) и бляха со стеклянными и сердоли-
ковыми вставками (рис. 1, 9) включены 
С.А. Яценко и В.Ю Малашевым в груп-
пу 2 украшений в «полихромном» стиле 
(290/300—325/330 гг.) [Яценко, Мала-
шев, 2008, c. 228; табл. 2, кат. № 6]. Они 
и определяют дату захоронения 4.

В склепе 21 второй половины ІІІ — 
IV вв. могильника Дружное такая амфора 
(рис. 2, 1) лежала рядом с погребени-
ем А, в инвентарь которого входила же-
лезная фибула (рис. 2, 3), овальнорамча-
тая пряжка с овальным щитком (рис. 2, 
2), стеклянный стакан на сплошном под-
доне (рис. 2, 4) и краснолаковый канфар 
(рис. 2, 5) 5. Железная двучленная фибула 
с прогнутым корпусом и узкой ножкой из 
этого захоронения надежно датирова-
на IV в. [Кропотов, 2001, c. 183; рис. 5, 4; 
Храпунов, 2002, c. 55]. Бронзовая пряжка 
с овальным щитком имеет утолщенную в 
передней части рамку и ступенчато сре-
занный в тыльной части язычок, кончик 
которого загнут почти под прямым уг-
лом и опускается до середины сечения 
рамки. Типология и хронология таких 
пряжек постоянно находятся в зоне вни-
мания исследователей. Они повсеместно 
распространены во всем европейском 
Барбарикуме, в том числе, и в Крыму, в 
позднеримское время. Сопоставление 
абсолютных дат, изложенных в ряде ра-
бот, в той или иной мере посвященных 
изучению таких пряжек, указывает на 
время их бытования с конца III по конец 
IV вв. с пиком на первые три четверти 
IV в. [Godlovski, 1970, s. 26; Keller, 1971; 
Щукин, Щербакова, 1986; Гороховский, 
1988а; Айбабин, 1990, c. 27, 28; Амброз, 

1992, c. 12; Бажан, Гей, 1992, c. 153, 154; 
Шаров, 1992; Казанский, 1994, c. 240, 
241; Малашев, 2000; Васильев, Дзигов-
ский, 2003, c. 318—321; Храпунов, 2002, 
c. 48—50]. Ранними признаками принято 
считать граненую рамку, сравнительно 
короткий, слегка загнутый за рамку язы-
чок с небольшим уступом либо низкой 
площадкой у основания. Более поздним 
признаком считается наличие у пряжек 
массивного язычка с высоким уступом 
или рельефным выступом в основании, 
кончик которого охватывает рамку, опус-
каясь ниже середины ее сечения 6. По 
степени загнутости язычка и характерно-
му уступу экземпляр из Дружного можно 
уверенно относить к IV в. Краснолаковые 
канфары на низком кольцевом поддоне 
А.И. Айбабин, ссылаясь на находки из 
Каллатиса, датирует первой половиной 
IV в. [Айбабин, 1996, c. 293; Preda, 1980, 
Pl. XII, M. 189]. Ближайшая аналогия из 
Крыма происходит из могилы 4 некропо-
ля Чатыр-Даг с бронзовой монетой Мак-
симина Дайи (308—313 гг.) (рис. 2, 6, 7) 
[Мыц и др., 2006, c. 10, 11, 114; табл. 8Б, 
8; рис. 4, 7]. Стаканы из прозрачного стек-
ла на сплошном поддоне формы Isings-
108 [Isings, 1957] маркируют крымские 
комплексы второй половины III — пер-
вой четверти IV вв. [Юрочкин, Труфанов, 
2007, рис. 4, 11, 23; ХИ 21; Труфанов, 
2009, рис. 102, б; хр-113]. Таким обра-
зом, датировка погребения А склепа 21 
могильника Дружное первой четвертью 
IV в. не вызывает сомнений.

В погребении 86 черняховского мо-
гильника Оселивка такую амфору (рис. 2, 
8) сопровождал стеклянный фасетиро-
ванный кубок типа Варпелев-Сакрау пер-
вой половины IV в. (рис. 2, 9) [Никитина, 
1988, табл. 48, 1; Rau, 2008, S. 222] 7.

Амфоры из перечисленных выше 
комплексов (рис. 1, 1, 13, 21; 2, 1, 8) су-
щественно отличаются от классических 
«танаисских» амфор. Их корпус имеет бо-
лее простые биконические пропорции, 
значительно упрощена проработка вен-
чика. Характерным признаком является 
ножка с небольшой вмятиной на подош-
ве или же без нее. Отсутствуют стандарт-
ные для «танаисских» амфор цифровые 
дипинти [Ильяшенко, 2006]. На памятни-
ках позднеримского времени Северного 
Причерноморья эти сосуды довольно 
редки 8. Некоторые исследователи, ссы-
лаясь на существенные различия с клас-
сическими «танаисскими» амфорами, 
далеко не всегда относили эти сосуды к 
типу D, называя их подражаниями, дери-
ватами, или же усматривая в них новый 

3 Эта пряжка была 
отнесена В.Ю. Мала-
шевым к типу 9 — хро-
ноиндикатору группы 3 
(290/300—350/375 гг.) 
позднесарматских 
древностей [Малашев, 
2000, с. 196, 201—203; 
205—207; рис. 9, б1].
4 Использование 
амфор типа D в начале 
IV в. подтверждает-
ся исследованиями 
позднеримских слоев 
Ольвии [Krapivina, 
2010, p. 71].
5 В пользу прина-
длежности амфоры к 
данному захоронению 
свидетельствуют его 
инвентарь: из 6 погре-
бений в склепе лишь 
погребение А сопро-
вождалось набором 
для питья, куда вхо-
дили краснолаковый 
канфар и стеклянный 
стакан.
6 В.Ю. Юрочкин и 
А.А. Труфанов выде-
ляют эти пряжки в 
хроноиндикаторы 17 и 
41 хронологии могиль-
ников Центрального и 
Юго-Западного Крыма 
ІІІ—IV вв. ХИ 17 — для 
фаз ІІ и ІІІ (260/270—
310/320—370/380 гг.), 
ХИ 41 — для фазы ІІІ 
(310/320—370/380 гг.) 
[Юрочкин, Труфанов, 
2007, рис. 4, 5, 6; 5, 
3—6; 6, 1—4].
7 Рисунок стеклянно-
го кубка выполнен и 
любезно предоставлен 
для данной статьи 
О.В. Петраускасом.
8 Такие амфоры 
найдены на поселе-
ниях позднеримского 
времени Песчаное 
(жилище 1) на Днеп-
ровском Левобережье 
[Обломский, 1999, 
рис. 9, 1] и Этулия Х 
в Нижнем Подунавье 
[Гудкова, 1999, рис. 27, 
5]. Целые формы про-
исходят из раскопок 
Мангупа [Иванова, 
2013, с. 129; рис. 19] 
и разграбленного 
склепа 1 могильника 
Перевальное в Крыму 
[Пуздровский, 2007, 
рис. 161, 3]. Одна из 
таких амфор, предпо-
ложительно из Крыма, 
хранится в Националь-
ном музее истории 
Украины.
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тип узкогорлой светлоглиняной тары. 
Однако сейчас стало очевидным, что 
они являются поздним вариантом (или 
вариантами) амфор типа Шелов D, тог-
да как классические «танаисские» ам-

форы образуют ранний вариант (или 
варианты) данного типа [Ilyashenko, 
Naumenko, 2006] 9.

Временем появления узкогор-
лых светлоглиняных амфор типа Ше-

рис. 2. Комплексы с поздними вариантами амфор типа Шелов D: Дружное, склеп 21, погребение А; Оселивка, погребение 86 (по: 
[Храпунов, 2002; Никитина, 1988; Мыц, Лысенко, Щукин, Шаров, 2006]): 1, 8 — амфоры типа Шелов D; 2 — пряжка; 3 — фибула; 4, 
9 — стеклянные сосуды; 5, 6 — канфары краснолаковые; 7 — монета; 10—16 — гончарная посуда

1, 5, 6, 8, 10—16 — керамика; 2 — серебро; 3 — железо; 7 — бронза

9 В типологии узкогорлых свет-
логлиняных амфор С. Науменко 

и С. Ильяшенко выделены 
4 варианта амфор типа Шелов D. 

Работа изложена тезисно, в 
связи с чем критерии выделения 

вариантов не ясны.
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лов F первоначально считалась вторая 
половина или конец III в. [Щукин, 1968; 
Шелов, 1978; Абрамов, 1993; Сазанов, 
1993]. Результаты новейших исследо-
ваний демонстрируют, что эти сосуды 
известны исключительно в комплексах 
IV ст. [Айбабин, 1994, c. 95; Гудкова, 1999, 
c. 356; Магомедов, 2006; Васильев, Дзи-
говский, 2003, c. 316, 317; Opaiţ, 2006, 
р. 111]. Единственной работой, где аргу-
ментировалась возможность появления 
этих амфор в конце III в. является работа 
А.В. Сазанова [Сазанов, 1993]. Однако 
замечания В.Ю. Юрочкина и А.А. Тру-
фанова доказывают неубедительность 
ссылок автора на отдельные комплексы 
[Юрочкин, Труфанов, 2003, c. 212, 213].

Исходную позицию в хронологии 
погребальных комплексов с амфорами 
типа Шелов F на сегодняшний день за-
нимают погребения I и VI в склепе 4 мо-
гильника Нейзац с инвентарем фазы ІІ/
ІІІ хронологической шкалы могильников 
Центрального и Юго-Западного Крыма 
ІІІ—IV вв. [Юрочкин, Труфанов, 2007, 
c. 362—370; рис. 4—7], парное погребе-
ние в склепе 1 могильника Озерное ІІІ и 
погребение I в склепе 38 Суворовского 
могильника — наиболее ранние из всех 
захоронений с сосудами типа F по дан-
ным нумизматики. Все амфоры из этих 
комплексов принадлежат к варианту 1 
по В.В. Кропотову (рис. 3, 1, 8; 4, 1, 21) 
[Кропотов, 1998].

Склеп 4 могильника Нейзац был 
датирован А.И. Храпуновым IV в. [Хра-
пунов, 2008]. Дата погребения І опреде-
ляется по бронзовой двучленной подвяз-
ной фибуле с ассиметрично изогнутой 
полукруглой в сечении спинкой, гладкой 
расширенной ножкой и 15-витковой пру-
жиной (рис. 3, 2). Эту фибулу (как и мор-
фологически близкую к ней застежку из 
склепа 9 могильника Дружное) В.В. Кро-
потов выделяет в отдельный вариант, 
совмещающий признаки лучковых под-
вязных фибул группы 15 серии ІІІ и засте-
жек группы 16 подгруппы 2 серии І вари-
анта 1 по системе А.К. Амброза, датируя 
его концом ІІІ — началом IV вв. [Амб-
роз, 1966, c. 52—54, 61—63; табл. 9, 16, 
18—20; 11, 6, 7; Кропотов, 2001, c. 183; 
рис. 6, 5, 8]. Экземпляр из Дружного был 
датирован В.Ю. Юрочкиным и А.А. Тру-
фановым рубежом фаз ІІ и ІІІ хроноло-
гии могильников Центрального и Юго-
Западного Крыма, что соответствует 
рубежу первой—второй четвертей IV в. 
[Юрочкин, Труфанов, 2007, c. 366; рис. 7, 
7]. Таким образом, по конструктивным 
особенностям фибула из погребения І 

рис. 3. Комплексы начального этапа существования амфор типа Шелов F: 
Нейзац, склеп 4, погребения I и VI (по: [Храпунов, 2008]): 1, 8 — амфоры типа 
Шелов F; 2, 3 — фибулы; 4, 5, 11 — пряжки; 6 — браслет; 7 — бусина; 9, 10 — 
серьги; 12 — кольцо с зажимом; 13, 14 — наконечники ремней; 15 — миска 
краснолаковая; 16 — колба

1, 8, 15 — керамика; 2, 4, 6, 11 — бронза; 3 — железо; 5, 12—14 — серебро; 
7 — янтарь; 9, 10 — серебро, сердолик; 16 — стекло
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рис. 4. Комплексы начального этапа существования амфор типа Шелов F: Озерное ІІІ, склеп 1; Суворово, склеп 38, погребение І 
(по: [Лобода, 1977; Юрочкин, Труфанов, 2003]): 1, 21 — амфоры типа Шелов F; 2, 22 — монеты; 3—7 — бусы; 8 — пронизь; 9 — фи-
була; 10—13, 23—25 — пряжки; 14 — кольцо с зажимом; 15—18, 27—31 — стеклянная посуда; 19 — ваза трехручная; 20 — блюдо 
краснолаковое; 26 — ключ-перстень

1, 19—21 — керамика; 2, 10—12, 22—24, 26 — бронза; 13, 14, 25 — серебро; 3—8; 15—18, 27—31 — стекло
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склепа 4 могильника Нейзац, скорее 
всего, должна датироваться в пределах 
первой трети IV в. В состав инвентаря 
погребения VI, помимо деталей ремен-
ной гарнитуры конца ІІІ — IV вв. (рис. 3, 
11—14), керамической и стеклянной по-
суды (рис. 3, 15, 16) входили серебряные 
серьги (рис. 3, 9, 10) 2-й группы украше-
ний в «полихромном» стиле (290/300—
325/330 гг.) по С.А. Яценко и В.Ю. Ма-
лашеву [Яценко, Малашев, 2008, c. 228; 
табл. 2]. Оба погребения можно датиро-
вать первой третью IV в.

В склепе 1 могильника Озерное ІІІ 
захоронения были совершены не ранее 
306 г., о чем свидетельствуют наход-
ки 4 монет Константина І (306—337 гг.) 
[Лобода, 1977, с. 243]. Верхнюю дату 
комплекса ограничивает бронзовая 
подвязная фасетированная фибула груп-
пы 16, серии 1, варианта 2 по А.К. Ам-
брозу (рис. 4, 9) [Амброз, 1966, c. 63, 
64; табл. 11, 9, 10]. По технологическим 
особенностям (полукруглая в сечении, 
изготовлена из прямоугольного бруска, 
первоначальная форма которого со-
хранилась в виде площадок на головке 
корпуса и месте крепления приемника) 
она максимально приближена к застеж-
ке из погребения 47 черняховского мо-
гильника Гавриловка [Сымонович, 1960, 
табл. XIII, 7]. Согласно разработанной 
О.В. Петраускасом хронологии и типо-
логии вещей для могильников Косаново 
и Гавриловка, такие фибулы составляют 
тип 2, вариант 1, а погребение 47 из Гав-
риловки следует датировать в рамках 
первой половины IV в. [Petrauskas, 2003, 
S. 241, 275, 291, 295; Abb. 27, 24] 10.

В погребении І склепа 38 Суворов-
ского могильника среди разнообразно-
го инвентаря (рис. 4, 21—31) найдены 
две бронзовые монеты Константина І. 
Одна из них, со следами потертостей, 
чеканена в Кизике между 317—324 гг. 

Другая — идеальной сохранности (не 
была повреждена даже тонкая амаль-
гама, покрывавшая монету) выпущена 
в Фессалониках в период единолично-
го правления императора между 326—
330 гг. [Юрочкин, Труфанов, 2003, 
c. 202, 203]. Она и определяет время 
совершения этого погребения.

Опираясь на результаты корреляции 
хронологии позднейших погребальных 
комплексов с амфорами типа Шелов D 
(поздние варианты) и наиболее ранних 
погребений, содержащих сосуды типа 
Шелов F (табл. 1, 2), с большой долей 
вероятности можно предположить, что 
финал бытования поздних вариантов 
амфор типа Шелов D и начальный этап 
поступлений в Северное Причерномо-
рье сосудов типа Шелов F приходится на 
320-е гг.

К наиболее поздним погребальным 
комплексам с амфорами типа Шелов F 
относится ряд погребений из крымс-
ких памятников типа Дружное—Озер-
ное—Инкерман (погр. А в склепе 84 мо-
гильника Дружное, погр. IV в склепе 38 
могильника Суворово, склеп 2 могиль-

таблица 1. Хронология погребальных комплексов с поздними вариантами амфор типа Шелов D  
и ранним вариантом амфор типа Шелов F

10 Искренне благода-
рен О.В. Петраускасу за 
консультацию.

таблица 2. Хронология погребальных комплексов  
с поздним вариантом амфор типа Шелов F
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рис. 5. Комплексы финального этапа существования амфор типа Шелов F: Викторовка, погребение 5; Черкассы-Центр, погребе-
ние 69; Барча, погребение 119; Лазо, погребение 10 (по: [Симонович, 1966; Куштан, Петраускас, 2011; Ţau, Nicu, Ciubotaru, 2009; 
Левинский, 1999]): 1, 16, 24, 26 — амфоры типа Шелов F; 2—12, 19, 20 — бусы; 13 — кувшин краснолаковый; 14, 15 — фибулы; 17, 
25 — гребни; 18 — пряжка; 21—23 — горшки гончарные; 27 — кубок конический

1, 13, 16, 21—24, 26 — керамика; 2—6, 19, 20, 27 — стекло; 7—9 — янтарь; 10—12 — сердолик; 14, 15, 18 — бронза; 17, 25 — кость, 
рог, бронза
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ника Озерное III) и черняховской куль-
туры (погр. 5 могильника Викторовка, 
погр. 69 могильника Черкассы—Центр, 
погр. 10 могильника Лазо и погр. 119 
могильника Барча). Все амфоры из этих 
захоронений принадлежат к варианту 2 
по В.В. Кропотову (рис. 5, 1, 16, 24, 26; 6, 
1, 28; 7, 1) [Кропотов, 1998].

В погребении 5 могильника Вик-
торовка [Cимонович, 1966] и погребе-
нии IV в склепе 38 Суворовского мо-
гильника [Юрочкин, Труфанов, 2003] 

найдены двучленные подвязные фибу-
лы с пластинчатой спинкой группы 16, 
подгруппы 2, серии 1, варианта 3 по 
системе А.К. Амброза [Амброз, 1966, с 
64, 65; табл. 11, 12—15, 19] или серии Б3 
по Е.Л. Гороховскому (рис. 5, 14, 6, 25). 
В черняховской культуре эти застежки, 
главным образом, диагностируют фа-
зу IV (350—400 гг.) [Гороховский, 1988а, 
c. 35; рис. 58, 66, 67]. По составу бус 
(рис. 5, 2—12) комплекс из Викторовки 
попадает в 5-ю хронологическую груп-

рис. 6. Комплексы финального этапа существования амфор типа Шелов F: Дружное, склеп 84, погребение А; Суворово, склеп 38, 
погребение IV (по: [Храпунов, 2002; Юрочкин, Труфанов, 2003]): 1, 28 — амфоры типа Шелов F; 2, 3 — наконечники ремней; 4, 
5 — пряжки; 6, 7, 16—23 — бусы; 8—11 — накладки ременные; 12 — подвески бронзовые со стеклянными вставками; 13, 14 — 
перстни; 15 — ключ-перстень; 24 — пронизи; 25 — фибула; 26 — зеркало с центральной петлей; 27 — колокольчик; 29 — блюдо 
краснолаковое

1, 28, 29 — керамика; 2—5 — серебро; 6, 7, 18—20, 22, 23 — стекло; 8—11, 13—15, 25—27 — бронза; 12 — бронза, стекло; 24 — золото
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пу черняховских погребений с бусами и 
подвесками, которая в целом датируется 
третьей четвертью IV в. [Гопкало, 2008, 
c. 98, 108]. Помимо упомянутой фибу-
лы, из Суворовского комплекса проис-
ходит зеркало с центральной петлей 
типа Чми-Брегецио (рис. 6, 26) [Юроч-
кин, Труфанов, 2003, c. 210; рис. 5, 61; 
Niezabitovska, 2004, s. 201], являющееся 
хроноиндикатором финального этапа 
крымских могильников типа Дружное—
Озерное—Инкерман и раннего горизон-
та памятников типа Суук-Су (последняя 
треть IV — середина V вв.) [Юрочкин, 
Труфанов, 2007, c. 369, 370; рис. 6, 23; 
8, 8; ХИ 46]. Узкую дату этого захороне-
ния обеспечивает его расположение в 
склепе между более ранним погребе-
нием III и более поздним погребени-
ем V, датировка которых по браслетам 
со сплошной проволочной обмоткой 
(синхронизированы с погребальными 
комплексами с монетами) ограничи-
вается 350—370-и гг. [Юрочкин, Тру-
фанов, 2003, c. 209; рис. 4, 55; 5, 75]. 
С учетом присутствия в погребении IV 
зеркала с центральной петлей, дата 
комплекса не должна выходить за 
пределы 70-х гг. IV в.

Погребение 69 могильника Чер-
кассы-Центр сопровождалось пряжкой 
с загнутым и выходящим за нижний 
край рамки язычком с уступом (рис. 5, 
18) и роговым гребнем типа Томас ІІІ 
(рис. 5, 17) — диагностами ступени D1 
(360/370—400/410 гг.) центральноев-
ропейской хронологии [Куштан, Петра-
ускас, 2011, c. 187, 188, 196; рис. 19, 2, 
7; Шишкин, 2002, c. 245; Thomas, 1960, 
s. 104—114; Tejral, 1997]. В склепе 2 
могильника Озерное ІІІ такая пряжка 
(рис. 7, 3) найдена с умбоном типа Цил-
линг «К2» (рис. 7, 10) — маркером сту-
пеней С2—С3 европейских древностей 
[Лобода, 1977, c. 245—247; рис. 6, 21; 
Zieling, 1989, Taf. 14, 3—4; Kazanski, 1994, 
fig. 2, 14] 11. В этом же склепе найден 
краснолаковый бутылеобразный плос-
кодонный кувшин второй половины 
IV — начала V вв. (рис. 7, 11) [Лобода, 
1977, c. 245—247; рис. 6, 2; Magomedov, 
Didenko, 2012, р. 179] 12. Скорее всего, 
эти вещи могли попасть в один комплекс 
в начале гуннской эпохи. Найденная в 
захоронении пробитая монета Лициния 
(308—327 гг.) не может быть привлече-
на к узкой датировке, поскольку продол-
жительное время могла использоваться 
в качестве подвески.

Из погребения А склепа 84 могиль-
ника Дружное происходят мечевидные 

наконечники ремней (рис. 6, 2, 3) и подко-
вообразные ременные накладки (рис. 6, 
8—11) [Храпунов, 2002, рис. 200, 14—15, 
25—27]. В черняховской культуре такие 
наконечники являются одним из показа-
телей фазы V (375/380—420/430 гг.) по 
Е.Л. Гороховскому [Гороховский, 1988а, 
c. 45, 46; рис. 90; 1988б, c. 19]. Упомя-
нутые накладки Я. Тейрал относит к сту-
пени D1 [Teiral, 1987, Taf. 14, 17, 19]. Эти 
вещи маркируют подфазу ІІІб (рубеж 
третьей — последней четвертей IV в.) 
хронологи могильников Крыма [Юроч-
кин, Труфанов, 2007, c. 369; рис. 6, 28, 
31; ХИ 48, 49].

Погребение 119 могильника Барча 
по гребню типа Томас III с пропилами 
в основании головки (рис. 5, 25) дати-
руется не ранее второй половины IV в. 
[Ţau, Nicu, Ciubotaru, 2009, cat. № 586; 
Thomas, 1960, s. 104—114; Шишкин, 
2002, c. 245].

Погребение 10 могильника Лазо со-
провождалось коническим кубком из 
прозрачного стекла (рис. 5, 27) [Левинс-
кий, 1999, c. 126, 161, 162]. По данным 
И.О. Гавритухина такие сосуды дати-
руются 350—400 гг. [Гавритухин, 2000, 
c. 265]. Они отнесены Е.Л. Гороховским к 
фазе V (375/380—420/430 гг.) черняхов-
ских могильников украинской лесостепи 
[Гороховский, 1988а, c. 45; рис. 76].

Данные корреляционной таблицы 
хронологии перечисленных выше комп-
лексов дают веские основания предпо-
лагать, что финал бытования амфор типа 
Шелов F приходится на 370-е гг. Комп-
лексы, где сосуды типа Шелов F встре-
чаются с бесспорными диагностами 
эпохи Великого переселения народов 
(массивные пряжки с длинным «хобо-
товидным» язычком, двупластинчатые 
фибулы, стеклянные сосуды с каплями 
синего стекла или украшенные овала-
ми кубки на ножке) пока неизвестны 13. 
Эти амфоры отсутствуют на памятниках 
типа Суук-Су, где наиболее ранние пог-
ребения (Лучистое — склепы 41, 54А, 
58, 75, 88, мог. 82) содержат инвентарь 
ступеней D1 (360/370—400/410 гг.) и D2 
(380/400—440/450 гг.) центрально-ев-
ропейской шкалы и синхронизированы с 
погребальными комплексами Инкерма-
на и Херсонеса, содержащими монеты 
379—395 и 395—408 гг. [Айбабин, Хай-
рединова, 2008, c. 45—49; Гавритухин, 
2011, с 179; Юрочкин, Труфанов, 2007, 
c. 370, 371; рис. 8; Tejral, 1997]. Верхнюю 
дату типа F ограничивает следующее 
звено эволюционного ряда светлогли-
няных узкогорлых амфор — сосуды типа 

11 В Крыму и на Кав-
казе такие умбоны 

продолжают исполь-
зоваться до конца IV в. 
[Каргопольцев, Бажан, 
1992, с. 116; рис. 1, 20; 

Лысенко, Юрочкин, 
2004, с. 117, 126, 128; 
рис. 32, 1; Гей, Бажан, 

1997, табл. 25, 6; 27, 
11, 18].

12 В склепе 53 Черноре-
ченского могильника 

такой сосуд сопро-
вождался монетами 

Валента (364—378 гг.) 
(рис. 7, 12, 13) [Айба-

бин, 1990, с. 15;  
рис. 4, 5].

13 Похожая на сосуды 
типа Шелов F амфора 

была найдена в погре-
бении №8 могильника 
Извоар со стеклянным 

кубком на ножке и 
рельефными овалами 

(тип Kosino/Straume 
VIII) [Vulpe, 1957, fig. 
315, 1; 319; Straume, 

1987]. Обладая 
сходными с сосудами 

типа F размерами и 
очертаниями, она 

принципиально отли-
чается от них округ-

лым дном без ножки. 
В конце 1960-х гг. 

М.Б. Щукин определил 
эту амфору как «ин-

керманскую» [Щукин, 
1968]. Однако, вряд 

ли это можно считать 
ошибкой исследова-

теля, поскольку к тому 
времени еще не были 
выработаны критерии 
для выделения амфор 

типа F.
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Шелов Е, начавшие поступать в Север-
ное Причерноморье в последней трети 
(или конце) IV в. [Абрамов, 1993, c. 50; 
Сазанов, 1989, с 43, 44; 1993, c. 20; Ка-
занский, 2011, c. 26].

Результаты изучения хронологичес-
ких рамок существования светлоглиня-
ных узкогорлых амфор типов Шелов D и 
F позволяют сделать следующие выво-
ды.

Амфоры типа D продолжают выпус-
каться во второй половине ІІІ — начале 
IV в., трансформировавшись из класси-
ческих «танаисских» в морфологически 
упрощенные поздние варианты. Отно-
сительно небольшое количество пос-
туплений в Северное Причерноморье 
поздних вариантов типа D, как и неус-
тойчивость их форм, можно объяснить 
дестабилизацией экономики и рынков 

сбыта в Понтийском регионе в эпоху 
Готских войн (238—270 гг.), негативно 
отразившихся на деятельности ряда 
производственных центров, специали-
зировавшихся на производстве и экспор-
те разного рода продукции. В это время 
прекращают свою деятельность мастер-
ские по производству Понтийской сигил-
латы, c І по середину ІІІ вв. снабжавшие 
краснолаковой керамикой практически 
все Причерноморье [Журавлев, 2007, 
c. 367, 396—398]. С разрушением Та-
наиса и других городов должна была 
потерять постоянные рынки сбыта Ге-
раклея Понтийская — производитель 
узкогорлых светлоглиняных амфор и 
важнейший поставщик вина в Северное 
Причерноморье, сама попавшая в зону 
активных военных действий и частично 
разрушенная готами во время одного 

рис. 7. Комплексы финального этапа существования амфор типа Шелов F. Озерное ІІІ, склеп 2 (по: [Лобода, 1977; Айбабин, 1990]): 
1 — амфора типа Шелов F; 2 — монета-подвеска; 3, 4 — пряжки; 5 — кольцо с зажимом; 6—8 — стеклянная посуда; 9, 10 — ручка 
и умбон щита; 11, 13 — кувшины краснолаковые; 12 — монеты

1, 11, 13 — керамика; 2—5 — бронза; 6—8 — стекло; 9, 10 — железо; 12 — серебро
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из морских походов в 260-х гг. [Ремен-
ников, 1954, c. 108—113; Вольфрам, 
2003, c. 82]. В последней трети ІІІ — на-
чале IV вв. поставки гераклейского вина 
в Северное Причерноморье, видимо, 
носят нерегулярный характер, чем и 
объясняется сравнительно небольшое 
количество находок поздних вариантов 
амфор типа D. Нестабильность их форм 
на наш взгляд отражает дестабилиза-
цию экономики Гераклеи в этот период 
и ослабление контроля над стандартами 
винной тары. Стабилизация и возрожде-
ние торговых связей в Понтийском реги-
оне происходит во времена правления 
Константина Великого (306—337 гг.), 
что, в первую очередь, выражается в 
массовых поступлениях в Северное При-
черноморье краснолаковой керамики 
группы Pontic Red Slip Ware [Крапивина, 
Домжальский, 2008, c. 78] и нового типа 
гераклейской винной тары — светлогли-
няных узкогорлых амфор типа Шелов F. 
Финал бытования поздних вариантов 
амфор типа Шелов D и начальный этап 
поступлений в Северное Причерномо-
рье сосудов типа Шелов F вероятнее 
всего приходится на 320-е гг. Амфоры 
типа Шелов F выходят из употребления 
в начале гуннской эпохи в 70-х гг. IV в., 
когда на смену им приходит новый тип 
гераклейской тары — светлоглиняные 
узкогорлые амфоры типа Шелов E.
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the chronoloGy of the 
narrow-necKed liGht-clay 

aMphorae of the shelov 
type d and f  

(based on the ceramic 
materials from the burial 

complexes)
The article discusses the dating of the narrow-

necked light-clay amphorae of Shelov D and F types 
from the late Sarmatian burials, the Crimean ne-
cropolis of Ozernoe-Inkerman type and the burials 
of the Sântana de Muresh—Chernyakhov culture.

The article argues that having transformed 
from the classical «Tanais» type into the morpho-
logically simpler late versions the Shelov Type D 
amphorae were still produced in small quanti-
ties in the second half of the 3d — first quarter of 
the 4th c. The relatively small number of the late 
versions of the Shelov Type D amphorae arriving 
in the northern Black Sea region was caused by 
the destabilisation of the economy in the Pontic 
region during the Gothic wars (238—270). The 
period of Constantine the Great reign (306—337) 
saw the stabilisation and revival of trade relations 
in the Pontic region and, as a result, the signifi-
cant increase in number of the new types of Hera-
clian narrow-necked light-clay wine amphorae of 
Shelov Type F. It seems that in 320s the production 
of the late versions of the Shelov Type D amphorae 
came to the end in the northern Black Sea region 
and was replaced with vessels of the Shelov Type 
F. Then, at the beginning of the Huns era in 370s 
the new type of the Heraclean wine vessels that is 
narrow-necked light-clay amphorae of the Shelov 
Type E gradually took the place of the Shelov Type 
F amphorae.

K e y w o r d s: Dating, narrow-necked light-
clay amphorae, Shelov Type D, Shelov Type F.
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ноВі пам’ятки черняхіВської культури  
дніпроВськоГо лісостепоВоГо ліВобережжя

Вводяться в обіг матеріали поселень чер-
няхівської культури Шевченкове 2 (сумська 
область), Заїзд-Міст, ровчак і Левада (чер-
нігівська обл.), досліджених в ході охоронних 
археологічних розкопок Лівобережною комп-
лексною археологічною експедицією впродовж 
2011—2013 р.

к л ю ч о в і  с л о в а: охоронні досліджен-
ня, черняхівська культура, пізньоримський пе-
ріод, лісостепове Лівобережжя.

З 2003 р. Лівобережна комплекс-
на археологічна експедиція (началь-
ник Г.В. Жаров, науковий консультант 
Р.В. Терпиловський), створена в системі 
ДП НДЦ «Охоронна археологічна служ-
ба України» ІА НАН України та ДП «Ста-
рожитності Полісся», провела значні 
новобудовні дослідження на території 
Дніпровського лісостепового Лівобере-
жжя. Роботи переважно фінансувались 
місцевими структурами ЗАТ «Укрнафта» 
відповідно до Законів України «Про 
охорону культурної спадщини» та «Про 
охорону археологічної спадщини». При 
цьому, зокрема, була обстежена низка 
пам’яток, розташованих в межах північ-
ної частини ареалу черняхівської куль-
тури пізньоримського часу на території 
Сумської та Чернігівської областей.

Результати досліджень 2003—
2008 рр. на пам’ятках черняхівської 
культури були оприлюднені на поперед-
ній конференції 2010 р. і згодом опуб-
ліковані [Жаров, Терпиловський, 2011]. 
У даній статті пропонується інформація 
про нові пам’ятки черняхівської культу-
ри, досліджені протягом 2011—2013 рр. 
при проведенні охоронних археологіч-
них досліджень.

Зокрема, поселення Шевченкове 2 
виявлене при проведенні розвідки в 
зоні прокладки трубопроводу, що на-

лежить ПАО «Техноресурс». Пам’ятка 
розташована за 0,2 км на південь від 
околиці с. Шевченкове Конотопського 
р-ну Сумської обл. Вона займає вели-
ку мисоподібну ділянку першої надза-
плавної тераси правого берега р. Ромен 
(права притока р. Сули) завишки 2—10 м 
над рівнем заплави. Культурний шар за-
фіксований впродовж 900 м при ширині 
200—400 м. Його площа частково розо-
рюється.

Розкопки 2011 р. проведені в межах 
траншеї трубопроводу, що перерізає за-
хідну частину поселення в напрямку з 
півдня на північ, на захід від дороги Ко-
шари — Шевченкове. Досліджена ділян-
ка траншеї завширшки 1 м і завдовжки 
310 м. Стратиграфія в її межах досить не-
однорідна. Втім, потужність культурного 
шару разом з орним в центральній час-
тині поселення сягає 1 м.

Пам’ятка виявилась багатошаровою: 
в південній частині траншеї, зокрема, у 
заповненні будівлі 1, переважали знахід-
ки ліпної кераміки доби бронзи кількох 
періодів та традицій. Гончарна кераміка 
черняхівської культури траплялась по 
всій довжині траншеї, хоча концентрува-
лась переважно в її середній частині. Це 
численні фрагменти посуду, виготовле-
ного на гончарному крузі: фрагменти сті-
нок, вінець та денець кухонних і лощених 
столових посудин. Перші представлені 
переважно горщиками з різноманіт-
ним оформленням вінець та плитко-
вим дном, керамічна маса яких містить 
домішки великої жорстви (рис. 1—4). 
Деякі з них орнаментовані горизонталь-
ними врізними лініями (рис. 2, 14; 4, 1). 
Столова кераміка (фрагменти мисок, 
ваз і глеків) характеризується дрібними 
домішками та загладженою чи лоще-
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ною поверхнею, а також різноманітни-
ми вінцями, плитковими та кільцевими 
денцями (рис. 1—4). До цієї ж групи від-
носяться фрагменти стінок ваз з проло-
щеним «сітчастим» орнаментом (рис. 2, 
20; 3, 14) і уламок ручки глека (рис. 2, 

18). Очевидно, до римського часу та-
кож належить фрагмент ліпної конічної 
плошки, типової для пізньоскіфської тра-
диції (рис. 3, 9).

З культурного шару походить й кіль-
ка індивідуальних знахідок: фрагменти 
залізних предметів, уламки глиняних 
грузил, кам’яні бруски, в тому числі з 
слідами заточки вістер, біконічне гли-
няне пряслице, обточені стінки посудин 
(рис. 9, 2, 3, 5, 6, 8—11).

При зачистці дна та бортів переваж-
но у середній частині траншеї виявлено 
низку давніх споруд: три будівлі (будів-
ля 1 доби бронзи, а також дві споруди — 
будівля 2 і об’єкт 1, що належали до 
черняхівської культури), а також 12 гос-
подарських і кілька стовпових ям. Ями 3, 
9—11 і 13 не містили знахідок. Опис ін-
ших наводим нижче.

Яма 4, очевидно, в плані мала під-
прямокутну форму (довжина — близь-
ко 1,9 м), глибина до 0,22 м від рівня 
материка. Стінки майже вертикальні. 
Біля західної стінки — стовпова ямка. У 
культурному шарі над ямою 4 і всере-
дині неї знайдено фрагменти кухонних 
і лощених столових гончарних посудин 
черняхівської культури (рис. 7, 1—13). З 
ями також походять уламок глиняного 
грузила і оселок зі слідами заточки віс-
тер (рис. 9, 7).

Яма 5, вірогідно, в плані мала округлу 
форму (довжина — до 2,2 м), глибина до 
0,36 м від рівня материка. Стінки майже 
вертикальні, дно рівне. У культурному 
шарі над ямою 5 і всередині неї знайде-
но фрагменти гончарних посудин, у тому 
числі бочок вази, орнаментованої гори-
зонтальним валиком і частими косими 
вдавленнями (рис. 7, 14—20).

Яма 6, що мала в плані неправильну 
форму (довжина — 1,85 м), розташо-
вана поряд з ямою 5. Майже конічна, 
глибина до 1,24 м від рівня материка. 
У культурному шарі над ямою 6 і все-
редині неї знайдено фрагменти гончар-
них посудин, у тому числі уламки вази, 
орнаментованої пролощеним зігзагом і 
частими косими вдавленнями, а також 
великий уламок ребристої миски (рис. 8, 
1—12). З ями також походить фрагмен-
товане глиняне грузило (рис. 9, 1).

Яма 7, вірогідно, в плані мала округ-
лу форму (довжина — до 2,9 м). У північ-
ній частині — сходинка завширшки біля 
0,8 м і глибиною 0,6 м, дно ями заглиб-
лене на 1 м від рівня материка. Стінки 
майже вертикальні, дно рівне. У куль-
турному шарі над ямою 7 і всередині неї 
знайдено фрагменти гончарних посудин, 

рис. 1. Поселення Шевченкове 2; матеріали з культурного шару

рис. 2. Поселення Шев-
ченкове 2; матеріали з 

культурного шару
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у тому числі великі уламки опуклобоких 
горщиків, а також фрагмент глиняного 
грузила (рис. 8, 13—17).

Яма 12 в плані мала округлу форму 
(діаметр близько 0,9 м). Стінки плав-
но переходять до дна на глибині 0,25 м 
від рівня материка. У культурному шарі 
над ямою 12 і всередині неї знайдено 
фрагменти кухонних і лощених столових 
посудин, виготовлених на гончарному 
крузі.

Контури об’єкта 1 чітко встановити 
не вдалось. Його південна стінка, оче-
видно, прорізана ямою 6. Південна час-
тина будівлі заглиблена у материк до 
0,6 м і зафіксована на довжину понад 
5 м. У північній частині рівень долівки 
плавно підвищується. Можливо, у межі 
об’єкта 1 входять яма 8 (довжина — 2 м, 
глибина — до 0,2 м від рівня материка) 
і розташоване поряд з нею глинобитне 
вогнище. У заповненні об’єкта 1, а та-
кож ями 8 і вогнища знайдено численні 
фрагменти кухонних і лощених столових 
гончарних посудин, у тому числі вели-
кі уламки ребристих мисок, опуклобо-
ких горщиків і великих товстостінних 
піфосів (рис. 6). Звідси також походить 
фрагмент глиняного лощеного пряс- 
лиця.

Будівля 2, вірогідно, в плані мала 
округлу форму (довжина 4 м). Стінки по-
хилі, у південній частині трохи разширю-
ються донизу, долівка на глибині до 1 м 
від рівня материка нерівна. У заповнен-
ні фіксується горизонтальний прошарок 
печини. У культурному шарі над будів-
лею 2 і всередині неї знайдено численні 
фрагменти гончарних посудин, а також 
уламки ліпної цідилки із наскрізними 
отворами (рис. 5). Із заповнення будівлі 
походять й індивідуальні знахідки: ула-
мок глиняного біконічного пряслиця та 
обточена стінка посудини (рис. 9, 4).

В цілому знахідки з дослідженої 
траншеєю ділянки поселення Шевчен-
кове 2 відносяться до пізнього періоду 
черняхівської культури, що датується 
серединою — другою половиною IV ст. 
На користь цього припущення свідчать 
деякі деталі керамічного комплексу, 
зокрема, характер профілювання вінець 
та денець гончарних горщиків [Петраус-
кас А., Петраускас О., 2008, с. 68], уламки 
піфосів, мисок з частими косими вдав-
леннями по бочку.

У 2013 р. були продовжені охоронні 
розкопки на черняхівському поселенні 
заїзд-Міст біля с. Заїзд Прилуцького р-ну 
Чернігівської обл., розпочаті наприкінці 
2012 р. [Жаров, Жарова, Терпиловский, 

2013]. Роботи фінансувалися НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз».

Пам’ятка розташована в 3,5 км на 
захід від околиці села і в 0,5 км на пів-

рис. 3. Поселення Шевченкове 2; матеріали з культурного шару

рис. 4. Поселення Шев-
ченкове 2; матеріали з 
культурного шару
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нічний захід від мосту над залізничними 
коліями. Поселення займає мисоподіб-
ний виступ першої надзаплавної тераси 
(ділянка 1) і протилежний, північний, 
схил обводненої балки (ділянка 2) пра-
вого берега р. Удай (правої притоки 
р. Сула) заввишки 2—7 м над рівнем за-
плави. За поширенням підйомного ма-
теріалу культурний шар зафіксований в 
межах ділянки 1 на площі 350 × 300 м і 
в межах ділянки 2 на площі 250 × 100 м. 
Територія поселення розорюється, його 
південно-східна частина, ймовірно, 
зруйнована при прокладенні залізниці 
Чернігів — Прилуки.

Траншея газопроводу перетинає цен-
тральну частину поселення у напрямку 
північний захід — південний схід, май-
же паралельно залізниці, що проходить 
на 100—200 м східніше. Ділянка 1 тран-
шеї 1 завдовжки 350 м перетинає час-
тину поселення, розташовану на мису, 
а ділянка 2 завдовжки 176 м — частину 
поселення, розташовану північніше, на 
схилі балки. В цілому, в результаті про-
ведених робіт поселення Заїзд-Міст до-
сліджено траншеєю загальною довжи-
ною 526 м.

Підйомний матеріал представлений 
фрагментами гончарної (кругової) кера-
міки і двома індивідуальними знахідка-
ми: сплощеним біконічним пряслицем з 
вдавленими торцями і зигзагоподібним 
орнаментом, а також точильним брус-
ком з пісковику (рис. 10, 51, 52).

Потужність культурного шару ся-
гає 1 м. При зачистці материкового дна 
траншеї виявлений ряд давніх споруд: 
дві заглиблені будівлі, ймовірно, госпо-
дарського призначення, сліди огорожі 
у вигляді канавки, а також шість госпо-
дарських ям. Ями 2, 4 і 6 містили у за-
повненні фрагменти гончарних посудин 
черняхівської культури. У заповненні 
ям 1, 3, 5 і об’єкта 1 знахідок не трапи-
лось. Великі господарські ями мають в 
плані округлу (діаметром близько 2 м) 
або витягнуту (завдовжки близько 3 м) 
форму. Стінки об’єкту 2 уступами спуска-
ються до дна на глибині 1,05 м від рівня 
материка.

У культурному шарі і в заповненні 
ряду споруд були виявлені головним 
чином фрагменти типової кераміки чер-
няхівської культури, виготовленої на гон-
чарному крузі. Одиничними уламками 
представлена кераміка епохи бронзи з 
характерним орнаментом і домішкою 
піску в керамічній масі. Серед черняхівсь-
кого гончарного посуду переважають 
уламки кухонних горщиків з шорсткою 

рис. 5. Поселення Шевченкове 2; матеріали з будівлі 2: 1—4, 5—
23 — гончарна кераміка черняхівської культури; 5 — ліпна кераміка

рис. 6. Поселення Шевченкове 2; матеріали з об’єкту 1: 1—32 — 
гончарна кераміка черняхівської культури; 33, 34 — ліпна кераміка
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поверхнею на плитчастих піддонах з ве-
ликими домішками жорстви у кераміч-
ній масі. Деякі з них орнаментовані гори-
зонтальними врізними лініями. Столова 
кераміка характеризується дрібними до-
мішками, загладженою або лощеною 
поверхнею, різноманітним оформлен-
ням вінець, плитчастими і кільцевими 
денцями (рис. 10). Заслуговують на увагу 
фрагменти ваз з косими канелюрами по 
боку, горизонтальними валиками з про-
лощеним «сітчастим» орнаментом між 
ними, уламок ручки глека (рис. 10, 1, 3, 
50). Крім того, знайдено декілька фраг-
ментів ліпних горщиків і уламок ручки 
амфори, а також уламок глиняного гру-
зила і кістяну веретеноподібну спицю 
(рис. 10, 21, 28, 53, 54). Ручка належить 
до світлоглиняних вузькогорлих амфор 
так званого інкерманського типу або ти-
пу F за Д.Б. Шеловим, що датують у ме-
жах всього IV ст. н. е. [Шелов, 1978, c. 19, 
рис. 10].

Низка форм кухонної і столової ке-
раміки і фрагмент інкерманської ам-
фори дозволяють датувати поселення 
(вірніше, досліджену траншеєю ділянку) 
порівняно пізнім періодом існування 
черняхівської культури, біля IV ст. н. е. 
[Петраускас А., Петраускас О., 2008, 
c. 68]

Роботами Лівобережної експеди-
ції попередніх років досліджений ряд 
пам’яток черняхівської культури в поріччі 
Удаю в межах Варвинського району Чер-
нігівської області [Жаров, Терпиловсь-
кий, 2011]. В той же час, вище за течією 
річки, в Прилуцькому районі, подібні 
пам’ятки розкопками не досліджували-
ся. В зв’язку з цим проведені охоронні 
розкопки поселення Заїзд-Міст пред-
ставляють значний науковий інтерес.

Зовсім інша ситуація склалася під час 
досліджень двох черняхівських поселень 
у Бобровицькому р-ні Чернігівської обл. 
Розташовані поряд поселення Ровчак та 
Левада виявили і обстежили А.О. Мул-
танен у 1988 р. і А.Д. Авдєєв у 1989 р. 
[Мултанен, 1988, Авдеев, 1989] та взяли 
на облік відповідними рішеннями викон-
кому Чернігівської обласної Ради народ-
них депутатів у 1989 р. (охоронні № 2877 
і 3000), як пам’ятки археології місцевого 

рис. 7. Поселення Шевченкове 2; гончарна 
кераміка черняхівської культури: 1—13 — яма 4; 

14—20 — яма 5

рис. 8. Поселення Шевченкове 2; гончарна 
кераміка черняхівської культури: 1—12 — яма 6; 

13—17 — яма 7
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значення. Поселення Ровчак розташова-
не за південно-східною околицею с. Ма-
карівка, на мисі правобережної тераси 
р. Бистриці (ліва притока р. Трубіж) при 
впадінні в неї струмка Ровчак, на північ та 
південь від залізничного мосту. Поселен-
ня Левада знаходиться за північно-захід-
ною околицею міста Бобровиця (колишнє 
с. Лукашівка), на північ від ур. Левада, на 
ділянці лівобережної тераси р. Бистриці.

У 2011 р. ДП «Старожитності Полісся» 
ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба 
України» ІА НАН України провело науково-
археологічну експертизу, за результатами 
якої було визначено, що запроєктована 
залізнична колія від станції Бобровиця 
Південно-Західної залізниці до елеватора 
ТОВ «Земля і Воля» має перетинати по-
селення Ровчак на відрізку 70 м, а посе-
лення Левада на 180 м. У 2013 р. генпід-
рядник ТОВ «Земля і Воля» з будівництва, 
звернувся до ДП «Старожитності Полісся» 
із клопотанням про проведення повторної 
експертизи в межах зазначених поселень.

Під час проведення у червні 2013 р. 
археологічних робіт в межах поселен-

ня Ровчак було закладено 8 шурфів 
розміром 1 × 2 м кожний. Потужність 
культурного шару із знахідками пере-
важно фрагментів кругової кераміки 
черняхівської культури сягала 0,75 м. 
Крім того, у шурфі 4 разом з уламками 
гончарного посуду виявлені фрагмен-
ти ліпної кераміки раннього залізного 
віку та ранньослов’янського часу, а та-
кож фрагмент лощеного пряслиця чер-
няхівської культури. Скоріш за усе, шурф, 
глибина якого сягала 1,35 м, потрапив у 
заповнення заглибленої споруди.

На ділянках, де культурний шар був 
знищений будівництвом, на рівні мате-
рика зафіксовано численні плями архе-
ологічних об’єктів. Звідси походять фраг-
менти кругової черняхівської кераміки, в 
тому числі чорнолощеного столового по-
суду, та фрагмент скляного кубку. Дослі-
дити ці об’єкти, незважаючи на укладе-
ний договір, замовники не дозволили.

Рештки ще двох споруд вдалося час-
тково дослідити у прокопаній екскавато-
ром траншеї 1. Тут було зафіксовано гос-
подарську споруду (об’єкт 1) шириною 
близько 3 м і глибиною до 0,8 м від рівня 
материка, край якої перерізала яма 3 гли-
биною 0,6 м. Обидва об’єкти містили чис-
ленні фрагменти кругової кераміки чер-
няхівської культури: кухонних горщиків, 
сіро- та чорнолощеного столового посуду, 
а також уламки глиняних грузил. В запов-
ненні об’єкту 1 виявлений уламок туфово-
го жорна. З ями 3, крім того, походять роз-
вал ліпного горщика київської культури та 
фрагмент ручки амфори (рис. 11).

В межах поселення Левада було за-
кладено 17 шурфів, середній розмір яких 
становив 1 × 2 м. Потужність культурно-
го шару в глибині тераси складає близь-
ко 0,6 м, збільшуючись до 1 м на схилі 
до заплави. З шурфів походять окремі 
знахідки ліпного посуду доби бронзи та 
ранньослов’янського часу, а також улам-
ки глиняних грузил та численні фрагменти 
кругової кераміки черняхівської культури.

Можна припустити, що поселення 
Ровчак і Левада відносяться до пізнього 
періоду існування черняхівської культури, 
біля другої половини IV — початку V ст. н. е. 
На це вказує ряд форм гончарної керамі-
ки, зокрема, фрагменти масивних піфосів. 
Ручка амфори, знайдена у ямі 3 поселення 
Ровчак (рис. 12, 1), належить до світлогли-
няних вузькогорлих посудин так званого 
інкерманського типу або типу F за Д.Б. Ше-
ловим, що датуються в межах усього IV ст. 
н. е. [Шелов, 1978, c. 19, рис. 10]. Фрагмент 
верхньої частини кубка прозорого безко-
лірного скла, що походить з цієї ж пам’ятки, 

рис. 9. Поселення 
Шевченкове 2; ін-

дивідуальні знахідки: 
1 — яма 6; 4 — будів-

ля 2; 7 — яма 4; 2, 3, 5, 
6, 8—11 — культурний 

шар (1, 2 — глина; 
3—6, 8, 9 — кераміка; 

7, 10, 11 — камінь)
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належав посудині з діаметром вінець 
10 см, прикрашеної двома паралельними 
борозенками та прошліфованими овала-
ми (рис. 12, 3). Очевидно, даний виріб міг 
належати до так званих кубків типу Ковалк 
або Еггерс 230 [Eggers, 1951, taf. 16, 230], 
досить поширених у черняхівській культурі. 
На думку І.О. Гаврітухіна, такі предмети 
найбільш поширені у черняхівських комп-
лексах, що функціонували протягом цент-
ральноєвропейської фази С3, тобто у межах 

320/330—370/380 рр. [Gavritukhin, 2011, 
р. 53—54, fig. 3]. Форма ліпного горщика з 
ями 3 знаходить аналогії серед матеріалів 
таких пам’яток завершального етапу київсь-
кої культури Подесення як Роїще і Олексан-
дрівка 1, що датуються другою половиною 
IV — першою половиною V ст. [Терпиловс-
кий, 2004, c. 43—44, рис. 54; 55].

Замовник робіт відмовився від укла-
дання договору на археологічні дослід-
ження в межах поселень і на початку 

рис. 10. Поселення 
Заїзд-Міст; матеріа-
ли з культурного 
шару: 1—20, 22—27, 
29—50 — гончарна 
кераміка черняхівської 
культури; 21,28 — ліп-
на кераміка; 51 — 
пряслице; 52 — камінь; 
53 — кістка; 54 — руч-
ка амфори
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червня 2013 р. були розпочаті несанк-
ціоновані земляні роботи. Незважаючи 
на виявлені сліди руйнації культурного 
шару і давніх об’єктів будівельні роботи 
не були припинені замовниками.

Таким чином, при несанкціоновано-
му будівництві залізниці для потреб ТОВ 
«Земля і Воля» в межах поселень Ровчак 
і Левада знищений або суттєво пошкод-
жений культурний шар і ряд археологіч-
них об’єктів на площі близько 6000 м2, 
що є грубим порушенням Законів Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» і 

«Про охорону археологічної спадщини». 
Справа про порушення цих законів пере-
дана до прокуратури Чернігівської обл.

Таким чином, в ході охоронних архе-
ологічних досліджень 2011—2013 рр. на 
території Сумської та Чернігівської обл., 
проведених Лівобережною комплекс-
ною археологічною експедицією, крім 
кількох десятків зафіксованих пам’яток 
черняхівської культури невеликі розко-
пки були проведені на поселеннях Шев-
ченкове 2, Заїзд-Міст, Ровчак і Левада у 
басейнах рік Сула та Трубіж.

рис. 11. Поселення 
Ровчак; матеріали з 

об’єктів: 1, 2, 5, 6, 13, 
14 — яма 3; 3, 4, 7—12, 
15 — об’єкт 1 (1 — ліп-

на посудина; 2—9 — 
гончарна кераміка 

черняхівської культури; 
10—15 — глиняні 

грузила)

рис. 12. Поселення 
Ровчак: 1, 3 — яма 3, 

2 — підйомний 
матеріал (1 — ручка 

амфори; 2 — фраг-
мент скляного кубка; 
3 — глиняне грузило)
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r.v. terpilowski

die neuen fundorten der 
Černjachov-Kultur auf 

linKen ufer des dneprs

In letzter Zeit prüfte unsere Expedition die 
Reihe der Fundorten nach, die im Nordareal der 
Černjachov-Kultur gelegen sind.

Unter ihnen die Siedlung «Schewtschen-
kowo 2» (Sumy Gbt.) und «Sajsd-Mist» (Tscherni-
gow Gbt.). Für beide Fälle in den Baugräben ist die 
mächtige kulturelle Schicht, und auf der Siedlung 
Schewtschenkowo 2 auch die Reihe der Bauten 
Černjachov-Kultur aufgedeckt.

Zwei Siedlungen Rowtschak und Lewada 
(Tschernigow Gbt) der Černjachov-Kultur waren in 
1989 aufgedeckt. Während moderne Bau auf der 
Siedlung war die kulturelle Schicht und die Reihe 
der archäologischen Objekte auf der Fläche um 
6000 м2 beschädigt.

Töpferkeramik, Fragmente der Amphoren 
von Typ F (Sajsd-Mist und Rowtschak) und des 
Glasbechers von Typ Kowalk (Rowtschak), die auf 
den angegebenen Fundorten gefunden ist, lassen 
die bekommenen Materialien im zweiten Hälfte 
IV. — Anfang des V. Jh. zu datieren.

S t i c h w ö r t e r: Schutzforschungen, 
Černjachov-Kultur, spätromische Periode, wald-
steppzone des Dneprs.
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В статье речь идет о корректировке юж-
ной границы ареала черняховской культуры в 
лесостепи к востоку от Днепра, которая ста-
ла возможной благодаря исследованиям Гер-
мано-славянской археологической экспедиции 
Харьковского национального университета 
им. В.Н. каразина в 2008—2013 гг. разведками 
были открыты и обследованы поселения Охо-
чее 1, Мелиховка, произведены раскопки на 
поселении Новоберекское и могильнике Заче-
пиловка. Памятники на берестовой в широких 
хронологических рамках относятся ко вто-
рой четверти IV — началу V вв. Погребение 3 
Зачепиловки может быть датировано вто-
рой половиной — концом IV в. или ступенями 
C3/D1, D1. результаты исследования экспеди-
ции только за 2008—2013 гг. значительно 
корректируют линию южной границы ареала 
черняховской культуры в днепро-донецкой ле-
состепи и прилегающей степной полосе: она 
проходит теперь по правому берегу Орели, 
берестовой, в верхнем течении Гомольши, по 
правому берегу бишкина.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: черняховская куль-
тура, р. Орель, р. берестовая, поселение Но-
воберекское, могильник Зачепиловка.

Ареал распространения памятников 
является одним из признаков любой ар-
хеологической культуры. Определение 
этих границ, их корректировка в ходе 
накопления археологических источни-
ков — составная часть изучения гене-
зиса культуры. Они необходимы для 
исторической интерпретации археоло-
гического явления. Все это применимо 
и к черняховской культуре [Магомедов, 
2001, c. 17—18, 134—147].

Лесостепь между Днепром и Север-
ским Донцом является крупным реги-
оном в ареале черняховской культуры, 
среди проблем изучения которого всег-
да была проблема территориальной 
границы. Настоящая публикация посвя-
щена уточнению южной границы ареала 

м.в. любичев, к.в. мызгин
Х а р ь к о в

южная Граница ареала черняхоВской культуры  
В днепро-донецкой лесостепи:  
соВременные предстаВления

черняховской культуры между Днепром 
и Северским Донцом.

В конце 1920-х гг. А.С. Федоровский 
заключил, что «культура полей погребе-
ний» была распространена помимо Во-
лыни и Киевщины также на Полтавщине 
и Харьковщине [Федоровський, 1927, 
c. 71]. Тогда же А.А. Спицын выделил 
«Полтавско-Харьковский район погре-
бальных урн», который локализовал от 
Днепра до Оскола с лакунами по Пслу и 
Ворскле [Спицын, 1948, c. 69]. Проблема 
границы ареала черняховской культу-
ры на ее северном и северо-восточном 
участках, в области течения Десны, Сей-
ма, Северского Донца нашла отражение 
в работах Э.А. Сымоновича [Сымонович, 
1964; Симонович, 1983], А.М. Обломско-
го [Кропоткін, Обломський, 1991, c. 77—
78;Обломский, 2002, c. 29—30], О.А. Ра-
дюша [Радюш, 2008; 2011].

До настоящего времени нет работы, 
посвященной вопросу о южной границе 
ареала черняховской культуры в днеп-
ро-донецкой лесостепи, но этот вопрос 
нашел косвенное отражение в обобща-
ющих работах по черняховской культуре 
региона [Ляпушкин, 1950, c. 9, 30—32; 
карта…; 1961, c. 159—175; рис. 81] или 
в картографированных каталогах ее па-
мятников [Махно, 1960, c. 37—43, 49—
51; рис. 1; Дяченко, 1980]. Это «косвен-
ное отражение» проявилось в создании 
карт черняховских памятников региона, 
где помещались в том числе самые юж-
ные из известных. Линия, их расположе-
ния и являлась предполагаемой южной 
границей на момент изучения.

В бассейне Северского Донца в те-
чении 1922—1927 гг. разведками («экс-
курсиями») А.С. Федоровского открыты 
селища возле Снежкова, Замиського 
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Кута (Замиськое) (р. Мжа). В 1927 г. сов-
местно с Н.К. Фуксом ученый обнаружил 
поселения возле Змиева (рис. 1). В тече-
нии 1926—1931 гг. А.С. Федоровский на-
шел материалы черняховской культуры 
(«культуры полей погребений») возле 
Западни (Западеньки), Сухой Гомольши 
(р. Гомольша) (рис. 1). Эта информация 
известна по сводке И.Н. Луцкевича. Ав-
тор сводки в 1926 г. открыл разведками 
селища у хуторов Погорелый (Заможанс-
кий) и Легезы (урочище Подол) (р. Мжа) 
[Луцкевич, 1948, c. 169—170] (рис. 1).

В 1924 г. в бассейне Днепра М.Я. Ру-
динский раскопал подкурганные погре-
бения с черняховскими вещами возле 
Кантемировки (р. Коломак) [Рудинський, 
1930]. В 1925 г. Е.Н. Антонович-Мельник 
обнаружила поселение вблизи устья 
Орели у Кабаковых хуторов [Антонович-
Мельник, 1926] (рис. 1). В 1946 г. случай-
но открыт могильник возле Писаревки 
(р. Тагамлык) [Ляпушкин, 1950, c. 16]. 
В том же году было обнаружено посе-
ление Сухиновка в Поворсклье [Ляпуш-
кин, 1947, c. 97]. В 1948 г. произведены 
раскопки на поселении и грунтовом мо-
гильнике у Кантемировки [Махно, 1952] 
(рис. 1).

Картографирование перечислен-
ных памятников позволило И.И. Ляпуш-
кину очертить южную границу ареала 
культуры по линии: левый берег Днеп-
ра — междуречье Ворсклы и Орели в их 
нижнем течении (Сухиновка) — левый 
берег Ворсклы (в среднем течении) — 
правый берег Коломака в среднем те-
чении (Кантемировка) — правый берег 
Мжи (Снежки, Замиское, Погорелый, 
Легезы) — р. Гомольша (Западенька, Су-
хая Гомольша) [Ляпушкин, 1950, с. 30—
32; карта…; 1961, c. 159—175, рис. 81] 
(рис. 1). Подобное начертание южной 
границы приведено в работе Е.В. Мах-
но, но южнее этой линии нанесено мес-
то находки амфоры римского времени 
у п. Билыки на территории Красноград-
ского р-на Харьковской обл. [Махно, 
1960, c. 50, рис. 1] (рис. 1).

Однако находки римских монет и 
их кладов были сделаны южнее этой 
линии, а именно — на правом берегу 
Орели в ее нижнем течении (Лихачевка, 
Нехвороща) [Ляпушкин, 1950, с. 30—32; 
карта…] (рис. 1). Это открывало перспек-
тиву обнаружения новых черняховских 
памятников в местах находок монет / 
кладов и, соответственно, смещения 
границы ареала культуры далее на юг.

Позднее, на месте залегания клада 
возле Нехворощи было действительно 

зафиксировано черняховское поселение 
[Сидоренко, Махно, Телегін, 1982, c. 76]. 
Несколько поселений обнаружено у с. Ра-
дянське (в том числе и Старый Орлик) [Си-
доренко, Махно, Телегін, 1982, c. 54—55] 
(рис. 1). Поселения Джуны (Джгун) [Зай-
цев, 1964, c. 50], Первомайское [Шрам-
ко, 1962, рис. 67], Караван (р. Ольховат-
ка) [Шрамко, Михеев, Грубник-Буйнова, 
1977, c. 116], Тарановка (Мож) [Археоло-
гічні пам’ятки ..., 1966, c. 344] выявлены 
южнее известных ранее памятников на 
правом берегу Мжи, ближе к истокам 
рек Берестовая и Гомольша (рис. 1). В 
нижнем течении Гомольши черняховское 
поселение обнаружено В.К. Михеевым 
возле Нижнего Бишкина [Дяченко, 1980, 
c. 70], несколько южнее по течению Се-
верского Донца от уже известного ранее 
селища Сухая Гомольша (рис. 1).

На противоположном берегу реки 
возле Черкесского Бишкина в различное 
время также открыты два черняховских 
поселения (А.С. Федоровский: 1926—
1931 гг., Ю.В. Буйнов: 1974 г.) [Луцкевич, 
1948, c. 170; Дяченко, 1980, c. 70]. Мес-

рис. 1. Изменение начертания южной границы ареала черняховской культуры 
в области днепро-донецкой лесостепи и прилегающей полосе степи: памят-
ники, открытые в 1920—1950 гг.: 1 — Орлик (Кабаковы хутора); 2 — Сухи-
новка; 3 — Писаревка; 4 — Кантемировка; 5 — Снежки; 6 — Замисский Кут; 
7 — Погорелый; 8 — Легезы; 9 — Западенька (Новоберекское); 10 — Змиев; 
11 — Сухая Гомольша; 12 — Билыки; памятники, открытые в 1950—2008 гг.: 
13 — Нехвороща; 14 — Радянське; 15 — Джуны (Джгун); 16 — Первомайское; 
17 — Караван; 18 — Рябухино; 19 — Тарановка (Мож); 20 — Нижний Бишкин; 
21 — Климовка; 22 — Варваровка; 23 — Верхняя Ланная; 24 — Белуховка; 
25 — Риздвяное; 26 — Вишневое; 27 — Благодатное; 28 — Михайловка; па-
мятники, открытые и исследованные ГсАЭ ХНУ в 2009—2013 гг.: 29 — Заче-
пиловка; 30 — Мелиховка; 31 — Охочее; 32 — Новоберекское; I — поселение; 
II — могильник, отдельные вещи из могильников; III — клады римских монет 
(13 — Нехвороща; 33 — Лихачевка); IV — поселение с черняховской керами-
кой возле Ново-Мечебилово (34); V — находка фибулы группы VII О. Альмгре-
на возле Петровского (35); VI — исследования 1920—1950 гг.; VII — исследова-
ния 1950—2008 гг.; VIII — исследования 2009—2013 гг.
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то их нахождения образует своего рода 
угол между южным и восточным учас-
тками границы ареала культуры между 
Днепром и Северским Донцом по совре-
менным представлениям (рис. 1).

В 1970 г. В.П. Андриенко обнаружил 
фрагменты черняховской гончарной ке-
рамики наряду с керамикой бронзового 
века на поверхности селища, располо-
женного возле Ново-Мечебилово Ло-
зовского р-на Харьковской обл. [Андри-
енко, 1971, c. 14—15, рис. XXIII] (рис. 1).

В 1980-е гг. А.Б. Супруненко открыл 
черняховские поселения на р. Орчик. 
у Белуховки [Супруненко, 1988, c. 337; 
1990, c. 9], Верхней Ланной [Супрунен-
ко, 1990, c. 26]. Там же поселения выяв-
лены вблизи Благодатного, Вишневого, 
Михайловки, Риздвяного [Железняк, 
1997] (рис. 1). Возле Варваровки в ка-
рьере кирпичного завода случайно от-
крыты два погребения черняховского 
могильника [Сидоренко, Махно, Телегін, 
1982, c. 50; Супруненко, 1990, c. 10—11] 
(рис. 1). Явно из разрушенного погре-
бения могильника возле с. Климовка 
происходит гончарный одноручный кув-
шин. Сосуд имеет темно-серую лощен-
ную поверхность, биконическое туло-
во, цилиндрическую шейку, отогнутый 
венчик, треугольную в сечении ручку, 
валик ниже венчика, кольцевой поддон, 
врезанные горизонтальные линии на 
участке перехода тулова в шейку [Супру-
ненко, 1990, c. 25, рис. 30, 3] (рис. 2, 11). 
Он принадлежит к кувшинам типа 2 по 
Б.В. Магомедову («узкогорлые кувшины 
со сложной профилировкой горла, рас-
ширенного в верхней части, с уступом»). 
Подобные кувшины происходят из Сред-
него Поднепровья, Днепровского Лево-
бережья, Румынии [Магомедов, 2001, 
c. 51, рис. 42, 1—7].

Таким образом, к началу наших ис-
следований на р. Берестовая (2009 г.), 
южная граница ареала черняховской 
культуры в лесостепи / прилегающей 
части степи между Днепром и Северс-
ким Донцом пролегала по линии: пра-

рис. 2. Керамика из 
разрушенных погре-
бений могильника у 

Зачепиловки (1—10) и 
кувшин из разрушен-

ного погребения у Кли-
мовки (11) [Супрунен-

ко, 1990, рис. 30, 3]

рис. 3. Подъемный 
материал из поселения 

Охочее 1: 1 — железо; 
2 — бронза; 3—16 — 

глина
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вый берег р. Орель от устья до впадения 
Орчика — левый берег р. Орчик — вер-
ховья правых притоков р. Мжа в ее 
нижнем течении — левый берег р. Го-
мольша — Северский Донец (рис. 1). На 
карте достаточно четко видно смещение 
линии границы на 2008 г. по сравнению 
с 1950 г. на восток от Ворсклы, на юг и 
юго-восток от Коломака, на юг от Мжи 
(рис. 1).

С 2008 г. в области рек Бересто-
вая (левый приток Орели) и Гомольша 
(правый приток Северского Донца) ис-
следования памятников позднерим-
ского времени — начала эпохи Вели-
кого переселения народов проводит 
Германо-Славянская археологическая 
экспедиция Харьковского национально-
го университета им. В.Н. Каразина (ГСАЭ 
ХНУ). За эти годы разведками открыты и 
обследованы поселения Охочее 1 [Лю-
бичев, Мызгин, Варачева, 2010, c. 11—
12; 2011, c. 67], Мелиховка [Любичев, 
Мызгин, Варачева, 2011, c. 66], произ-
ведены раскопки на поселении Новобе-
рекское [Любичев, Мызгин, Варачева, 

2008, c. 78—84; 2009, c. 58—62; 2010, 
c. 67—77; Мизгін, 2011] и могильнике 
Зачепиловка [Любичев, Мызгин, Вара-
чева, 2012, 67—69; Любичев и др., 2013] 
(приложение) (рис. 1).

Поселение Охочее расположено в 
верхнем течении Берестовой, на пра-
вом берегу, вблизи истока (рис. 1). На 
поверхности выявлена типичная черня-
ховская кухонная и столовая гончарная 
керамика (рис. 3, 5—16), обнаружены 
пятна скоплений кусков обмазки — ос-
татков наземных каркасно-глинобитных 
сооружений (приложение). Найденная 
здесь верхняя часть железной застежки 
принадлежит железной двучленной ар-
балетовидной фибуле: подвязной либо 
«воинской» (рис. 3, 1).

Поселение Мелиховка находится 
также на правом берегу Берестовой в 
ее среднем течении (рис. 1). Подъем-
ный материал в виде фрагментов чер-
няховской гончарной керамики здесь 
представлен значительно меньше. Оба 
поселения занимали одинаковое то-
пографическое положение — на склоне 

рис. 4. Топографическое положение некоторых памятников черняховской культуры на р. Берестовая: 1 — Новоберекское; 2 — 
Охочее. здесь и на рис. 5: пунктиром показана граница памятника

рис. 5. Топографическое положение некоторых памятников черняховской культуры на р. Берестовая: 1 — Мелиховка; 2 — Заче-
пиловка
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первой надпойменной террасы реки 
(ср.: рис. 4, 2; 5, 1) (приложение).

Поселение Новоберекское являет-
ся упомянутым выше селищем Запад-
ня (Западенька), известным с 1920-х гг. 
(приложение). Новое название объясня-
ется наличием вблизи поселка, возник-
шего в конце 1950-х гг. Памятник рас-
положен у истоков р. Гомольша, вблизи 
линии днепро-донецкого водораздела. 
Ближайшим из известных к западу чер-
няховским памятником является сели-
ще Охочее, но оно расположено уже в 
днепровской гидросистеме, к западу от 
линии водораздела, в верхнем течении 
Берестовой (рис. 1).

Раскопками в Новоберекском выяв-
лены остатки наземных каркасно-глино-
битных сооружений (рис. 6), фрагменты 
черняховской гончарной (рис. 7, 1—12), 
а также лепной керамики (рис. 7, 13, 14), 
типичные для черняховской культры ин-
дивидуальные находки: железный нож 
(рис. 8, 7), проволочное серебряное 
височное кольцо (рис. 8, 11), костяной 
«стиллос» (рис. 8, 6), глиняное бикони-
ческое пряслице (рис. 8, 15), стеклян-
ные (рис. 8, 1) и глиняные (рис. 8, 2—4) 

бусины. В отличие от предыдущих посе-
лений, Новоберекское занимает склон 
мокрой балки (рис. 4, 1) (приложение).

На правом берегу Берестовой вблизи 
впадения в Орель, у пгт Зачепиловка вы-
явлен могильник черняховской культуры 
(рис. 1). Он занимает большую песчаную 
возвышенность (дюну) в речной пойме 
(приложение). Могильники с подобным 
довольно «нестандартным» топографи-
ческим положением единичны в ареале 
культуры, к востоку от Днепра: Жовнин 
(ур. Носенки) [Петраускас, Цындровская, 
2002, c. 13], Компанийцы [Обломський, 
1999, c. 76], Родной Край 1 [Петренко, 
1991, c. 10], Павлюковка [Шрамко, 1979, 
c. 9], Замощанская Дюна [Липкинг, 1979, 
c. 5], Лохвица [Березовец, Петров, 1960, 
c. 84].

Поселение, относящееся к этому мо-
гильнику, пока не обнаружено. Возмож-
но, оно находилось к западу от могиль-
ника, на склоне надпойменной террасы, 
на черноземе (рис. 5, 2). В пользу этого 
свидетельствует ситуация у с. Родной 
Край (Золочевский р-н, Харьковская 
обл., р. Уды). Там могильник Родной 
Край 1 также располагался на дюне в 

рис. 6. Остат-
ки наземных 

каркасно-глино-
битных построек 

на поселении 
Новоберекское: 

1 — обмазка; 
2 — камень; 

3 — керамика; 
4 — вспаханный 
гумус; 5 — гумус 

с обмазкой; 
6 — гумус с 

вкраплениями 
материковой гли-
ны; 7 — предма-
терик; 8 — мате-

рик (суглинок)
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пойме, а следы нескольких поселений 
зафиксированы на надпойменной тер-
расе с почвой в виде чернозема [Петрен-
ко, 1991, c. 10; Бородулин, 1974, c. 4—5]. 
Ниже поселения, ближе к реке находил-
ся могильник в Воскресенском [Жаров, 
Терпиловський, 2011, c. 170]. Проверить 
эту гипотезу могут только разведки в 
микрорегионе Зачепиловки.

Из разрушенных до 2013 г. погребе-
ний могильника Зачепиловка происхо-
дят кухонные (горшки) (рис. 2, 1, 8—10) 
и столовые (миски, вазы, кувшины) 
(рис. 2, 2 — 6;9, 1—4) гончарные сосуды 
(археологически целые и фрагменты), а 
также амфора (рис. 9, 5).

Все горшки — округлобокие, с отог-
нутым венчиком различной степени раз-
витости: неразвитый (рис. 2, 9), разви-
тый (рис. 2, 1), хорошо развитый (рис. 2, 
8, 10) согласно системе А.В. Петрауска-
са — О.В. Петраускаса [Петраускас А, 
Петраускас О., 2008, рис. 1]. Среди мисок 
имеются реберчатые закрытого (рис. 2, 
2—4; 9, 1) и открытого типов (рис. 9, 2, 
3). В группу столовой керамики входит 
ваза с профилированным венчиком и 
каннелюрами на месте максимального 
расширения тулова (рис. 9, 4), одноруч-
ный кувшин с биконическим туловом и 
кольцевым днищем, украшенным по ок-
ружности ребра овальными вогнутыми 
площадками (рис. 2, 5). К сожалению, не 
сохранились горло и ручка сосуда (слег-
ка прослеживается лишь ее основание) 
(рис. 2, 5), что затрудняет определение 
его типа. По форме тулова и диаметру 
горла можно предположить, что кувшин 
принадлежит к типу 7 по классификации 
Б.В. Магомедова (широкогорлые кувши-
ны с низкой или средней шейкой), кото-
рый локализуется в Подунавье, Северо-
Западном Причерноморье и в полосе 
лесостепи от Верхнего Днестра до Се-
верского Донца [Магомедов, 2001, c. 51, 
рис. 45, 1—6]. К этой группе примыкает 
горшок-ваза с заглаженной поверхнос-
тью (сохранился лишь фрагмент) (рис. 2, 
6). К керамике относится и лепной диск 
с заглаженной поверхностью, имеющий 
на одной стороне канал по диаметру 
(рис. 2, 7).

Узкогорлая светлоглиняная амфора 
Шелов F (или «инкерманский тип») [Ше-
лов, 1978, c. 19] имеет стройный корпус 
с рифлением ниже горла, округлую руч-
ку в профиле с двумя каналами, валико-
образный венчик, нанесенные красной 
краской буквы древнегреческого алфа-
вита (дипинто) (рис. 9, 5). На сосуде от-
сутствует ножка, но по сохранившимся 

остальным частям вполне возможно 
определить тип сосуда в классификации 
В.В. Кропотова [Кропотов, 1998]. Наш эк-
земпляр имеет черты, присущие амфо-
рам варианта 2 [Кропотов, 1998, c. 129, 

рис. 7. Керамика из 
раскопок поселе-
ния Новоберекское: 
1—12 — гончарная; 13, 
14 — лепная

рис. 8. Находки из поселения Новоберекское: 1, 7, 11, 13 — с поверхности; 
2—4, 6, 8 — культурный слой; 5, 9, 10, 12, 14, 15 — объект 1 (1 — стекло; 
2—4, 15 — глина; 5, 6 — кость; 7—10, 12—14 — железо; 11 — серебро)
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рис. 1, 4; 2, 1, 2], но более покатые пле-
чи корпуса на переходе от горла к туло-
ву (рис. 9, 5). По этому признаку амфора 
близка также к выделенному В.В. Кро-
потовым варианту 3 [Кропотов, 1998, 
c. 129, рис. 3]. К амфоре из Зачепиловки 
по форме корпуса, профилю венчика, 
размещению рифления близка амфора, 
происходящая из разрушенного погре-
бения возле с. Дубяги [Горюнов, Усова, 
1974, рис. 2, 3] (рис. 9, 6).

Амфоры — стандартное явление 
для черняховских памятников: на посе-
лениях они составляют в зависимости от 
региона от 1 до 20—30 % керамического 
комплекса, из погребений могильников 
происходит более 20 целых амфор [Ма-
гомедов, 2006, c. 52]. Погребения с таки-
ми амфорами находятся на могильниках 
в Подунавье, в бассейне Прута и Днестра, 
в Северо-Западном Причерноморье и 
в денпро-донецкой лесостепи (рис. 10). 
Находка амфоры из разрушенного пог-
ребения Зачепиловки пока является на-
иболее южной в полосе черняховских 
памятников в лесостепи от Днепра до 
Северского Донца. Приблизительно на 
этой же широте была обнаружена ам-
фора типа Шелов D возле хутора Савин-
ского [Рудинський, 1928, c. 52; Щукин, 
1968, c. 42] (рис. 10). Севернее распо-

ложены места находок амфор у Дубнов 
(Шелов D), [Махно, 1960, c. 40;Мокляк, 
1991, c. 73, рис. 4, 1], вблизи с. Билыки 
[Махно, 1960, c. 50] (рис. 10). Еще север-
нее расположены памятники с амфора-
ми Дубяги [Горюнов, Усова, 1974, рис. 2, 
3] (рис. 9, 5), Белоцерковцы [Рудинсь-
кий, 1928, c. 52] (рис. 10). Из Поворсклья 
(точно не указано) происходит еще одна 
амфора [Золотницький, 1995]. Наиболее 
северной находкой в этом ареале могла 
бы считаться амфора из черняховского 
«клада» у Коровинцев [Семенчик, 1930, 
c. 70; Ляпушкин, 1950, c. 18; Сымонович, 
1964, рис. 3, 6], но она не относится к 
черняховской культуре [Щукин, 1968, 
c. 48—49].

Погребение 2 Зачепиловки являет-
ся кремацией с размещением кальци-
нированных костей в урне, покрытой 
перевернутым сосудом (рис. 11) (при-
ложение). Оно принадлежит к типу 2 
черняховских погребений-кремаций 
по О.В. Петраускасу с территорией рас-
пространения: лесостепь от Верхнего 
Днестра до Северского Донца [Петрау-
скас, 2002, c. 45, 48; рис. 3]. Урной слу-
жит лепной округлобокий горшок со 
слабо отогнутым венчиком (рис. 11, 3). 
Он может принадлежать как к лепной 
керамике позднескифской / сарматской 
традиции в черняховской культуре, судя 
по аналогиям (напр., погребения 50 и 72 
Компанийцев [Некрасова, 2006, рис. 65, 
3;68, 14; Любичев, 2011, рис. 3, 15, 16]), 
но в то же время являться лепной ко-
пией гончарного сосуда, а также может 
быть «универсальной» формой лепного 

рис. 9. Керамика из 
разрушенных погребе-
ний могильника возле 

Зачепиловки (1—5). 
Амфора из разрушен-

ного погребения возле 
Дубяг (6) [Горюнов, 

Усова, 1974, рис. 2, 3].



OIUM * 2014 * 4 ��

Любичев М.В., Мызгин К.В. Южная граница ареала черняховской культуры в днепро-донецкой лесостепи

горшка для всех культурных традиций в 
черняхове.

Погребение 3 является ингумацией 
в простой прямоугольной яме с север-
ной ориентировкой костяка (рис. 12) 
(приложение). В качестве инвентаря 
находились гончарные сосуды: два горш-
ка (рис. 12, 7, 12), две миски закрытого 
типа (рис. 12, 8, 10), миска открытого 
типа (рис. 12, 9), а также лепной горшок 
(рис. 12, 11), железный нож (рис. 12, 
6), две железных пряжки (рис. 12, 4, 5) 
(приложение).

Один из горшков был деформиро-
ван при обжиге, о чем свидетельствует 
искривленность края венчика (рис. 12, 
7). Другой горшок выполнен более тща-
тельно, на плече он имеет уступ (рис. 12, 
12). Оба горшка имеют развитые венчи-
ки. Одна из мисок закрытого типа имеет 
уступ выше ребра (рис. 12, 8), а другая 
миска того же типа выше ребра укра-
шена валиком и отпечатками зубчатого 
штампа (рис. 12, 10). Своеобразие мис-
ки открытого типа проявляется в отсутс-
твии ребра на корпусе, он имеет плавно 
расходящийся профиль (рис. 12, 9).

Округлобокий лепной горшок име-
ет максимальное расширение тулова в 
верхней трети высоты. Первоначально 
слегка отогнутый венчик во время об-
жига прогнулся внутрь сосуда, благода-
ря чему он стал почти прямым (рис. 12, 
11). В таком виде горшок отдаленно 
напоминает вельбаркские горшки груп-
пы IB по классификации Р. Волангевича 
[Wołągiewicz, 1993, Tabl. 2, 1], но на на-
шем экземпляре отсутствует специаль-
ное ошершавливание корпуса. Горшок, 
очевидно, не несет «культурноопреде-
ляющей нагрузки».

Обе пряжки имеют овальную рам-
ку. Одна из них, со строго овальной, 
слегка утолщенной спереди рамкой 
(рис. 12, 5), принадлежит к серии В по 
классификации Е.Л. Гороховского; дру-
гая пряжка имеет вытянутую овальную 
рамку (рис. 12, 4) и принадлежит, ве-
роятнее всего к серии Д [Гороховский, 
1988, c. 42].

Определение точной хронологии 
черняховских памятников, расположен-
ных на правом берегу Берестовой, пока 
невозможно. Амфора из разрушенного 
погребения Зачепиловки варианта 2 с 
признаками варианта 3 по В.В. Кропо-
тову (рис. 9, 5), может быть датирована 
второй половиной IV — началом V вв., 
более узко — последней четвертью IV в. 
[Кропотов, 1998, c. 131—132]. Пряжки се-
рии Гороховский В появляются в фазе 3, 

рис. 10. Географическое положение могильника с амфорой из разрушенного 
погребения Зачепиловка (I) и могильников культуры Черняхов / Сынтана де 
Муреш с амфорами в погребениях, а также находки отдельных целых амфор 
из разрушенных погребений (II): 1 — Извоаре; 2 — Спанцов; 3 — Индепен-
денца; 4 — Николаэ Бэлчэску; 5 — Коконь; 6 — Нагорное 2; 7 — Михэлэшэнь; 
8 — Эрбичень; 9 — Лецкань; 10 — Бырладь—Валя Сяке; 11 — Слободзея-Киш-
кирень (Лазо); 12 — Каборга IV; 13 — Оселивка; 14 — Малаешть; 15 — Фрун-
зовка; 16 — Викторовка 2; 17 — Каменка-Анчекрак; 18 — Дубяги; 19 — Билыки; 
20 — Белоцерковцы; 21 — Савинский; 22 — Дубны; 23 — Зачепиловка

рис. 11. Материалы пог-
ребения 2 могильника у 
Зачепиловки: а — дерн; 
б — наносной слой 
песка; в — супесь; 
г — кальцинированные 
кости, керамика
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продолжают существование в фазах 4 и 
5 развития черняховских могильников 
украинской лесостепи. Пряжки серии 
Гороховский Д характерны для фазы 5 
[Гороховский, 1988, c. 44—45].

Подвязные фибулы становятся ха-
рактерными для черняховской культуры 
с фазы 2, а «воинские» — с фазы 3 [Горо-

ховский, 1988, c. 43, 44]. Напомним, что 
верхняя часть подобной железной фибу-
лы была обнаружена на поверхности се-
лища Охочее (рис. 3, 1) (приложение). В 
то же время по погребальным памятни-
кам «классическая» черняховская куль-
тура появляется в прибрежной полосе 
к востоку от Днепра в первой четверти 

рис. 12. Материалы погребения 3 могильника у Зачепиловки: а — дерн; б — наносной слой песка; в — супесь; г — материк (пе-
сок); д — кротовины; е — заполнение погребальной ямы; ж — кости; з — древесный уголь (4—6 — железо; 7—12 — глина)
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IV в., а далее на восток распространяется 
со второй четверти IV в. [Любичев, 2013, 
c. 22]. Для селищ горизонта Боромля, 
предшествующего черняховской куль-
туре не характерны наземные каркасно-
глинобитные постройки [Любичев, 2010, 
c. 155—156; рис. 5; 2013, c. 18], исследо-
ванные в Новоберекском (рис. 6), и сле-
ды которых зафиксированы в Охочем 
(приложение).

Эти данные позволяют датировать 
памятники на Берестовой в широких хро-
нологических рамках: второй четвертью 
IV — началом V вв. Погребение 3 Зачепи-
ловки может быть датировано второй по-
ловиной, концом IV в. или ступенями C3 / 
D1, D1. Речь идет о памятниках именно 
«классической» черняховской культуры, 
в микрорегионе «Берестовая» пока не 
известны памятники горизонта Боромля.

Таким образом, результаты иссле-
дований за 2008—2013 гг. значительно 
корректируют южную границу ареала 
черняховской культуры в днепро-донец-
кой лесостепи и прилегающей степной 
полосе: ныне ее можно провести по 
правому берегу Орели, Берестовой, в 
верхнем течении Гомольши, по правому 
берегу Бишкина (рис. 1). Очевидно, что 
эта линия обозначена по современным 
представлениям. Возможно ли прогно-
зировать в будущем смещение линии 
границы далее на юг?

Наши разведки не выявили черня-
ховских памятников вдоль левых прито-
ков Берестовой в ее верхнем и среднем 
течении. Возможно, некоторые памят-
ники могли находиться под посевами 
сельскохозяйственных культур или быть 
задернованными [Любичев, Мызгин, 
Варачева, 2011, c. 67—69]. Подобная си-
туация наблюдалась в верхнем течении 
Береки [Любичев, Мызгин, Варачева, 
2010, c. 13]. В то же время, как указано 
выше, фрагменты черняховских гончар-
ных сосудов были обнаружены в степ-
ной зоне, в области р. Бритай (Бритай—
Берека—Северский Донец). Речь идет о 
поселении Ново-Мечебилово [Андриен-
ко, 1971, c. 14—15, рис. XXIII] (рис. 1).

В этом плане стоит упомянуть фи-
булу с высоким приемником группы VII 
О. Альмгрена, обнаруженную возле Пет-

ровского на Северском Донце [Сибилев, 
1926, рис. 31, 7] (рис. 1; 13, 2). По нали-
чию мощной спинки с рифлеными на-
кладными кольцами, многопружинного 
узла, «шишки» с рифленым кольцом на 
головке данная застежка входит в одну 
группу с изделиями из Григоровки [Горо-
ховский, Гопкало, 2004, рис. 6, 9] (рис. 13, 
1) и Боромли 2 [Некрасова, 2006, рис. 19] 
(рис. 13, 3). Фибулы группы VII Альмгре-
на днепровской и неслуховской серий 
характерны для памятников горизон-
та Боромля [Любичев, 2008, c. 51—52]. 
Возможно, и эта группа также была рас-
пространена на памятниках горизонта. 
Иногда поселения горизонта перекрыты 
селищами «классической черняховской 
культуры [Любичев, 2008, c. 47] и кера-
мический комплекс горизонта включает 
малый процент гончарной черняховской 
керамики [Любичев, 2013, c. 16]. Все это 
дает возможность предположить нали-
чие черняховских памятников южнее 
р. Берестовая, независимо от того, счи-
тать ли горизонт Боромля предчерняхов-
ским или ранним этапом развития черня-
ховской культуры в регионе.

В поиске черняховских памятников 
в этом микрорегионе, в выявлении за-
кономерности их нахождения помимо 
проведения сплошных археологических 
разведок огромную роль должны играть 
исследования в рамках «археологии 
обитания» (Siedlungarchäologie). Речь 
идет, прежде всего, о выявлении зако-
номерностей размещения черняховских 
поселений относительно определенных 
типов почв, о реконструкции древне-
го растительного покрова и климата. 
В области днепро-донецкого водораз-
дела такая работа уже начата [Liubičev, 
Schultze, Myzgin, Čendev, im Druck].

рис. 13. Фибула груп-
пы VII О. Альмгрена, 
обнаруженная у с. Пет-
ровское (2) [Сибилев, 
1926, рис. 31, 7] и 
подобные фибулы из 
Григоровки (подъ-
емный материал) (1) 
[Гороховский, Гопкало, 
2004, рис. 6, 9] и Бо-
ромли 2 (культурный 
слой) (3) [Некрасова, 
2006, рис. 19, 2]
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Приложение. описание памят-
ников черняховской культуры, 

исследованных ГсаЭ хну по 
линии юЖной Границы культуры 
в днепро-донецкой лесостепи

зачепиловка (Зачепиловский р-н, Харьковс-
кая обл.).

Могильник. Расположен в 2,5 км к северо-за-
паду от ж/д станции Зачепиловка (в 1,8 км от се-
верной окраины п. Кочетовка) на возвышенности 
(дюне), в пойме правого берега реки Берестовая 
(Берестовая—Орель—Днепр). Часть дюны раз-
рушена песчаным карьером (рис. 5, 2). Площадь 
памятника неизвестна.

Стратиграфия, м: 0—0,02 — дерн; 0,02—
0,30/0,32 — супесь светло-серого цвета (наносной 
слой); 0,30/0,32—0,75 — супесь темно-серого цве-
та; 0,75—0,90 — предматерик; ниже 0,90 — мате-
рик. Слой чистого песка (геологический материк) 
начинается ниже 1,30 м от уровня современной 
поверхности.

В 2011 г. житель пгт Зачепиловка Ю.А. Сало 
в куче песка для строительных работ обнаружил 
амфору (рис. 9, 5), а затем в песчаном карьере 
(место происхождения амфоры) собраны фраг-
менты гончарных сосудов черняховской культуры 
(рис. 2, 1—5; 8, 1—10) — часть инвентаря разру-
шенных погребений. Экспедиции информацию о 
находках по просьбе Ю.А. Сало предоставил ме-
тодист районного Дома детского и юношеского 
творчества Ю.И. Буланов.

Погребение 1. Ингумация в слое темно-се-
рой супеси. Человеческие кости обнаружены на 
дне карьера в глыбе со следами ковша экскава-
тора. Среди частей скелета: кости позвонка, таза, 
нижних и верхних конечностей, часть нижней 
челюсти с зубами. Погребение обнаружено во 
время осмотра карьера сотрудниками ГСАЭ ХНУ в  
2012 г.

В 2013 г. на могильнике прозведены раскоп-
ки (площадь — 48 м2), в ходе которых изучено 
еще два погребения (№ 2, 3).

Погребение 2. Урновая кремация (рис. 11, 
1, 2). Урной служил установленный на днище со-
суд 1, накрытый перевернутым сосудом 2. Каль-
цинированные кости компактно залегали на дне 
горшка. Размеры погребения: по линии С—Ю — 
0,24, З—В — 0,28 м. Уровни залегания погребе-
ния: верхний — 0,34, нижний — 0,48 м (рис. 11, 1, 
2). Инвентарь: сосуд 1 — лепной слабо обожжен-
ный округлобий горшок (рис. 11, 3); сосуд 2 — гон-
чарная миска закрытого типа (рис. 11, 4).

Погребение 3. Ингумация. Пятно погребаль-
ной ямы прямоугольной формы, со слегка закруг-
ленными углами, ориентировано по линии С—Ю, 
размерами 2,20 × 0,86/0,9/0,79 м. В заполнении 
были мелкие вкрапления древесного угля. Пог-
ребальная яма имеет прямоугольную форму, от-
весные, слегка скошенные ко дну стенки и ровное 
дно. Размеры: 2,20 × 0,85/0,9 м, глубина от уровня 
современной поверхности — 1,0/1,05 м (рис. 12, 
1—3). Костяк сохранился частично: череп, пле-
чевые, локтевые, лучевые, бедренные, правая 
большая берцовая кости. Залегал на спине в вы-
тянутом положении, верхние конечности вытяну-
ты вдоль тулова, нижние — по оси погребения, 
череп развернут глазницами на восток (рис. 12, 
1). Общая длина костяка 1,5 м; возможная ши-
рина плеч — 0,33 м. Глубина залегания от уровня 
современной поверхности: череп — 0,97/1,06, 
верхние конечности — 1,01/1,08, нижние конеч-
ности — 1,01 м. К востоку от черепа находились 

остатки жертвенной пищи (кость скелета мелкого 
рогатого скота) (рис. 12, 1). В районе правой кисти 
была коррозированная железная пряжка (рис. 12, 
5). Вторая коррозированная железная пряжка 
располагалась ниже таза, между бедренными 
костями (рис. 12, 4). У левой плечевой кости нахо-
дился коррозированный железный нож (рис. 12, 
6). Справа, вдоль костяка установлено шесть сосу-
дов: два гончарных округлобоких горшка (рис. 12, 
7, 11); две миски закрытого типа (рис. 12, 8, 12); 
миска открытого типа (рис. 12, 9); слабообожжен-
ный лепной горшок (рис. 12, 10).

Лит.: Любичев, Мызгин, Варачева, 2012, 
c. 67—70; Любичев, Мызгин, Варачева, Шультце, 
2013.

Мелиховка (Нововодолажский р-н, Харьков-
ская обл.).

Поселение. Занимает первую надпойменную 
террасу правого берега р. Берестовая. Западной 
границей является мыс, выступающий в пойму 
реки в 150 м к западу от улицы Речная. К востоку 
от улицы селище простирается приблизительно 
на 150 м. Приблизительные размеры поселения 
составляют около 300 × 80 м, площадь — 2,4 га 
(рис. 5, 1).

Открыто весной 2010 г. сотрудником Облас-
тного коммунального учреждения «Харьковский 
научно-методический центр охраны культурного 
наследия» А.А. Лаптевым во время инвентариза-
ции памятников Нововодолажского р-на. В 2011 г. 
поверхность поселения осмотрена сотрудниками 
ГСАЭ ХНУ.

Подъемный материал представлен фрагмен-
тами гончарной столовой и кухонной керамики, 
мелкими фрагментами стенок лепных сосудов.

Лит.: Любичев, Мызгин, Варачева, 2011, 
c. 66.

Новоберекское (Нововодолажский и Змиевс-
кой р-ны, Харьковская обл.).

Поселение. Расположено в 200 м от южной 
окраины с. Новоберекское и в 1,5 км западнее 
с. Западенька. Занимает северный, западный 
и южный склоны большой, обнесенной лесом, 
балки, по дну которой протекал безымянный 
левый приток р. Гомольша четвертого порядка 
(безымянный приток—Гомольша—Северский До-
нец—Дон). Сейчас в верховьях балки находится 
небольшой источник. Ориентировочная площадь 
памятника 16—18 га (рис. 4, 1).

Памятник открыт между 1926 и 1931 гг. 
А.С. Федоровским. В 2005 г. опубликованы же-
лезные серп и наральник, найденные на его по-
верхности. На протяжении 2008—2010 гг. поселе-
ние исследовалось ГСАЭ ХНУ под руководством 
К.В. Мызгина. Материалы опубликованы.

Небольшой овраг условно делит поселение 
на участки А и Б. Исследованию подвергался толь-
ко участок А (рис. 4, 1). Его стратиграфия отлича-
ется в различных частях. В северной части: 0—
0,15/0,2 — пахотный слой; 0,15/0,2—0,25/0,35 — 
гумус темно — серого цвета (культурный слой); 
0,35—0,6/0,7 — слой гумуса светло-серого цве-
та, ниже 0,6—0,7 м — материковый суглинок. 
По структуре, цвету и плотности грунт подобен 
лесному. На западной части участка (раскоп I): 
0—0,3 — пахотный слой; 0,3—0,6 — темно-серый 
гумус (культурный слой); 0,6—0,9 — светло-се-
рый гумус с вкраплениями материковой глины; 
0,9—1,15 — предматерик; ниже 1,15 м — матери-
ковый суглинок.

Общая раскопанная площадь на памятнике 
составила 100 м2. Изучены остатки двух наземных 
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объектов и двух хозяйственных ям. Объект 1 — 
остатки наземного каркасно-глинобитного соору-
жения в виде значительного завала кусков гли-
няной обмазки (рис. 6). Имел овальную форму, 
вытянут на 8,5 м по линии З—В, с постепенным 
расширением в восточной части. Размеры: по 
линии С—Ю — 10,1—11,2, З—В — 5,75—8,5 м; 
общая площадь около 55 м2. Основное количес-
тво обмазки залегало на глубине 0,3—0,4 м от 
уровня современной поверхности, максималь-
ный верхний уровень — 0,23—0,28 м, нижний — 
0,5—0,65 м. Три наиболее плотные скопления 
кусков обмазки в профиле имели сужающуюся 
к низу коническую форму (размеры: 0,8 × 0,85; 
0,35 × 0,2; 0,75 × 0,6 м). Предположительно, скоп-
ления являются следами от столбовых ям, конту-
ры которых невозможно прочитать в черноземе, 
однако они фиксируются благодаря заполнению. 
Расстояние между ямами, находящимися на од-
ной линии, совпадающей с длинной осью объек-
та, составляет около 8 м. Среди обмазки обнару-
жены фрагменты гончарной и лепной керамики 
(161 фр.) (рис. 7); глиняное биконическое пряс-
лице; квадратный в сечении железный прутик; 
фрагмент спила окончания рога (рукоять ножа?)  
(рис. 8, 5, 9, 15).

Объект 2 исследован частично (часть заходила 
в южную стенку раскопа). Представлен остатками 
наземного каркасно-глинобитного сооружения в 
виде завала обмазки овальной в плане формы, вы-
тянутой по линии С—Ю на 3 м (рис. 6). Располагал-
ся на расстоянии 1,9 м от объекта 1. Размеры: по 
линии С—Ю — 3,0, З—В — 0,8—2,0 м, общая иссле-
дованная площадь около 5 м2. Уровни залегания 
обмазки: 0,45—0,5 м от уровня современной по-
верхности. Среди обмазки обнаружены фрагмент 
пирамидального грузила ткацкого станка; мелкие 
фрагменты гончарной керамики и костей живот-
ных; сильно коррозированная железная пластина.

Яма 1 имела в плане округлую форму, раз-
меры 0,67 × 0,67 м. В профиле дно ямы ровное, 
стенки отвесные. Глубина ямы от уровня материка 
0,19, современной поверхности 1,79 м. В запол-
нении найден кусок глиняной обмазки, невыра-
зительный фрагмент стенки гончарного сосуда и 
мелкие древесные угли.

Яма 2 также имела округлую форму, размеры 
1,01 × 0,97 м. В профиле дно ровное, несколько 
линзовидное, стенки скошены в направлении к 
днищу. Глубина от уровня материка 0,2, совре-
менной поверхности 1,47 м. В заполнении обна-
ружены отдельные мелкие куски обмазки и два 
невыразительных фрагмента венчиков гончарных 
сосудов.

Лит.: Луцкевич, 1948, c. 170; Шрамко, Михе-
ев, Грубник-Буйнова, 1977, c. 75; Бейдин, Люби-
чев, Григорьянц, 2005; Любичев, Мызгин, Вараче-
ва, 2008, c. 78—84; 2009, c. 58—62; 2010, c. 67—77; 
Мизгін, 2011, c. 70—81.

Охочее (Нововодолажский р-н, Харьковская 
обл.).

Поселение. Расположено в 2 км к северо-
востока от с. Охочее и в 1,5 км от строений МТФ 
(рис. 4, 2). Размеры 700—800 × 100—150 м, общая 
площадь 7—12 га. Открыто и осматривалось ГСАЭ 
ХНУ в 2010—2011 гг. На поверхности обнаружены 
фрагменты гончарной кухонной и столовой кера-
мики, керамики для хранения запасов (рис. 3, 5—
16), глиняные жетоны (рис. 3, 3, 4), часть железной 
арбалетовидной фибулы (рис. 3, 1), бронзовая 
пластинка (рис. 3, 2), куски глиняной обмазки.

Лит.: Любичев, Мызгин, Варачева, 2010, 
c. 11—12; 2011, c. 66—67.
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к.v. мyzgin

the southern Boundary of 
the area of chernyaKhiv 

culture in dnieper-donec 
forrest-steppe: Modern 

concepts
The article focuses on the adjustment of the 

southern boundary of the area of Cherniakhiv 
Culture in the forest-steppe east of the Dnieper, 
which was made possible thanks to the research 
of Germanic-Slavonic archaeological expedition 
of V.N. Karazin Kharkiv National University during 
2008—2013. Exploratory surveys opened and ex-
amined settlements of Ochochee 1, Melichovka, 
settlements Novoberekskoe and burial ground 
Zachepilovka were excavated. Monuments on the 
Berestovaia river in broad chronological frame-
work belong to the second quarter of the IV — be-
ginning of the V c. Burial 3 Zachepilovka can be 
dated to the second half, the end of the IV c. or 
stages C3/D1, D1. Results of expedition’s research 
only during 2008—2013 significantly correct the 
line of the southern border area of Chernyakhiv 
Culture in the Dnieper-Donec forest-steppe and 
adjacent steppe zone: it now runs along the right 
bank of the Orel river, the Berestovaia river, in the 
upstream of the Gomolsha river, on the right bank 
of the Bishkin river.

K e y w o r d s: Chernyakhiv Culture, Orel’ ri-
ver, Berestovaia river, settlement Novoberekskoe, 
burial ground Zachepilovka.



�2 OIUM * 2014 * 4

Б.в. магомедов
К и е в

декоратиВное оформление пряслиц 
черняхоВской культуры

традиции художественного оформления 
черняховских пряслиц происходят из вельбар-
ской культуры. В дальнейшем появляются но-
вые технические и художественные приемы, 
в частности, заимствованные из гончарного 
ремесла.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: черняховская куль-
тура, вельбарская культура, пряслице, декор.

Пряслица (или прясла) являются 
обычной находкой на памятниках чер-
няховской культуры и редко привлекают 
внимание исследователей. Однако их 
изучение дает дополнительный матери-
ал по вопросам черняховского этноге-
неза и межэтнических связей. Опреде-
ленную информацию о происхождении 
отдельных типов пряслиц может дать их 
форма. По этому признаку они делятся 
на четыре вида: биконические, коничес-
кие, шарообразные и цилиндрические 
прясла. Внимательное изучение даже 
одного из видов показывает перспек-
тивность таких исследований [Магоме-
дов, 2014].

На происхождение археологических 
артефактов, в том числе и прясел, ука-
зывает не только их форма, но и декора-
тивное оформление. Декором служат, в 
первую очередь, разные виды орнамен-
та. Достаточно условно к декоративному 
оформлению можно приравнять нане-
сение на прясла надписей и отдельных 
изображений, которые могли служить 
знаками собственности или магически-
ми символами («оберегами»).

Большинство черняховских прясел 
сделано довольно аккуратно, поверх-
ность обычно покрыта лощением по 
сырой глине. По приблизительным под-
счетам, на наиболее исследованных 
крупных памятниках в среднем 9—10 % 
прясел имеет декоративное оформле-

ние, а на некоторых могильниках эта 
цифра повышается до 15 и 18 % (Легед-
зино, Чернелив-Русский). Мы попыта-
лись собрать и представить в рисунках 
максимальное количество таких прясел. 
В ряде случаев копирование иллюст-
раций не было целесообразно, так как 
(особенно на фотографиях) трудно раз-
личить характер и способ нанесения 
изображений.

Основными видами декора черня-
ховских прясел являются графический, 
штампованный и пластичный, которые 
иногда сочетаются. Кроме того, нам из-
вестен один экземпляр с инкрустацией. 
Это биконическое пряслице из поселе-
ния Журавка 1 имело девять вставок (со-
хранилось три) из осколков стекла зеле-
новатого цвета (рис. 1, 22) [Сымонович, 
1962, c. 69, рис. 14, 1].

Графический декор нанесен про-
черченными или пролощенными линия-
ми, которые образуют орнаментальные 
композиции или знаки. Простые ком-
позиции составлены из вертикальных 
и косых линий в разных комбинациях 
(рис. 1, 1—11). Иногда линии образу-
ют сетку (рис. 1, 8) или зигзаг. Зигзаги в 
большинстве случаев нанесены на бо-
ковые поверхности таким образом, что 
при взгляде сверху (с торца прясла) они 
складываются в звездообразные фи-
гуры (мотив «зигзаг—звезда») (рис. 1, 
12—15). Неорнаментальные или знако-
вые изображения встречаются редко. 
На экземпляре с поселения Синица на 
Южном Буге изображены две свастики 
(рис. 1, 17). Такие солярные знаки иногда 
встречаются и на черняховских сосудах 
(могильники Данчены и Стецовка, посе-
ление Тэкута [Рафалович, 1981, рис. 1; 2; 
Гірник, Білецька, Нерода, 1995, рис. 4, 1; 

1 Ссылки на рисунки 
в публикациях см. в 

приложении.
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Ioniţă, 1998, Abb. 1; 3]). Пряслице из бо-
гатого погребения могильника Лецкань 
имеет готскую руническую надпись, 
которая была прочитана так: на одной 
стороне «Ранго» (сокращенное женское 
имя Рангахильда), на другой стороне 
«Здесь ткань Идо» (рис. 1, 18) [Bloşiu, 
1975, р. 231]. В других случаях знаки 
бывают похожи на руны или на неупо-
рядоченный орнамент (рис. 1, 19—21) 2. 
Это могут быть имитации рунических 
знаков, так же, как и на двух сосудах из 
Войскового [Бодянский, 1968; Бодянсь-
кий, 1972].

Штампованный декор выполнен 
разными орудиями. Для создания то-
чечного орнамента применяли стер-
жень, которым делали на глине оттиски 
тупым концом или (реже) наколы остри-
ем (рис. 2, 1—6, 8—12). Встречаются от-

печатки боковой поверхности стержня 
(рис. 2, 7). Популярным был пружинный 
(или «гусеничный») орнамент, который 
наносили обычно пружиной от фибулы 
(рис. 2, 13—22, 24) и, возможно, иног-
да палочкой с намотанным шнуром 
(рис. 2, 23). Уникальной находкой явля-
ется прясло из Обухова-1 с оттисками 
специально изготовленного штампа в 
виде «медвежьей лапы» (рис. 2, 27). В 
качестве штампа использовали также 
зубья гребня (рис. 2, 25, 26). В одном 
из наших примеров отпечатки гребня 
складываются в сложную композицию 
из косых крестов и «лесенок» подобную 
тем, которые наносились на парадные 
вазы и кувшины. Некоторые исследо-
ватели видят в таких изображениях сак-
ральные символы и календари. Как и 
при использовании графических линий, 

2 Подобные знаки 
имеет также прясло 
из Деревяны (фото) 
[Кравченко, Петраус-
кас, Шишкин, Петра-
ускас, 2007, с. 362; 
рис. 19, 2].

рис. 1. Прясла с графическим декором (1—21) и с инкрустацией (22): 1 — Слобозия-Кишкэрень (Лазо); 2, 5, 7, 12, 13 — Чернелив-
Русский; 3, 20, 22 — Журавка; 4 — Будешты; 6 — Боромля; 8, 16 — Легедзино; 9 — Великая Бугаевка; 10 — Малополовецкое-2; 
11 — Тыргшор; 14 — Хохлово; 15 — Успенка; 17 — Синица; 18 — Лецкань; 19 — Шершни; 21 — Савченкив Яр
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на биконические пряслах штампован-
ные орнаменты часто образуют «зиг-
заг—звезду», а также более простые  
фигуры.

Пластичный декор представляет со-
бой изменение формы прясел с помо-
щью срезания глины с поверхности или 
с помощью глубоких вдавлений. Для 
украшения прясел плоскими срезами 
(фасетками) обычно использовали бико-
нические заготовки. Фасетки образуют 
граненую поверхность различной степе-
ни сложности. Самый простой способ со-
здания фасеточного декора — удаление 

равных участков только с конических 
боковых поверхностей (рис. 3, 1—5) 3. 
Иногда простые срезы имеют разную 
ширину (рис. 3, 6). На более сложных 
изделиях срезаны также участки боко-
вого ребра, что придает им особый ху-
дожественный эффект (рис. 3, 7—14) 4. 
Часть прясел украшена только по бо-
ковому ребру. Это прямые или косые 
срезы (рис. 3, 17—19), а также глубокие 
врезы или вмятины, которые придают 
изделию звездообразную форму (рис. 3, 
15, 16) 5. Видами пластичного декора яв-
ляются также косые каннелюры (рис. 3, 

рис. 2. Прясла со штампованным декором: 1 — Данчены; 2 — Козия-Яссы; 3 — Миоркань; 4 — Могошань; 5, 6, 13 — Бырлад—Валя 
Сякэ; 7 — Слобозия-Кишкэрень (Лазо); 8, 18 — Журавка; 9 — Оселивка; 10 — Чорнивка; 11, 12 — Чернелив-Русский; 14, 21 — Коз-
лов; 15—17 — Легедзино; 19 — Яссы—Фабрика; 20 — Хохлово; 22 — Викторовка; 23 — Фурмановка; 24 — Великая Бугаевка; 25 — 
Обухов 1а; 26 — Соснова; 27 — Обухов 1

3 Также прясла из 
Журавки, Маслово и 

Успенки (Кировоград-
ской обл.) [Обломс-

кий, 2010, рис. 70, 10; 
Петров, 1964, рис. 11, 
31; Кропоткин, 1964, 

рис. 22, 9].
4 Также пряслице из 

могильника Лецкань 
[Bloşiu, 1975, Fig. 13, 6].

5 Подобный (по фото 
и описанию) экзем-
пляр происходит из 

могильника Изворул 
[Mitrea, Preda, 1966, 

p. 74, fig. 193, 3].
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20—29) 6 и более редкие вертикальные 
каннелюры (рис. 3, 30—32). Вероятно, 
их наносили, вдавливая в сырую заго-
товку боковую поверхность стержня.

Как видно на карте, украшенные 
прясла в некоторых регионах встреча-
ются реже, чем в других (рис. 5), что не 
всегда можно объяснить слабой изучен-
ностью территории. Мы пока не обнару-
жили таких прясел в верховьях Днестра 
и Западного Буга. Вероятно, это связано 
с особыми этнографическими традиция-
ми местного населения, так как Верхнед-

нестровская группа памятников выде-
ляется из черняховской культуры также 
своеобразным спектром типов прясел и 
другими, более заметными, особеннос-
тями [Магомедов, 2001, c. 151; 2014].

Разновидности способов оформле-
ния изделий иногда связаны с определен-
ным регионом черняховской культуры. Из 
Молдовы и соседней Буковины происхо-
дит большинство прясел со штампован-
ным точечным орнаментом (Данчены, 
Козия-Яссы, Миоркань, Бырлад—Валя 
Сякэ — 2 экз., Оселивка, Чорнивка: рис. 2, 

рис. 3. Прясла с пластичным декором: 1 — Плоское; 2, 20, 25 — Михэлэшень; 3 — Яссы—Фабрика; 4, 5, 31 — Бырлад—Валя Сякэ; 
6 — Гавриловка; 7 — Легедзино; 8 — Боромля; 9 — Лохвица; 10 — Соснова; 11, 29 — Чернелив-Русский; 12, 32 — Будешты; 13, 
19 — Успенка; 14 — Коблево; 15, 21, 22, 30 — Журавка; 16 — Чалык; 17 — Павлюковка; 18 — Черкассы—Центр; 23, 24 — Хлопков; 
26 — Каменка-Днепровская; 27, 28 — Хохлово

6 Кроме того, на-
ходки из Башмачки, 
Думанова, Журавки 
(2 экз.), Канева [Сми-
ленко, 1992, рис. 35, 
9; Кропоткин, 1981, 
рис. 99; Обломский, 
2010, рис. 71, 22; 72, 
5; Петраускас, 1998, 
рис. 17, 3],также из 
могильников Пере-
яслав-Хмельницкий, 
Жовнин-Пристань, 
Вовчик (благодарю 
А.Н. Некрасову за 
информацию).
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1—3, 5, 6, 9, 10) и прясел с простыми фа-
сетками (Михэлэшень, Яссы—Фабрика, 
Бырлад-Валя Сяке — 2 экз.: рис. 3, 2—5). 
Находки прясел со сложными фасетками 
сосредоточены в Левобережной Украи-
не: Боромля, Лохвица, Соснова, Успенка, 
Войтенки 7 (рис. 3, 8—10, 13). Остальные 
разновидности украшения прясел рас-
пределены по регионам более равно-
мерно. Графические орнаменты встре-

чаются реже, чем другие виды. Среди 
достаточно крупных коллекций они со-
ставляют большинство только на пряслах 
из могильника Чернелив Русский (рис. 1, 
2, 5, 7, 12, 13), что может быть особеннос-
тью именно этого памятника. Связь вида 
декора с формой изделия заметна на 
редких конических пряслицах, украшен-
ных радиальными орнаментами (рис. 1, 
10, 11; 2, 10—12).

рис. 4. Аналогии к оформлению черняховских прясел из других археологических культур: 1 — Цецеле; 2, 3, 6 — Хринники; 4, 9, 
12 — Веклице; 5, 8 — Масломенч; 7, 11 — Брест-Тришин; 10 — Яртыпоры; 13 — Одры; 14 — Грудек; 15—17, 19 — Опатув; 18 — 
Спицымеж; 20 — Сокильники; 21 — Бухарест-Милитарь

7 Раскопки могильника 
Войтенки в 2006 г. Бла-
годарю М.В. Любичева 
за неопубликованную 

информацию.
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Для выяснения происхождения де-
коративного оформления черняховских 
прясел обратимся к аналогиям из бо-
лее ранних и синхронных культур. Боль-
шинство таких аналогий имеется только 
в вельбарской и, в меньшей степени, в 
пшеворской культурах. Простые графи-
ческие композиции из вертикальных ли-
ний встречаются в обеих этих культурах, 
но «сетка» нам известна только на вель-
барских пряслах (рис. 4, 2). Сложный гра-
фический мотив «зигзаг—звезда» извес-
тен в этих культурах начиная со ступени 

B2/C1 (вторая половина ІІ в. — могильни-
ки Брест-Тришин и Опатув) (рис. 4, 4—8, 
16—18). Предполагаю, что он первона-
чально появился на вельбарских пряс-
лах (мотив зигзага очень характерен для 
вельбарской керамики), затем перешел 
в пшеворскую культуру, а через нее, как 
редкий случай, и в зубрицкую (рис. 4, 
20). Черняховские прясла с этим моти-
вом является прежде всего вельбарским 
наследием. Аналогией черняховскому 
пряслу с изображением свастики (рис. 1, 
17) может служить находка из пшевор-

рис. 5. Карта черняховских памятников, на которых найдены пряслица с декоративным оформлением. Условные обозначения: 
a — памятники черняховской культуры; b — античные города; c — границы археологических культур; d — границы Римской им-
перии в IV в. I — культура карпатских курганов; II — пшеворская культура; III — вельбаркская культура; IV — киевская культура. 
Памятники черняховской культуры (по регионам): Западная Украина: 1 — Чернелив-Русский; 2 — Думанов; 3 — Чорнивка; 4 — 
Оселивка; Молдова: 5 — Миоркань; 6 — Михэлэшень; 7 — Лецкань; 8 — Яссы—Фабрика; 9 — Козия-Яссы; 10 — Слобозия-Киш-
кэрень (Лазо); 11 — Будешты; 12 — Данчены; 13 — Бырлад—Валя Сякэ; 14 — Чалык; Мунтения: 15 — Могошань; 16 — Тыргшор; 
17 — Изворул; Центральная Украина: 18 — Козлов; 19 — Шершни; 20 — Великая Бугаевка; 21 — Малополовецкое; 22 — Обухов 1 
и 1а; 23 — Деревяна; 24 — Плоское ; 25 — Синица; 26 — Легедзино; 27 — Журавка; 28 — Маслово; 29 — Черкассы—Центр; Лево-
бережная Украина: 30 — Хлопков; 31 — Соснова; 32 — Успенка; 33 — Савченкив Яр; 34 — Лохвица; 35 — Боромля; 36 — Хохлово; 
37 — Павлюковка; 38 — Войтенки; Причерноморье и Нижний Днепр: 39 — Фурмановка; 40 — Коблево; 41 — Викторовка; 42 — Гав-
риловка; 43 — Каменка-Днепровская
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ского могильника Опатув (рис. 4, 16). 
Следует отметить, что этот знак часто 
встречается в орнаментации вельбарс-
ких и пшеворских сосудов [Щукин, 1989, 
рис. 3, 4; Wolągiewicz, 1993, tabl. 39—43; 
Dąbrowska, 1996, rys. 1a; 2d; 4; 5a]. Гот-
ская надпись на пряслице из Лецкань 
(рис. 1, 18) однозначно свидетельствует 
об этнической принадлежности ее со-
здателя.

Простые виды штампованного орна-
мента также встречается на вельбарских 
и иногда на пшеворских пряслах второй 
половины II — второй трети III в. (рис. 4, 
9—11, 19). Как технология нанесения, 
так и орнаменты вполне сопоставимы 
с черняховскими изделиями. Пластич-
ный декор, аналогичный черняховско-
му, встречается на некоторых ранних 
вельбарских памятниках. Это вмятины 
или врезы по боковому ребру прясла 
(Веклице, II в. н. э. — рис. 4, 12) и про-
стые срезы-фасетки (Одры, не позднее 
середины III в. — рис. 4, 13). Подобные 
фасетки, но обычно на конических пряс-
лах, были характерны также для герман-
ских племен Восточной Германии, Чехии 
и Словакии [Die Germanen, 1983, S. 141, 
Abb. 29g; Chytrá, 2011, obr. 2, 4; 3, 5, 7, 9]. 
Прясла с вертикальными каннелюрами 
есть в вельбарской культуре (рис. 4, 14) 
[Kokowski, 1993, ryc. 29b, список ана-
логий]. Однако другая аналогия имеет 
дакийское происхождение (рис. 4, 21). 
Поэтому нельзя исключить, что в черня-
ховской культуре такой способ оформ-
ления может иметь разное происхожде-
ние. Прясла с вертикальными и косыми 
каннелюрами, подобные черняховским, 
известны также на памятниках герман-
цев-квадов в Чехии и Словакии [Chytrá, 
2011, obr. 3, 1, 2].

Традиции художественного оформ-
ления пряслиц появились в черняхов-
ской культуре вместе с ее основными 
создателями — вельбарским населе-
нием, которое связывают с народом 
готов. Возможно влияние пшеворских 
традиций, но они практически неотли-
чимы от вельбарских. Только в одном 
случае можно предполагать фракийское 
наследие. Однако на черняховских па-
мятниках прясла с декором встречаются 
чаще, чем на вельбарских и (особенно) 
на пшеворских, а вместо графических 
изображений преобладающее положе-
ние занимают более трудоемкие штам-
пованные и пластичные орнаменты.

В процессе развития черняховской 
культуры появились новые технические 
и художественные приемы в оформ-

лении прясел. С широким внедрением 
гончарного круга прясла входят в ассор-
тимент продукции ремесленников-гон-
чаров. Многие черняховские пряслица 
изготовлены из того же глиняного теста, 
что и столовая посуда, и имеют такой же 
серый цвет и ровный горновой обжиг. 
В орнаментации появляются сюжеты и 
техника, заимствованные из оформле-
ния посуды — оттиски гребенки и фи-
гурного штампа (рис. 2, 25—27). «Гусе-
ничный» узор, оттиснутый фибульной 
пружиной, на посуде встречается редко, 
но его было удобно применять на пряс-
лицах из-за их миниатюрности (рис. 2, 
13—24). Простой фасеточный декор, ви-
димо, унаследованный от вельбарских 
прототипов, значительно усложняется. 
Появляются прясла, у которых фасет-
ками украшено только ребро (рис. 3, 
17—19), а также орнаментированные 
косыми каннелюрами (рис. 3, 20—29). 
По нашему мнению, это прямо связано 
с распространением с последней трети 
IV в. моды на гончарные имитации ме-
таллических и стеклянных сосудов рим-
ского производства [Магомедов, 2001, 
c. 53; Schultze, Strocen’, 2008]. Ремес-
ленники-гончары, изготовлявшие па-
радную столовую посуду, переносили те 
же технологические приемы (штампы, 
фасетки, каннелюры) на производство 
прясел.

Среди орнаментальных компози-
ций на черняховских пряслах наиболее 
популярным и устойчивым был мотив 
«зигзаг-звезда». Он перешел из вель-
барской культуры (рис. 4, 4—8) в черня-
ховскую сначала в графической технике 
исполнения (рис. 1, 12—15), затем его 
начали изображать посредством точеч-
ного, пружинного и гребеночного штам-
пов (рис. 2, 1, 13—16, 18, 26). На позд-
нем этапе черняховской культуры тот же 
мотив передается в пластичном испол-
нении, так как сложно фасетированные 
прясла производят зрительный эффект 
той же шести- или семилучевой звезды 
(рис. 3, 8—11).

С исчезновением в начале V в. чер-
няховской культуры в Восточной Европе 
исчезают и характерные для нее спосо-
бы декоративного оформления пряслиц. 
Для последующих раннесредневековых 
культур свойственны иные формы и дру-
гое оформление таких изделий. В связи 
с этим необходимо упомянуть спорные 
находки из поселения Хлопков, где сре-
ди большого количества черняховских 
материалов была обнаружена лепная 
посуда раннеславянской пеньковской 
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культуры, а также три прясла, по форме 
и орнаменту (композиции из наколов) 
имеющие такие же аналогии [Некра-
сова, 1988, с. 73; рис. 7, 34—36]. Автор 
раскопок и ряд других исследователей 
датировали все эти материалы концом 
позднеримского периода, что послужи-
ло главным основанием для включе-
ния черняховской культуры в процесс 
славянского этногенеза в Среднем Под-
непровье [Славяне …, 1990, c. 350—351; 
рис. 70; 71]. Однако О.В. Приходнюк по-
казал, что упомянутая керамика, вклю-
чая прясла, относится к пеньковским 
древностям VII в. и к черняховской куль-
туре отношения не имеет [Приходнюк, 
1991, c. 114—116].

Приложение. ссылки  
на литературу к рисункам

К рис. 1: 1 — Слобозия-Кишкэрень (Лазо) 
[Левинский, 1999, рис. 19, 7]; 2 — Чернелив-Рус-
ский [Ґерета, 2013, рис. 58, 5]; 3 — Журавка [Об-
ломский, 2010, рис. 18, 2]; 4 — Будешты [Vornic, 
2006, fig. 109, 1]; 5 — Чернелив-Русский [Ґерета, 
2013, рис. 174, 4]; 6 — Боромля [Некрасова, 2006, 
рис. 10, 13]; 7 — Чернелив-Русский [Ґерета, 2013, 
рис. 37, 20]; 8 — Легедзино [Магомедов, Диден-
ко, Кожемяченко, 2010, рис. 26, 3]; 9 — Великая 
Бугаевка [Петраускас, Шишкин, 2013, рис. 134, 2]; 
10 — Малополовецкое-2 [Кравченко и др., 2007, 
c. 140; рис. 3, 1]; 11 — Тыргшор [Diaconu, 1965, 
pl. XCVIII, 11]; 12 — Чернелив-Русский [Ґерета, 
2013, рис. 174, 1]; 13 — Чернелив-Русский [Ґерета, 
2013, рис. 61, 5]; 14 — Хохлово (раскопки А.В. Кро-
поткина; рис. А.Н. Некрасовой); 15 — Успенка [Не-
красова, 2006, рис. 45, 8]; 16 — Легедзино [Ма-
гомедов, Диденко, 2011, рис. 7, 4]; 17 — Синица 
[Кропоткин, Нахапетян, 1976, рис. 1, 4]; 18 — Лец-
кань [Bloşiu, 1975, fig. 30, 2]; 19 — Шершни [Маго-
медов, Гудим-Левкович, 1991, рис. 2, 8]; 20 — Жу-
равка [Обломский, 2010, рис. 25, 1]; 21 — Савчен-
кив Яр [Жаров, Терпиловський, 2011, рис. 2, 5]; 
22 — Журавка [Обломский, 2010, рис. 75, 10].

К рис. 2: 1 — Данчены [Рафалович, 1986, 
табл. LIV, 8]; 2 — Козия-Яссы [Ioniţă, 1982, fig. 29, 
1]; 3 — Миоркань [Ioniţă, 1977, f. R48b, 6]; 4 — Мо-
гошань [Diaconu, 1969, Abb. 16, 1]; 5 — Бырлад—
Валя Сякэ [Palade, 2004, fig. 202, 4]; 6 — Бырлад-
Валя Сякэ [Palade, 2004, fig. 292, 14]; 7 — Слобо-
зия-Кишкэрень (Лазо) [Левинский, 1999, рис. 19, 
2]; 8 — Журавка [Обломский, 2010, рис. 71, 18]; 
9 — Оселивка [Никитина, 1988, табл. 52, 3]; 
10 — Чорнивка [Войнаровський, 1999, рис. 7, 16]; 
11 — Чернелив-Русский [Герета, 2013, рис. 73, 3]; 
12 — Чернелив-Русский [Тиліщак, 2013, рис. 30, 7]; 
13 — Бырлад—Валя Сякэ [Palade, 2004, fig. 133, 4]; 
14 — Козлов [Магомедов, 1998, рис. 14, 6]; 15 — 
Легедзино [Магомедов, Диденко, Кожемяченко, 
2010, рис. 26, 1]; 16 — Легедзино; [Магомедов, 
Диденко, Кожемяченко, 2010, рис. 26, 2]; 17 — 
Легедзино [Магомедов, Диденко, 2009, рис. 21, 
4]; 18 — Журавка [Обломский, 2010, рис. 72, 12]; 
19 — Яссы-Фабрика [Ioniţă, 1972, fig. 7, 10]; 20 — 
Хохлово (раскопки А.В. Кропоткина; рис. А.Н. Не-
красовой); 21 — Козлов [Магомедов, 1998, рис. 14, 
7]; 22 — Викторовка [Сымонович, 1967, рис. 6, 37]; 
23 — Фурмановка [Сымонович, 1988, рис. 12, 2]; 

24 — Великая Бугаевка [Петраускас, Шишкин, 
2013, рис. 120, 6]; 25 — Обухов 1а; [Кравченко и 
др., 2007, c. 414; рис. 22, 10]; 26 — Соснова (рис. 
А.Н. Некрасовой); 27 — Обухов 1 [Кравченко и 
др., 2007, c. 252; рис. 30, 7].

К рис. 3: 1 — Плоское [Кравченко и др., 2007, 
c. 114; рис. 51, 3]; 2 — Михэлэшень [Şovan, 2005, 
pl. 9, 1]; 3 — Яссы-Фабрика [Ioniţă, 1972, fig. 7, 9]; 
4 — Бырлад—Валя Сякэ [Palade, 2004, fig. 103, 2]; 
5 — Бырлад—Валя Сякэ [Palade, 2004, fig. 182, 
6]; 6 — Гавриловка [Сымонович, 1960, табл. XII, 
2]; 7 — Легедзино [Магомедов, Диденко, 2013, 
рис. 4, 16]; 8 — Боромля [Некрасова, 2006, рис. 35, 
2]; 9 — Лохвица [Березовец, Петров, 1960, табл. І, 
22]; 10 — Соснова (рис. А.Н. Некрасовой); 11 — 
Чернелив-Русский [Ґерета, 2013, рис. 174, 6]; 12 — 
Будешты [Vornic, 2006, fig. 109, 3]; 13 — Успенка 
[Некрасова, 2006, рис. 50, 10]; 14 — Коблево [Сы-
монович, 1967, рис. 9, 14]; 15 — Журавка [Облом-
ский, 2010, рис. 72, 19]; 16 — Чалык [Щербакова, 
1990, рис. 9, 10]; 17 — Павлюковка [Шрамко, 1979, 
рис. 3, 8]; 18 — Черкассы-Центр [Куштан, Петрау-
скас, 2011, рис. 23, 5]; 19 — Успенка [Некрасова, 
2006, рис. 53, 9]; 20 — Михэлэшень [Şovan, 2005, 
pl. 24, 7]; 21, 22 — Журавка [Обломский, 2010, 
рис. 70, 7, 8]; 23, 24 — Хлопков [Некрасова, 1988, 
рис. 7, 28, 30]; 25 — Михэлэшень [Şovan, 2005, 
pl. 112, 72]; 26 — Каменка-Днепровская [Сымо-
нович, 1955, рис. 7, 5б]; 27, 28 — Хохлово (рас-
копки А.В. Кропоткина; рис. А.Н. Некрасовой); 
29 — Чернелив-Русский [Ґерета, 2013, рис. 33, 
6]; 30 — Журавка [Обломский, 2010, рис. 72, 4]; 
31 — Бырлад—Валя Сякэ [Palade, 2004, fig. 201, 
11]; 32 — Будешты [Vornic, 2006, fig. 109, 2]

К рис. 4: 1 — Цецеле [Jaskanis, 1996, Taf. XVI, 
Gr. 104, 2]; 2 — Хринники [Козак, 2012, рис. 51, 
29]; 3 — Хринники [Козак, 2012, рис. 51, 26]; 
4 — Веклице [Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 
2011, pl. CLXXIX, gr. 400, 8]; 5 — Масломенч 
[Kokowski, 1995, rys. 15, gr. 71]; 6 — Хринники 
[Козак, 2012, рис. 51, 1]; 7 — Брест-Тришин [Ку-
харенко, 1980, табл. XIX, 58e]; 8 — Масломенч 
[Kokowski, 1995, rys. 12, gr. 60, 13]; 9 — Веклице 
[Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011, pl. CL, 
gr. 342, 100]; 10 — Яртыпоры [Andrzejowski, 
2011, fig. 5a]; 11 — Брест-Тришин [Кухаренко, 
1980, табл. XV, 41д]; 12 — Веклице [Natuniewicz-
Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011, pl. XXIV, gr. 52, 6]; 
13 — Одры [Maik, 2012, rys. 86, d]; 14 — Грудек 
[Kokowski, 1993, rys. 29, b]; 15 — Опатув [Madyda-
Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega, 2011, 
Taf. CCCXII, Bef. 881, 5]; 16 — Опатув [Madyda-
Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega, 2011, 
Taf. CCCXVI, Bef. 888, 4]; 17 — Опатув [Madyda-
Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega, 2011, 
Taf. CCCLXXXIX, Bef. 1229, 16]; 18 — Спицымеж 
[Kietlińska, Dąbrowska, 1963, tab. V, 18]; 19 — Опа-
тув [Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-
Telega, 2011, Taf. CXCII, Bef. 563, 3]; 20 — Сокильни-
ки [Козак, 2008, рис. 139, 10]; 21 — Бухарест-Ми-
литарь [Bichir, 1984, pl. XXXV, 21].
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B.v. Magomedov

decorative desiGn 
of spindlewhorls of 
chernyaKhov culture

On average 9—10 % of chernyakhov spin-
dlewhorls have the decoration on them. Such 
spindlewhorls have not been found at the upper 
reaches of the Dniester and the Western Bug yet. 
Probably, it depends on the ethnographic tradi-
tions of population. The basic types of decoration 
are graphic, stamped or plastic methods, some-
times in combination.

Tradition of decoration of chernyakhov spin-
dlewhorls came from the Wielbark culture, but the 
influence of similar przeworsk tradition might not 
be excluded. Decorated spindlewhorls are found 
on chernyakhov sites more often than on wielbark 
and przeworsk sites, and the stamped and plastic 
ornaments prevail over graphic images.

New technical and artistic devices in spin-
dlewhorls’ decoration appeared in the process of 
development of the Chernyakhov culture. Spin-
dlewhorls were included in the assortment of 
products of pottery workshops. Masters who pro-
duced table-ware carried on with the same tech-
nological methods (stamps, facets, cannelures) on 
the production of spindlewhorls. Widely adopted 
facets and cannelures were an attempt to follow 
the fashion in clay imitations of metallic and glass 
vessels of the Roman production, starting from 
the last third of the 4th c.

K e y w o r d s: Chernyakhov culture, Wiel-
bark culture, spindlewhorl, design.
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Х а р ь к о в,  Г д ы н я

приток римских денариеВ I—II вв. на территорию чер-
няхоВской культуры В сВете хронолоГической структу-
ры и территориальноГо распределения монетных кладоВ

В статье поднята проблема притока 
римских денариев I—II вв. н. э. на территорию 
черняховской культуры. Основное внимание 
уделяется анализу хронологической структу-
ры кладов денариев. комплексы, обнаружен-
ные на территории черняховской культуры, 
хорошо вписываются в типологию кладов 
денариев I—II вв., разработанную А. Дымовс-
ким (клады типов A, B, C, BC и D). если клады 
типа А имеют место только на территории 
пшеворской культуры, то незначительное 
количество комплексов типа В, с и Вс от-
мечается на территории черняховской куль-
туры. территориальное же распределение 
кладов типа D четко вписывается в область 
распространения пшеворской, вельбаркской 
и черняховской культур на этапе C1b—C3, пре-
обладая в ареале последней. Учитывая хро-
нологию черняховской культуры этот факт 
может свидетельствовать о том, что, по-
мимо характерного вещевого комплекса, с 
вельбаркским населением связано и массовое 
распространение на территории Восточной 
европы римских денариев I—II вв.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: римские денарии, 
черняховская культура, Центральноевропей-
ский барбарикум.

В ареале Центрально- и Восточноев-
ропейского Барбарикума, прежде всего 
на территориях, занятых в римское вре-
мя населением пшеворской, вельбарк-
ской и черняховской культур (рис. 1; 2), 
среди находок римских монет — как 
дробных (единичных или коллектив-
ных), так и в кладах — преобладают 
серебряные монеты I—II вв., отчеканен-
ные между концом правления Нерона 
(54—68 гг.) и началом правления Сеп-
тимия Севера (193—211 гг.). Изучение 
хронологии и обстоятельств их притока 
традиционно является одной из важ-
нейших проблем в исследовании нахо-
док римских монет как Восточной, так и 
Центральной Европы.

Проблема времени поступления 
денариев I—II вв. на территорию Вос-
точной Европы (более узко — совре-
менной Украины, Молдовы и юго-за-
падной европейской части России), в 
том числе на территорию черняховской 
культуры, имеет довольно внушитель-
ную историографию. Несмотря на это, 
все имеющиеся взгляды можно условно 
разделить на две группы. К первой от-
носятся представления исследователей 
о проникновении римских денариев в 
Восточноевропейский Барбарикум во 
время их непосредственного обраще-
ния на территории Империи, или с не-
большим запаздыванием. При этом, 
если А.В. Фенин [Фенин, 1951, c. 101] и 
М.Ю. Брайчевский [Брайчевський, 1959, 
c. 18] относили начало их притока ко 
второй половине I в., то В.В. Кропоткин 
[Кропоткин, 1967, c. 79—81], Г.Б. Федо-
ров [Федоров, 1960, c. 186], Э.А. Рикман 
[Рикман, 1975, c. 232], А.А. Нудельман 
[Нудельман, 1982, c. 129] и ряд других 
исследователей считали нижней датой 
поступлений денариев — начало II в. 
При этом, практически все эти исследо-
ватели связывали процесс поступления 
римских денариев к варварам с актив-
ной торговлей с Римской империей, а 
сокращение притока — с ухудшением 
качества серебра в монетах в конце II в. 
Только В.В. Кропоткин предположил, 
что значительная часть монет могла пос-
тупить в результате военной и полити-
ческой активности варваров в III в. [Кро-
поткин, 1961, c. 24—25]. Нужно так же 
отметить, что такая дата начала поступ-
ления денария была едва ли не единс-
твенным аргументом в пользу ранней 
датировки культуры. Однако в конце 
1960-х — 1970-е гг. нижняя дата культу-
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ры исследователями была пересмотре-
на и определялась началом III в. [Щукин, 
1967; 1976; 1979; Тиханова, 1979]. В этом 
случае денарии не «вписывались» в об-
щую датировку и выглядели анахрониз-
мом. Это вызвало необходимость поиска 
как другой даты начала притока денари-
ев, так и их источников. Б.В. Магомедов 
сделал предположение, что римские 
денарии поступили к черняховскому 
населению с большим запаздыванием 
во время Готских войн середины III в. в 
качестве добычи или денежных выплат 
[Магомедов, 1987, c. 79]. Эта точка зре-
ния получила определенную поддержку 
среди ряда ученых [Пивоваров, 1999, 
c. 22; Щукин, 2005, c. 202; Шаров, 2007, 
c. 34—35; Мызгин, 2008, c. 51—52]. Не 
так давно, сравнительный количествен-
ный анализ кладов денариев I—II вв. 
с территории вельбаркской, пшеворс-
кой и черняховской культур позволил 
К.В. Мызгину предположить, что моне-
ты попали на территорию Восточной Ев-
ропы вместе с приходом из Центрально-
европейского Барбарикума германского 
населения [Мызгин, 2013, c. 223].

В отношении Центральноевропей-
ского Барбарикума (более узко — сов-
ременной Польши), первая всеобъем-
лющая информация о притоке римских 
монет была представлена в трудах А. Ку-
ниша [Kunisz, 1965, s. 164—171; 1969]. 
Исследователь выделил пять периодов 
притока (между I и V вв.), которые трак-
товались им в качестве непрерывного 
процесса, имевшего переменную ин-
тенсивность, связанную, как писал ра-
нее С. Болин [Bolin, 1929, s. 128—140], с 
торговыми контактами между Римской 
империей и северными землями. Со-
гласно этому принципу, монеты попали 
в Центральную Европу спустя 30—40 лет 
с момента их чеканки. Поступление де-
нариев I—III века вместе с монетами 
других номиналов, согласно А. Кунишу, 
происходило в три этапа: этап I (около 
100 г.), пиковый этап II (около 100 — око-
ло 210 гг., наиболее интенсивно между 
около 160 и около 210 гг.) и этап III (око-
ло 210 — около 310 гг.). Значительную 
волну притока монет в начале правле-
ния Септимия Севера ученый объяснил 
нежеланием варваров принимать моне-
ты после девальвационной денежной 
реформы 194 г. 1 Подобных взглядов на 
эти вопросы придерживался Е. Вело-
вейский [Wielowiejski, 1970, s. 119—146; 
1981, s. 400—410], который, в частности, 
уделял особое внимание вопросу тор-
говли по так называемому Янтарному 

пути. Оба исследователя рассматривали 
вопрос притока римских монет на поль-
ские земли в более широком контексте 
всей Центральной Европы.

Иной взгляд на проблему притока 
римских монет в Центрально- и Восточ-
ноевропейский Барбарикум, в том числе 
его «украинской» и «польской» частей, 
содержится в трудах А. Бурше. Во-пер-
вых, исследователем подчеркивается 
необходимость отдельной трактовки 
разных, прежде всего номинало-хроно-
логических, типов находок римских мо-
нет [Bursche, 2006]. Например, сестер-
ции II—III вв., попали на юго-восточное 
побережье Балтийского моря в качестве 
платы за янтарь [Bursche, 2004, s. 197], 
тогда как ауреусы середины III в., обна-
руженные, в первую очередь, на терри-
тории вельбаркской культуры, связаны 
с политическими событиями [Bursche, 
1996, s. 127]. Во-вторых, согласно 
А. Бурше, приток большинства дена-
риев I—II вв. (датированных временем 
между 64 и 194/195 гг.) на территории, 
занятые пшеворской и вельбаркской 
культурами, несомненно, связан с кон-
тактами военно-политического характе-
ра 2, имевшими место в период между 
Маркоманскими войнами (167—180 гг.) 
и первыми годами правления Септи-
мия Севера (193—211 гг.) [Bursche, 1994, 
s. 472—475; 2004, s. 196—198; 2006, 
s. 222]. Позднейшие денарии поступали 
в виде незначительных партий не позд-
нее середины III в., возможно, в качестве 
примеси к последующим антонинианам 
[Bursche, 2004, s. 201; ср.: Reece, 2008, 
s. 69]. В-третьих, эти монеты в области 
черняховской культуры и на Готланд пос-
тупили вторично [Bursche, 2004, s. 200]. 
Подобных взглядов, основанных на хро-
нологическом анализе находок монет, в 
основном из кладов, но отличающихся 
в некоторых деталях, в настоящее вре-
мя придерживается ряд западноевро-
пейских исследователей. Так, согласно 
Ф. Бергеру, приток наибольшего коли-
чества денариев I—II (III) вв. в районы к 
востоку от рейнского лимеса и к северу 
от дунайского лимеса, в северо-запад-
ную часть нынешней Германии, произо-
шел между правлением Марка Аврелия 
(161—180 гг.) и началом правления Сеп-
тимия Севера [Berger, 1992, s. 157—159; 
2008, s. 105]. Р. Вольтерс указывает на 
правление Антонина Пия (138—161 г.) 
и Марка Аврелия, как начало массово-
го притока динариев на север, который 
окончился в конце правления Коммода 
(180—192 гг.), или вскоре после прихо-

1 Этот вопрос много раз 
был предметом поле-
мики [Bursche, 2004, 
s. 196 (с литературой); 
Lucchelli, 1998, s. 146]; 
и др.).
2 Подробный анализ 
обстоятельств, при 
которых римские мо-
неты попадали в руки 
варваров, представлен 
в работе П. Кейне 
[Kehna, 2008, s. 75—81; 
cм. также: Bursche, 
1996, s. 101—121; 
2004, s. 198]. К во-
енно-политическим 
обстоятельствам 
притока монет принято 
относить контрибуции 
(например, в обмен на 
военную помощь или 
поддержание мира), 
субсидии (например, 
для клиентских госу-
дарств), добыча, выкуп 
за пленных, зарплата 
(ср.: [Кропоткин, 1961, 
с. 24—25; Магомедов, 
2006, с. 46]).
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да к власти Септимия Севера [Wolters, 
1999, s. 385—386]. В противополож-
ность этому Л. Линд, основываясь, глав-
ным образом, на анализе шведских на-
ходок, пришел к выводу, что денарии 
I—III вв. были выплачены варварам из 
римской государственной казны в пе-
риод между 40—60-и гг. III в. [Lind, 1988, 
s. 205—208], однако это утверждение 
было предметом широкой критики 
[Skaare, 1992, s. 26—27; Lucchelli, 1998, 
s. 154—156; Wolters, 1999, s. 388]. Т. Лю-
челли, анализируя находки со всего 
Северо-, Центрально- и Восточноевро-
пейского Барбарикума, обозначает на-
чало притока монет временем от прав-
ления Траяна (98—117 гг.) 3 до Антонина 
Пия, а конец — периодом 194—195 гг. 
или несколько позже [Lucchelli, 1998, 
s. 161—162]. Согласно М. Эрдриху, рим-
ские субсидии германским племенам 
на северо-западной границе Империи 
выплачивались в больших масштабах 
после Маркоманских войн, в правление 
Марка Аврелия вплоть до смерти Ком-
мода, в период правления Пертинакса 
на рубеже 192 и 193 гг., а спорадичес-
ки эта практика возобновлялась вплоть 
до 198 г., пока гражданская война при 
Септимие Севере окончательно не ук-
репила оборону границ [Erdrich, 2001, 
s. 127—128]. Наконец, Р. Рис, на основе 
хронологической структуры некоторых 
кладов из Барбарикума не исключает, 
что денарии I—III вв. в основной своей 
массе поступали до 30-х гг. III в., а, воз-
можно, и позднее [Reece, 2008, s. 70].

Прежде чем перейти к непосредс-
твенному анализу находок, необходимо 
коснуться проблемы так называемого 

длительного обращения римских ди-
нариев в Барбарикуме (полное и много-
аспектное освещение этого вопроса см.: 
[Bursche, 2005, s. 203—205]). Не вдаваясь 
в излишние подробности, на данный мо-
мент видится достаточно бесспорным 
тот факт, что в Центрально- и Восточно-
европейском Барбарикуме денарии I—II 
(III) вв. были в непрерывном использова-
нии вплоть до эпохи Великого переселе-
ния народов (далее — ЭВПН) [Кропоткин, 
1961, c. 19; Bursche, 2005, s. 203—205; 
Мызгин, 2011, c. 133]. Однако, на терри-
тории самой Империи эти монеты вышли 
из обращения уже в первой половине 
III в. (ср.: [Schubert, 1992, s. 267—271]). 
Именно поэтому невозможно напрямую 
сравнивать находки из Барбарикума с 
находками с территории Империи (ср.: 
[Reece, 2003c, s. 295—304; 2008, s. 69—
71]), не принимая во внимание специфи-
ку первой области. Нельзя забывать, что 
большинство римских динариев I—II вв., 
которые в своей массе попали в область 
Барбарикума, скорее всего, до конца II в., 
там использовались значительно дольше 
и, вероятно, по-другому [Bursche, 2008, 
s. 398—408], чем в пределах Империи, 
где в несравнимо большей степени пос-
тупали в обращение младшие монеты, 
которые в результате инфляционных про-
цессов быстро заменяли более старшие 
(ср.: [Schubert, 1992, s. 267—271]). Таким 
образом, хронологическая структура 
собраний, сформированных вторично, в 
результате обращения монет в Барбари-
куме, может быть очень специфичной и 
значительно отличаться от структуры де-
позитов из районов Империи, а любое их 
сходство может ввести в заблуждение.

3 А конкретно — от 
107 г., когда Траян 

издал декрет об 
изъятии из обращения 

денариев выпуска до 
64 г. [Lucchelli, 1998, 

s. 160—161].

рис. 1. Географичес-
кое распределение 

кладов типов А, В, С и 
ВС (номера на карте 
соответствуют номе-

рам в приложении 1): 
а — клады типа А; б — 
клады типа В; в — кла-

ды типа С; г — клады 
типа BC; д — границы 

вельбаркской культуры 
(ступень C1a); е — быв-

шие территории 
пшеворской культуры, 
занятые вельбаркской 

культурой в течении 
римского времени 

(ступени B2/C1); ж — 
границы пшеворской 

культуры (ступень C1a).
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Проведенный А. Дымовским срав-
нительный анализ хронологической 
структуры кладов и дробных находок 
(единичных и коллективных) денариев 
I—II вв. на территории Польши (районах, 
занятых в эпоху римских влияний вель-
баркской и пшеворской культурами) 
[Dymowski, 2013, s. 93—121] 3 показал, 
что обе эти категории находок, с точки 
зрения хронологической структуры, яв-
ляются унифицированными. Для облас-
тей же восточнее подобных исследова-
ний до сих пор еще проведено не было, 
однако сейчас уже можно сказать, что 
клады с территории Украины, России, 
Беларуси и Молдовы (районы, занятые 
в эпоху римских влияний пшеворской, 
вельбаркской и черняховской культура-
ми) имеют схожую польским находкам 
хронологическую структуру (рис. 3) (ср.: 
[Reece, 2003c, s. 299—303]).

В качестве материала для анализа 
хронологической структуры были взя-
ты данные по 37 кладам с территории 
Польши, 25 кладам с территории Укра-
ины, трем кладам с территории России, 
двум с территории Беларуси и одному из 
Молдовы (прил. 1; рис. 1; 2). Во внима-
ние брались депозиты, включавшие не 
менее 50 монет, но имевшие четко оп-
ределяемый состав, с количественным 
распределением по отдельным правите-
лям и членам их семей 4. Содержащиеся 
в кладах подражания монетам в рамках 
анализа не учитывались. Если не считать 
единичных республиканских динариев 
(которые, вероятно, справедливо интер-
претировать как позднейшие включе-
ния), и вторичных дополнений денариев 

III в. [Bursche, 2004, s. 202—204], монеты 
анализируемых депозитов находятся 
в хронологическом диапазоне между 
последними годами правления Нерона 
(64 г.) и началом правления Септимия 
Севера (около 194/195 гг.). Несмотря на 
эти, довольно хорошо определяемые 
временные рамки, хронологическая 
структура анализируемых 68 кладов яв-
ляется различной: от тех, которые по-
казывают значительно более старшую 
структуру, то есть содержащие преиму-
щественно старшие монеты, до тех, в ко-
торых преобладают монеты по времени 
более младшие. Основываясь на поль-
ском материале, А. Дымовский выделил 
5 типов кладов денариев I—II вв., обна-
руженных на территории Польши: A, B, 
C, BC и D [Dymowski, 2013, s. 105—109]. 
Клады с территории Украины, Белорус-
сии, России и Молдовы весьма удачно 
вписываются в эту схему, но с одним ис-
ключением — клад из Винницкой облас-
ти в настоящее время пока еще трудно 
соотнести с конкретным типом.

К типу А относятся немногочислен-
ные для Центрально- и Восточноевро-

рис. 2. Географическое 
распределение кладов 
типа D (номера на 
карте соответствуют 
номерам в Списке 
кладов (приложение 
1)). а — клады типа D; 
б — границы вельбарк-
ской культуры (ступени 
C1b—C3); в — границы 
пшеворской культу-
ры (ступени C1b—C3); 
г — границы черняхов-
ской культуры (ступени 
C1b—C3)

рис. 3. Сравнитель-
ные хронологические 
профили кладов с 
территории Украины и 
Польши

3 Метод состоит в 
равном распределении 
общего количества 
монет конкретного 
императора в кладе на 
каждый год его прав-
ления [Dymowski, 2013, 
s. 99—103]. Например, 
наличие в комплексе 
10 денариев Отона и 
10 денариев Марка Ав-
релия указывает на куда 
большую интенсивность 
поступления монет пер-
вого, на том основании, 
что Отон правил только 
год (то есть, в среднем 
10 денариев в год), а 
Марк Аврелий — 20 лет 
(0,5 денариев в год) 
[Dymowski, 2013, 
s. 97—98].
4 Необходимо помнить, 
что клады часто опре-
делялись на основании 
старых записей, в неко-
торых случаях, сделан-
ных в XIX в., которым не 
всегда можно доверять.
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пейского Барбарикума клады, с млад-
шими монетами не позднее эмиссий 
Адриана (рис. 4), происходящие с поль-
ских земель (областей пшеворской куль-
туры). Клады типа В (рис. 5), включают в 
себя комплексы позднейшей хроноло-
гической структуры с младшими моне-
тами Марка Аврелия согласно А. Бурше 
[Bursche, 1994, s. 471—473, 479]. В отно-
шении кладов из Жулице (Żulicе) и Пше-
водува (Przewodуw) необходимо упомя-
нуть гипотезу Б. Пашкевича, согласно 
которой эти комплексы в первоначаль-
ном своем составе были сформированы 
на территории Империи во время прав-
ления Антонина Пия и в середине II в. 
попали в Барбарикум [Paszkiewicz, 1999, 
s. 108—109; 2005, s. 370—371]. В каждом 
из описанных кладов, происходящих 
с территории пшеворской, вельбарк-
ской и частично черняховской культур, 
не известны монеты позднее Антонина 
Пия, хотя в случае с кладом из Жулице 
(Żulicе) можно предположить, что содер-
жащаяся в нем более младшая монета 
(денарий Луциллы) не принадлежала к 
нему [Paszkiewicz, 2005, s. 369]. Моне-
ты Марка Аврелия и моложе в кладах 
типа В можно так же рассматривать как 
более поздние дополнения (ср.: [Reece, 
2008, s. 67]), аналогичные монетам III в. 
в кладах денариев I—II вв. в Барбари-

куме (сp.: [Bursche, 2004, s. 202—204]). 
Если в клады, обнаруженные на тер-
ритории Польши, добавлялись монеты 
III в., находки которых незначительны в 
этом регионе, то почему бы это не мог-
ло происходить в отношении депозитов, 
датируемых временем до второй поло-
вины II в. денариями Марка Аврелия и 
моложе, которые являются чрезвычайно 
многочисленными во всем ареале Цен-
трально- и Восточноевропейского Бар-
барикума? Тем более, что само депо-
нирование кладов денариев I—II (III) в. 
зачастую происходило гораздо позднее, 
чем датируются самые молодые монеты 
в них (cp.: [Bursche, 2004, s. 200]). В ка-
честве примера «чистого» клада типа B, 
без примесей младших монет, можно 
назвать клад из деревни Вышковце над 
Иплом (Vyškovce nad Ipl’om) в Словакии 
[Kaczanowski, Margos, 2002, s. 460—
471] 5. Он также является крупнейшим 
из известных комплексов такого типа в 
области Центральноевропейского Бар-
барикума. С другой стороны, нельзя и 
полностью исключить того, что, по край-
ней мере, какая-то часть кладов типа В 
в Барбарикуме была сформирована в 
эпоху Марка Аврелия в связи с Марко-
манскими войнами. Не стоит также  за-
бывать и о том, что (почти?) все клады 
типа В, обнаруженные на польских и ук-
раинских землях, имеют в своем составе 
монеты Марка Аврелия. Денарии этого 
правителя содержатся в депозитах с ана-
логичной хронологической структурой 
и в других частях Барбарикума (напри-
мер, клады из села Клук (Kluk) [Militký, 
2013, s. 177—181] в Чехии, Швепнитц 
(Schwepnitz) [FMRD, IX, 1035] в Саксонии, 
Йевер (Jever) [FMRD, VII, 3019] и Ноеха-
уз / Осте (Neuhaus/Oste) [FMRD, VII, 8019] 
в Нижней Саксонии). Если внимательно 
посмотреть на состав кладов из Лыщи-
цы, Кошкива (Korzkiew), Пачультовице 
(Paczółtowice), Седлимова (Siedlimowo) 
и Сопота (Sopot), то станет очевидным, 
что по своей хронологической структуре 
они несколько моложе чем другие, бо-
лее «ранние» клады типа B (Доротово 
(Dorotowo), Ленгово (Łęgowo), Пшево-
дув (Przewodуw), Пшендзель (Przędzel), 
Жулице (Żulicе), Старые Валки I, Старые 
Валки II (Старі Валки). Правда, это так-
же можно объяснить вторичными при-
месями младших монет в уже ранее 
сформированные во время Антонина 
Пия клады; однако необходимо отме-
тить, что хронологическая структура 
«позднейших» кладов типа В из Кошки-
ва (Korzkiew), Седлимова (Siedlimowo) и 

рис. 4. Хронологический профиль клада типа А; Гостынин (Gostynin)

рис. 5. Хронологичес-
кие профили некото-

рых кладов типа B

5 В состав этого ком-
плекса был включен 

один денарий Марка 
Аврелия, чье присутс-

твие в кладе сомни-
тельно.
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Сопота (Sopot) во многом подобна кла-
дам с территории теперешней Венгрии: 
Надудвар (Nádudvar), Залахосуфалу 2 
(Zalahosszufalu 2), Мочолад (Mocsolád), 
связанные с правлением Марка Авре-
лия и Маркоманскими войнами [Farkas, 
Torbágyi, 2008, s. 257—258].

Обращаясь к кладам типа С (рис. 6), 
содержащие клады позднейшей хроно-
логической структуры с ранними моне-
тами Септимия Севера согласно А. Бур-
ше [Bursche, 1994, s. 471—473, 480], 
мы будем солидарны с тезисом К. Мит-
ковой-Шуберт [Mitkowa-Szubert, 1989, 
s. 57—58; cp.: Reece, 2008, s. 64—65], 
высказанный относительно кладов из 
Нетулиско Мале (Nietulisko Małe), что 
подобные комплексы являются сокро-
вищами первоначального состава, сфор-
мированными на территории Империи 
при Септимии Севере, с той только поп-
равкой, что не в последние, а в первые 
годы правления этого императора (cp.: 
[Bursche, 2004, s. 198]). Монеты более 
поздние, вместе с подражаниями, яв-
ляются уже вторичными включениями, 
сделанными, вероятно, на территории 
Барбарикума. Некоторые комплексы 
типа В (в основном «ранние»: Доротово 
(Dorotowo), Ленгово (Łęgowo), Пшево-
дув (Przewodуw), Пшендзель (Przędzel), 
Жулице (Żuliсe)) и типа С (в основном 
Нетулиско Мале I, Нетулиско Мале II 
(Nielulisko Małe) и Джевич Новы (Drzewicz 
Nowy) демонстрируют исключительно 
высокую степень сходства в хронологи-
ческой структуре. Даже более того, объ-
ективно говоря, ненамного большую, 
чем ожидалось в исследованиях Р. Риса 
на тему так называемых нормальных 
кладов, в которых рассматривалась хро-
нологическая структура единовременно 
сформированных комплексов [Reece, 
2003b, s. 283—288]. Это означает, что мы 
имеем дело с двумя источниками рим-
ских денег чрезвычайно аналогичной 
структуры: один гипотетически датиру-
ется концом 50-х гг. II в., а второй — пер-
вой половиной 90-х гг. II в. В этой связи 
вполне логично предположить, что эти-
ми источниками были выплаты, совер-
шаемые провинциальной (наддунайс-
кой?) римской администрацией, которая 
получала деньги, в первую очередь, из 
местных налоговых сборов, и, таким 
образом, они в значительной степени 
соответствовали структуре обращения 
монет на данной территории в данный 
период (cp.: [Reece, 2003a, s. 168—169; 
2008, s. 61—62]). Касаясь причин прито-
ка монет, осевших в депозитах типа С, 

то можно предположить, что это были 
выплаты из императорской казны в об-
мен на поддержание мира на дунайской 
границе после гражданской войны в Им-
перии, провозглашенного в 193—197 гг. 
[Bursche, 2004, s. 198]. Это могло бы объ-
яснить, почему варвары не нападали 
на слабо защищенные участки Лимеса, 
где еще несколько лет назад, во время 
Маркоманских войн, имели место тяже-
лые бои. Выплаты варварам позволили 
Септимию Северу использовать дунай-
скую армию в борьбе с соперниками за 
власть в Империи [Ciołek, 2009, s. 159].

Клады типа ВС относительно редки 
(рис. 7). Эти комплексы, с точки зрения 
хронологической структуры, имеют схо-
жие черты кладов типа B и C. На осно-
ве польских материалов, А. Дымовс-
кий предположил, что эти клады были 
сформированы вторично, на террито-
рии Барбарикума, на основе собраний 
типов В и С, в результате смешивания 
в одинаковых пропорциях компонен-
тов из собраний двух типов [Dymowski, 
2013, s. 107—108]. Учитывая находки с 
территории Украины, в частности, тер-
риториальное распределение кладов, 
этот тезис должен быть проверен. На 
наш взгляд, клады типа ВС (Лукищинa, 
Осса-Рывалдзик (Ossa-Rywałdzik), Хме-
люв Пясковы (Chmielуw Piaskowy) сле-

Рис. 6. Хронологические профили некоторых кладов типа С

рис. 7. Хронологичес-
кие профили некото-
рых кладов типа ВС
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дует скорее интерпретировать как 
первичные собрания, пришедшие с 
территории Империи во время прав-
ления Коммода, или в начале правле-
ния Септимия Севера. Тем не менее, 
гипотезу о возможном формирова-
нии собраний типа ВС в результате 
вторичного смешивания компонен-
тов В и С на сегодняшний день также 
не стоит отвергать.

Многочисленные клады типа D 
(рис. 8), включают в себя собра-
ния позднейшей хронологической 
структуры с младшими монетами 
Септимия Севера согласно А. Бурше 
[Bursche, 1994, s. 471—473, 481, 483]. 
Это депозиты возникшие, вероятно, 
вследствие «состаривания» собраний 
типа С (возможно, и ВС), или же они 
были вторично сформированы на ос-
нове «устаревших» монет, находив-
шихся в Барбарикуме вне сокровищ. 
В результате длительного использо-
вания денариев I—II вв., вплоть до 
ЭВПН, часть из них подверглась пол-
ному износу 6. Как и следовало ожи-
дать, наибольшему износу подвер-
гались, в основном, старые монеты, 
эмиссий I — начала II вв. Необходимо 
помнить, что в период чеканки монет 
Септимия Севера, денарии Веспаси-
ана и старше уже были в обращении 
на протяжении более чем столетия, в 
результате чего степень их потертости 
уже была значительной. Таким об-
разом, депозиты были сформирова-
ны с небольшим количеством монет 
династии Флавиев, а затем Нервы, 
Траяна и Адриана. На основании хро-
нологической структуры этих кладов 
можно попытаться определить раз-
ницу во времени их депонирования. 
Например, можно предположить, 
что клад из Герложа (Gierłoż), кото-
рый включал в себя целый ряд монет 
Веспасиана и Траяна, выпал раньше, 

чем клад из Сварычува (Swaryczуw), ли-
шенный монет Траяна и только с одной 
монетой Веспасиана. Поздняя дата кла-
дов типа D подтверждается тем фактом, 
что в трех кладах, относящихся к типу D 
(Борочицы (Борочиче) 7, Чутово (Чуто-
ве) 8 и Домбровно (Dąbrоwno) 9) из 68 
анализируемых включали в себя вещи 
позднеримского времени или ЭВПН 10. 
Собрания типа D — это клады, которые 
Р. Рис описывает как перспективные 
(forward-looking) (то есть их хроноло-
гическая структура указывает на более 
позднюю датировку, чем указывала бы 
старшая монета) с младшими монетами 
Септимия Севера и, вероятно, нормаль-
ные депозиты (хронологическая структу-
ра указывает на датировку в рамках пе-
риода правления императора, которым 
была отчеканена позднейшая монета) 
с младшими монетами Александра Се-
вера. Всё это вполне применимо и для 
территории Центрально- и Восточноев-
ропейского Барбарикума [Reece, 2008, 
s. 69—70]. Подразумевая хронологичес-
кую структуру клада как целостности, 
Р. Рис предполагает, что основа подоб-
ных депозитов создавалась в Империи 
[Reece, 2008, s. 64—65]. Следовательно, 
довольно просто сделать вывод, что это 
произошло во время правления преем-
ников Септимия Севера — такие собра-
ния могли покинуть пределы Империи 
в 30-е гг. III в., а, возможно, и позже 
[Reece, 2008, s. 71]. Однако эта гипоте-
за не объясняет, почему среди много-
численных кладов типа D нет денариев, 
отчеканенных после 194/195 гг., или их 
так мало. В собраниях, сформированных 
на территории Империи во время прав-
ления преемников Септимия Севера, их 
младших монет должно было бы быть 
на порядок больше [Schubert, 1992, 
s. 262—267]. Р. Рис, как правило, не до-
пускает формирование кладов денариев 
I—II (III) вв. на территории Барбарикума. 
Соглашаясь с ним по существу, следует 
тем не менее отметить о возможности 
изменения хронологической структуры 
исходных собраний из-за постепенного 
износа монет, в первую очередь, бо-
лее старших. Это вполне напоминает 
модификацию кладов более младши-
ми монетами на территории Империи, 
с тем только условием, что количество 
таких монет не могло быть большим, 
чем количество минимальных дополне-
ний денариев III в. (cp.: [Bursche, 2004, 
s. 198—204]), которые на территории 
Барбарикума достигли остаточного ко-
личества.

рис. 8. Хронологические 
профили некоторых кла-

дов типа D

6 Проблема износа римских 
динариев в Барбарикуме 

стоит несколько в стороне от 
предмета настоящей статьи, 

однако мы рассматрива-
ем возможность того, что 
некоторые из варварских 

подражаний римским дена-
риям I—II в. были созданы с 

целью их использования для 
сохранения изношенных ори-

гинальных монет. Учитывая 
отсутствие крупномасштаб-

ного притока новых римских 
денариев в конце II в., 

которые могли бы заменить 
«в обращении» изношен-

ные монеты, не исключено, 
что варвары «продлевали» 

полностью изношенные 
монеты, производя чеканку 
сделанными на территории 
Барбарикума штемпелями.
7 В состав клада входил оп-

равленный в рамку с ушком 
золотой медальон (multiplum 

весом 9,5 солидов) Иовиана 
364 г. выпуска [Mitkowa-

Szubert, 1999, s. 145—146].
8 В состав клада входили же-
лезное стержневое кресало 
с ушком для подвешивания 

типа ІА по А. Коковскому 
(«пшеворского» типа), кре-

мень, фрагменты железной 
цепи и глиняное бикони-

ческое пряслице [Бейдин, 
Мызгин, 2010, с. 48].

9 В состав клада входила 
золотая гривна, датируемая, 

вероятно, временем ЭВПН 
[Kaczanowski, Margos, 2002, 

s. 42—47; Bursche, 2004, 
s. 203].

10 Ряд других сокровищ 
денариев I—II (III) в. с 

территории Центрально- и 
Восточноевропейского 

Барбарикума включал в себя 
поздние римские монеты 
IV в., и другие артефакты, 

относящиеся к поздней фазе 
римского времени или ЭВПН 

(см., напр.: [Bursche, 2004, 
s. 202—203; Мызгин, 2011, 

с. 130—138; Шапошник, 2010, 
с. 147—148]). К сожалению, 

для большинства из этих 
кладов мы не имеем точных 

данных о хронологической 
структуре денариев I—II вв.
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Для полноты следует добавить, что 
альтернативным объяснением появле-
ния в области современной Украины, 
Польши, России, Беларуси и Молдовы 
кладов типов В, С, ВС и D, являются ре-
зультаты сравнения хронологической 
структуры кладов этого же времени с 
кладами с территории Империи. В част-
ности, как видно из исследований Г. Шу-
берта [Schubert, 1992, s. 260—278; cp.: 
Reece, 2008, s. 68—71], если некоторые 
клады имели явную «архаичную» струк-
туру (früher Vermögen — «ранняя собс-
твенность»), то другие были сформиро-
ваны в течение длительного времени 
(gespart Gelder — «сэкономленные де-
ньги»), а в третьих четко преоблада-
ют последние эмиссии (verborgene 
Geldbeträge — «скрытые выплаты»). В 
этом случае, собрания типа B следует 
отнести к «ранней собственности», ко-
торые могли поступить из Империи во 
времена Марка Аврелия (на что указы-
вают младшие монеты в кладах), или 
даже позже. Собрания типа С, особенно 
с единичными денариями III в., можно 
так же интерпретировать как «раннюю 
собственность», но сформированную в 
III в. Однако, при подобной интерпре-
тации трудно объяснить такую боль-
шую однородность в хронологической 
структуре некоторых собраний типов В и 
С. Хотя это может быть связано с одной 
большой выплатой или серией выплат 
из большого запаса денег, имеющего ха-
рактер «ранней собственности». Что ин-
тересно, в исследуемых областях трудно 
найти клад денариев I—II в., который 
можно было бы интерпретировать как 
«скрытую выплату», то есть собрание, 
которое можно истолковать как часть 
выплат из центральной Императорской 
казны, непосредственно с монетного 
двора.

Ключевым для дальнейшего рас-
смотрения является анализ территори-
ального распределения кладов типов А, 
В, С, ВС и D. В этом отношении считаем 
необходимым обратиться к современ-
ным представлениям о территории фор-
мирования культур, с которыми связано 
широкое распространение денариев 
I—II вв. на территории Центрально- и 
Восточноевропейского Барбарикума.

Пшеворская культура сложилась 
на территории Польши в результате 
адаптации местного населения к мо-
делям латенской (кельтской) культуры 
[Andrzejowski, 2010, р. 60]. На раннем 
этапе своего существования — в позднее 
предримское время (ступени А1—А3) — 

территория культуры включала в себя 
центральную, нижнюю и частично верх-
нюю Силезию, Великопольшу, Куявию, а 
также частично центральную Польшу — 
часть Мазовии, Подлясья, Люблинского 
региона и Малопольши. На ступени А3 
пшеворские поселения укореняются в 
верхних течениях Южного Буга и Днес-
тра [Andrzejowski, 2010, р. 61; fig. 1—3]. 
В раннеримский период (ступени B1—B2) 
территория распространения пшевор-
ских памятников значительно расши-
ряется: от Нижней Силезии, северной 
Великопольши, Куявии, северной Мазо-
вии и западного Подлясья до Люблинс-
кого региона и восточной Малопольши 
[Andrzejowski, 2010, р. 70; fig. 9]. С нача-
лом позднеримского периода (В2/С1—
С1а) связаны большие сдвиги на терри-
тории пшеворской культуры, вызванные 
продвижением носителей вельбаркской 
культуры. В частности, происходит пере-
селение части населения на юг (терри-
тория восточной Словакии, северо-вос-
точной Венгрии и северной Румынии), а 
на ступени С2 происходит значительное 
расширение культуры на юго-запад и на 
восток, в область современной северо-
западной части Украины [Andrzejowski, 
2010, р. 77, 78; fig. 19, 20]. В поздне-
римское время в культуре происходят 
значительные изменения в материаль-
ном комплексе и погребальном обря-
де [Andrzejowski, 2010, р. 81]. Наиболее 
поздние комплексы культуры относятся 
уже к эпохе Великого переселения наро-
дов (ступени D1) и датируются временем 
не позднее первой половины — сере-
дины V в. н. э., а сама территория рас-
пространения памятников ограничива-
ется областями центральной Польши 
[Andrzejowski, 2010, р. 91—92; fig. 34].

Возникновение вельбаркской куль-
туры связывается с переселением в пер-
вой половине I в. н. э. из Скандинавии на 
территорию оксывской культуры готских 
племен [Kokowski, 2010, р. 111—112]. 
Выделяются две фазы существования 
культуры: любовицкая (В1—В2) и цецель-
ская (С1—С2 — D) [Kokowski, 2010, р. 113]. 
На раннем этапе территория культуры 
занимала территорию Поморья (кроме 
его западной части), области на восток 
от нижней Вислы, а также северо-за-
падную Великопольшу [Kokowski, 2010, 
р. 114; Karte 1, 2]. В первой половине 
II в., то есть в конце фазы В2/С1 — в на-
чале С1а, начинается экспансия вель-
баркского населения на юго-восток, в 
том числе на территорию, занимаемую 
пшеворской культурой [Kokowski, 2010, 



�0 OIUM * 2014 * 4

Мызгин К.В., Дымовский А. Приток римских денариев I—II вв. ...

р. 115; Karte 3]. В течении фазы С2 тер-
ритория культуры охватывала на севере 
области восточной Мазовии и Подлясья, 
на западе — среднего течения Вислы, 
на юге — уходила за Вепш и на востоке 
распространялась на территории запад-
ного Полесья и Волыни [Kokowski, 2010, 
р. 117; Karte 4]. На финальной фазе 
культуры (С3—D1) ее восточные области 
сокращаются за счет распространения 
здесь памятников черняховской культу-
ры. Наиболее поздние комплексы да-
тируются периодом D1 [Kokowski, 2010, 
р. 117; Karte 5].

По справедливому замечанию 
А.В. Мастыковой, М.М. Казанского, чер-
няховская культура представляла собой 
готскую федерацию германских и негер-
манских племен [Казанский, Мастыко-
ва, 1998, c. 102]. Генетически, памятники 
этой культуры вязаны с пшеворской и, 
прежде всего, вельбаркской культурой. 
Согласно Б.В. Магомедову, на ее началь-
ном этапе (30—70-е гг. III в., фаза C1b), 
территория культуры охватывала Запад-
ную и Центральную Украину и террито-
рию Молдовы [Магомедов, 2001, c. 139; 
рис. 88]. В стабилизационную фазу куль-
туры (270—330-е гг., фаза С2 — начало 
С3) территория культуры расширяется 
за счет освоения междуречья Прута и 
Сирета, Мунтении и Северо-Западного 
Приченоморья [Магомедов, 2001, c. 140, 
141; рис. 89]. В 330—375-е гг. («эра Гер-
манариха», фаза С3) продолжает осваи-
ваться Мунтения, частично Трансильва-
ния, культура проникает и развивается 
в область Днепровского лесосотепного 
Левобережья, где на севере доходит до 
Десны и Сейма, на востоке — Северско-
го Донца, а также развивается в области 
Нижнего течения Днепра [Магомедов, 
2001, c. 143; рис. 90]. Угасание культу-
ры относят уже к гуннскому времени, а 
именно — к концу IV — началу V в., или 
фазе D1 [Магомедов, 2001, c. 146—147; 
рис. 91].

Таким образом, развитие всех трех 
культур непосредственно связано с пе-
редвижением различных групп германс-
кого населения. Отражением этих собы-
тий также являются находки денариев 
I—II вв.

Уже исследования Р. Риса показа-
ли, что клады денариев на территории 
бывшего СССР (в основном, Украины) 
характеризует более молодая хроноло-
гическая структура, чем клады, располо-
женные западнее [Reece, 2003c, s. 303] 
(ср.: рис. 5). Проанализируем причины 
такого положения дел.

Начало притока римских денари-
ев I—II в. на территорию Центрально-
европейского Барбарикума следует да-
тировать временем не ранее правления 
Траяна (98—117 гг.). Среди находок на 
этой территории, как и среди находок 
на территории Восточноевропейского 
Барбарикума, заметно скромна доля де-
нариев Домициана, которые, обладая 
немного более высокими стандартами 
веса и пробы, чем более старшие и млад-
шие монеты, в значительной степени вы-
падали из обращения во II в. [Lind, 1993, 
s. 139]. Возможно, эмиссии Домициана 
также изъяты из обращения в результате 
осуждения памяти (Damnatio memoriae) 
императора после его смерти в 96 г. 
[Dymowski, 2011, s. 78, 105]. Кроме того, 
среди польских и украинских находок нет 
послеавгустовских денариев до 64 г. н. э., 
изъятых из обращения в Империи указом 
Траяна 107 г. [cp.: Lucchelli, 1999, s. 160—
161]. Это является косвенным, но очень 
убедительным доказательством для да-
тировки притока большей части денариев 
I—II в. временем до II в. Среди дробных 
находок (единичных и коллективных), в 
первую очередь, может быть, даже ис-
ключительно для области пшеворской 
культуры, можно выделить группу дена-
риев Траяна, которая не имеет аналогов в 
кладах [Dymowski, 2013, s. 111]. Доволь-
но очевидной кажется связь этих монет 
с Дакийскими войнами (101—106 гг.), 
проходившими в правление Траяна в об-
ластях, находящихся вблизи от районов, 
занятых пшеворской культурой [Kunisz, 
1969, s. 62—63; Romanowski, 2010, s. 38; 
Dymowski, 2013, s. 112]. Небольшая вол-
на притока денариев на территорию 
пшеворской культуры произошла, пред-
положительно, в последние годы правле-
ния Адриана (117—138 гг.) или в начале 
правления Антонина Пия (138—161 гг.), 
что определяется немногочисленными 
и не значительными по количеству кла-
дами типа А, с младшими монетами Ад-
риана [Dymowski, 2013, s. 105, 112; cp.: 
Kunisz, 1969, s. 28, 62]. Начало крупномас-
штабного притока денариев I—II вв. свя-
зано с кладами типа B. Скорее всего, он 
датируется второй половиной правления 
Антонина Пия (138—161 гг.) или первыми 
годами правления Марка Аврелия (161—
180 гг.) (cp.: [Lucchelli, 1998, s. 161—162; 
Wolters, 1999, s. 385—386]). Возможно, 
эти деньги проникали в Барбарикум не-
прерывно или в несколько этапов в пери-
од правления этих двух правителей. Это 
была первая волна денег, которые широ-
ко распространились на территории пше-
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ворской и, вероятно, в заметно меньшей 
степени, вельбаркской и минимально — 
черняховской культуры. Открытие кладов 
типа ВС с младшими монетами Коммода 
показывают, что римские денарии I—
II вв. проникали в исследуемые области 
также, скорее всего, с низкой интенсив-
ностью, во время правления Коммода 
(180—192 гг.). Накопление волн притоков 
денариев I—II вв., обозначенное клада-
ми типа С и в меньшей степени кладами 
типа ВС с младшими монетами Септимия 
Севера, произошло в начале правле-
ния Септимия Севера (193—211 гг.) (cp.: 
[Berger, 1992, s. 157—159; 2008, s. 105; 
Bursche, 1996, s. 96; 2004, s. 196—199; 
Lucchelli, 1998, s. 161—162; Dymowski, 
2013, s. 113]).

Клады типа А, как отмечалось выше, 
имеют место только на территориях, за-
нятых в период римских влияний пше-
ворской культурой. Клады типа В, С и 
ВС сосредоточены в районах, занятых 
пшеворской и вельбаркской культура-
ми фазы C1b эпохи римских влияний (до 
начала III в.). Крайне небольшое коли-
чество кладов типа В, С и ВС отмечено 
на территории черняховской культуры; 
находки не создают выразительных 
скоплений (рис. 1). Напротив, террито-
риальное распределение кладов типа D 
(рис. 2) четко вписывается в область рас-
пространения пшеворской, вельбарк-
ской и черняховской культур на этапе 
C1b—C3 (III — 2-я половина IV в.). Таким 
образом, клады с первичным составом 
(A, B, C, ВС) встречены почти исключи-
тельно на территориях пшеворской и 
вельбаркской культур, а клады с моди-
фицированным составом длительного 
накопления (клады типа D) на террито-
рии Барбарикума преобладают в облас-
ти черняховской культуры.

На наш взгляд, эти данные, в сочета-
нии с археологическим материалом, по-
казывают, что римские денарии I—II вв. 
поступили из Империи в область пше-
ворской культуры между правлениями 
Траяна и Септимия Севера и на террито-
рию вельбаркской культуры между прав-
лениями Антонина Пия (или Марка Авре-
лия) и Септимия Севера. Часть этих денег 
проникла на территорию пшеворской и 
вельбаркской культур до конца фазы C1a. 
Немногочисленные собрания типа B, C 
и ВС, обнаруженные на территории чер-
няховской культуры, можно интерпрети-
ровать как оставшуюся без изменений 
«родовую собственность», принесенную 
готами с территории вельбаркской куль-
туры. Собрания типа D являлись вторично 

сформированными кладами на основе 
оставшейся в «обращении» части монет 
собраний первичного формирования 
типа С, в результате их многолетнего ис-
пользования на территории Барбарикума 
(скорее всего, с фазы C1b до фазы D, а мо-
жет и позже) для территории как пшевор-
ской и вельбаркской, так и черняховской 
культуры, где денарии I—II вв. пришли 
вместе с готами с территории вельбарк-
ской культуры. В частности, по современ-
ным представлениям, именно вельбарк-
ской культуре принадлежит решающая 
роль на начальном этапе формирования 
черняховской культуры, а именно — про-
никновение части ее населения в Под-
нестровье и Молдову в первой половине 
III в. (ступени С1а, C1b) [Магомедов, 2001, 
c. 115—116; Щукин, 2005, c. 103—108; 
Шаров, 2011, c. 321—340].

Таким образом, помимо характерно-
го вещевого комплекса, с вельбаркским 
населением связано и массовое распро-
странение на территории Восточной Ев-
ропы римских денариев I—II вв. В целях 
проверки этой гипотезы, необходима 
тщательная обработка дробных (единич-
ных и коллективных) находок денариев 
I—II вв. в области черняховской культу-
ры на основе стандартов, применяемых 
в современных научных исследованиях, 
а затем — изучение их хронологической 
структуры. Скорее всего, структура дроб-
ных находок с территории черняховской 
культуры будет соответствовать структу-
ре кладов типа D. Возможно также, что 
денарии I—II вв. поступали на терри-
тории черняховской культуры также и 
в III в., совместно с монетами III в., по-
видимому, из юго-западных областей. 
Определенным свидетельством тому 
может быть клад из Винницкой области. 
Эта поздняя волна денариев может быть 
также хорошо прослежена и в дробных 
находках.

В любом случае, результаты сравне-
ния кладов из Центрально- и Восточно-
европейского Барбарикума не только 
еще раз обращают внимание на важ-
ную проблему времени и источников 
поступлений римских монет I—II вв. 
в варварскую среду, но и затрагивают 
весьма дискуссионный вопрос генезиса 
черняховской культуры. Очевидным ос-
тается одно — римские монеты (как их 
дробные находки, так и клады) являют-
ся прямым отображением тех сложных 
культурных и исторических процессов, 
которые имели место в Барбарикуме в 
римское время и в эпоху Великого пере-
селения народов.
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Приложение 1. список кла-
дов римских монет i—ii вв., 
оБнаруЖенных на территории 

центрально- и восточноевро-
пейскоГо БарБарикума

польша

1. блотница стшелецкая (Błotnica Strzelec-
ka) [Kunisz, 1973, s. 14—15; Kaczanowski, Margos, 
2002, s. 17; Ciołek, 2008, s. 23—25].

2. Вилькув (Wilków) [Kunisz, 1973, s. 126—127; 
1985, s. 241—245; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 343—346].

3. Вроцлав (Wrocław) [Kunisz, 1973, s. 131—
132; Ciołek, 2008, s. 293—295].

4. Герлож (Gierłoż) [Kunisz, 1973, s. 32; Ciołek, 
2007, s. 63—66].

5. Голюб-Добжинь (Golub-Dobrzyń) [Kunisz, 
1973, s. 34—35; Ciołek, 2007, s. 67—82].

6. Гостынин (Gostynin) [Kunisz, 1973, s. 36; 
Kubiak, 1979, s. 44—45].

7. Джевич Новы (Drzewicz Nowy) [Kunisz, 
1973, s. 27—28; Krzyżanowska, 1976; Kubiak, 1979, 
s. 29—43].

8. Дзедзице (Dziedzice) [Kunisz, 1973, s. 28; 
Ciołek, 2008, s. 60—61].

9. Домбровно (Dąbrowno) [Kunisz, 1973, 
s. 24—26; 1985, s. 49—56; Kaczanowski, Margos, 
2002, s. 42—47].

10. Доротово (Dorotowo) [Kunisz, 1973, s. 27; 
Ciołek, 2007, s. 36—38].

11. ежмановице II (Jerzmanowice II) [Dymows-
ki, 2007, s. 63—68; 2011, s. 203—209].

12. Жулице (Żulice) [Kunisz, 1985, s. 259—260; 
Kaczanowski, Margos, 2002, s. 366—374, Paszkiewicz, 
2005, s. 369—373].

13. Збуйна (Zbójna) [Kunisz, 1973, s. 136; Ku-
biak, 1979, s. 77—78; Romanowski, 2008, s. 150—
152].

14. ивно (Iwno) [Kunisz, 1973, s. 42—43].
15. кошкев (Korzkiew) [Kunisz, 1973, s. 53; 

1985, s. 89—93; Kaczanowski, Margos, 2002, s. 105— 
108].

16. Ленгово (Łęgowo) [Kunisz, 1973, s. 61—
62].

17. Лёнд (Ląd) [Kunisz, 1973, s. 60—61].
18. Лив (Liw) [Kunisz, 1973, s. 61; Kubiak, 1979, 

s. 49—50; Romanowski, 2008, s. 60—69].
19. Мальковице (Malkowice) [Kunisz, 1973, 

s. 64—65; 1985, s. 113—117; Kaczanowski, Margos, 
2002, s. 138—141].

20. Нетулиско Мале I (Nietulisko Małe I) [Ku-
nisz, 1973, s. 71—72; 1985, s. 126—148; Mitkowa-
Szubert, 1989; Kaczanowski, Margos, 2002, s. 147—
203; Biborski, Bodzek, Kaczanowski, 2004, s. 49—
59].

21. Нетулиско Мале II (Nietulisko Małe II) 
[Kunisz, 1973, s. 72—73; 1985, s. 49—56; 148—149; 
Mitkowa-Szubert, 1989; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 203—220].

22. Осса-рывалдзик (Ossa-Rywałdzik) [Kunisz, 
1973, s. 79; Ciołek, 2007, s. 139—150].

23. Пачултовице (Paczółtowice) [Kunisz, 1973, 
s. 81; 1985, s. 159—160; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 233—237].

24. Подзамче (Podzamcze) [Kunisz, 1973, s. 64; 
Kubiak, 1979, s. 59—60; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 136—137; Romanowski, 2008, s. 100—106; 2009, 
s. 225—230].

25. Пшеводув (Przewodów) [Kunisz, 1973, 
s. 90; 1985, s. 174—178; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 253—256].

26. Пшендзель (Przędzel) [Kunisz, 1973, s. 91—
92; 1985, s. 179—181; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 256—257].

27. реско (Resko) [Kunisz, 1973, s. 96; Ciołek, 
2007, s. 200—206].

28. романув (Romanów) [Kunisz, 1973, s. 98; 
1985, s. 185—188; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 268—281].

29. рущизна (Ruszczyzna) [Kunisz, 1973, s. 99; 
1985, s. 191—194; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 284—288].

30. сварычув (Swaryczów) [Kunisz, 1973, 
s. 110—111; 1985, s. 211—214; Kaczanowski, 
Margos, 2002, s. 312—315].

31. седлимово (Siedlimowo) [Kunisz, 1973, 
s. 102—103].

32. скорбачув (Skorbaczów) [Kunisz, 1973, 
s. 104; 1985, s. 201—204; Kaczanowski, Margos, 
2002, s. 298—300].

33. слохы Аннопольске (Słochy Annopolskie) 
[не опубликован].

34. сопот (Sopot) [Kunisz, 1973, s. 106—107; 
Ciołek, 2007, s. 222—227].

35. токары (Tokary) [Kunisz, 1973, s. 114—115; 
1985, s. 219—233; Kaczanowski, Margos, 2002, 
s. 322—330].

36. Хмелюв Пясковы (Chmielów Piaskowy) 
[Kunisz, 1973, s. 22—24; 1985, s. 37—45; Kacza-
nowski, Margos, 2002, s. 27—34].

37. Щитно (Szczytno) [Kunisz, 1973, s. 112; 
Nowakowski, 2001, s. 107].

украина
38. Антоновка (Антонівка) [Кропоткин, 

2000, c. 61, № 1169].
39. борочицы (борочиче) [Mitkowa-Szubert, 

1999, s. 137—150].
40. борыня (бориня) [Кропоткин, 2000, c. 54, 

№ 347].
41. Винницкая область (Вінницька область) 

[Кузьменко, 2006, c. 6—10].
42. Глинск I (Глинськ І) [Магомедов, Кароева, 

1988, c. 82—86; Шилин, 2003, c. 58—65].
43. Збуж (Збуж) [Кропоткин, 2000, c. 60, 

№ 839].
44. колантаев (колантаїв) [Кропоткин, 2000, 

c. 27, № 1800].
45. Липовец (Липовець) [Кропоткин, 2000, 

c. 24, № 1738].
46. Лукищина (Лукищина) [Глущенко, 1989, 

c. 19—52].
47. Лучицы (Лучиці) [Кропоткин, 2000, c. 59, 

№ 676].
48. Мазепинцы (Мазепинці) [Кропоткин, 

1961, c. 60, № 496].
49. Новоалександровка (Новоолександрівка) 

[Брайчевський, 1959, c. 132, № 124].
50. Новоград-Волынский (Новоград-Волинсь-

кий) [Кропоткин, 1961, c. 55, № 382].
51. Переорки (Переорки) [Кропоткин, 1961, 

c. 51, № 295].
52. рогинцы (рогинці) [Кропоткин, 1961, c. 78, 

№ 955].
53. рубче (рубче) [Кропоткин, 2000, c. 57—58, 

№ 317].
54. сарники (Горные) (сарники (Горні)) [Кро-

поткин, 1961, c. 76, № 914].
55. (Старая) Романовка ( (Стара) Романівка) 

[Кропоткин, 2000, c. 26, № 1775].
56. старые Валки I (старі Валки І) [Кодац-

кий, Мызгин, 2014].
57. старые Валки II (старі Валки ІІ) [Кодац-

кий, Мызгин, 2014].
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58. турия (турія) [Кропоткин, 1961, c. 89, 
№ 1271].

59. Ульяновка (Улянівка) [Храбан, 1959, 
c. 255].

60. Харьковская область (Харківська об-
ласть) [не опубликован].

61. черница (черниця) [Кропоткин, 2000, 
c. 60—61, № 868a (393)].

62. чутово (чутове) [Бейдин, Мызгин, 2010, 
c. 44—64].

россия
63. белгород [Глушенко, 1989, c. 68—74].

64. Прямицыно [Радюш, 2008, c. 143].
65. севенки [Радюш, 2008, c. 142].

Беларусь
66. Лыщицы (Лышчыцы) [Сидорович, 2009, 

c. 44—45].
67. Малеч (Малеч) [Сидорович, 2012, c. 29—

35].

молдова
68. бендеры (Bender; Tighina) [Popa, Ciobanu, 

2003, р. 67].
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Приложение 2. распределение кладов римских монет i—ii вв., оБнаруЖенных 
на территории центрально- и восточноевропейскоГо БарБарикума по типам

Тип Характеристика типа Клады

А Клады с монетами не позднее эмиссий 
Адриана

Польша: Гостынин, Слохы Аннопольске

В Клады с монетами не позднее эмиссий 
Марка Аврелия 

Польша: Доротово, Жулице, Кошкив, Ленгово, Пачультовице, 
Пшеводув, Пшеплзель, Седлимово, Сопот;
Украина: Старые Валки I, Старые Валки II

С Клады с младшими монетами не позднее 
ранних выпусков Септимия Севера

Польша: Блотница Стшелецкая, Джевич Новы, Ивно, Нетулиско 
Мале I, Нетулиско Мале II, Реско;
Украина: Антоновка, Колантаев

В/С Схожие черты с кладами типов B и C. 
Младшие монеты не позднее эмиссий 
Коммода и ранних монет Септимия Севера

Польша: Дзедзице, Осса-Рывалдзик, Хмелюв Пясковы;
беларусь: Лыщицы;
Украина: Лукищинa

D Клады с младшими монетами Септимия 
Севера. Возникли в результате
«состаривания» кладов типа С 
(и, возможно, ВС), или вторично 
сформированы на основе «устаревших» 
монет, находившихся вне сокровищ.

Польша: Вилькув, Вроцлав, Герлож, Голюб-Добжинь, Домбровно, 
Ежмановице II, Збуйна, Лёнд, Лив, Мальковице, Подзамче, Романув, 
Рущизна, Скорбачув, Сварычув, Токары, Щитно;
Украина: Борочицы, Борыня, Черница, Чутово, Глинск I, окрестности 
Харькова, Липовец, Лучица, Мазепинцы, Новоалександровка, 
Новоград-Волынский, Переорки, Рогинцы, Рубче, Сарники, 
Романовка, Турия, Ульяновка, Збуж;
россия: Белгород, Прямицыно, Севенки
беларусь: Малеч;
Молдова: Бендеры.
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K.w. Myzgin, a. dymowski

inflow of roMan denarii 
froM the 1st—2nd c. to 

the territories of the 
chernyaKhiv culture in the 
liGht of the chronoloGical 
structure and territorial 

distriBution of coin hoards
The article raises the problem of the influx 

of Roman denarii in the I—II c. AD to the terri-
tory of Chernyakhiv Culture. The article focuses 
on the analysis of chronological structure of de-
narii hoards. Complexes found on the territory 
of Chernyakhiv Culture fit well into the typology 
of denarii hoards of the I—II c. developed by 
A. Dymowski (hoards of A, B, C, BC and D types). If 
A type hoards occur only on the territory of Prze-
worsk Culture, then a small amount of complexes 
of type B, C and BC marks the territory of Chernya-
khiv Culture. Spatial distribution of D type hoards 
clearly fits into the area of distribution in Prze-
worsk, Wielbark and Cherniakhiv Cultures on the 
stage C1b—C3, dominating in the area of the latter. 
Given the chronology of Cherniakhiv Culture that 
fact may indicate that, in addition to the typical 
items of the complex, mass distribution in Eastern 
Europe of Roman denarii I—II c. is associated with 
Wielbark population.

K e y w o r d s: Roman denarii, Chernyakhiv 
Culture, Central European Barbaricum.
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ліпна кераміка Вельбарських типіВ  
В черняхіВській культурі

стаття присвячена аналізу різних типів 
ліпної кераміки вельбарської традиції в чер-
няхівській культурі.

к л ю ч о в і  с л о в а: черняхівська культу-
ра, вельбарська культура, ліпна кераміка.

Черняхівська культура — одне з най-
складніших поліетнічних утворень дру-
гої чверті І тис. н. е. на території Півден-
но-Східної Європи. Але, не зважаючи на 
прийняття тези щодо наявності різних ет-
нічних груп у складі черняхівської культу-
ри, не вирішеним залишається питання 
щодо кількості та співвідношення її при-
шлого і субстратного населення. Одним 
із основних етнічних маркерів, разом із 
домобудуванням та поховальним обря-
дом, є ліпна кераміка. Ліпна кераміка 
північно-західної традиції в черняхівсь-
кій культурі може бути розділена на два 
основні компоненти: вельбарський та 
пшеворський. У цій роботі розглянуто 
кераміку вельбарського походження.

Типологія кераміки вельбарських ти-
пів базується на роботі Р. Волонгевича 
[Wołagiewicz, 1993], в основі котрої ле-
жить дослідження Р. Шиндлера [Schind-
ler, 1940]. Матеріали з території Украї-
ни використані в роботі Р. Волонгевича, 
були знайомі польському досліднику, в 
основному, за публікаціями, ілюстрації 
в яких не завжди були належної якості. 
В наш час, коли були републіковані ма-
теріали таких важливих для вивчення 
ліпної кераміки пам’яток, як Косанове 
[Petrauskas, 2003], Компанійці [Некрасо-
ва, 2006], Будешти [Vornic, 2006], Ружи-
чанка [Гопкало, 2012], Чернелів-Руський 
[Ґерета, 2013] є змога з більшою точністю 
підійти до типологізації ліпної кераміки 
північно-західної традиції в черняхівсь-
кій культурі.

В основі типології кераміки вель-
барських типів покладено схему Шинд-
лера—Волонгевича, доповнена й уточне-
на автором. В статті, крім типологічного 
аналізу, подається територія поширення 
певних форм та їх датування.

Для визначення хронологічної по-
зиції комплексів із ліпною керамікою 
в роботі використано: періодизацію 
черняхівської культури Є.Л. Гороховсь-
кого [Гороховский, 1988а] і періоди-
зацію черняхівської культури Серед-
нього Подніпров’я О.В. Петраускаса 
та Р.Г. Шишкіна [Петраускас, Шишкин, 
2010]. Крім фаз черняхівської культури, 
виділених Є.Л. Гороховським, слідуючи 
за логікою хронологічних конструкцій 
М.Б. Щукіна [Щукин, 1979], вважається 
доцільним виділити перехідну фазу: фі-
нал Бережанської — початок Косанівсь-
кої фази (ступінь С2/С3, синхронна етапу 
С2b за О.В. Шаровим, характеризується 
речами, котрі починають побутувати 
зі ступеня С2 і отримують типологічний 
розвиток в наступний час [Шаров, 2009, 
c. 37]). Ружичанська фаза синхронізуєть-
ся iз ступенем С1b та відрізком ступеня С2 
[Гороховский, 1988а, c. 43]. Бережанська 
фаза синхронізується із пізнім відрізком 
С2, Косанівська — із ступенем С3, Мас-
лівська — із пізнім відрізком С3 — почат-
ком D1, Журавська — зі ступенем D1 [Го-
роховский, 1988а, c. 43—45]. Існування 
речей в декількох фазах та їх взаємопе-
рекриття можна пояснити трьома етапа-
ми побутування речі: поява, період най-
більшого поширення та період виходу із 
побутування [Щукин, 1979, c. 31].

Для періодизації могильників Дума-
нов, Рижевка, Компанійці використову-
ються розробки автора 1. Для Косанова і 
Гаврилівки — О.В. Петраускаса [Petrauskas, 

1 За браком місця дані 
щодо періодизації цих 

могильників не під-
тверджено ілюстратив-

ним матеріалом.
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2003]. Використовуються класифікаційні 
розробки інвентарю в похованнях захід-
ної орієнтації О.В. Петраускаса [Петраус-
кас, 2009]. Також в роботі для класифікації 
фібул приймаються схеми О. Альмгрена, 
А.К. Амброза, Є.Л. Гороховського, А. Ко-
ковського, О.В. Петраускаса [Almgren, 
1897; Амброз, 1966; Гороховский, 1988а; 
Kokowski, 1995, s. 13—15; Петраускас, 2010; 
Петраускас, Синица, 2010], класифікації 
Р. Мадиди-Легутко та Є.Л. Гороховського 
для пряжок [Madyda-Legutko, 1987; Горо-
ховський, 1988б, c. 286—346], З. Томас та 
Р.Г. Шишкіна для рогових гребенів [Tomas, 
1960; Шишкин, 1999], Д.Б. Шелова для 
амфорного посуду [Шелов, 1978], О.В. Гоп-
кало — для намиста та підвісок [Гопкало, 
2008], В. Ворника і Л. Чобану для ойнохой 
[Vornic, Ciobanu, 2005], О.В. Петраускаса 
для гончарних глеків, Б.В. Магомедова та 
С.В. Діденка для античних глечиків [Петра-
ускас, 2008; Магомедов, Диденко, 2009а].

Група І. Тип ІА. Морфологія. Горщи-
ки групи ІА за класифікацією Р. Волон-
гевича, так звані кумпфи, або «ельбські 
горщики» — найбільш поширений тип 
ліпних горщиків черняхівської культури, 
що мають північно-західне походження. 
За моїми підрахунками вони присутні в 
матеріалах 25 могильників і 86 поселень. 
Це груболіпні, овоїдної форми посудини 
із загнутими до середини вінцями, з не-
виділеною (згладженою) придонною час-
тиною та поверхнею під вінцем. В глині 
таких горщиків, зазвичай, присутні круп-
нозернисті домішки жорстви. Профілю-
вання корпуса, як правило, несиметричне. 
Тулуб може бути хропуватим (навмисно 
ошершавленим), іноді орнаментованим 
вертикальними пальцьовими розчесами 
чи нігтьовими вдавленнями [Wołagiewicz, 
1993, s. 12], або не мати оздоблення вза-
галі. Р. Волонгевич запропонував розріз-
няти дані посудини за розмірами: від 12 
до 30 см — це, власне, горщики типу ІА, 
посудини від 6 до до11 см відносяться до 
кубків (групи ІА/а), а нижче 6 см — до ча-
рок (група ХІІ) [Wołagiewicz, 1993, s. 12].

Нині більшість дослідників чер-
няхівської культури відносить горщики 
із загнутими до середини вінцями до 
типу ІА за Р. Волонгевичем. Хоча, деякі 
автори, котрі у своїх роботах торкались 
питання типологізації горщиків із загну-
тими до середини вінцями, фіксували 
певну різнорідність цих посудин [Ники-
тина, 1966, c. 78—80; Кухаренко, 1980, 
c. 31; Козак, 1992, c. 90; Wołagiewicz, 
1993, s. 54—55]. При детальному аналізі, 
проведеному автором даної статті, було 
виявлено ряд ознак, котрі не дозволяють 

розглядати всі горщики із загнутими він-
цями в рамках єдиного типу. Цими ди-
ференціюючими ознаками є: відношен-
ня максимального діаметра до висоти, 
наявність / відсутність плеча, ступінь на-
хилу плеча посудини, місце розташуван-
ня максимального діаметра по відно-
шенню до висоти. В результаті аналізу, 
нами були виділені нові типи посудин, 
пшеворського походження [Милашевсь-
кий, 2014б].

Таким чином, до горщиків типу ІА 
відносяться приземисті посудини із роз-
ташуванням максимального діаметра 
посередині висоти, із співвідношенням 
діаметра вінця до діаметра дна близь-
ким до 1 та плавним профілюванням ту-
луба (рис. 1, 1—11).

Хронологія. Горщики цього типу відомі 
комплексах бережанської фази — Ромаш-
ки / п. 43, Рижевка / п. 2, Міхелешень / 
п. 10, 26, 44, Романківці / п. 47, Токи / п. 7.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології: В комплексі Ромаш-
ки / п. 43 була знайдена біовальна пряжка 
типу Ромашки—Птуя за Є.Л. Гороховсь-
ким. Рижевка / п. 2 належить до першої 
фази функціонування могильника, що ха-
рактеризується таким речовим складом: 
фібули типу Гороховський / А та Б1, тон-
корамчастими пряжками Гороховський / 
А, гончарними вазами групи Волонгевич / 
VII. Міхелешень / п. 10, 26, 44 належать 
до першої фази розвитку могильника і 
датовані кінцем ІІІ — початком ІV ст. н. е. 
[Şovan, 2009, s. 185—189]. Міхелешень / 
п. 26 містило гребінь Шишкін / ІІІ/А/11. 
Гребінь такого типу також знайдено в 
комплексі Петриківці / п. 3 разом із фі-
булою Гороховський / Б1б [Магомедов, 
2001, рис. 68, 5]. Романківці / п. 47 — в 
комплексі знайдено фрагмент пряжки 
Мадида / G1. Такі вироби в пшеворській 
та вельбарській культурах функціонують зі 
ступеня В2 до раннього етапу пізньорим-
ського часу [Madyda-Legutko, 1986, s. 46]. 
У комплексі Токи / п. 7 знайдено фрагмент 
гончарної миски, близької до типу І за ма-
теріалами Чернелево-Руського могильни-
ка — найранішого типу гончарних мисок 
на пам’ятці [Тиліщак, 2014, c. 118].

Фінал бережанської — початок ко-
санівської фази: Башмачка (пн) / п. 1, Бі-
леньке / п. 210.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. До складу комплек-
су Башмачка (пн) / п. 1 входять: горло та 
ніжка амфори Шелов / F, гончарна миска з 
двома валиками на шийці та підпрямокут-
ним перетином вінець, фрагмент денця 
гончарної посудини на кільцевому під-
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доні. Аналогічна гончарна миска (із таким 
самим перетином вінця) знайдена в похо-
ванні Данчени / п. 67 разом із орнамен-
тованими фібулами Гороховський / Б2б. 
Датований цей комплекс 4 фазою роз-
витку могильника [Шаров, 1992, c. 189], 

що може бути синхронізована з відрізком 
фази С3. На той час вказує також горщик 
із кільцевим піддоном [Петраускас А., 
Петраускас О., 2008, c. 73]. Проте миски із 
двома валиками, хоч і з іншим перетином 
вінець, існують ще із ступеня С2 (Завадів-

рис. 1. Типи горщиків: 
1—11 — ІА; 12—16 — 

ІВ, 17, 18 — ІВ/а (1, 
12, 13 — вельбарська 

культура; 2—11, 
14—18 — черняхівська 

культура)
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ка / п. 5). Таким чином, датування Баш-
мачка (пн) / п. 1 можливе в рамках першої 
половини IV ст. н. е. В комплексі Біленьке / 
п. 210 присутні фібули Гороховский / Б1б, 
пряжка з потовщеною передньою части-
ною рамки Гороховський / В, гончарний 
глек, аналогічний глеку з комплексу Коса-
нове / п. 21-1961 (друга фаза розвитку мо-
гильника) [Petrauskas, 2003, S. 295]. Варто, 
відмітити, що гребені, аналогічні виробу з 
Біленького / п. 210, з’являються в матеріа-
лах Масломенчскої группы, починаючи із 
ступеня С2 [Kokowski, 1995, s. 47—48].

косанівська фаза. Гаврилівка / п. 67, 68, 
Данчени / п. 356, Завадівка / п. 2, Бугаївка / 
п. 45, Будешти / п. 66, Дерев’яна / п. 29, За-
ячівка / п. 4, Компанійці / п. 23, 59, 115, 171, 
Косанове / п. 21-1961, Романківці / п. 18.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. У комплексах цієї 
фази є такі хроноіндикатори, як глечик 
античного виробництва типу Гаврилівка 
за Магомедовим / Діденком, гребінь з 
трикутною спинкою, масивна гранчаста 

пряжка типу Завадівка 2—Компанійці, 
фібули типу Гороховський / Б2, гребені з 
високою та трапецієвидною спинкою.

Маслівська фаза. Бирлад—Валя 
Сяке / п. 387, 48.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Комплекси харак-
теризуються таким речовим складом: 
фібула Гороховський / Б3е, гребінь Шиш-
кін / ІІІ/7/С, ойнохоя Ворник—Чобану / А 
[Vornic, Ciobanu, 2005], шумова підвіс-
ка-кулон з кістки у вигляді півмісяця 
[Opreanu, 1995, p. 231—232, 252].

Територія поширення. Горщики цьо-
го типу поширенні практично на всій те-
риторії черняхівської, культури (карта 1), 
меншою мірою, в її західних регіонах. 
Особливі зони концентрації фіксуються 
вздовж течій Дніпра та Дністра. Звертає 
на себе увагу наявність горщиків із загну-
тими до середини вінцями в матеріалах 
пам’яток київської культури вздовж течії р. 
Сейм, що може бути пояснене контактами 
черняхівського та київського населення.

карта 1. Поширення 
типів ІА—IG. Тут і до 
карт 2—4: номери 
пам’яток див. у додат-
ку 2
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Тип ІВ. Морфологія. За способом 
обробки зовнішньої поверхні, відсут-
ністю чіткого профілювання та складом 
глиняного тіста близькі до горщиків із 
загнутими до середини вінцями. Висота 
даних посудин від 15—16 до 36 см, діа-
метр вінець — від 15 до 32 см. Горщики 
цього типу мають виділене, майже вер-
тикально розташоване вінце та плече, 
максимальний діаметр знаходиться у 
верхній частині висоти [Wołangiewicz, 
1993, s. 12]. Р. Волангевичем дані горщи-
ки розділені на 2 підтипи — приземисті 
(заввишки) 15—17 см із широким вінцем 
та високі (понад 23—24 см) із вузьким 
вінцем. За черняхівськими матеріала-
ми можна виділити два варіанти: високі 
горщики І В цього типу (рис. 1, 12—16) та 
приземисті типу (ІВ/а) (рис. 1, 17—18).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території Польщі 
горщики із вертикальними вінцями 
з’являються на ступені В1, масово існу-
ють на ступенях В2 та В2/С1 та зникають 
на ступені D1 [Wołangiewicz, 1993, s. 83]. 
У вельбарській культурі території Украї-
ни дані горщики датуються від кінця 
ІІ ст. н. е. (Хрінники, житло 32) [Козак та 
ін., 2004, c. 107] до середини IV ст. н. е. 
[Козак та ін., 2004, табл. 2].

Горщики типу ІВ в матеріалах чер-
няхівської культури відомі комплексах 
наступних фаз.

косанівська фаза: Гаврилівка / п. 73, 
Компанійці / п. 117, Косанове / п. 6-1963.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. До складу комплек-
су Компанійці / п. 117 входять: закрита 
біконічна миска з валиком в районі ший-
ки — такі посудини зустрічаються в комп-
лексах з гранчастими пряжками, що дату-
ються початком ступеня С3 [Петраускас А., 
Петраускас О., 2008, c. 69] фібулами типу 
Гороховский / Б2б, орнаментованими гре-
бенями з високою спинкою могильника 
Компанійці / п. 1, 122, 71 [Некрасова, 2006, 
рис. 57, 74, 68] пряжкою з потовщеною 
передньою частиною рамки з Косанове / 
п. 14-1961 [Petrauskas, 2003, Abb. 39]. На 
думку А.М. Обломського, всі поховання 
північно-західної традиції з Компанійців 
можна датувати другою—третьою чвертю 
IV ст. н. е. [Обломський, 1999, c. 79]. Коса-
нове / п. 6-1963 датовано другою фазою 
функціонування могильника, котра може 
бути синхронізована з третьою фазою чер-
няхівської культури за Є.Л. Гороховським 
[Petrauskas, 2003, S. 265]. Гаврилівка / п. 73 
належить до першої фази функціонування 
могильника, котра синхронна другій фазі 
розвитку могильника Косанове. Таким чи-

ном, дата існування горщиків із прямими 
вінцями в черняхівській культурі визна-
чається в межах IV ст. н. е.

Горщики типу ІВ/а в черняхівській 
культурі відомі в наступних фазах.

Бережанська фаза: Рижевка / п. 17. 
Косанівська фаза: Компанійці / п. 128.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Рижевка / п. 17 на-
лежить до першої фази функціонування 
могильника. Компанійці / п. 117 містить 
фрагмент пряжки з потовщеним перед-
нім краєм рамки.

Територія поширення. Горщики 
цього типу зустрічаються лише у межи-
річчі Дніпра та Дністра. Присутні, в ос-
новному, в матеріалах поселень

Тип ІС. Морфологія. За способом об-
робки зовнішньої поверхні, відсутністю 
чіткого профілювання та складом глиня-
ного тіста (рис. 2, 1—11) близькі до гор-
щиків попередніх типів. Відмінною озна-
кою є виділене, відхилене назовні вінце 
та розташування максимального діамет-
ра приблизно посередині висоти. Висота 
посудин від 16 до 30 см, діаметр — 15—
25 см. Р. Волангевич виділяє два варіанта 
горщиків цього типу — струнких (із висо-
тою понад 23 см) та приземистих (нижче 
23 см). Приземисті горщики є винятковою 
формою і представлені в черняхівській 
культурі лише одним екземпляром.

Черняхівські екземпляри горщиків ти-
пу ІС відрізняються від вельбарських знач-
ною стрункістю пропорцій та ступенем 
розвитку вінець. Вірогідно, в даному ви-
падку має місце вплив гончарних форм на 
виробництво ліпного посуду. Окремо варто 
виділити горщики із поховань Косанове / 
п. 6-1961, 59-1962, котрі відрізняються від 
інших посудин цього типу наявністю у вер-
хній третині висоти яскраво вираженого 
плеча та добре розвинутих вінець [Петра-
ускас А., Петраускас О., 2008, c. 59]. Ці гор-
щики, судячи із морфології та місця похо-
вальних комплексів, у яких вони присутні 
в горизонтальній стратиграфії могильника, 
дозволяють розглядати їх як більш пізнє 
явище, в порівнянні із горщиками перших 
двох типів ІА та ІВ [Petrauskas, 2003, S. 27—
258] та розглядати їх у якості наслідувань 
гончарним формам. Найбільш архаїчний 
вигляд має посудина із комплексу Ком-
панійці / п. 7 (рис. 2, 9). Вона має плавне 
профілілювання тулуба, слабо розвинені 
вінця та комбіновану (підлощену і хропо-
вату) поверхню, що зближує її з горщиками 
власне вельбарської культури.

Хронологія. У матеріалах вель-
барської культури території України да-
туються так само, як і горщики перших 
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двох типів. У вельбарській культурі Поль-
щі дані горщики присутні, в основному, 
на ступені В2/С1. Більш пізнім хроноло-
гічним показником даної форми посу-
дин є її зменшення до висоти 10—13 см 
[Wołangiewicz, 1993, s. 12, 13].

Горщики типу ІС в матеріалах чер-
няхівської культури відомі комплексах 
наступних фаз: косанівська — Косанове / 
п. 1, 5, 6-1961, 59-1962, Гаврилівка / п. 73, 
97, Дерев’яна / п. 29, Данчени / п. 361; 
Маслівська — Черкаси—Центр / п. 44.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Комплекси могиль-
ника Косанове належать до третьої фази 
функціонування могильника [Petrauskas, 
2003, S. 266]. Гаврилівка / п. 73, 97 нале-
жать до першої та другої фаз функціо-
нування могильника, котрі можуть бути 
синхронізовані зі ступенем С3 [Petrauskas, 
2003, S. 291—293]. Дерев’яна / п. 29 міс-
тило в комплексі фібулу Гороховський / 
Б2б та сердолікові намистини Гопкало / 
тип 1, група 2 [Гопкало, 2008, c. 74] і та-

рис. 2. Типи горщиків: 
1—12 — ІС, 12—
18 — ID (1, 12 — вель-
барська культура; 
2—11, 13—18 — чер-
няхівська культура)
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кож може бути датоване Косанівською 
фазою. Так само датується Данчени / 
п. 361 [Шаров, 1992, табл. ІІІ; ІХ]. Черка-
си—Центр / п. 44 містило пряжку п’ятого 
типу за класифікацією О.В. Петраускаса 
[Petrauskas, 2003] із потовщеною перед-
ньою частиною рамки та язичком, знач-
но виступаючим за її передній край.

Територія поширення. Ці посуди-
ни достатньо типові для вельбарських 
матеріалів території України: Хрінники 
[Козак та ін., 2004, c. 97], Городок [Ко-
зак та ін., 1999, рис. 38], Линів [Козак та 
ін., 1999, c. 62], Боратин [Козак, 1992, 
рис. 42, 4; 44, 2, 3], Загаї ІІ [Козак, 1992, 
рис. 47, 6, 12]. У матеріалах черняхівсь-
кої культури поширені, в основному, в 
межиріччі Дніпра та Дністра (карта 1). 
Зрідка зустрічаються на Лівобережжі 
Дніпра (Компанійці, Успенка).

Тип ID. Морфологія. Приземисті по-
судини із широким вінцем, з S-подібним 
профілем та діаметром вінця не менше 
від висоти посудини (рис. 2, 12—18).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території України існу-
ють протягом всього часу функціонуван-
ня культури. В матеріалах вельбарської 
культури території Польщі дані посуди-
ни датовані, переважно, ступіню В2/С1, 
але існують і до ступіні D1 [Wołangiewicz, 
1993, s. 86]. Горщики типу ІD в матеріа-
лах черняхівської культури відомі ком-
плексах наступних фаз: косанівська — 
Гаврилівка / п. 32, Косанове / п. 4-1961; 
Маслівська — Журавка Ольшанська / 
п. 48, Косанове / п. 6-1961.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Гаврилівка / п. 32 — 
належить до першої фази функціонування 
пам’ятки [Petrauskas, 2003, S. 291]. Косано-
ве / п. 4-1961 відноситься до третьої фази 
функціонування могильника. Косанове / 
п. 6-1961, враховуючи наявність у комп-
лексі горщика із розвинутим вінцями та 
виділеним плечем типу ІС, також може 
бути віднесеним до третьої фази могиль-
ника, що може відповідає ступеням С3 та D1 
[Petrauskas, 2003, S. 267]. Цим же часом за 
набором гончарної кераміки (закрита мис-
ка з пружком в районі шийки та відкрита 
миска з уступом на плечі, котрі побутують 
в комплексах цього могильника разом з 
двопластинчастими фібулами та мисками 
із пролощеними овалами по ребру) мож-
на датувати і Журавку Ольшанську / п. 48.

Територія поширення. Посудини 
цього типу зустрічаються в матеріалах 
вельбарських пам’яток України: Гунька 
[Хавлюк, 1988, рис. 2, 3], Хрінники [Козак 
та ін., 2004, рис. 33, 4; 34, 1], Боратин-

1 [Козак, 1986, рис. 4, 15; 5, 2], Загаї 2 
[Козак, 1992, рис. 49, 6], Линів [Козак, 
1994, рис. 29, 2; 30, 6]. В матеріалах чер-
няхівської культури також зустрічаються, 
в основному на поселеннях, в межиріччі 
Дніпра та Дністра (карта 1). На захід від 
Дністра присутні в матеріалах могильни-
ків Бирлад—Валя Сяке та Данчени.

Посудини типу ІЕ. Морфологія. Цей 
тип посудин групи І був виділений А. Ко-
ковським на матеріалах масломенчської 
групи. Це невеликі за розмірами посу-
дини із гострим профілюванням тулуба 
та різко відігнутими вінцями [Kokowski, 
1995, s. 17]. Максимальний діаметр по-
середині, або у верхній третині висоти.

Хронологія. Горщики типу ІЕ в ма-
теріалах черняхівської культури відомі 
комплексах косанівської фази — Ком-
панійці / п. 28, 31, Черкаси—Центр / 
п. 55, можливо, Соснова / п. 427.

Територія поширення. В черняхівсь-
кій культурі дані посудини присутні в 
комплексах: Компанійці / п. 28, 31, Черка-
си—Центр / п. 55 (рис. 3, 4—6, 8). Посуди-
на із схожими характеристиками присутня 
також серед матеріалів північно-західного 
походження пам’яток верхнього Подоння 
(рис. 3, 7) [Обломский, 2013, рис. 23, 5]. 
Горщики даного типу відсутні в матеріалах 
вельбарської культури території України, 
проте, зустрічаються на території Польщі, 
зокрема в матеріалах могильника Прущ 
Гданський / п. 217 (рис. 2, 1) та Гродек 
над Бугом / п. 89, де датовані ступенем С1 
[Kokowski, 1997, S. 672, 703]. Більш ранні 
екземпляри посудин даного типу зустріча-
ються в матеріалах пшеворської культури, 
зокрема, в комплексах Нєданово / п. 190, 
230 [Ziemlińska-Odojowa, 1999, taf. LII, 1; 
LXVII, 4], котрі датуються ступенями В1 та 
В2. Саме із пшеворською культурою мож-
на пов’язувати походження цих посудин.

Посудини типу ІG. В окремий новий 
тип слід виділити горщики із загнутими, 
чи злегка відігнутими вінцями з макси-
мальним розширенням у нижній третині 
(рис. 3, 9—14).

Хронологія. В матеріалах вельбарсь-
кої культури території Польщі за матеріа-
лами комплексу Веклице / п. 118, де міс-
тились фібула з багатогранним перетином 
та фібула типу Альмгрен / 178 датовані 
ступенями C1b — C2b [Natuniewicz-Sekuła, 
Оkulicz-Kozaryn, 2011, tabl. 1]. Горщики 
типу ІG в матеріалах черняхівської куль-
тури відомі в комплексах наступних фаз: 
косанівська — Будешти / п. 313, Міхеле-
шень / п. 306. Маслівська — Данчени / 
п. 136, 363 [Шаров, 1992, табл. ІІІ]. Жу-
равська — Финтенеле Риц / п. 8.
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рис. 3. Групи посудин: 1—8 — ІЕ; 9—14 — IG; 15—18 — ІІ; 
19, 20 —ІІІ (1 — масломенчська група; 2, 3, 9, 15, 19 — вель-
барська культура; 4—6, 8, 10—14, 16—18 — черняхівська куль-
тура; 7 — Верхнє Подоння; 16 — любошицька культура)
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Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Комплекси Ко-
санівської фази містять фібули типу 
Гороховський / Б2б. Данчени / п. 136, 
363 відносяться до фінальної фази функ-
ціонування могильника [Шаров, 1992, 
табл. ІІІ]. В комплексі Міхелешень / п. 306 
містились парні фібули типу Гороховсь-
кий / Б2б. Також, від середини IV ст. н. е. 
датовано комплекси із керамікою північ-
но-західних типів могильника Будешть 
[Vornic, 2006, s. 241]. Финтенеле Риц / п. 8 
мiстило гребінь типу Томас / ІІІ з високою 
голівкою та широкими плечиками.

Територія поширення. Поширені на 
території черняхівської культури виключ-
но на захід від Дністра (карта 1).

Посудини групи ІІ. Приземисті гор-
щики із двома «вухами» у верхній тре-
тині висоти, широким вінцем, овоїдним 
тулубом. Висота посудин становить від 
15 до 34 см. За способом обробки зов-
нішньої поверхні та складом керамічно-
го тіста на матеріалах вельбарської куль-
тури території Польщі виділяються два 
типи даних посудин: із хроповатим тулу-
бом і крупнозернистими домішками, та 
із загладженою, лискованою поверхнею 
і дрібнозернистими домішками.

Хронологія. Дані посудини в похо-
вальних комплексах вельбарської куль-
тури території Польщі датуються, пере-
важно, ступіню В2/С1 [Каспарова, Щукин, 
1979, c. 163; Wołangiewicz, 1993, s. 89]. 
Посудини групи ІІ в матеріалах чер-
няхівської культури відомі в бережансь-
кій фазі: Рижевка / п. 3.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Рижевка / п. 3 від-
носиться до першої фази функціонуван-
ня могильника.

Територія поширення. В черняхівсь-
кій культурі дані посудини нечисленні. 
Окрім Рижевки ще одна посудина ві-
дома в культурному шарі Лепесівсько-
го поселення (рис. 3, 17, 18). Посудини 
черняхівської культури дещо відрізня-
ються від вельбарських форм даного 
типу більш яскраво вираженим ребром 
посередині висоти та нижчим розташу-
ванням ручок, що зближує їх із кераміч-
ними формами любошицької культури 
[Domański, 1979, ryc. 6, m]. Невелика 
кількість ліпних двовухих глечиків може 
бути пояснена тим, що дана форма по-
судин стала прототипом для гончарних 
форм, котрі поширені в матеріалах чер-
няхівської культури значно ширше [Кас-
парова, Щукин, 1979, c. 163—164].

В черняхівській культурі, зокрема, се-
ред матеріалів городища Олександрівка 

та могильника Ранжеве, є посудини із схо-
жими морфологічними особливостями, 
котрі пов’язуються нами із сарматським 
етнічним компонентом [Магомедов, 1987, 
рис. 7, 2; Сымонович, 1979а, рис. 10, 8]. 
Вони відрізняються від посудин північно-
західного походження більшою стрункістю 
пропорцій, наявністю придонної закраїни 
та розташуванням максимального діамет-
ра у нижній третині висоти. Також, на це 
вказує кріплення ручки до краю вінець по-
судин. Для керамічних форм південного 
походження, як правило, кріплення знахо-
диться нижче вінець та мають кільцевий 
валик. Такі посудини, походять, зокрема, з 
Боспорського городища Тарпанчі [Дашев-
ская, 1991, рис. 24, 10]. Походження таких 
керамічних форм можна пов’язувати із 
колом карпо-дакійських старожитностей 
[Căpitanu, 1975, fig. 5, 1—2].

Посудини групи ІІІ. До цієї групи по-
судин належать керамічні форми із різ-
ними морфологічними характеристиками 
[Wołangiewicz, 1993, s. 13]. Об’єднуючим 
фактором є наявність орнаменту у вигляді 
комбінацій пролощених та хроповатих 
ліній [Wołangiewicz, 1987, ryc. 2]. З чер-
няхівською культурою можна пов’язати 
лише одну ліпну посудину (рис. 3, 19) з 
розвідок В.К. Гончарова з Ягнятина, котра 
пов’язується не з поселенням, а з могиль-
ником [Гончаров, 1949, c. 240; Сымоно-
вич, 1973, c. 25—26]. Дана посудина за 
морфологічними особливостями близька 
до ваз групи IVB. Також Ю.В. Кухаренко 
повідомляє про наявність посудин з таким 
способом обробки і в матеріалах Журавки 
[Кухаренко, 1980, c. 35]. Даний прийом до-
статньо широко використовували і для де-
корування гончарних посудин черняхівсь-
кої культури [Росохацкий, 1991, рис. 51].

З території України відома ще одна 
ліпна посудина з подібним способом ор-
наментації зовнішньої поверхні — з похо-
вання біля Пересипок [Кухаренко, 1970]. 
Довгий час спірним залишалось питання 
культурної атрибуції цього комплексу. 
М.Б. Щукін в ряді робіт дотримувався 
думки про приналежність цього похован-
ня до пам’яток вельбарської культури і 
об’єднував в одну групу із кремаціями 
Добруджі та кургані біля с. Мокра [Щу-
кин, 2002, c. 202—203; 2005, c. 104—107]. 
А.М. Обломський та Р.В. Терпиловський 
притримувались думки про приналеж-
ність даної пам’ятки до групи пам’яток 
типу Хар’ївка — особливого варіанту зару-
бинецької культури, що сформувався під 
сильним пшеворським та ясторфським 
впливом [Обломский, Терпиловский, 1994, 
c. 162]. Останні дослідження, в тому числі 



OIUM * 2014 * 4 10�

Милашевський О.С. Ліпна кераміка вельбарських типів в черняхівській культурі

й знахідки аналогічних (посудині з Пере-
сипок) керамічних форм підтверджують 
правомочність гіпотези А.М. Обломського 
та Р.В. Терпиловського [Терпиловский, Би-
линская, 2010, с. 107—109; рис. 1].

Фрагменти посудин із таким спосо-
бом обробки зовнішньої поверхні при-
сутні в матеріалах поселенських пам’яток 
вельбарської культури України — Ромош 
[Крушельницька, Оприск, 1975, рис. 2, 
10] та Боратин [Козак, 1991, рис. 46, 6] та 
не мають чіткої хронологічної позиції.

В матеріалах вельбарської культури 
території Польщі дані посудини існують на 
ступінях В2/С1 [Wołangiewicz, 1993, s. 92].

Посудини групи IV. Вази. Це при-
земисті, округлобокі посудини з роз-
хиленими вінцями. Як правило, вони 
старанно виконані, із загладженою, або 
комбінованою поверхнею. Це столовий 
посуд із якісною обробкою поверхні та 
різноманітним декоруванням, що є від-
мінною ознакою від посудин групи І.

До категорії ваз нами були віднесені 
посудини зі співвідношенням висоти до 
максимального діаметра від 0,4 до 0,8 
[Авраменко, 2011, c. 53]. За коефіцієнтом 
пропорцій ці посудини займають про-
міжне місце між горщиками та мисками. 
Висота цих керамічних форм може коли-
ватись від 14/15 до 33 см, найбільший 
діаметр — від 14 до 27 см. Посудини із 
цими ж морфологічними характеристи-
ками, але висотою менше 14 см відно-
сяться до мисок групи XVI [Wołangiewicz, 
1993, s. 13].

За Р. Волонгевичем дані вази поділя-
ються на три типи: А — посудини із трьох-
складовою будовою профілювання тулуба 
(з виділеною шийкою). На наш погляд, 
доцільно виділити в рамках даного типу 
два варіанта посудин — високі — 12 cм і 
вище — IVA (рис. 4, 1—4) та низькі IVA/а — 
нижче 8 см (рис. 4, 5—7). Посудини варіан-
ту IVA присутні в комплексах Петриківці / 
п. 2, Раковець / п. 22 та в культурному шарі 
поселення Башмачка. Керамічна форма із 
схожими характеристиками наявна в ком-
плексі Чернелів-Руський / п. 265. Проте, по-
судина із Чернелево-Русського могильника 
дещо відрізняється від виробів цього типу 
вельбарської культури наявністю добре ви-
раженої придонної закраїни, що зближує 
її з посудинами типу G1 пшеворської куль-
тури за класифікацією М. Стасяк [Тиліщак, 
2011, c. 113]. Хоча, варто зазначити, що 
посуд цього типу пшеворської культури ха-
рактеризуються більшою приземкуватістю 
(максимальний діаметр значно більше ви-
соти) [Stasiak, 1994, ryc. 58, a]. Прояви таких 
пшеворських рис як придонна закраїна на 

ліпній кераміці вельбарських зразків, відомі 
й на інших типах посудин, зокрема на гор-
щиках типу ІА [Рафалович, 1986, табл. ХХІІІ, 
10]. Інвентар даного комплексу (набір віс-
тер, пряжки типу «омега», гончарна миска 
типу Коковський / В 1) дозволяє говорити 
про центральноєвропейське походження, 
як комплексу, так і даної ліпної посудини.

Хронологія. Посудини типу IVA в ма-
теріалах черняхівської культури відомі в 
комплексі Маслівської фази: Раковець / 
п. 22.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Раковець / п. 22 відно-
ситься до третьої фази функціонування мо-
гильника [Милашевський, 2014а, табл. 1].

Посудини типу IVA/а в матеріалах чер-
няхівської культури відомі в комплексах 
наступних фаз: бережанська — Рижевка / 
п. 24; косанівська — Гаврилівка / п. 56; 
Маслівська — Косанове / п. 63-1962.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Рижевка / п. 24 — 
відноситься до першої фази функціо-
нування могильника. Гаврилівка / п. 56 
відноситься до першої фази функціону-
вання могильника. Косанове / п. 63-1962 
відноситься до третьої фази функціо-
нування могильника [Petrauskas, 2003, 
S. 266]. Цим же часом можна датувати 
й вазу даного типу з поселення Дмитрів-
ка ІІІ [Башкатов, 2011, c. 182].

Територія поширення. Дані посу-
дини присутні в матеріалах черняхівсь-
кої культури в межиріччі Дніпра та Бугу 
(карта 2).

Вази типу IVВ. Вази цього типу гост-
ропрофільовані із плавно розхиленими 
вінцями (рис. 4, 8—13).

Хронологія. Посудини типу IVВ в ма-
теріалах черняхівської культури відомі в 
косанівській фазі — Чернелів-Руський / 
п. 205.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Чернелів-Русь-
кий / п. 205 — поховання датоване 
В.С. Тиліщаком в межах Косанівської 
фази [Тиліщак, 2011, рис. 4]. Можливо, 
ранішим часом (Ружичанська—Бере-
жанська фази) слід датувати посудину із 
могильника Ханска-Лутерія.

Територія поширення. Дані посу-
дини присутні в похованнях Чернелева-
Руського, Ханска-Лутерії та в культурному 
шарі поселень Башмачка, Кобилля, Мала-
шівці, Малополовецьке-2, в основному, в 
межиріччі Дніпра та Бугу (карта 2).

Тип IVС. Вази гостропрофільовані з 
розташуванням максимального діамет-
ра в нижній третині висоти (рис. 4, 14—
16). В черняхівській культурі представ-



рис. 4. Посудини 
групи IV: 1—4 — 

IVA; 5—7 — IVA/a; 
8—13 — IVB; 

14—15 — IVC (1, 
5, 8, 14 — вель-

барська культура; 
2—4, 6—16 — 

черняхівська 
культура)
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лені двома посудинами — з Пряжева та 
Косанове / п. 53-1962.

Хронологія. Комплекси черняхівсь-
кої культури не містять надійних дату-
ючих речей. В матеріалах вельбарської 
культури території Польщі ці посудини 
датовано ступенями B2/C1b.

Посудини групи V. Це сітули зі звуже-
ною шийкою, максимальним діаметром 
у верхній третині висоти та широко роз-
критими вінцями. Дані керамічні форми 
не присутні в матеріалах вельбарської та 
черняхівської культур території України. 
На території Південно-Східної Європи 
відомий лише один екземпляр цієї гру-
пи посудин — поховання 25 могильника 
Чатир-Даг [Мыц и др., 2006, рис. 5, 13]. 
Керамічні форми цієї групи в матеріа-
лах вельбарської культури території 
Польщі побутують на ступенях B2—B2/C1 
[Wołangiewicz, 1993, s. 98].

Посудини групи VI. До цієї групи по-
судин належать мископодні керамічні 
форми. В нашому розумінні, це посуди-
ни із співвідношенням висоти до макси-
мального діаметра (коефіцієнт пропор-
ції) близьким до 0,5— 0,6 [Генинг, 1992, 
c. 54]. Трохи інші показники (0,6—0,75) 
мають високі миски, або, так звані, 
Schaleurnen [Шаров, 1992, c. 166].

Виділення мископодібних посудин 
та їх першопочатковий поділ на види 
був здійснений Р. Шиндлером з подаль-

шим корегуванням Р. Волонгевичем 
(відділення мисок групи Ха від посудин 
VI групи: [Wołangiewicz, 1993, s. 14]). Ос-
новним критерієм поділу мископодіб-
них посудин на типи за Р. Волангевичем 
є середні показники діаметра вінця. Для 
посудин групи VI вони складають 15—
24 см, посудини із такими ж морфоло-
гічними особливостями, але діаметром 
вінець менше 15 см належать до гру-
пи XVIII.

Ця група кераміки належить до сто-
лового посуду. Колір — коричневий, або 
матово-чорний. Посудини групи VI можуть 
мати різноманітне оздоблення. Деякі з них 
прикрашені псевдоручками та Х-подібни-
ми наліпами.

Ці посудини розділено на такі типи.
Тип VIА. Це миски слабопрофільо-

вані із заокругленим профілюванням 
тулуб (рис. 5, 1—3). В матеріалах чер-
няхівських пам’яток походять з комплек-
сів: Данчени / п. 153, Волоське / зруйно-
ване поховання та з культурного шару 
поселень Велика Снітинки 2 і Гунька.

Хронологія. В матеріалах вельбарської 
культури Польщі дані посудини датуються 
ступенями В2/С1 — С2. Посудини типу VIA в 
матеріалах черняхівської культури відомі в 
ружичанській фазі — Данчени / п. 153.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Данчени / п. 153 
відноситься до групи поховань першої 

карта 2. Поширення 
груп ІІ—VI
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фази функціонування могильника [Ша-
ров, 1992, табл. ІХ; 2011, рис. 11]. Не 
суперечать цим датуванням і матеріали 
вище згаданих поселень.

Тип VIВ. Закриті біконічні миски з го-
стрим перетином тулуба (рис. 5, 4—10). 

Можуть бути прикрашені пластични-
ми орнаментами у вигляді продольних 
наліпив (рис. 5, 9) чи наліпами у вигляді 
«шишечок» (рис. 5, 10).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури Польщі пік побутуван-

рис. 5. Типи посудин: 
1—3 — VIA; 4—10 — 

VIB; 11—16 — VIC; 
17—21 — VIC/a (1, 4, 8, 

11 — вельбарська куль-
тура; 2, 3, 5—7, 9, 10, 

12—24 — черняхівська 
культура)
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ня даних посудин відбувається на ступе-
нях C1b—C2.

Посудини типу VIA в матеріалах чер-
няхівської культури відомі в комплексах 
наступних фаз: Бережанська — Данче-
ни / п. 132, Журавка / п. 21. Фінал бере-
жанської — початок косанівської — Ве-
лика Бугаївка / п. 126, Журавка / п. 34. 
косанівська — Будешти / п. 93, Ком-
панійці / п. 39, Черкаси—Центр / п. 66.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Данчени / п. 132 
відноситься до перших двох фаз функ-
ціонування могильника [Шаров, 2011, 
рис. 11, 11]. Журавка / п. 21 — до складу 
комплексу входить фібула Гороховсь-
кий / А2а та багатий набір ліпного посуду. 
Фіналом Бережанської фази — початком 
Косанівської датовано комплекс Велика 
Бугаївка / п. 126 [Петраускас А., Петраус-
кас О., 2008, c. 71]. Цим же часом дато-
вана Журавка / п. 34 [Петраускас, 2010, 
c. 194]. Будешти / п. 93 належить до 
другої фази функціонування могильни-
ка, котра датована серединою—третьою 
чвертю IV ст. н. е. [Vornic, 2006, s. 241]. 
Цією ж фазою можна датувати комплекс 
Компанійці / п. 39 [Обломський, 1999, 
c. 179] та Черкаси—Центр / п. 66.

Тип VIС. Миски з гострим перетином 
тулуба, ввігнутою верхньою та випуклою 
нижньою частинами (рис. 5, 11—16). Ра-
зом із ними слід розглядати зменшені 
модифікації даних посудин — миски ти-
пу VIC/a (рис. 5, 17—21). Посудини цьо-
го типу також прикрашені «Х»-видними 
виступами та псевдоручками.

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури Польщі ці посудини 
побутують від ступенів В2/С1 до ступе-
ня D. Посудини типу VIС в матеріалах чер-
няхівської культури відомі в комплексах 
наступних фаз: бережанська — Ромаш-
ки / п. 42; фінал бережанської — поча-
ток косанівської фази — Городок / п. 3. 
косанівська — Компанійці / п. 117.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Ромашки / п. 42 
містить гончарну миску типу ІВ за А. Ко-
ковським. У комплекс Городок / п. 3 вхо-
дить «воїнська» фібула типу Петраускас / 7. 
Такі застібки О.В. Петраускас пропонує 
датувати в рамках ступенів С3—D1 [Пет-
раускас, 2010, c. 198]. Проте, також до 
складу цього комплексу входить гребінь 
без плечиків із ранніми морфологічними 
ознаками — висота менша за половину 
ширини спинки [Шишкин, 2002, c. 244]. 
Такі вироби характерні для перших двох 
фаз черняхівської культури за Є.Л. Горо-
ховським. Також, «воїнська» фібула цьо-

го ж типу є у комплексі Привольне / п. 10 
разом із широким гребенем з низькою 
голівкою, близьким до Шишкін / серії 9, 
варіант Б. Такі вироби є у комплексах 
Чернелів-Руський / п. 48 разом із фібу-
лою Гороховський / А5 [Ґерета, 2013, 
рис. 29] та Романківці / п. 105 [Никити-
на, 1996, рис. 46; 47] разом із тонкорам-
частою пряжкою серії Гороховський / А і 
скляним кубком типу Еггерс / 212 [Гоп-
кало, 2011, c. 73]. Таким чином, на наш 
погляд, ці гребені, а отже й «воїнські» 
фібули в цих комплексах, слід датувати в 
рамках фіналу Бережанської — початку 
Косанівської фази. Компанійці / п. 117 — 
фрагмент пряжки з потовщеним перед-
нім краєм рамки.

Тип VIС1 (рис. 6, 1—13). В окремий 
тип, відсутній в класифікації Р. Волонгеви-
ча, варто виокремити ряд високих миско-
подібних посудин із ввігнутою верхньою 
частиною тулубу, випуклою циліндрич-
ною (підокруглою) нижньою частиною. 
Прикрашені, зазвичай, псевдоручками та 
орнаментом у вигляді трикутним.

Хронологія. Посудини типу VIС1 в 
матеріалах черняхівської культури відо-
мі в комплексах бережанської фази — 
Ромашки / п. 42, Петриківці / п. 3.

Тип VIН (рис. 6, 14—17). В окремий тип, 
відсутній в класифікації Р. Волонгевича, вар-
то також виділити приземисті, неглибокі за-
криті миски, діаметр вінець котрих більш, 
ніж вдвічі діаметру денця. Такі посудини 
мають аналогії в матеріалах Центральної 
Європи. Миска, аналогічна посудині із Ро-
машок присутня серед керамічних форм 
могильника Пленітц в Центральній Германії 
[Hegewisch, 2007, Abb. 91, 19].

Хронологія. Посудини типу VIН в ма-
теріалах черняхівської культури відомі в 
комплексах бережанської — Ромашки / 
п. 43 та косанівської фаз — Компанійці / 
п. 40, 164

Тип VID — миски з валиком по тулу-
бу. В матеріалах черняхівської культури 
виконані в гончарній техніці.

Тип VIЕ — миски з гострим перети-
ном тулуба та гранню у верхній частині 
корпусу. У текстовій частині класифікації 
Р. Волонгевича є посилання на табл. 22, 
де зображені дві посудини із вертикаль-
ними вінцями та випуклим ребром у ниж-
ній третині висоти та посудина, що може 
відноситись до мисок групи VI C. Тобто 
керамічні форми на даному зображенні 
мають різні морфологічні характерис-
тики і не можуть відноситись до одного 
типу. Також, в тексті є посилання на таб-
лицю 69 позицію 3, де зображена висо-
ка миска типу Schaleurnen [Wołangiewicz, 
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1993, s. 14]. Саме ці посудини відповіда-
ють типу VI E за Р. Шиндлером [Schindler, 
1940, Taf. 15, 2]. Таким чином, буде ло-
гічним вважати посудинами, що нале-
жать до типу VIЕ саме високі миски типу 
Schaleurnen. В ліпному виконанні в чер-
няхівській культурі не зустрічаються.

Керамічні форми із вертикальними 
вінцями та випуклим ребром в нижній 

частині посудини ми вважаємо доціль-
ним виділити в окремий тип VIG. Дані 
посудини, виходячи з їхніх пропорцій, на 
нашу думку, доречно розглядати в кате-
горії кубків (див. далі; рис. 10, 1—4).

Хронологія. Посудини типу VI G в ма-
теріалах черняхівської культури відомі в 
комплексах наступних фаз: бережансь-
ка —Раковець / п. 4, Чернелів — Русь-

рис. 6. Типи посу-
дин: 1—13 — VIС1; 
14—17 — VIH (1, 4, 

6, 12 — вельбарська 
культура; 2, 3, 5, 7—10, 
13—16 — черняхівська 

культура; 11 — пше-
ворська культура; 
17 — Центральна 

Європа)
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кий / п. 65 та косанівська — Гаврилівка / 
п. 73.

Територія поширення. Посудини 
групи VI поширені в матеріалах чер-
няхівської культури в межиріччі Дніпра 
та Дністра.

Група VII. Вази біконічні. Ця група 
посудин виділена Р. Шиндлером на ос-
нові 12 гончарних посудин [Schindler, 
1940, s. 64]. В матеріалах черняхівської 
культури присутні виключно в гончарно-
му виконанні.

Група VIII. Кубки середніх розмірів 
(від 13 до 18 см заввишки). В черняхівсь-
кій культурі дані вироби відсутні. На те-
риторії України відомий один екземпляр 
типу А — з виділеною шийкою, в матеріа-
лах могильника вельбарської культури 
Городище [Кухаренко, 1958, рис. 6, 2].

Група ІХ. Глечики. Це посудини з при-
земкуватим тулубом, високою виділеною 
шийкою, з масивною ручкою, прикріпле-
ною до верхньої частини шийки та пере-
тину шийки й тулуба. Глечики з підлоще-
ною поверхнею, чорного чи брунатного 
кольору. Належать до столової кераміки. 
Глечики з однією ручкою, на наш погляд, 
варто поділити на 2 підтипи — посудини 
із воронковидною шийкою, біконічним 
профілем тулуба, розташованим в ниж-
ній третині висоти —тип IXAb (біконічні) 
(рис. 7, 1—7) та приземисті глечики із ко-
нусовидною ввігнутою шийкою та випук-
лим тулубом, що має підциліндричний 
профіль — тип ІХАс (рис. 7, 9—22). Часто 
прикрашені косими канелюрами.

Хронологія. В матеріалах вельбарської 
культури території Польщі посудини типу 
ІХ А датуються в рамках ступенів В2/С1 — 
D. Посудини типу IX A c в матеріалах чер-
няхівської культури відомі в комплексах 
наступних фаз: ружичанська — Чернелів-
Руський / п. 131, 255.Фінал бережанської 
фази — початок косанівської — Вели-
ка Бугаївка / п. 126, Обухів 1а / п. 42. ко-
санівська фаза — Рідкодуби / п. 1

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Чернелів-Руський / 
п. 131, 255 — в комплекс входять фібули 
Гороховський / А1а та А5а. Вірогідно, цим 
же часом датується і поховання 243 з Чер-
нелева-Руського [Гопкало, Тылищак, 2010, 
c. 87]. Цим же часом, на наш погляд, слід 
датувати і Обухів 1а / п. 42. О.В. Гопкало 
на основі фібули і пряжки пропонує дату-
вати даний комплекс не раніше середи-
ни — другої третині IV ст. н. е. [Гопкало, 
2008, c. 31]. Проте, приналежність фібули 
і пряжки до даного комплексу викликали 
сумніви і у дослідників даного могильника 
[Кравченко и др., 2007, c. 387]. Гончарний 

кубок із цього ж поховання має морфоло-
гічні особливості (звужену шийку), котрі 
дозволяють датувати його до середини 
IV ст. н. е. [Petrauskas, 2011, S. 404]. Таким 
чином, ми вважаємо доречним датувати 
дане поховання в межах першої поло-
вини IV ст. н. е. В комплекс Рідкодуби / 
п. 1 входили пара фібул типу Гороховсь-
кий/Б2б та підвіска—мушля Cepraea. 
Такі вироби датуються від другої третини 
IV ст. н. е. [Гороховский, 1988, c. 44; Гоп-
кало, 2008, c. 78]. Журавка Ольшанська / 
п. 20 — в комплекс входила гончарна за-
крита біконічна миска з пружком на ший-
ці. Компанійці / п. 139 — закрита біконіч-
на миска з пружком по шийці та глечик 
типу Петраускас/ І.

Посудини типу ІХАb. косанівська 
фаза — Косанове / п. 21 — 1961. Мас-
лівська фаза — Косанове / п. 1 — 1961, 
Раковець / п. 18.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Косанове / п. 21 — 
1961 — друга фаза функціонування 
могильника, Косанове / п. 1 — 1961 — 
третя фаза функціонування могильника. 
Раковець / п. 18, що відноситься до тре-
тьої фази функціонування могильника 
[Милашевський, 2014а, табл. 1].

Тип ІХВ — глечикоподібні посудини 
без ручок. Серед матеріалів черняхівсь-
кої культури представлені лише одним 
екземпляром (рис. 7, 8)

Територія поширення. Посудини гру-
пи ІХ відомі на всій території черняхівсь-
кої культури, в основному, на території 
між Дніпром і Дністром.

Група Х. Миски. Поділено на кілька 
типів: ХаА — з циліндричною або злег-
ка ввігнутою верхньою частиною тулуба. 
Нижня частина, як правило, випукла, або 
пряма. Висота цих посудин коливається 
в межах 7 до 16 см, діаметр вінець — від 
15 до 29 см, рідко перевищуючи 23 см. 
Дані посудини можуть мати кільцевий 
піддон, зрідка — додатково доліплені 
«ніжки». Такі посудини розглядаються 
нами в категорії унікальні форми. Миски з 
трьома «ніжками» відомі у вельбарській, 
пшеворській та черняхівській культурах 
[Wołagiewicz, 1993, tabl. 27, 8; Dąbrowska, 
1997, taf. CLXXVII, 3; Башкатов, 2008, рис. 7; 
Радюш, 2010, рис. 6, 6]. На нашу думку, 
даний тип слід розділити на два варіанти: 
Ха А2 — високі миски із коефіцієнтом про-
порції більше 0,6 (рис. 8, 27—32) та ХаА1 
(рис. 8, 1—26) — низькі, неглибокі, із ко-
ефіцієнтом пропорції менше 0,5.

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території Польщі дані 
посудини датуються протягом усього 
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часом існування культури. В матеріалах 
черняхівської культури посудини варіан-
ту Ха А 1 датуються в межах ружичансь-
кої — косанівської фаз [Милашевський, 
2014а, c. 183—184]. Посудини варіанту 
ХаА2 в матеріалах черняхівської культу-
ри відомі в комплексах наступних фаз: 
косанівська — Будешти / п. 126, Гав-

рилівка / п. 32, Компанійці / п. 40, 286; 
Маслівська — Заячівка / п. 7.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. В комплексі Будешти / 
п. 126 наявні гранчасті намистини з моно-
хромного скла типу Гопкало / XVII/12 [Гоп-
кало, 2008, c. 41]. Гаврилівка / п. 32 — від-
носиться до першої фази функціонування 

рис. 7. Типи посудин 
групи IX: 1—7 — ІХАb; 
8 — ІХВ; 9—22 — ІХАс 
(1, 2, 9 — вельбарська 

культура; 3—8, 
10—22 — черняхівська 

культура)
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могильника [Petrauskas, 2003, S. 291]. Ком-
панійці / п. 40, 286 відносяться до першої 
фази функціонування могильника. До скла-
ду комплексу входила закрита біконічна 
миска з пружком по шийці та шліфованими 
овалами по ребру. Такі посудини датуються 
від третьої до останньої третини IV ст. н. е. 
[Строцень, Шультце, 2010, c. 64]. Косанове / 
п. 25-1961 містило гончарні горщики, котрі 
характерні для кінця другої—третьої фази 
могильника [Petrauskas, 2003, S. 256—257]. 

Таким чином, можна стверджувати, що 
високі миски типу ХаА2 не характерні для 
ранніх фаз черняхівської культури і почина-
ють побутувати не раніше С3.

Територія поширення. Миски ти-
пу ХаА1 відомі на всій території чер-
няхівської культури, високі миски 
типу ХаА2 — в межиріччі Дніпра та Пів-
денного Бугу (карта 3).

Тип ХаВ. Мископодібні посудини 
(коефіцієнт пропорції — 0,5—0,7), з ши-

рис. 8. Типи мисок: 
1—17 — Ха1; 18—26 — 
Ха1/а; 27—30 — Ха2; 
31, 32 — Ха2/а; 
33—36 — Xb
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роким вінцем, циліндричним профілю-
ванням тулуба, пласким дном та злегка 
загнутими до середини вінцями (рис. 9, 
1—11). В черняхівській культурі дані по-
судини можуть мати злегка виокремлену 
придонну закраїну. Висота — 8—16 см, 
діаметр вінець — 16—20 см.

Хронологія. Посудини типу Ха В в ма-
теріалах черняхівської культури відомі в 
комплексах наступних фаз: ружичансь-
кa — Чернелів-Руський / п. 88, 90. Фінал 
бережанської — початок косанівської 
фази —Журавка / п. 34. Маслівська — 
Компанійці / п. 56.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Чернелів-Руський / 
п. 88, 90 містили фібули Гороховський / 
А2. Компанійці / п. 56 — до складу ком-
плексу входить ліпний горщик пізньоскі-
фо-сарматської традиції. Ці посудини в 
матеріалах могильника присутні на піз-
ньому його етапі й побутують разом із 
калачикоподібними пряжками.

Варіант ХаВ1. У рамках типу ХаВ, на наш 
погляд, доцільно виділити варіант ХаВ1. Це 
миски із півсферичним тулубом та кільце-
вим піддоном (рис. 9, 12—18). Походження 
даних посудин пов’язується із фракійським 
культурним колом [Магомедов, 1987, c. 59]. 
Проте, миски даного варіанту достатньо 
швидко поширились серед пізньоскіфо-
сарматського та германського населення. 
В черняхівській культурі посудини даного 

варіанту присутні в матеріалах могильників 
Косанове та Петриківці — етнічно гомоген-
них, із північно-західним культурним ком-
понентом.

Хронологія. Фінал бережанської — 
початок косанівської фази — Городок / 
п. 3. Маслівська фаза — Косанове / 
п. 63 — 1962.

Територія поширення. Миски ти-
пів ХаВ та ХаВ1 поширені практично на всій 
території черняхівської культури (карта 3).

Варіант ХаС. Деякі миски, зараховані 
Р. Волонгевичем до типу ХаВ, зокрема, з 
Осокоровки, Новоолександрівки, При-
вольного, Демидівки та інших пам’яток 
були виділені нами в окремий тип коніч-
них мисок ХаС. Такі миски поділяються на 
два варіанти — приземисті ХаС1 (рис. 9, 
19—21, 23) та високі ХаС2 (рис. 9, 22, 24).

Хронологія. Фінал бережанської — 
початок косанівської фази — Білень-
ке / п. 210. косанівська фаза —Журав-
ка / п. 10. Маслівська фаза — Данчени / 
п. 363, Будешти/пп. 227, 253.

Особливості інвентарю та обґрунту-
вання хронології. Журавка / п. 10 містить 
скляний кубок типу Ковалк [Сымонович, 
1959, рис. 96]. Данчени / п. 363 відносить-
ся до фінальної фази функціонування мо-
гильника, що може бути синхронізована з 
Маслівською фазою [Шаров, 1992, табл. ІІІ]. 
Цим же часом, на наш погляд, можна дату-
вати комплекси Будешти / п. 227, 253.

карта 3. Поширення 
груп ІХ—XIV
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тури відомі в комплексах наступних фаз: 
ружичанська — Чернелів-Руський / п. 41, 
131, 241; фінал бережанської — початок 
косанівської фази — Журавка / п. 34.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Чернелів-Руський / 
п. 41, 131, 241 датовані за фібулами типу 
Гороховський / А 1.

Територія поширення — межиріччя 
Дніпра та Південного Бугу.

Територія поширення. Посудини 
типу ХаС поширені на всій території чер-
няхівської культури (карта 3).

Тип Xb (рис. 8, 33—36). Це гостро-
профіліровані посудини із звуженою 
придонною частиною та максимальним 
діаметром у верхній третині висоти. У чер-
няхівській культурі представлені в комп-
лексах Чернелів-Руський / п. 41, 131, 241, 
в матеріалах могильника Деревьяна та в 
культурному шарі поселення Кобилля.

Хронологія. В матеріалах вельбарської 
культури території Польщі ці посудини по-
бутують на ступенях В2/С1—C1b. Посудини 
типу Хb в матеріалах черняхівської куль-

рис. 9. Типи посудин: 
1—11 — ХаВ; 12—18 — 
ХаВ1; 19—21, 23 — 
ХаС1; 22, 24 — ХаС2 (1, 
4—22 — черняхівська 
культура; 2, 3, 23, 
24 — вельбарська 
культура)
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Група ХІІ. Частина посудин групи ХІІ 
(посудини із загнутими до середини він-
цями — ХІІ/b i XII/c) була віднесена нами 
до посудин групи ІА/а та ІАр2а/а. Один 
екземпляр посудини типу ХІІА походить 
з поселення Концешти [Хынку, Титов, 
1974, рис. 5, 2].

Група ХІIІ. Невеликі посудини (кубки) 
висотою від 5 до 12 см. Тип А — гостро 
профільовані, із максимальним діамет-
ром меншим за висоту (рис. 10, 6—9). 
Хронологія в черняхівській культурі пред-
ставлені на ранніх фазах — фаза 2 мо-
гильника Данчени [Шаров, 1992, табл. ІІІ] 
та Лепесівки [Щукин, 1989, c. 195]

Група XIV. Цю групу посудин склада-
ють мініатюризовані форми високих ми-
сок типу ХаА2 (рис. 10, 10—19).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території Польщі ці 
посудини датуються протягом усього 
пізньоримского часу. Посудини типу ХIV в 
матеріалах черняхівської культури відомі 
в комплексах ружичанської фази — Дан-
чени / п. 122, Чернелів-Руський / п. 96.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Данчени / п. 122 — 
перша фаза функціонування могильни-
ка. Чернелів-Руський / п. 96 — фібула 
Гороховський / А5, гребінь класу Шиш-
кін / І, півсферичний скляний кубок, 
близький до типу Еггерс / 218 [Тиліщак, 
2014, c. 123—124].

Група XV. В дану групу посудин входять 
кубки, висотою 5 — 12 см, з ручками. Тип 
А — кубки з відігнутими вінцями (рис. 10, 
21, 24, 25, 28), тип В — з майже прямими, 
широко відкритими вінцями (рис. 10, 26), 
тип С — із загнутими до середини вінцями 
(рис. 10, 20, 22, 23, 27, 29 — 32).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території Польщі дані 
посудини датуються всім часом існування 
культури. Посудини групи ХV в матеріалах 
черняхівської культури відомі в комплек-
сах наступних фаз: бережанська —Данче-
ни / п. 10, 234; фінал бережанської — по-
чаток косанівської фази —Міхелешень / 
п. 10, Косанове / п. 1—1964; косанівсь-
ка — Завадівка 2 / п. 2, Якобені / п. 20.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Данчени / п. 10, 
234 — друга фаза функціонування мо-
гильника. Фінал Бережанської — по-
чаток Косанівської фази репрезентує 
комплекс Міхелешень / п. 10 [Мила-
шевський, 2014а, c. 188, 189], Косанове / 
п. 1-1964 — друга фаза функціонування 
могильника. Косанівською фазою мож-
на датувати комплекс Завадовка 2 / п. 2 
[Петраускас А., Петраускас О., 2008, c. 71]. 

Цим же часом можна датувати Якобені / 
п. 20 [Ioniţă, 1994—1995, s. 161—162].

Тип XV/a. В окремий тип — XV/a, не 
представлений в типології Р. Волонгевича, 
варто виділити ковші — невеликі посуди-
ни з вертикальними чи злегка відігнутими 
вінцями та ручкою (рис. 10, 33—41). Дані 
посудини характерні для вельбарської 
культури та зустрічаються в центральноєв-
ропейських матеріалах в межиріччі Оде-
ру та Пасленки (Passarge) [Blume, 1912, 
Abb. 170; Смішко, Свєшніков, 1961, рис. 5, 
6; 8, 3; Кухаренко, 1980, табл. VI, 4].

Хронологія. Посудини групи ХV в ма-
теріалах черняхівської культури відомі в 
комплексах бережанської фази — Дан-
чени / п. 239, 241. Чернелів-Руський / 
п. 119, 220.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Данчени / п. 239, 
241 — друга фаза функціонування мо-
гильника. Чернелів-Руський / п. 119, 
220 — гребінь з низькою спинкою без 
плечиків класу Шишкін / І.

Територія поширення. Посудини 
групи XV та типу XV/a поширені на всій те-
риторії черняхівської культури (карта 4).

Група XVI. Невеликі вазочки (мініа-
тюризовані посудини групи IV). Поділя-
ються на два типи — XVIА (рис. 11, 1—
7) — тричастинні, з виділеним вінцем, 
шийкою та тулубом; XVIВ — двохчастні, 
з виділеним вінцем та шароподібним 
тулубом (рис. 11, 8, 9). Переважна біль-
шість посудин групи XVI походить з Чер-
нелево-Руського могильника.

Хронологія. В матеріалах вельбарської 
культури території Польщі дані посудини 
побутують на ступенях В2/С1 — C2. Посу-
дини групи ХVІ в матеріалах черняхівської 
культури відомі в комплексах наступних 
фаз: ружичанська — Чернелів-Руський / 
п. 41, 130, 255, 257; бережанська — Чер-
нелів-Руський / п. 65, 111; косанівська — 
Чернелів-Руський / п. 43, 113, 298.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Чернелів-Руський / 
п. 41, 130, 255, 257 — фібули Горо-
ховський / А1. Чернелів-Руський / п. 65, 
111 — фібули Альмгрен / VII неслуховсь-
кої серії, гребінь з низькою спинкою 
без плечиків. Чернелів-Руський / п. 43, 
113, 298 — пряжка серії Гороховський / 
В, гребінь з високою дзвоноподібною 
голівкою, півсферичний скляний кубок з 
пластичним орнаментом.

Група XVII. Невеликі, приземисті куб-
коподібні посудини із розташуванням 
максимального діаметра посередині, 
або в нижній третині висоти. Тип XVIIА — 
посудини струнких пропорцій,з розши-
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рис. 10. Групи посудин: 1—5 — VIG; 6—9 — XIII; 10—19 — 
XIV; 20—32 — XV; 33—41 — тип XV/a (1, 6—7, 10, 20, 21, 37, 
38 — вельбарська культура; 3—5, 8, 9, 11—19, 22—36, 40, 
41 — черняхівська культура; 39 — Центральна Європа)
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реним вінцем, приземистим тулубом та 
звуженою шийкою із максимальним діа-
метром посередині та в нижній третині 
висоти (рис. 11, 10—16).

Хронологія. В матеріалах вельбарської 
культури території Польщі дані посудини іс-
нують протягом всього часу існування куль-
тури. Посудини групи ХVІІА в матеріалах 
черняхівської культури відомі в комплексах 
наступних фаз: бережанська — Ружичан-
ка / п. 8; фінал бережанської — початок 
косанівської фази — Чернелів-Руський / 
п. 27; косанівська — Компанійці / п. 7, 
Черкаси—Центр / п. 55; Маслівська — Ко-
санове / п. 6-1961.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Ружичанка / п. 8 
може бути синхронне Бережанській фазі 
[Гопкало, 2012, c. 338]. Компанійці / п. 7, 
31 — перша фаза функціонування мо-
гильника. Косанове / п. 6-1961 — третя 
фаза функціонування могильника.

Тип XVIIВ. Посудини з приземис-
тим тулубом без вушок із максималь-
ним діаметром в нижній третині висоти 
(рис. 11, 17—31). Хронологія. Посудини 
групи ХVІІВ в матеріалах черняхівської 
культури відомі в комплексах наступних 
фаз: бережанська — Данчени / п. 371, 
Рижевка / п. 27; фінал бережанської — 
початок косанівської фази — Журавка / 
п. 21; косанівська — Рижевка / п. 9, Жу-
равка / п. 34, Чернелів-Руський / п. 113.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Данчени / п. 371 — 
друга фаза функціонування могильника, 

Рижевка / п. 27 — перша фаза функціо-
нування могильника. Рижевка / п. 9 — 
друга фаза функціонування могильника, 
Чернелів-Руський / п. 113 — гребінь з 
високою дзвоноподібною спинкою.

Тип XVIIС. Посудини з приземистим ту-
лубом і «вушком»-ручкою (рис. 11, 32—34).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території Польщі дані 
посудини датуються в межах ступенів В2/
С1—С2. Комплекси черняхівської культу-
ри не мають вузькодатованих речей.

Територія поширення. Посудини 
групи XVII поширені на всій території 
черняхівської культури.

Група XVIIІ. Мисочки. Даний тип посу-
ду є мініатюризованими вазами групи VI. 
Діаметр вінець 12—15, висота 4—12 см.

Тип XVIIІА — невеликі посудини, сла-
бопрофільовані з заокругленим тулубом 
(рис. 11, 35—39).

Хронологія. В матеріалах вель-
барської культури території Польщі дані 
посудини датуються в межах ступенів В2/
С1—D. В матеріалах черняхівської культу-
ри відома посудина в комплексі ружи-
чанської фази — Данчени / п. 122.

Тип XVIIІВ. Невеликі посудини з 
майже вертикальними вінцями та пере-
ломом тулуба в нижній третині висоти 
(рис. 11, 40—42). Хронологія. В матеріа-
лах черняхівської культури відома по-
судина в комплексі, що датується бере-
жанською фазою —Ромашки / п. 41.

Тип XVIIІС Морфологія. Миски з го-
стрим перетином тулуба із ввігнутою 

карта 4. Поширення 
груп ІХ—ХІХ та унікаль-

них фор
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лінією профілю у верхній частині та з ви-
пуклою — в нижній (рис. 11, 43—47).

Хронологія. В матеріалах чер-
няхівської культури відомі комплекси, 
що датуються бережанською фазою — 

Чернелів-Руський / п. 118, Журавка /  
п. 21.

Територія поширення. Посудини 
групи XVIIІ поширені в черняхівській 
культурі на захід від Дніпра.

рис. 11. Типи посудин: 
1—7 — XVIA; 8, 9 — XVIB; 
10—16 — XVIIA; 17—31 — 
XVIIB; 32—34 — XVIIC; 
35—39 — XVIIIA; 40—42 — 
XVIІIB; 43—47 — XVIІIС
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Група XIX. Дану групу складають ке-
рамічні ліпні посудини, котрі наслідують 
формам, які виконані з інших матеріалів, 
переважно скла та дерева.

Тип XIXА — стрункі посудини на ніж-
ці. В черняхівській культурі відомий один 
екземпляр з могильника Замощанська 
Дюна (рис. 12, 36) [Липкинг, 1979, рис. 1, 
9].

В окремий тип, XIXD 2, варто виділи-
ти ліпні півсферичні кубки, котрі насліду-
ють провінційно-римські скляні вироби. 
В матеріалах пшеворської культури такі 
вироби (рис. 12, 5—9) з’являються зі 
ступеня В1a [Ziemlińska-Odojowa, 1999, 
tabl. 5]. Загалом, посудини для індивіду-
ального вживання напоїв характерні для 
вельбарської культури та культур цент-
ральноєвропейського кола [Магомедов, 
1998б, c. 146; Kokowski, 2007, s. 112].

Хронологія. В матеріалах черняхівсь-
кої культури дані посудини присутні в 
комплексах наступних фаз: фінал бере-
жанської — початок косанівської — Ра-
ковець / п. 4; косанівська — Данчени / 
п. 366, Каборга IV / п. 10.

Особливості інвентарю та обґрун-
тування хронології. Раковець / п. 4 
[Милашевський, 2010а, c. 188—189]. 
Данчени / п. 366 — третя фаза розвитку 
могильника. Каборга IV / п. 10 — пряж-
ка серії Гороховський / В. Загалом, біль-
шість черняхівських ліпних кубків мають 
морфологічні характеристики, що харак-
терні й для гончарних кубків черняхівсь-
кої культури ступеня С3 [Petrauskas, 2011, 
S. 404]. Дещо вирізняється кубок із Ри-
жевки (рис. 12, 16). Його морфологічні 
характеристики зближують із посуди-
нами з теренів вельбарської культури 
(рис. 12, 7). Інший кубок із Рижевки 
(рис. 12, 17) знаходить прямі аналогії з 
матеріалів могильника Хімлінгойе [Lund-
Hansen, 1995, Taf. 26, C 24717].

Територія поширення. Посудини 
типу XIXD поширені в черняхівській куль-
турі на захід від Дніпра.

У таблицях Р. Волонгевича [Wołagie-
wicz, 1993, tabl. 35, 6] міститься кубок 
із пластичним орнаментом у вигляді 
«шишечок-наліпів», що опоясують по-
судину в місці максимального діаметру. 
Посудини із такою орнаментацією варто 
виділити в окремий тип ХІХЕ (рис. 12, 
30—33). З матеріалів черняхівської 
культури відомі два екземпляра кубків 
із такою орнаментацією — з Ромашок 
та Компанійці / п. 164. З приводу ор-
наментації кубка з Компанійців існує 
думка про наслідування в даному ви-
падку орнаментації скляних кубків типу 

Nuppenbecher, зокрема кубка з Журав-
ка / п. 14 [Варачева, 2011, c. 61]. Проте 
комплекс із Компанійців відноситься до 
першої фази функціонування могиль-
ника, що може бути синхронізована із 
ступенем С3, тоді як Журавка / п. 14, за 
морфологією двопластинчастих фібул 
датується гунським часом [Gavritukhin, 
2002, р. 122], тобто значно пізніше комп-
лексу з Компанійців і не може бути його 
прототипом. Декор у вигляді «шише-
чок-наліпів» властивий ритуальним по-
судинам різних археологічних культур, 
що пов’язуються із давніми германцями 
[Źorawska, Andrzejowski, 2005, s. 485]

Унікальні форми. Крім матеріалів, 
що вписуються у типологічні ряди та ма-
ють певні серіації, існують і ті, що відомі 
в єдиному екземплярі (рис. 13). Серед 
них: ліпний кубок з п. 15 в Дерев’яній 
(рис. 13, 8). Ребро посудини оформле-
не у вигляді широкого виступу, котрий 
прикрашений врізними овалами. Вінце 
та шийка посудини прикрашена гори-
зонтальними пружками. Кубки із таки-
ми морфологічними особливостями 
характерні для північноєвропейських 
старожитностей, зокрема вони присут-
ні в матеріалах могильника Хйемстед / 
п. 93, 103, 126 (рис. 13, 9). В Сканди-
навських матеріалах їх хронологічна 
позиція визначається за Bügelknopffibel 
із зооморфною ніжкою. Такі вироби 
характерні для перехідного етапу від 
пізньоримського часу до ранньосеред-
ньовічних германських старожитностей 
[Ethelberg, 1986, s. 31], або для перехід-
ного етапу між першим та другим ран-
нім германським залізним віком за Йор-
генсеном [Jørgensen, 1989, s. 2], котрі 
можуть бути синхронізовані з етапами 
D1/D2 загальноєвропейської хронології. 
Також, посудини із схожими декоратив-
ними елементами зустрічаються серед 
лангобардських старожитностей кінця 
IV — початку V ст. н. е. (рис. 13, 10—11) 
[Tejral, 2012, obr. 8, 4; 9, 2, 4].

Серед унікальних керамічних форм 
варто виділити ліпний кубок у вигляді 
чобітка із комплексу Каборга IV / п. 5 
(рис. 13, 5). Посудини такого типу відомі 
в Центральній Європі з ранньоримсько-
го часу [Benadik, 1977, abb. 6]

Також, варто зазначити наявність в 
матеріалах черняхівської культури двох 
ліпних мисок типу ХаА1 з трьома ніжка-
ми з поселень Пєни та Барбара І (рис. 13, 
1—2). Такі вироби зустрічаються в ма-
теріалах вельбарської та пшеворської 
культур (рис. 13, 3—4), та фрагментарно 
на інших пам’ятках черняхівської куль-

2 Для відбора даних 
керамічних виробів ми 

керувались наступ-
ними принципами: 
1) використовувати 

матеріали комплексів, 
де зафіксовані й інші 

типі ліпної вель-
барської кераміки; 

2) використовувати ма-
теріали могильників із 
гомогенним етнічним 

складом.
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тури [Радюш, 2010, c. 18]. Черняхівські 
екземпляри від вельбарських та пше-
ворських відрізняє більша приземку-
ватість форм. Маленький ліпний глечик 
з Легедзине / п. 57 (рис. 13, 7), імовірні-
ше за все, є дитячою іграшкою.

Висновки. Ліпна кераміка вель-
барських типів — найчисленніша група 
ліпного посуду серед усіх інших культур-
них компонентів черняхівської культури. 
Вона відрізняється як від інших германсь-
ких, так і не германських груп ліпного 
посуду за технологію виготовлення та за 
набором форм (типологічно).

В матеріалах черняхівської культури 
представлені практично всі групи ліпної 
кераміки вельбарської культури, виді-
лені Р. Волонгевичем, за виключенням 

сітул групи V. Відмінність черняхівських 
екземплярів від власне вельбарських 
полягає у менших показниках абсолют-
них розмірів.

Виділяється кілька зон концентрації 
посудин вельбарських типів — межи-
річчя Дніпра та Південного Бугу, із вели-
кою кількістю пам’яток на Подніпров’ї в 
районі Києва та на Верхньому Побужжі. 
Друга зона — межиріччя Західного Бугу 
та Горині. На Дніпровському Лівобере-
жжіі виділяється група пам’яток межи-
річчя Дніпра та Псла — Дмитрівка ІІІ, 
Барбара І та Компанійці. Їх відрізняє, з 
одного боку, наявність великої кількості 
типів ліпних посудин пшеворського та 
вельбарського походження, з іншого — 
наявність на цих пам’ятках інших куль-
турних компонентів — сарматів, пізніх 
скіфів, слов’ян. Звертає на себе увагу 
наявність горщиків із загнутими до се-
редини вінцями в матеріалах пам’яток 
київської культури вздовж течії р. Сейм. 
Якщо взяти до уваги тезу щодо домаш-
нього виробництва ліпної кераміки, пе-

рис. 12. Провінційно-
римські скляні кубки 
(1—4); глиняні ліпні 
кубки вельбарської та 
пшеворської куль-
тур (5—9); посудини 
типу ХІХD (10—29); 
посудини типу ХІХЕ 
(30—33); посудини 
типу ХІХА (34—36); 
вельбарська культура 
(34—35)
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реважно жінками, можна припустити, 
що наявність цих горщиків на київсь-
ких пам’ятках пояснюється контактами 
(шлюбами) представників германських 
та слов’янських общин. У Дністро-Прут-
ському межиріччі виділяються окремі 
пам’ятки із відносно багатим набором 
ліпного вельбарського посуду — Бел-
цата, Будешти, Данчени, Міхелешень, 
Бирлад—Валя Сяке. Варто зазначити, 
що на даних пам’ятках зафіксовані й інші 
етнокультурні елементи черняхівської 
культури — сарматські, фрако-дакійські. 
В матеріалах інших пам’яток вельбарські 
ліпні форми зрідка трапляються на посе-
леннях та в комплексах окремих похо-
вань. Загалом, в даному регіоні значно 
ширше представлені форми, що можуть 
бути пов’язані із пізніми сарматами.

В просторовому розміщенні варто 
зазначити поширення горщиків типу IG 
виключно на захід від Дністра. Якщо бра-
ти до уваги тезу щодо Дністра як межу 
між ост- та вестготами, дану керамічну 

форму можна пов’язати із останніми. 
Інші групи ліпного посуду поширенні на 
території черняхівської культури більш 
чи менш рівномірно.

У хронологічному аспекті варто виді-
лити ряд форм, котрі датуються ранніми 
фазами (Ружичанська та Бережанська) 
черняхівської культури — це посудини 
групи ІІ, миски типу VIA, Xb,

Крім вельбарських типів ліпного по-
суду, в матеріалах черняхівської культури 
виявлені також форми, котрі пов’язані із 
центральноєвропейськими (посудини 
групи ІІ, миски типу VIH) та скандинавсь-
кими (кубки з Дерев’яної та Рижевки) 
старожитностями, що засвідчує неод-
норідність власне германського компо-
ненту в черняхівській культурі.

Побутування посуду вельбарських 
типів у комплексах черняхівської куль-
тури відбувається впродовж усього пе-
ріоду культури, з тенденцією до його 
кількісного зменшення на завершальних 
етапах.

рис. 13. Ліпні посудини 
унікальних форм (1, 2, 
5, 7, 8 — черняхівська 

культура; 3 —вель-
барська культура; 4 — 
пшеворська культура; 

6, 9—11 — центральна 
та північнаЄвропа)
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IA�

Могильники
Башмачка (Пн) / п. 1 [Смиленко, 1992, рис. 20, 3].
Белцата. К. ш. [Федоров, 1960, c. 235].
Біленьке / п. 210. [Росохацкий, 1991, рис. 51, 2].
Бирлад—Валя Сяке / п. 387 [Palade, 2004, f. 237, 3].
Велика Бугаївка / п. 45 [Петраускас, Шишкин, 2013, рис. 101, 1]. 
К. ш. [Петраускас, Шишкин, 2013, схема 4: 10, 12].
Будешти / п. 66 [Рикман, 1967, рис. 11, 4].
Гаврилівка / п. 68 [Симонович, 1960, табл. 2, 2].
Данчени / п. 186, 356 [Рафалович, 1986, табл. ХХХІІІ, 10; LІ, 8].
Дерев’яна / п. 27, 29 [Кравченко и др., 2007, рис. 18, 5; 19, 8].
Завадівка-2 / п. 2 [Петраускас А., Петраускас О., 2008, рис. 12, 16].
Заячівка / п. 4 [Хавлюк, 1974, рис. 8, 2].
Каборга. К. ш. [Магомедов, 1979б, табл. XVIII, 20].
Компанійці / п. 40, 59, 115, 171 [Некрасова, 2006, рис. 63, 7—8; 
65, 16; 72, 12; 77, 7].
Косанове / п. 21-1961 [Petrauskas, 2003, Abb. 43c, 2].
Легедзине / п. 4 [Магомедов, Диденко, 2009б, c. 57].
Маслово [Никитина, 1964, рис. 1, 5].
Міхелешень / п. 10, 26, 44, к. ш. [Șovan, 2009, р. 9А, 4; 18, 7; 28А, 
8; 285, 106, 107].
Романківці / п. 18 [Никитина, 1996, табл. 11, 7].
Ромашки / п. 43 [Сымонович, 1979б, рис. 7, 7].
Рижевка / п. 2 [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 12].
Спанцев / п. 57 [Mitrea, Preda, 1966, f. 82, 5].
Токи / п. 7 [Герета, 1989, рис. 7, 7Д].
Ханешть. К. ш. [Zaharia E., Zaharia N., Șovan, 1993, fig. 27, 23].
Черкаси-Центр / п. 55, к. ш. [Куштан, Петраускас, 2011, рис. 9, 
14; 24, 17].
Шумськ [Cynkałowski, 1961, tabl. XVII, 8].
Поселення
Августинівка. К. ш. [Бодянский, 1947, табл. ІІ, 23].
Андріївка VIII. К. ш. [Стеблій, 2011, рис. 17, 8].
Антонів. К. ш. [Магомедов, Абашина, Солтис, 2003, c. 73].
Бакота. Ж. 19, 43, 52 [Винокур, Горішній, 1994, рис. 10, 5; 24; 31].
Барбара І. Ж. 1 [Башкатов, 2010, рис. 6, 1—7, 9—10].
Башмачка. Ж. 3 [Смиленко, 1992, рис. 20, 5].
Байорові дуби (Комарів). К. ш. [Бугай, Войнаровський, Коноп-
ля, 2009, рис. 67, 1].
Бернашівка. Я. 3, к. ш. [Баран, Винокур, Журко, 1982, рис. 7, 4; 
Винокур, Гуцал, Мегей, 1993, рис. 14, 2, 3; 17, 1].
Білопілля. Сп. 1, 2, об. 5 [Обломский, 2003, рис. 52, 1, 3, 4; 52, 
2; 52, 6—8].
Бирлад—Валя Сяке. Ж. 20, сп. 6, 14 [Palade, 2004, f. 20, 18; 30, 
18, 27, 29; 38, 3].
Бовшів. К. ш. [Козак, 1984, c. 65].
Велика Бугаївка. К. ш. [Петраускас, Шишкин, 2009, рис. 14, 2].
Будешты. Ж. 10 [Vornic, 2006, fig. 106, 4].
Бургунка. Ж. 2, 4 [Сымонович, 1986, рис. 3, 8, 19].
Василів. К. ш. [Войнаровський, 1999, рис. 15, 1, 3].
Велика Мотовилівка-1. К. ш. [Кравченко и др., 2007, рис. 42, 
2—7].
Велика Мотовилівка-2. К. ш. [Кравченко и др., 2007, рис. 44, 9].
Велика Снітинка-2 [Магомедов, 1992, рис. 3, 1—9].
Верхня Долина. К. ш. [Винокур та ін., 1987, рис. 53, 6].
Верхів’я р. Ірша. К. ш. [Павленко та ін., 2013, c. 157].
Велика Слобідка. Ж. 1, сп. 1 [Козак, Журко, 1983, рис. 2, 5, 6; 6, 
17, 18].
Вишеньки 1. Ж. 1, 3, к. ш. [Магомедов, Левада, 1993, рис. 7, 3, 
4; 7, 5; 9, 10].
Вілія (гирло) [Симонович, 1981, рис. 2, 40].
Волиця 2. К. ш. [Кравченко и др., 2007, рис. 57, 6].
Гайове. Ж. 1, к. ш. [Хавлюк, 1998, рис. 11, 1—3].
Глеваха. Ж. 4, сп. 5 [Терпиловський, 1989, рис. 2, 1, 4—6; 3, 4, 
5].
Горинка. К. ш. [Воляник, 1969, табл. IV, 3].
Гребінки 1. Буд. [Магомедов, 1992, рис. 4, 22].

31П. — поховання; К. ш. — культурний шар; Сп. — споруда; 
Я. — яма; Об. — об’єкт; Ж. — житло.

Григорівка. К. ш. [Кравченко и др., 2007, рис. 23, 4].
Грушівка. К. ш. [Сымонович, 1958, рис. 1].
Гунька. К. ш. [Хавлюк, 1988, рис. 1, 2—5, 7; 2, 6].
Дідівщина. К. ш. [Петраускас, 2001, рис. 1, 16].
Дибенці 1А [Сорокун, Милашевський, 2014, друкується].
Добринівці 1. Сп. 3 [Войнаровський, 2013, рис. 21, 6]; сп. 4 
[Войнаровський, 1999, рис. 9, 8, 11—14, 18—19]; сп. 6 [Война-
ровський, 1999, рис. 11, 8; 12, 32]; сп. 7 [Войнаровський, 1999, 
рис. 11, 8; 13, 2, 4]; сп. 8 [Войнаровський, 2013, рис. 27, 10]; 
сп. 9 [Войнаровський, 2013, рис. 33, 2]; сп. 11 [Войнаровський, 
2013, рис. 44, 11].
Дмитрівка 3. К. ш. [Милашевський, 2011, рис. 3, 1—10].
Дубове. К. ш. [Дидык, 1996, рис. 3, 33].
Дудин. К. ш. [Онищук, 1997, рис. 2, 3, 6].
Журавка Ольшанська. Я. 79 [Обломский, 2010, рис. 7, 1]; сп. 3 
[Обломский, 2010, рис. 9, 5]; сп. 8 [Обломский, 2010, рис. 18, 
6]; сп. 17 [Обломский, 2010, рис. 28, 9]; сп. 21 [Обломский, 
2010, рис. 28, 9; 32, 7, 8; 33, 5—8, 10]; сп. 22 [Обломский, 2010, 
рис. 34, 1]; сп. 25 [Обломский, 2010, рис. 37, 4]; сп. 32 [Обломс-
кий, 2010, рис. 45, 2]; я. 205 [Обломский, 2010, рис. 49, 7]; к. ш. 
[Обломский, 2010, рис. 50—52].
Завадівка 4 (ур. Вовчий). К. ш. [Кравченко, 1973, рис. 5, 17].
Йосипівка [Симонович, 1981, рис. 2, 49].
Іванківці [Винокуp, 1960, c. 184].
Козлов. Ж. 1 [Магомедов, 1998а, рис. 12, 15].
Кобилля. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 38; 39, 1; 40, 1—3].
Кодима IV. К. ш. [Дзиговський та ін., 2003, рис. 107, 2—4].
Комарів. К. ш. [Смішко, 1962, табл. IV, 10]; горн [Петраускас, Ко-
валь, Милян, 2012, мал. 2, 5].
Костянець [Смішко, 1952, табл. VI, 3].
Курники. Ж. 1 [Магомедов, Гудим-Левкович, 1991, рис. 7, 12—
14].
Ланівці IV [Івановський, 1988, табл. 5, 10].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 1, 21; 10, 9; 12, 13;15, 7].
Леськи. К. ш. [Смиленко, Брайчевский, 1967, рис. 12, 3].
Ломовате [Сымонович, 1958, рис. 1].
Лугова. К. ш. [Хавлюк, 1984, рис. 4, 2, 3].
Лука-Врублівецька. К. ш. [Симанович, 1951, табл. І, 31].
Любимівка. К. ш. [Сымонович, 1964, рис. 6, 6].
Максимівка [Дидык, 2006, рис. 2, 16].
Мала Офірна. К. ш. [Магомедов, Абашина, Солтис, 2003, c. 91].
Малополовецьке 2 [Милашевский, 2009].
Мамроі [Дидык, 2006, рис. 2, 30].
Маркуші [Винокур, 1964, рис. 5, 1].
Матюши І. К. ш. [Латуха, 2000].
Микильське [Симонович, 1981, рис. 2, 30].
Михайлівка [Симонович, 1981, рис. 2, 30].
Накваша [Онищук, 1998, рис. 2, 1, 2].
Новолипівське. Сп. 1, 2 [Абашина, Обломский, Терпиловский, 
1999, рис. 9, 9, 11].
Новосілки. К. ш. [Ткач, Стрілецький, 2013, рис. 1, 5, 9].
Осокорівка. К. ш. [Пешанов, Симонович, 1964, рис. 1, 1].
Острів (Дубнівський р-н). К. ш. [Брайчевський, 1952, табл. І, 1].
Острів-Варковецький. К. ш. [Тиханова, 1956, фото № 2639].
Пєни. К. ш. [Радюш, 2010, рис. 4, 32—35].
Примощаниця. К. ш. [Милян та ін., 2011, c. 155].
Пряжів. К. ш. [Винокур, 1997, рис. 3, 1].
Ріпнів 2. Ж. 4, 26 [Баран, 1964, рис. 3, 10; 4]; к. ш. [Баран, 1981, 
табл. LXVII, 13, 18].
Розкішна. К. ш. [Магомедов, Абашина, Солтис, 2003, c. 78].
Самсонівка. К. ш. [Сымонович, 1964, c. 17].
Слободище. К. ш. [Винокур, 1997, рис. 3, 2].
Слободка І. К. ш. [Хавлюк, 1988, рис. 4, 1].
Хлопков І. Ж. 3, сп. 5 [Некрасова, 1988, рис. 4, 7; 5, 11].
Циблі [Дидык, 2006, рис. 2, 17].
Черняхів. К. ш. [Симонович, 1967, рис. 4, 1].
Шершні. Ж. 2 [Магомедов, Гудим-Левкович, 1991, рис. 5, 18].
Шкарівка. К. ш. [Магомедов, Абашина, Солтис, 2003, c. 21].
Яблунівка. К. ш. [Латуха, 2000].
Ягнятин. К. ш. [Махно, 1949,табл. 2, 11].
Ясси-Ніколіна. К. ш. [Ioniţă, 1985, f. 5, 10].

Додаток 1. каталоГ ліпної кераміки вельБарських типів  
в черняхівській культурі 3
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ІАа
Могильники
Бирлад—Валя Сяке / п. 178 [Palade, 2004, f. 117, 1]; п. 13 [Palade, 
2004, f. 156, 1]; п. 48 [Palade, 2004, f. 161, 7].
Будешти / п. 118, 247, [Рикман, 1967, рис. 8, 6; Vornic, 2006, 
fig. 99, 1].
Міхелешень / п. 6 [Șovan, 2009, р. 8А, 1, 2].
Поселення
Гребінки 1. Буд. 1 [Магомедов, Левада, 1993, рис. 4, 23].
ІВ
Могильники
Гаврилівка / п. 73. [Сымонович, 1960, рис. 22, 1].
Компанійці / п. 117, 128 [Некрасова, 2006, рис. 73, 5; 75, 13].
Косанове / п. 6-1963 [Petrauskas, 2003, Abb. 65b, 4].
Маслово [Никитина, 1964, рис. 1, 1].
Рижевка / п. 17 [Кропоткин, 1965, c. 11, 4].
Поселення
Бакота. Ж. 24, 25, 27 [Винокур, Горішній, 1994, рис. 13, 4; 15, 3; 
17, 5].
Башмачка. К. ш. [Смиленко, 1992, рис. 20, 4].
Велика Снітинка 2 [Милашевський, друкується].
Вишенька 1. К. ш. [Вознесенская, Левада, Магомедов, 2006, 
рис. 13, 1].
Глеваха. К. ш. [Терпиловский, 1989, рис. 4, 2].
Добринівці 1 [Войнаровський, 1999, рис. 9, 10; 13, 5; 14, 17].
Жуківці [Махно, 1949, табл. 1, 3].
Журавка Ольшанська. Буд. 1 [Обломский, 2010, рис. 6, 1]; 
буд. 6 [Обломский, 2010, рис. 13, 1]; буд. 15 [Обломский, 2010, 
рис. 26, 3].
Завадівка IV (ур. Вовчий) [Кравченко, 1973, рис. 5, 18].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 10, 7; 11, 2].
Малашівці. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 41, 2—4].
Малополовецьке 2. К. ш. [Милашевський, 2009, рис. 2].
Успенка. К. ш. [Кропоткин, 1964, рис. 22, 5].
Шершні. К. ш. [Магомедов, Гудим-Левкович, 1991, рис. 5, 24].
Ягнятин. К. ш. [Махно, 1949, табл. 2, 9].
ІС
Могильники
Гаврилівка / п. 69, 73, 97 [Сымонович, 1960, табл. ІІ, 4; І, 2, 3].
Данчени / п. 361 [Рафалович, 1986, табл. LIІ, 7].
Дерев’яна / п. 29 [Кравченко и др., 2007, рис. 19, 9].
Дерев’яна / п. 31 [Петраускас А., Петраускас О.,2008, рис. 7, 7].
Компанійці / п. 7 [Некрасова, 2006, рис. 57, 21].
Косанове / п. 1-1961, 5-1961, 6-1961, 59-1962 [Petrauskas, 2003, 
Abb. 29, 9; 33, 4; 34, 4; 57, 1].
Оселівка / п. 72 [Никитина, 1988, табл. 40, 3].
Черкаси—Центр / п. 44 [Куштан, Петраускас, 2011, рис. 4, 6].
Поселення
Башмачка. Буд. 7 [Смиленко, 1992, рис. 20, 7, 8].
Велика Снітинка-2 [Магомедов, 1992, рис. 3, 14].
Глеваха. Я. 57 [Терпиловский, 1989, рис. 4, 18].
Жуківці [Махно, 1949, табл. 1, 5].
Журавка Ольшанська. Буд. 2 [Обломский, 2010, рис. 8, 5].
Козлов. Півземлянка 1 [Магомедов, 1998, рис. 12, 1].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 1, 3, 12, 20].
Малополовецьке-2. К. ш. [Милашевський, 2009, рис. 2].
Пряжів. К. ш. [Винокур, 1960, табл. V, 1].
Успенка. К. ш. [Кропоткин, 1964, рис. 21, 3].
Ягнятин [Махно, 1949, табл. 2, 8].
ID
Могильники
Бирлад—Валя Сяке / п. 151, 321 [Palade, 2004, fig. 109, 1; 216, 8].
Гаврилівка / п. 32. [Сымонович, 1960, табл. ІІ, 7].
Данчени / п. 272 [Рафалович, 1986, рис. XLIII, 2].
Дерев’яна / п. 29 [Кравченко и др., 2007, рис. 19, 7].
Журавка Ольшанська / п. 48 [Сымонович, 1962, рис. 99, 7].
Токи / п. 7 [Герета, 1981, рис. 17].
Косанове / п. 4-1961, 6-1961 [Petrauskas, 2003, Abb. 32, 4; 34, 2].
Поселення
Бакота. Ж. 19 [Винокур, Горішній, 1994, рис. 11].
Вишенька-1.К. ш. [Вознесенская, Левада, Магомедов, 2006, 
рис. 13, 5].
Гайове. Ж. 1 [Хавлюк, 1998, рис. 13].
Глеваха. Я. 57 [Терпиловский, 1989, рис. 4, 19].

Журавка Ольшанська. Буд. 2 [Обломский, 2010, рис. 8, 4]; к. ш. 
[Обломский, 2010, рис. 51, 4; 52, 3].
Козлов. К. ш. [Магомедов, 1998, рис. 12, 2—3].
Лепесівка. К. ш. [Тиханова, 1963, рис. 5, 1; Щукин, 1989, рис. 1, 
20; рис. 10, 12].
IE
Могильники
Компанійці / п. 28, 31 [Некрасова, 2006, рис. 62, 2; 62, 10].
Соснова / п. 427 [Сикорский, Махно. Бузян, 1981, табл. 2, 4].
Черкаси—Центр / п. 55 [Куштан, Петраускас, 2011, рис. 9, 13].
IG
Могильники
Будешти / п. 313 [Vornic, 2006, fig. 102, 8].
Данчени / п. 136, 363 [Рафалович, 1986, табл. XXVII, 5; LIII, 3].
Міхелешень / п. 306 [Șovan, 2009, рl. 172, 96].
Финтенеле Риц / п. 8 [Marinesku, Gaiu, 1989, Abb. 5, 9].
Група ІІ
Могильники
Вікторовка / п. 10 [Симонович, 1966, рис. 2, 4].
Рижевка / п. 3 [Кропоткин, 1971, рис. 7, 3].
Поселення
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 3, 2].
Група ІІІ
Могильники
Ягнятин [Гончаров, 1949, c. 240; Сымонович, 1973, рис. 10, 1; 
11, 9].
Група IV
Тип IVA
Поселення
Башмачка. К. ш. [Смиленко, 1992, рис. 20, 6].
Могильники
Петриківці / п. 2�4.
Раковець / п. 22 (1) [Ivanovskij, Kokowski, 1995, r. 4, b].
Тип IVA/а
Могильники
Гаврилівка / п. 56 [Сымонович, 1960, табл. ІІ, 8].
Косанове / п. 63-1962 [Кравченко, 1967, табл. VI, 1].
Рижевка / п. 24 [Кропоткин, 1966, рис. 18].
Поселення
Дмитрівка ІІІ. К. ш. [Башкатов, 2011, рис. 11, 15].
Група IVВ
Могильники
Ханска-Лутерия ІІ / п. 50 [Никулицэ, Рикман, 1973, рис. 50, 17].
Чернелів-Руський / п. 205 [Тиліщак, 2011, рис. 1, 12].
Поселення
Башмачка. К. ш. [Смиленко, 1992, рис. 16, 5].
Кобилля. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 44, 2].
Малашівці. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 44, 1].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 3, 4].
Малополовецьке 2. К. ш. [Кравченко и др., 2007, рис. 13, 1].
Група IVС (з ручкою)
Могильники
Косанове / п. 53-1962 [Petrauskas, 2003, Abb. 54, 1].
Поселення
Пряжев. К. ш. [Винокур, 1972, рис. 20, 1].
Група VIA
Могильники
Данчени / п. 153 [Рафалович, 1986, табл. ХХVIIІ, 9].
Волоське [Брайчевская, 1960, табл. V, 23].
Поселення
Велика Снітинка 2. К. ш. [Магомедов, 1992, рис. 4, 10].
Гунька [Хавлюк, 1988, рис. 2, 1].
Група VIВ
Могильники
Велика Бугаївка / п. 126 [Петраускас, Шишкін, 2013, схема 4, 14].
Будешти / п. 93 [Vornic, 2006, fig. 79, 3].
Данчени / п. 132 [Рафалович, 1986, табл. ХХVII, 4].
Журавка / п. 21 [Сымонович, 1960, табл. IV, 3, 7], п. 34 [Сымоно-
вич, 1961, табл. IІ, 12].
Компанійці / п. 39 [Некрасова, 2006, рис. 63, 4].
Легедзине / п. 12 [Магомедов, Диденко, 2009б, рис. 6, 11].

42Дякую Б.В. Магомедову за можливість використання неопуб-
лікованих матеріалів могильника Петриківці.
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Чернелів-Руський / п. 139 [Тиліщак, 2011, рис. 1, 11].
Черкаси—Центр / п. 66 [Куштан, Петраускас, 2011, рис. 16, 7].
Поселення
Журавка. Я. 79 [Обломский, 2010, рис. 7, 6].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 9, 17].
Миски групи VIC
Могильники
Городок / п. 3 [Магомедов, 1979а, рис. 2, 17].
Журавка / п. 21 [Сымонович, 1960, табл. IV, 13].
Компанійці / п. 117 [Некрасова, 2006, рис. 73, 7].
Круті Горби [Магомедов, 1989а, рис. 1, 11].
Петриківці / п. 3 ([Гопкало, 2008, рис. 11, 21] також неопубліко-
вані матеріали).
Різіно / п. 2 [Кропоткин, 1971, рис. 2, 1].
Ромашки / п. 42; «возле ворот школы», к. ш. [Сымонович, 1979, 
рис. 7, 6; 3, 3].
Рижевка / п. 30, порушені поховання [Кропоткин, 1966, 
рис. 33].
Ружичанка / п. 2 [Гопкало, 2012, рис. 7, 23].
Поселення
Велика Бугаївка-1. К. ш. [Петраускас, Шишкин, 2013, рис. 192, 
1].
Велика Снітинка-2. К. ш. [Магомедов, 1992, рис. 4, 5, 12, 14].
Вишенька. К. ш. [Вознесенская, Левада, Магомедов, 2006, 
рис. 13, 10].
Журавка. К. ш. [Обломский, 2010, рис. 53, 6].
Оленівка [Кравченко и др., 2007, рис. 62, 16].
Слободка І. К. ш. [Хавлюк, 1989, рис. 4, 2].
Пирова парина (Комарів). К. ш. [Войнаровський, 2010, рис. 3, 2].
Миски групи VIC1
Могильники
Компанійці / п. 171 [Некрасова, 2006, рис. 77, 5].
Ново-Олександрівка [Сымонович, 1975, рис. 1, 5].
Петриківці / п. 3, 13.
Ромашки / п. 42 [Сымонович, 1979, рис. 7, 4].
Рижевка. З порушених поховань [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 11].
Чернелів-Руський / п. 65 [Тиліщак, 2011, рис. 2, 11].
Поселення
Глеваха. Вогнище [Терпиловський, 1989, рис. 4, 21].
Слободка 2 [Хавлюк, 1988, рис. 4, 2].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 3, 4].
Лука-Врублівецька. Півзем. 1 [Сымонович, 1955б, рис. 8, 2].
Козлов. Півземлянка 1 [Магомедов, 1998 а, рис. 13, 3].
VIН
Компанійці / п. 40, 164 [Некрасова, 2006, рис. 63, 11; 79, 17].
Ромашки / п. 43 [Сымонович, 1979, рис. 7, 8].
VIG
Могильники
Раковець / п. 4 [Милашевський, 2014а, рис. 2, 9].
Гаврилівка / п. 73 [Сымонович, 1960, рис. 22, 2].
Чернелів-Руський / п. 65 [Ґерета, 2013, рис. 42, 3].
Поселення
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 3, 3].
Група VII. Вази
Група ІХ
ІХАб
Могильники
Косанове / п. 1-1961, 21-1961 [Petrauskas, 2003, Abb. 29, 1; 45, 6].
Оселівка / п. 72 [Никитина, 1988, табл. 40Б, 4].
Раковець / п. 18 [Винокур, Островський, 1963, рис. ХІ, 1].
Рідний Край / п. 3 [Петренко, 1991, рис. 5, 10].
Поселення
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 1, 18; 9, 6].
ІХАс
Баїв. З порушених поховань [Кухаренко, 1975, рис. 10].
Бистрик [Винокур, 1959, рис. 2, 6].
Велика Бугаївка / п. 126 [Петраускас, Шишкин, 2013, схема 4, 13].
Журавка Ольшанська / п. 20 [Сымонович, 1960, табл. IV, I].
Компанійці / п. 139 [Некрасова, 2006, рис. 76, 20].
Могиляни-Хмельник / п. 2 [Каспарова, Щукин,1979, рис. 3, 4].
Обухів-1а / п. 42 [Кравченко и др., 2007, рис. 23, 1].
Петриківці / п. 15.
Піщана [Брайчевский, 1959, рис. 2, 1].
Рідкодуби / п. 1 [Винокур, 1972, рис. 55].

Токи / п. 1, 3, 8 [Герета, 1984, рис. 5].
Чернелів-Руський / п. 101, 131, 243, 255, к. ш. [Тиліщак, 2011, 
рис. 3, 1—5].
Поселення
Булбоака. К. ш. [Бозияк, Кашуба, 1990, рис. 2, 8].
ІХВ
Острог [Каспарова, Щукин, 1979, рис. 1].
Група ХаA1
Могильники
Будешти / п. 93 [Vornic, 2006, fig. 79, 3].
Велика Бугаївка / п. 134 [Петраускас, Шишкин, 2013, схема 4, 
15].
Гаврилівка / п. 67, 68 [Сымонович, 1960, табл. ІІІ, 4, 5].
Данчени / п. 10, 22, 348 [Рафалович, 1986, табл. XVII, 10; XVIII, 
8; LIX, 1].
Думанов / п. 43 [Кропоткин, 1980, c. 14].
Кам’янка / п. 21 [Сымонович, 1955а, рис. 2, 1].
Компанійці / п. 11, 117, 171 [Некрасова, 2006, рис. 58, 10; 73, 
6; 77, 6].
Косанове / п. 1, 4, 25-1961, 56-1962, 3-1963, 1, 2-1964 [Petrauskas, 
2003, Abb. 29, 5; 46, 4; 32, 5; 55, 2; 63, 2; 73, 4; 74, 6].
Маслово [Никитина, 1964, рис. 1, 3, 4].
Петриківці / п. 7, 10.
Привільне / п. 3 [Кухаренко, 1955, табл. І, 8].
Раковець / п. 4, 7 [Винокур, Островский, 1967, рис. 5, 4, 5; 10, 2].
Рижевка / п. 24 [Кропоткин, 1966, рис. 20].
Ружичанка / п. 23 [Гопкало, 2012, рис. 7, 24].
Токи / п. 7 [Герета, 1989, рис. 7, 7б].
Чернелів-Руський / п. 46, 69, 103, 111, 30, 137, 255 [Тиліщак, 
2011, рис. 2, 1—5, 7—10, 12, 16].
Поселення
Велика Снітинка 2 [Магомедов, 1992, рис. 4, 6—8, 17—20].
Демидівка. К. ш. [Хавлюк, 1988, рис. 5, 8, 9].
Дідівщина. К. ш. [Петраускас, 2001, рис. 1, 15].
Журавка. Буд. 21, к. ш. [Обломский, 2010, рис. 33, 23; 50, 5, 6; 
51, 6; 53, 7].
Кобилля. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 46, 4; 47, 1, 2].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 3, 1; 11, 6].
Малашівці. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 46, 1—3].
Малополовецьке-2. К. ш. [Кравченко и др., 2007, рис. 13, 3].
Ново-Олександрівка. К. ш. [Сымонович, 1975, рис. 1, 2].
Переорки. К. ш. [Симанович, 1951, табл. І, 22, 24].
Слободка І [Хавлюк, 1989, рис. 4, 3].
Ур. Горобинець. К. ш. [Обломский, 2010, рис. 62, 6].
Шершні. К. ш. [Магомедов, Гудим-Левкович, 1991, рис. 5, 27].
Група ХаA2
Могильники
Бирлад—Валя Сяке / п. 142 [Palade, 2004, fig. 106, 1].
Будешти / п. 126 [Vornic, 2006, fig. 84, 14].
Гаврилівка / п. 32 [Сымонович, 1960, табл. ІІІ, 2].
Заячівка / п. 7 [Хавлюк, 1974, рис. 6, 7].
Компанійці / п. 40, 286 [Некрасова, 2006, рис. 63, 9; 83, 7].
Поселення
Барбара І. К. ш. [Башкатов, 2010, рис. 5, 8, 18].
Башмачка. К. ш. [Смиленко, 1992, рис. 16, 2].
Журавка. Буд. 15 [Обломский, 2010, рис. 26, 7].
Група Xb
Поселення
Кобилля. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 48, 3].
Могильники
Деревьяна [Кравченко, 1979, рис. 3, 5].
Журавка / п. 34 [Сымонович, 1960, табл. ІІ, 9].
Чернелів-Руський / п. 41, 131, 241 [Тиліщак, 2011, рис. 2, 17—19].
ХаВ
Могильники
Бирлад—Валя Сяке / п. 339 [Palade, 2004, fig. 224, 2].
Данчени / п. 159 [Рафалович, 1986, табл. ХХІХ, 3].
Дідівщина [Симонович, 1983 б, рис. 4, 7].
Журавка-Ольшанська / п. 34 [Сымонович, 1961, табл. ІІ, 9].
Компанійці / п. 56 [Некрасова, 2006, рис. 66, 7].
Легедзине. К. ш. [Магомедов, Диденко, Кожемяченко, 2010, 
рис. 22, 8].
Ново-Олександрівка [Сымонович, 1975, рис. 1, 4].
Рижевка / п. 25 [Кропоткин, 1966, рис. 26].
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Чернелів-Руський / п. 88, 90 [Ґерета, 2013, рис. 52, 10; 53, 2].
Поселення
Бакота. Ж. 43 [Винокур, Горішній, 1994, рис. 24].
Барбара І. К. ш. [Башкатов, 2008, рис. 5, 16].
Башмачка. Буд. 1, 2 [Смиленко, 1992, рис. 16, 4, 6—7].
Бернашівка. Ж. 10 [Баран, Винокур, Журко, 1982, рис. 2, 5].
Бирлад—Валя Сяке. Буд. 16, 14 [Palade, 2004, fig. 30, 18; 38, 2].
Велика Снітинка-2. К. ш. [Магомедов, 1992, рис. 4, 1].
Добринівці-І. Сп. 7 [Войнаровський, 2013, рис. 72, 3].
Журавка Ольшанська. Буд. 32, я. 205 [Обломский, 2010, рис. 45, 
1, 2; 49, 6].
Кобилля. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 48, 1, 2].
Козлов. Півземлянка 1 [Магомедов. 1998а, рис. 13, 7].
Курники. К. ш. [Магомедов, Гудим-Левкович, 1992, рис. 7, 11].
Ново-Олександрівка. К. ш. [Сымонович, 1975, рис. 1, 4, 6].
Шершні. К. ш. [Магомедов, Гудим-Левкович, 1992, рис. 5, 21].
ХаВ1
Поселення
Городок / п. 3 [Магомедов, 1979 а, рис. 2, 14].
Журавка. К. ш. [Обломский, 2010, рис. 54, 3].
Ур. Горобинець. К. ш. [Обломский, 2010, рис. 63, 2].
Успенка / п. 936 [Некрасова, 2006, рис. 44, 4].
Косанове / п. 63-1962 [Petrauskas, 2003, Abb. 60, 2].
Петриківці. Із порушених поховань.
ХаС
Могильники
Данчени / п. 363 [Рафалович, 1986, табл. LIII, 1].
Біленьке / п. 210 [Росохацкий, 1991, рис. 51, 4].
Бирлад—Валя Сяке / п. 511 [Palade, 2004, fig. 272, 5].
Будешти / п. 227, 253 [Vornic, 2006, fig. 95, 2; 99, 13].
Журавка / п. 10 [Сымонович, 1955, табл. XVII, 2].
Привольне / п. 8 [Кухаренко, 1955, табл. ІІІ, 8].
Шумськ [Кухаренко, 1958, рис. 6, 6].
Поселення
Бакота. Ж. 27 [Винокур. Горішній, 1994, рис. 17, 6].
Барбара І [Башкатов, 2010, рис. 5, 17, 19, 20].
Велика Снітинка 2 [Магомедов, 1992, рис. 4, 4].
Козлов. К. ш. [Магомедов, 1998 а, рис. 13, 4—5, 10].
Микильське [Симонович, 1981, рис. 2, 11].
Новоолександрівка [Симонович, 1981, рис. 2, 4].
Осокорівка. К. ш. [Пешанов, Сымонович, 1964, рис. 1, 6].
Слободка І. К. ш. [Хавлюк, 1989, рис. 4, 5].
Ур. Горобинець. К. ш. [Обломский, 2010, рис. 64, 5].
Шершні. К. ш. [Магомедов, Гудим-Левкович, 1991, рис. 5, 25].
Група ХІІ
Тип ХІІА
Поселення
Концешти. К. ш. [Хынку, Титов, 1974, рис. 5, 2].
Група ХІІI
Данчени / п. 36 [Рафалович, 1986, табл. ХІХ, 5].
Лепесівка. К. ш. [Щукин, 1989, рис. 1].
Група XIV
Могильники
Баїв / п. 4 [Кухаренко, 1975, рис. 5, 7].
Данчени / п. 122 [Рафалович, 1986, табл. XXVI, 12].
Чернелів-Руський / п. 96, 181, 229, 257 [Тиліщак, 2011, рис. 3, 
9—12].
Поселення
Козлов. К. ш. [Магомедов, 1998а, рис. 12, 2].
Кобилля. К. ш. [Строцень, 2008, рис. 50, 1, 2].
Малополовецьке 2. К. ш. [Милашевський, 2009, рис. 2].
Група XV
Могильники
Данчени / п. 10, 234 [Рафалович, 1986, табл. XVII, 3; XL, 7].
Завадовка / п. 2 [Петраускас А., Петраускас О., 2010, рис. 12, 9].
Замощанська Дюна / п. 1 [Липкинг, 1979, рис. 1, 3].
Косанове / п. 1-1964 [Petrauskas, 2003, Abb. 73, 5].
Міхелешень / п. 10 [Șovan, 2009, р. 9А, 3].
Рижевка / п. 4 [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 10].
Якобені / п. 20 [Ioniţă, 1994—1995, Abb. 2, 7].
Поселення
Велика Снітинка 2. К. ш. [Магомедов, 1992, рис. 4, 22, 23].
Кобилля. Сп. 3 [Строцень, 2005, рис. 6, 4].
Козлов. Півземлянка 1 [Магомедов, 1998а, рис. 13, 1].

Максимівка. Я. 1 [Абашина, Обломский, Терпиловский, 1999, 
рис. 8, 16].
Тип XVa
Могильники
Данчени / п. 239, 241 [Рафалович, 1986, табл. XLI, 3; табл. LI, 6].
Рижевка. Із порушених поховань [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 5].
Чернелів-Руський / п. 119, 220 [Тиліщак, 2011, рис. 3, 6, 7].
Поселення
Добринівці. К. ш. [Войнаровський, 2013, рис. 50, 6].
Група XVIА
Петриківці / п. 16.
Чернелів-Руський/пп. 41, 43, 65, 111, 113, 130, 181, 255, 257, 
298 [Тиліщак, 2011, рис. 3, 8, 14, 15;1, 9, 10, 14, 16; 7, 8].
Група XVIIА
Могильники
Компанійці / п. 7, 31 [Некрасова, 2006, рис. 57, 22; 62, 11].
Косанове / п. 6-1961 [Petrauskas, 2003, Abb. 34, 3].
Ружичанка / п. 8 [Гопкало, 2012, рис. 7, 5].
Черкаси—Центр / п. 55 [Куштан, Петраускас, 2011, рис. 9, 11].
Чернелів-Руський / п. 27, 267 [Тиліщак, 2011, рис. 3, 24, 25].
Поселення
Слободище. К. ш. [Винокур, 1960, табл. VII, 5].
XVIIВ
Данчени / п. 371 [Рафалович, 1986, табл. LVIII, 8].
Журавка / п. 20, 34 [Сымонович, 1960, табл. IV, IІ; 1961, табл. II, 2].
Рижевка / п. 9, 27 [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 8; 10, 8].
Рижевка / п. 42 [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 7].
Чернелів-Руський / п. 47, 111, 113, 200, 233 [Тиліщак, 2011, 
рис. 3, 29, 21, 22; Ґерета, 2013, рис. 66, 32; 117, 9].
Козья-Ясси [Ioniţă, 1982, fig. 29, 4].
Косанове / п. 56-1962 [Petrauskas, 2003, Abb. 55, 1].
Слободище. Ж. 5 [Винокур, 1960, табл. VII, 5].
XVIIC
Данчени / п. 160 [Рафалович, 1986, табл. ХХІХ, 5].
Легедзине / п. 54, к. ш. [Магомедов, Диденко, Кожемяченко, 
2010, рис. 17, 2; 22, 1].
Група XVIIІА
Бистрик [Винокур, 1959, рис. 2, 7].
Данчени / п. 58, 122 [Рафалович, 1986, табл. ХХ, 1; ХХVI, 11].
Ромашки. Випадково знайдене поховання [Сымонович, 1979 б, 
рис. 7, 1].
Група XVIIІВ
Ромашки / п. 41 [Сымонович, 1979б, рис. 4, 6].
Рижевка. Порушені поховання [Kropotkin, 1977, Abb. 9, 13].
Група XVIIІС
Журавка / п. 21 [Сымонович, 1960, табл. IV, 8].
Косанове / п. 58-1962 [Petrauskas, 2003, Abb. 54, 2].
Чернелів-Руський / п. 118 [Тиліщак, 2011, рис. 6, 3].
Малашівці. К. ш. [Kokowski, Stasiak, Strocen’, 1998, ryc. 10, a].
Тип ХІХА
Замощанська Дюна. К. ш. [Липкинг, 1979, рис. 1, 9].
Тип XIXD
Могильники
Данчени / п. 32, 39, 51, 136, 366 [Рафалович, 1986, табл. ХІХ, 3; 
ХІХ, 10; ХІХ, 14; XXVII, 6; LIV, 1].
Башмачка / п. 1 (Пн) [Смиленко, 1992, рис. 28, 5].
Гаврилівка / п. 32 [Сымонович, 1967, табл. ІІІ, 8].
Дубова Балка / п. 2 [Стрельник, 2002, рис. 8].
Каборга IV / п. 10 [Магомедов, 1979 б, табл. VIII, 10, 11].
Козья-Ясси [Ioniţă, 1982, fig. 29, 2].
Компанійці / п. 139 [Некрасова, 2006, рис. 76, 14].
Раковець / п. 4 [Винокур, Островский, 1967, рис. 6, 1].
Ружичанка [Демидко, 2012, рис. 2, 1].
Рижевка / п. 20, 42, 46, 50 [Kropotkin, 1977, Abb. 10, 1; 10, 6; 10, 3, 5].
Чернелів-Руський / п. 61, 268 [Тиліщак, 2011, рис. 3, 31, 30].
ХІХЕ
Компанійці / п. 164 [Некрасова, 2006, рис. 79, 7].
Ромашки [Сымонович, 1979, рис. 3, 5].
Рідкісні форми
Барбара І [Башкатов, 2010, рис. 8, 1].
Деревьяна / п. 15 [Кравченко и др., 2007, рис. 13, 2].
Легедзине / п. 57 [Магомедов, Диденко, Кожемяченко, 2010, 
рис. 18, 3].
Пєни [Радюш, 2010, рис. 6, 6].
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Додаток 2. номери пам’яток 
З керамікою вельБарських 

типів на картах
1 — Башмачка (Пн); 2 — Белцата; 3 — Біленьке; 
4 — Бирлад—Валя Сяке; 5 — Велика Бугаївка; 
6 — Будешть; 7 — Гаврилівка; 8 — Данчени; 
9 — Дерев’яна; 10 — Завадівка 2; 11 — Заячів-
ка; 12 — Каборга; 13 — Компанійці; 14 — Ко-
санове; 15 — Маслово; 16 — Міхелешень; 
17 — Романківці; 18 — Ромашки; 19 — Рижев-
ка; 20 — Спанцов; 21 — Токи; 22 — Хенешть; 
23 — Черкаси—Центр; 24 — Шумськ; 25 — Ав-
густинівка; 26 — Андріївкa VIII; 27 — Конце-
шти; 28 — Барбара І; 29 — Башмачка (пос.); 
30 — Байорови Дуби; 31 — Бернашівка; 32 — 
Білопілля; 33 — Бовшів ІІ; 34 — Бургунка; 35 — 
Василів; 36 — Велика Мотовилівка; 37 — Вели-
ка Снітинка 2; 38 — Верхня Долина; 39 — Вели-
ка Слободка; 40 — Вишенька 1; 41 — устя Вілії; 
42 — Волиця 2; 43 — Гайове; 44 — Глеваха; 
45 — Горинка; 46 — Гребінки 1; 47 — Григорів-
ка; 48 — Грушівка; 49 — Гунька; 50 — Дідів-
щина; 51 — Дибенці 1а; 52 — Дмитрівка 3; 
53 — Дубове 1; 54 — Дудин; 55 — Журавка 
Ольшанська; 56 — Завадівка 4; 57 — Йосипів-
ка; 58 — Іванківці; 59 — Козлов; 60 — Кобилля; 
61 — Кодима IV; 62 — Комарів; 63 — Костянець; 
64 — Курники; 65 — Ланівцы IV; 66 — Лепесів-
ка; 67 — Леськи; 68 — Ломовате; 69 — Луго-
ва; 70 — Лука-Врублівецька; 71 — Любимівка; 
72 — Максимівка; 73 — Мамрої; 74 — Марку-
ши; 75 — Михайлівка; 76 — Накваша; 77 — Ми-
кільське; 78 — Новолипівське; 79 — Осокорів-
ка; 80 — Острів; 81 — Острів-Варковецький; 
82 — Пєни; 83 — Примощаниця; 84 — Пряжів; 
85 — Ріпнів; 86 — Самсонівка; 87 — Слободи-
ще; 88 — Слободка; 89 — Циблі; 90 — Черняхів; 
91 — Шершні; 92 — Ягнятин; 93 — Ясси —Ні-
коліна; 94 — Малополовецьке 2; 95— Доб-
ринівці І; 96 — Жуківці; 97 — Малашівці; 
98 — Успенка; 99 — Соснова; 100 — Фінтенеле 
Ріц; 101 — Оселивка; 102 — Легедзине; 103 — 
ур. Горобинець; 104 — Бакота; 105 — Хлопків І; 
106 — Шкарівка; 107 — Матюши І; 108 — Ан-
тонів; 109 — Яблунівка; 110 — Розкішна; 111 — 
Букреївка 2; 112 — Головино 1; 113 — Гочево 3; 
114 — Званне 1; 115 — Красне 4; 116 — Ле-
бяже 1; 117 — Пісчане; 118 — Форостовичи; 
119 — Пересипки 1; 120 — Єлизаветівка; 121 — 
Мала Офірна; 122 — верхів’я р. Ірша; 123 — Но-
восілки; 124 — Петриківці І; 125 — Раковець; 
126 — Ханска-Лутерия; 127 — Чернелів-Руссь-
кий; 128 — Волосське; 129 — Городок; 130 — 
Круті Горби; 131 — Різіно; 132 — Ружичанка; 
133 — Оленівка; 134 — Ново-Олександрівка; 
135 — Рідний Край; 136 — Баїв; 137 — Бистрик; 
138 — Могиляни-Хмельник; 139 — Обухів 1а; 
140 — Піщана; 141 — Рідкодуби; 142 — Буль-
боака; 143 — Острог; 144 — Думанов; 145 — 
Кам’янка; 146 — Привільне; 147 — Демидівка; 
148 — Переорки; 149 — Замощанська Дюна; 
150 — Якобені; 151 — Козья-Ясси; 152 — Ав-
дієво; 153 — Лецкань; 154 — Малинівці; 155 — 
Одая; 156 — Чубовка; 157 — Ботошань; 158 — 
Боромля; 159 — Сокіл; 160 — Козья-Яссы; 
161 — Каушани; 162 — Гряда І; 163 — Кам’янка-
Анчекрак; 164 — «Пані Урокерт»; 165 — Бов-
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a.s. Mylashevskyi
the hand-Made pottery of 

the wielBarK’s tradition in 
the chernyaKhiv culture

This article deals with the problem of the 
hand-made pottery of the wielbark’s tradition in the 
Chernyakhiv culture. This typology is based on the 
earlier works by R. Schindler and R. Wołągiewicz. 
After R. Wołągiewicz’s typology were supplemented 
13 new types and 2 new variants of the wielbark’s 
hand-made pottery. Among the wielbark’s types 
were allocated some forms, which were concern-
ing with the Central European region — pots of the 
group II, dishs of the type VIH. Also were allocated 
some forms, which were concerning with Scandi-
navian — cups from Ryzhevka and Derev’yana. The 
hronology of the wielbark pottery shows, that it ex-
ists through all time of the Chernyakhiv culture ex-
istence. Number of the wielbark pottery decreases 
on the last phases of the Chernyakhiv culture. To the 
most earliest wielbark forms in the Chernyakhiv cul-
ture are pots of the group II, dishs of the type VIA, 
dishs of the type Xb, ladles of the type XV/a. The 
base area of the distribution of the wielbark pottery 
forms in the Chernyakhiv culture is the area between 
the Dnieper and the Dniester. Considerably less it on 
the area between the Dniester and Prut and also 
on the left bank of the Dnieper. Distribution of the 
pots type IA in the area of the Kyiv culture along the 
course r. Seym can explaned by the contaks between 
German und Slavs in this region.

K e y w o r d s: Chernyakhiv culture, Wielbark 
culture, hand-made pottery
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я.а. михайловський
Х м е л ь н и ц ь к и й

ноВа Знахідка пШеВорськоГо похоВання  
Зі Зброєю на хмельниччині

туально зігнутий наконечник списа. Про 
знахідку одразу повідомили у Відділ 
охорони пам’яток історії та культури у 
Хмельницькій обл.

Під час повторного обстеження автор 
статті з’ясував, що поховання було здійс-
нено на глибині приблизно 40—50 см від 
сучасної поверхні, в однорідному ґрунті, 
без зовнішніх ознак. Контури могильної 
ями неможливо було простежити через 
однорідність ґрунту та коріння дерева, 
під яким було виявлено місцезнаход-
ження. Також встановлено, що похован-
ня потурбувало рештки житла раннього 

У статті повідомляється про нову знахід-
ку поховання пшеворської культури зі зброєю 
на території Хмельницької області. Подаєть-
ся опис обставин знахідки, склад речового ма-
теріалу та порівняльно-датуючі зауваження.

к л ю ч о в і  с л о в а: пшеворська культу-
ра, поховання, зброя, Хмельницька область.

У квітні 2014 р. в лісі, за 1,5 км на 
схід від с. Аркадіївці Хмельницького р-
ну і обл. (рис. 1), місцеві жителі під час 
земляних робіт на невеликій глибині ви-
падково виявили скупчення предметів 
з заліза, серед яких вони упізнали ри-

рис. 1. Ситуа-
ційна карта 
розташуван-
ня поховання 
[Карта Украи-
ны, М-35-91]

рис. 2. Увесь 
супровідний 

інвентар 
поховання
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залізного віку, що засвідчили знахідки 
кераміки та крем’яного кулеподібного 
відбійника. Рештки житла потребують 
подальшого дослідження 1.

Супровідний інвентар поховання 
(рис. 2): умбон щита з руків’ям (залізо) 
(рис. 3, 4); дві шпори (залізо) (рис. 3, 1, 
3); наконечник (рис. 4, 4) та нижня час-
тина держака списа (залізо) (рис. 4, 1); 
кінців’я бойового ременя (рис. 3, 2) та 
уламок пряжки (бронза); залізні деталі 
дерев’яного відра — гранчаста дужка з 
біконічними кінцівками та з петлями на 
обох кінцях, які заклепками кріпилися 
до відра (рис. 4, 2, 2а), а також дві вузькі 
подовгасті залізні планки з заклепками, 
що слугували обоймами дерев’яного 
корпусу відра (одна ціла (рис. 4, 3) та 

одна фрагментована) і дають змогу ре-
конструювати його форму.

Усі речі мають сліди перебування у 
вогні.

Серед супровідного інвентарю тра-
пилося декілька дрібних уламків каль-
цинованих кісток білого кольору. Весь 
речовий матеріал поховання є одноча-
совим і за типологією впевнено датуєть-
ся періодом С1a—С1b (200—260 рр. н. е.) 
(за: [Kontny, 2008, p. 125; fig. 11; гру- 
па 6]).

Нині це лише третє відоме похован-
ня пшеворської культури на території 
Хмельницької обл. Перші два виявлено 
наприкінці XIX ст. в с. Громівка Старо-
костянтинівського р-ну [Ossowski, 1891, 
s. 186] та в с. Тернова Дунаєвецького 
району [Спицын, 1904, c. 83—84].

1 Усю колекцію знахі-
док буде передано на 

постійне зберігання 
до Хмельницького об-
ласного краєзнавчого 

музею.

рис. 3. Шпори (1, 3), 
кінців’я бойового ре-

меня (2), умбон (4)
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Географічно крайнім східним місце-
знаходженням пшеворської культури ни-
ні залишається поховання у с. Громівка.

Цікаво також, що у похованні з с. Гро-
мівка, датованого тим самим періодом 
С1а—С1b, також було виявлено типологіч-
но подібну дужку від дерев’яного відра 
з ідентичною системою кріплення до 
дерев’яного корпусу [Ossowski, 1891, 
s. 191; fig. 4], що не є типовою складо-
вою поховального інвентарю у носіїв 
пшеворської культури.
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ja.a. Michajlowskij

neue waffenfürende GraB 
der przeworsK-Kultur iM 

chMelnizKi GeBiet
In der kurzen Mitteilung sind die Informatio-

nen über den neuen Fund des Begräbnisses der 
Pscheworsk-Kultur mit den Waffen aus Phasen С1 
gebracht. Der zufällige Fund ist auf dem Territorium 
Westlicher Ukraine (Chmelnizka Gbt.) gemacht. Es 
wird die Beschreibung der Umstände des Fundes 
gereicht, das Lagerhaus des Gepäckmaterials und 
ist das Datum des Komplexes bestimmt.

S t i c h w ö r t e r: Przeworsk-Kultur, Bestat-
tung, Waffen, Chmelnizki Gebiet.

рис. 4. Нижня частина 
держака списа (1) і 
наконечник (4), дужка 
та обойма відра (2, 3)
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Х м е л ь н и ц к и й,  М е д ж и б о ж,  К и е в

к Вопросу о римском Военном присутстВии и  
некоторых аспектах ВоЗникноВения и  
формироВания черняхоВской культуры  
В междуречье среднеГо поднестроВья и южноГо побужья

В статье предпринимается попытка 
обобщить и систематизировать материа-
лы, которые рассматриваются в качестве 
свидетельства присутствия римских воен-
ных подразделений в междуречье среднего 
Поднестровья и южного Побужья в послед-
ней четверти ІІ — второй половине ІІІ в. н. э., 
формулируются основные положения концеп-
ции римского военного присутствия и его воз-
можного влияния на процессы возникновения 
и формирования черняховской культуры.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: римское военное 
присутствие, черняховская культура, меж-
дуречье среднего Поднестровья и южного 
Побужья.

Одной из дискуссионных тем, касаю-
щихся политической и экономической ис-
тории Лесостепной Украины первой тре-
ти I тыс. н. э. продолжает оставаться тема 
взаимоотношений Imperium Romanum 
и племён Barbaricum Solum. Учитывая 
тот факт, что именно они стали опреде-
ляющими не только для последующей 
трансформации «варварского» мира, 
но и коренных изменений этнокультур-
ной карты региона, актуальной является 
дальнейшая разработка проблематики 
военно-политических и социально-эко-
номических взаимоотношений Римской 
империи и племён, обитавших к северо-
востоку от Дунайского лимеса.

Как известно, на рубеже и в первые 
века новой эры, на просторах Юго-Вос-
точной Европы отмечалось активное 
передвижение различных этнических 
групп, наблюдались разнонаправленные 
потоки, шедшие с юга, севера, северо-за-
пада и востока. По некоторым оценкам, 
именно они послужили толчком к началу 
Великого переселения народов [Колосов-
ская, 2000, c. 127; Буданова и др., 2011, 
c. 36]. Исследователям удалось зафикси-
ровать на археологических памятниках 

этого периода культурные пласты, сви-
детельствующие о наличии фракийских, 
гето-дакийских, сарматских, германских 
и славянских составляющих [Баран, 1981, 
c. 193; Козак, 2005, c. 322]. Указанная тер-
ритория определяется как порубежная и 
контактная зона [Баран, 1981, c. 193; Ко-
зак, 2003, c. 84—86; 2006б, c. 211].

В то же время, на памятниках ранне-
римского периода отмечаются ассими-
лиативные и интеграционные процессы 
[Козак, 1983, c. 104; Цигилик, 2005, c. 350]. 
В этой связи свою точку зрения высказал 
В.Д. Баран, утверждая, что: «Взааимопро-
никновение разнокультурных элементов 
и их интеграция стали одной из доминант 
при формировании черняховской культу-
ры. Однако накопление и изучение огром-
ного материала черняховских древностей 
показывает полную несостоятельность 
простых решений их этнической атрибу-
ции. Новые археологические материалы 
опровергают концепцию её готской прина-
длежности, однако они не подтверждают 
концепции об исключительно славянском 
происхождении черняховской культуры. 
Много сложных и нерешённых вопросов 
включает концепция о её полиэтничнос-
ти, дискуссионным остается вопрос о том, 
какие этнические группы входили в черня-
ховскую культуру и в каких регионах они 
лучше выражены в археологическом ма-
териале, есть ли возможность выделить в 
ней отдельные локальные группы, вопро-
сы формирования черняховской культуры 
и какое место в этих процессах занимали 
фракийцы, славяне и готы, с какими эле-
ментами культуры их можно связать» [Ба-
ран, 1981, c. 5].

В 1970—80-е гг. обосновалось мнение 
о полиэтничности черняховской культуры, 
хотя при этом, часть учёных продолжают 
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связывать её дальнейшее становление с 
гото-гепидским элементом [Магомедов, 
2001, c. 14; Щукин, 2005, c. 163].

Вместе с тем, практически все иссле-
дователи, обращавшиеся к вопросу воз-
никновения черняховских древностей, 
сходятся в одном: присутствии римских 
влияний в процессах зарождения и раз-
вития черняховской культуры.

Резюмируя этот тезис, уместно про-
цитировать В.Д. Козака: «...целесообраз-
но изменить методологический подход 
к рассмотрению истории населения, 
проживавшего в Украине в конце II — на 
рубеже IV — V вв. н. э. Нужно признать 
бесперспективным взгляд, по которому 
все народы учёные рассматривают сквозь 
призму культуры одного народа. Во вни-
мание надо брать особенности всей со-
вокупности черняховских памятников, а 
не одного памятника или одного региона. 
Пора признать, что носители этих памят-
ников находились в тесном этнокультур-
ном контакте. Стержнем таких контактов 
были влияния провинциально-римской 
культуры, обусловленные потребностями 
Рима. Обратным потоком были новые 
потребности «варваров», спровоцирован-
ных этим влиянием» [Козак, 2006, c. 14].

В определенной мере это относится 
к междуречью Среднего Поднестровья и 
Южного Побужья, которое географически 
охватывает большую часть Волыно-По-
дольской возвышенности [Геренчук, Свин-
ко, Трохимчук, 1980; Кошик, 1993, c. 52] 
и рассматривается как один из основных 
районов становления черняховской культу-
ры [Винокур, 1970а, c. 31; 2000, c. 9]. Имен-
но в этом регионе сосредоточены объекты, 
представленные артефактами, удостове-
ряющими их принадлежность к раннему 
этапу: Ружичанка [Винокур, 1970б, c. 114; 
1979, c. 131; Гороховский, 1988, c. 45; Гоп-
кало, 2012а, c. 330], Чернелив-Русский [Го-
роховский, 1987, c. 62; Тиліщак, 2008, c. 13; 
Гопкало, Тылищак, 2010, c. 79], Бережанка 
[Винокур, 1988, c. 19], Лепесовка [Тихано-
ва, 1970, c. 92], Лука-Врубливецкая [Сымо-
нович, 1955, c. 28] и др.

Обращаясь к погребальным комп-
лексам Лесостепной Украины Е.Л. Го-
роховский, основываясь на результатах 
корреляции различных вариантов, разно-
видностей датирующих находок и страти-
графии комплексов, предложил выделить 
шесть хронологических фаз черняховской 
культуры, при этом, фаза І «ружичанская» 
и фаза ІІ «бережанская», соответственно 
определяются как самые ранние [Гороховс-
кий, 1988, c. 42, 43]. Кроме того, по его 
мнению, характерной особенностью «ру-

жичанской» фазы является значительное 
количество импортных вещей дунайского 
и балканского происхождения.

В свою очередь, И.А. Бажан и О.А. Гей, 
отрабатывая корреляционные таблицы 
девяти крупнейших могильников черня-
ховской культуры, также вычленяют шесть 
общечерняховских фаз. К первой из них, 
синхронизированной с фазой С1b евро-
пейской хронологической системы среди 
других, также внесены шесть захороне-
ний Ружичанского могильника. Вместе с 
тем, по их убеждению, в Ружичанке вы-
деляется так называемая нулевая фаза, 
представленная захоронениями 2 и 25, 
которые, по сути, не представляя собой 
черняховские, синхронизируются с фазой 
С1а европейской хронологической систе-
мы [Бажан, Гей, 1992, c. 158].

Не исключал возможности «омоло-
жения» в пределах ІІІ в. н. э. отдельных 
комплексов «ружичанской» фазы и Е.Л Го-
роховский [Гороховский, 1988, c. 43]. К 
похожим выводам пришёл и М.Б. Щукин, 
указывая на то, что «… очагом процесса 
(формирования черняховской культу-
ры — авт.) является регион между Смот-
ричем и другими левыми притоками 
среднего течения Днестра и верховьями 
Южного Буга, здесь располагаются чер-
няховские могильники, заложенные ещё 
на ступени С1b: Ружичанка, Чернелив-
Русский …» [Щукин, 2005, c. 132].

Следовало ожидать, что на указанной 
территории, где не только чётко проявля-
ются объекты ранней — «ружичанской» 
фазы (датируемой римскими импортами 
второй и третьей четвертью ІІІ в. н. э.), но и 
фиксируется значительное количество на-
ходок импорта второй половины ІІ — нача-
ла ІІІ вв., должны быть представлены комп-
лексы предшествующих или синхронных 
археологических культур, черты которых в 
дальнейшем наблюдаются на «классичес-
ких» черняховских поселениях и могиль-
никах. Однако, если исключить отдельные 
памятники (Бернашовка, Велыка Слобид-
ка І, [Гуцал, Якубовський, Михальчишин, 
2011, c. 18], Лука-Врубливецкая [Сымоно-
вич, 1955, c. 23—32; Козак, 2006а, c. 223]), 
которые датированы І—ІІІ вв. н. э., а также 
представленные здесь немногочисленной 
группой поселения типа Демьянов—Те-
ремцы [Вакуленко, 1983, c. 155—180; Ко-
зак, 2006а, c. 225, 226], то, основной мас-
сив междуречья Среднего Поднестровья и 
Южного Побужья в этот период представ-
ляет собой своеобразную этнокультурную 
и территориальную лакуну, где до настоя-
щего времени, не обнаружены объекты, 
которые бы соотносились с какой-либо из 
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известных археологических культур. Схо-
жий район В.М. Войнаровским выделяет-
ся в верховьях Западного Буга в «овале» 
Броды—Лопатин—Радехов—Червоно- 
град—Белз—Рава-Русская—Жовква—Ка-
менка-Буская—Буск—Броды [Войнаровсь-
кий, 2008, c. 173].

С другой стороны необходимо учи-
тывать то обстоятельство, что в первой 
половине ІІ — начале ІІІ вв. ареал распро-
странения племенных объединений на 
сопредельных западных, северо-запад-
ных и юго-восточных окраинах локализи-
руется без каких-либо видимых факторов 
сдерживания: носителей липицкой куль-
туры — по линии Зеленый Гай—Залищи-
ки—Касперовцы [Баран, 1967, c. 237, 238; 
Малеев, 1981, c. 5; Цыгылык, 1990, c. 162; 
Слободян, 2012, c. 199], носителей вель-
баркской — по линии Борсуки—Лепесов-
ка и Зяньковцы—Демидовка [Козак, 1989, 
c. 254, 255], позднезарубинецкой — по 
линии Сметенцы—Скильцы—Рогизна ІІ—
Пархомовка [Хавлюк, 2003, c. 141], сар-
матских древностей — Пороги [Симонен-
ко, Лобай, 1991], Севериновка [Загоруйко, 
Прилипко, 1989, c. 17], Писаревка [Симо-
ненко, 2011, c. 241—242]. Несмотря на ак-
тивную динамику этнокультурных процес-
сов, происходивших не только в Верхнем 
Поднестровье и Волыни (интеграция ли-
пицких, пшеворских и зарубинецких эле-
ментов, которую иллюстрируют материа-
лы памятников типа Ремезивцы—Верхняя 
Липица [Цыгылык, 1968, c. 227, 228; Ци-
гилик, 1973, c. 83—90; 2005, c. 350; Козак, 
Терпиловський, 1986, c. 38; Козак, 2006б, 
c. 213]), но и на среднем течении Южно-
го Буга (интенсивные контакты оседлого 
позднезарубинецкого и кочевого сармат-
ского населения, которые демонстрирует 
горизонт Рахны—Почеп [Щукин, 1986, 
c. 26—38; Козак, 2003, c. 86]), дальнейшее 
увеличение количества памятников и их 
размеров, повышение плотности населе-
ния [Козак, 2006б, c. 217], status quo сохра-
няется на протяжении ІІ — начала ІІІ вв.

Отдельную категорию памятни-
ков — погребений последней четверти 
ІІ — ІІІ вв. н. э. составляют захороне-
ния, которые традиционно причисляют 
к пшеворским. Концентрируясь в трёх 
микрорегионах (верховьях Западного 
Буга: Червоноград, Переводов; между-
речья Днестра и Сяна: Добростаны, Ко-
марно, Твиржи; обоих берегов среднего 
течения Днестра и Збруча: Залещики, 
Коломыя, Городенка, Бучач), они пред-
ставлены трупосожжениями в урнах и 
сопровождаются большим количеством 
оружия и предметов воинского снаря-

жения [Тиханова, 1940, c. 259; Козак, 
2006б, c. 228].

Еще одну группу подобных погре-
бений с оружием, но содержащих кера-
мику, отличную от пшеворской как по 
форме, так и по составу глины, и близ-
кую к липицкой, представляют захоро-
нения в Хоцемирце, Петрилове, Рудках, 
Каменке Великой, Громовке, Владимир-
Волынске, Великой Тернаве [Jełowicki, 
1892, s. 164; Ossowski, 1892. s.185—192; 
Спицин, 1904, c. 83, 84; Тиханова, 1941, 
c. 259, 273, 274; Skуra, 2010, s. 34].

Анализ набора погребального ин-
вентаря указывает на пребывание в Под-
нестровье хорошо вооружённых отря-
дов — как пеших, так и конных [Тиханова, 
1941, c. 258; Козак, 1990, c. 146—147], а 
одиночные захоронения или небольшие 
группы — на передвижение воинских 
формирований [Smiszko, 1932, s. 133; Ко-
зак, 2006б, c. 228]. Кроме того, некоторые 
специфические особенности погребений, 
их концентрация в зоне днестровско-збру-
чанского «порубежья» и отдалённость 
от основных мест расселения носителей 
пшеворской и липицкой культур дает ос-
нования говорить о последствиях ведения 
боевых действий на данной территории.

Учитывая в целом мирный характер 
сосуществования трёх разноэтнических 
груп — представителей липицкой, пше-
ворской и зарубинецкой культур [Цигилик, 
2005, c. 349; 2008, c. 166], принявших учас-
тие в формировании зубрецкой культуры 
[Козак, 1992, c. 30—32; 2005, c. 324; 2006б, 
c. 330—343] или же, майдан-гологирской 
группы памятников [Цигилик, 2008, c. 66], 
возникают правомерные вопросы: что 
воспрепятствовало их дальнейшему про-
движению и расселению в междуречье 
Среднего Днестра и Южного Буга, кто об-
ладал реальными силами и возможностя-
ми для их эффективного сдерживания, с 
кем и когда могли вступить в вооруженное 
противостояние представители племен-
ных образований, обитавших в Верхнем 
Поднестровье и Волыни?

Принимая во внимание и поддержи-
вая, с определёнными оговорками, раз-
виваемую в последние годы гипотезу о 
взаимосвязи миграционных потоков по 
Волыно-Подольской возвышенности с 
геолого-гидрологическим фактором, со-
относимым с предполагаемым сущест-
вованием Amadoca lago (Amadoca palus) 
[Пламеницька, Пламеницька, 1999, 
c. 43—45; Пламеницька, 2012, c. 16—18], 
вместе с тем очевидной считаем опре-
деляющей роль римских влияний [Брай-
чевський, 1951, c. 78—83; Онищук, 2010, 
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c. 152—159] не только на формирование 
этнокультурной карты региона, но и в 
военно-политических и экономических 
процессах, предопределивших возник-
новение черняховской культуры.

Ответы на поставленные вопро-
сы необходимо искать, на наш взгляд, 
в событиях, связанных с действиями 
Римской империи в Среднем и Нижнем 
Подунавье, Карпатском регионе [Бан-
дровський, 2007, c. 125—151; Щербей, 
2007, c. 125—151] и расширением её 
сферы влияния в Северном Причерномо-
рье [Шелов, 1984, c. 15—20], привлекая 
в качестве рабочей концепцию римско-
го военного присутствия в междуречье 
Среднего Днестра и Южного Буга.

Отдельной для обсуждения остается 
тема возможного вхождения Днестров-
ского Левобережья в состав провинции 
Дакия [Симашкевич, 1880, c. 115, 116; 
Федоров, 1960, c. 11; Пламеницька, 
1999, c. 4; Сіцінський, 2000, c. 51], оп-
ределения статуса территории как при-
граничной с провинцией [Брайчевський, 
1950, c. 93], либо входящей в зону так на-
зываемого контакта с позднеантичным 
миром [Королюк, 1985, c. 46—69].

В данном случае предполагается, 
что начало экспансии империи на севе-
ро-восток находит своё выражение при 
формировании «дунайско-карпатского» 
направления во внешней политике Рима 
в эпоху Юлиев-Клавдиев и Флавиев. С этой 
целью активно практиковались военные 
карательные экспедиции, образование 
«клиентских» государств, переселение на-
родов, образование проримских партий 
среди племенной аристократии, создание 
элементов лимесных укреплений, что, 
собственно, и отражено в «Анналах» Пуб-
лия Корнелия Тацита и «Римской истории» 
Кассия Диона Кокцеана [Колосовская, 1988, 
c. 606; Бандровський, 2011, c. 74].

Качественно новый этап в политике 
Рима в дунайско-карпатском регионе 
наступает при Антонинах. Дальнейшее 
укрепление Дакийского царства, уси-
ление власти Децебала и проведение 
откровенно антиримской политики, от-
сутствие стабильности в отношениях, а 
также постоянная угроза нападений, не 
могли не заставить Рим направить свой 
удар за Дунай [Кругликова, 1955, c. 3]. 
Инкорпорация смежных придунайских 
земель стала первым шагом к созданию 
обширной, контролируемой войсками 
зоны защиты на противоположном бе-
регу реки [Бандровський, 2007, c. 137].

Пересмотрев доктрину своих пред-
шественников о Дунайском лимесе, как 

достаточной границы и политику создания 
здесь т. н. вакуумных зон, Марк Ульпий 
Нерва Траян с целью обеспечения безо-
пасности уже романизированных терри-
торий принимает решение о переносе ли-
месных укреплений в зону Карпатских гор 
[Бандровський, 2007, c. 60—62, 142].

По итогам римо-дакийских войн 
Риму удается решить ряд проблем как 
военно-стратегического, так и экономи-
ческого характера. В результате падения 
государства Децебала империя устанав-
ливает контроль не только над Правобе-
режьем, но и Левобережьем Дуная.

С образованием провинции Дакия 
Римская империя активизирует политичес-
кое, экономическое и культурное влияние 
на «варварские» народы, которые прожи-
вали на территории современной Украины 
[Бандровський, 2007, c. 125—151]. Этому 
способствовали, в первую очередь, корен-
ные изменения, происходившие в самой 
Дакии. Создание новой системы адми-
нистративного управления, качественные 
сдвиги в экономике, коренные изменения 
в демографической ситуации способство-
вали тому, что провинция стала примером 
быстрой и всеобъемлющей романизации. 
Вместе с внедрением рабовладельческого 
способа производства, распространением 
римских технических достижений, быта, 
языка, обычаев и верований, романизация 
охватила все стороны хозяйства, социаль-
ной культуры и жизни провинции, сюда 
переселяются колонисты как из западных, 
так и восточных провинций империи [Круг-
ликова, 1955, c. 97—103; Штаерман и др., 
1977, c. 40—45].

Дакия также превращается в севе-
ро-восточный оплот Рима, здесь была 
сконцентрирована густая сеть крепостей 
и значительный контингент имперской 
армии и вспомогательных подразделе-
ний [Кругликова, 1955, c. 133—135]. На 
протяжении первой половины ІІ века 
особое внимание обращалось на ук-
репление северо-восточной границы 
провинции и создание сложной систе-
мы пограничной обороны [Кругликова, 
1955, c. 135; Федоров, Полевой, 1973, 
c. 177—185]. При Тите Элии Адриане Ан-
тонине сооружаются укрепления север-
нее перевалов Южных Карпат и форми-
руется Карпатский лимес, защищавший 
главные долины и закрывавший вход на 
плато [Кругликова, 1955, c. 134].

Во время сооружения Придунайс-
кого лимеса также осуществляются 
контакты с населением за пределами 
границы, представители римских вспо-
могательных соединений присутство-
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вали на племенных собраниях. Кроме 
этого, во время правления Публия Элия 
Траяна Адриана и Тита Элия Адриана 
Антонина в северо-западной части Кар-
патского региона практикуются выплаты 
«субсидий» племенам-клиентам [Банд-
ровський, 2011, c. 78, 79].

С захватом Дакии и образованием на 
её территории новой провинции, для им-
перии существенно возрастает значение 
Северо-Западного Причерноморья [Бул-
кин, 1999, c. 179]. Ожидаемое продол-
жение получают действия официального 
Рима, предпринятые ещё во второй поло-
вине I в. в русле подготовки планируемого 
Нероном Клавдием Цезарем Августом Гер-
маником похода против Кавказской Алба-
нии [Зубарь, 2003, c. 157, 158]. Тогда пер-
вым шагом стало направление военного 
контингента на поддержку Херсонеса и Ра-
веннской эскадры для охраны морских пу-
тей. В Тавриде и на Кавказском побережье 
базируются отряды римской морской пе-
хоты, строится для охраны коммуникаций 
крепость Харакс [Зубарь, 2000, c. 176—200; 
2004, c. 8—13; Новиченкова, Новиченко-
ва-Лукичева, 2009, c. 61—71]. Есть свиде-
тельства о размещении гарнизонов, и, в 
частности, І Италийского, V Македонского, 
ХІ Клавдиева легионов и иных подразделе-
ний римской армии и флота в Тире и Оль-
вии [Сон, 1993; Зубарь, 2003—2004].

Конец 40-х годов II века считают 
terminus post quem для начала нового 
этапа римского военного присутствия в 
Херсонесе [Зубарь, 2004, c. 30]. Наряду с 
Херсонесом, римские войска были разме-
щены и в других пунктах Таврики, причём 
не только на побережье, но и в глубинных 
районах, что свидетельствует о том, что 
имперская администрация на протяжении 
второй половины ІІ — первой трети ІІІ вв. 
проводила целевую политику, направлен-
ную не только на защиту союзного Риму 
Херсонеского государства — главного 
римского опорного пункта в регионе, но 
и на постепенное освоение сопредельных 
территорий [Зубарь, 2004, c. 180].

С.Б. Буйских, развивая наработки 
М.И. Ростовцева и В.Н. Дьякова по взаи-
моотношениях Рима и Северного При-
черноморья, выяснению роли отдельных 
центров в качестве римских форпостов, 
времени появления и мест дислокации 
римских войск, поддержал тезис о сущест-
вовании оборонительных систем Таври-
ческого и Ольвийского лимеса. Характер 
ольвийской стратегической системы во 
многом соответствует лимесным образо-
ваниям и позволяет, по его мнению, ста-
вить вопрос если не о самостоятельном 

лимесе, призванном обеспечивать при-
крытие дунайской границы империи, то о 
его составной части, относившейся к Тав-
рическому лимесу. «Было бы странным, 
если бы территория Северного Причер-
номорья, — считает исследователь, — 
как при сухопутном, так и при морских 
сообщениях, выпала бы из общей и част-
ной системы обороны и не была бы в той, 
или иной степени, использована римля-
нами для создания здесь необходимых 
звеньев в общей цепи припонтийских ук-
реплений, защищавших римские грани-
цы от усиливавшегося в первые века н. э. 
натиска варварских племён» [Буйских, 
1989а, c. 65—67].

При помощи римлян, их технической 
и, возможно, экономической поддержке, 
в регионе Нижнего Дуная, Днестра и 
Днепра возникают укрепленные районы 
[Булкин, 2008, c. 180]. Известными приме-
рами подобного в системе Нижнедунай-
ского лимеса является оборонный ком-
плекс Новиодунум — Орловка (Картал) 
[Бондарь, 1971, c. 69; 1973, c. 144—158] и 
остатки римских лагерей Буго-Днестровс-
кого междуречья [Рубан, 1978, c. 32—36; 
Буйских, 1989, c. 73; 1989б, c. 87—90].

Активная внешнеполитическая по-
зиция империи на Кавказе привела к 
созданию Понтийского (Кавказского) 
лимеса, включавшего цепь римских ук-
реплений от Трапезунта до Питиунта и 
предназначенного для поддержания 
римского господства в Иберии и Алба-
нии, а также для контроля над прохода-
ми через Кавказский хребет (Дарьял и 
Двалет) [Остахов, Ильюшин, 2012, c. 66]. 
Фактически, на протяжении почти полу-
тора столетия Понтида, как и дунайские 
провинции, постепенно превращается в 
римский военный лагерь.

Поэтому, кажется маловероятным, 
что стратегически важный в военном от-
ношении регион междуречья Днестра и 
Южного Буга, представлявший собой иде-
альный соединительный коридор между 
Карпатскими предгорьями и Северным 
Причерноморьем, удержание которо-
го давало возможность контролировать 
«варварские» племена, обитавшие как 
в басейнах Дуная, Прута и Днестра, так 
и Южного Буга и Днепра, окажется вне 
приделов интересов римских властей.

«… В эпоху римского могущества, а 
именно — после покорения римлянами 
Дакии, все эти направления ольвийского 
торгового пути, в том числе и направле-
ние между нынешним Днестром и Бу-
гом, могли служить и римлянам для их 
военных передвижений, тем более, что 
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кратчайший путь от границ римского го-
сударства до Балтийского моря лежал 
тогда от изгиба Днестра, немного выше 
нынешних Залещиков (в Галиции), вдоль 
по течению рр. Збруча и Буга» [Гульдман, 
1901, c. 21]. Упомянутая цитата, как собст-
венно, и весь научный задел В.К. Гульд-
мана, прошли мимо внимания О.А. Пла-
меницкой и Е.М. Пламеницкой, которые 
внесли свои коррективы не только в вы-
яснение влияния Римской империи на 
урбанистическое развитие Восточной Ев-
ропы в I тыс. н. э., но и поставили на но-
вый уровень восприятия саму проблему 
римских влияний в даном регионе [Пла-
меницька О., Пламеницька Е., 1999, c. 57, 
58; Пламеницька, 2012, c. 23—32].

Основываясь на результатах собствен-
ных многолетних полевых наблюдений, 
анализируя античные источники, отечест-
венную и зарубежную историографию, 
исследовательницы, развивая гипотезу 
С.К. Шкурка о существовании на терри-
тории нынешнего Каменца-Подольско-
го, а именно на острове Старого города 
во II—III вв. н. э. поселения, которое вело 
торговлю с римлянами, и о пребывании 
римского воинского контингента [Шкур-
ко, 1968, c. 233], настаивают на наличии 
здесь римского оборонного комплекса 
(кастелла, военного лагеря — сastrum 
romanum и мостового сооружения, кото-
рое их соединяло) и очерчивают контуры 
дако-римской концепции основания го-
рода [Пламеницька, Пламеницька, 1999, 
c. 57, 58]. Эти публикации, как и обраще-
ния других авторов к данной тематике 
[Дишкант, 1997, c. 7: Сікора, 2004, c. 34] 
подверглись жесткой критике со стороны 
И.С. Винокура и Н.Б. Петрова [Винокур, 
Петров, 1999, c. 21].

Отмечая в дако-римской концепции 
ряд фактологических несоответствий, 
авторы, однако, согласны с одним из 
последующих выводов: «Значительная 
концентрация реликтов римской эпохи 
на территории Среднего Приднестровья 
и, в частности, на Левобережье Днестра, 
очевидно не может быть свидетельством 
исключительно внешнеторговых связей 
черняховских племен с Римом» [Пламе-
ницька, Пламеницька, 1999; с. 59].

Высказанные по этому поводу сом-
нения отражают неопределённость, ко-
торая сохраняется с учетом того, что за 
последние десятилетия рассмотрению 
экономических взаимоотношений меж-
ду Римской империей и племенами Юго-
Восточной Европы посвящена обширная 
литература, в которой исследователями 
обычно выделяется торговля как основ-

ной источник поступления римского им-
порта. Систематизировав значительное 
количество материала, причисляемое 
к категории римского импорта, были 
предприняты попытки определить мес-
то торговых связей Рима и римских про-
винций в социально-экономическом и 
культурном развитии племён, в том чис-
ле и черняховских [Majewski, 1949; Кро-
поткин, 1967; 1970а; 1970б и др.]. Од-
нако, из-за недостаточно убедительной 
аргументации в раскрытии содержания 
экономической составляющей, отсутст-
вии объективных предпосылок для 
внутренней торговли в черняховском 
обществе и, главное, на стадии его фор-
мирования, эти попытки признаны не 
вполне удачными [Рыбаков и др, 1970, 
c. 55, 56; Тиханова, 1974, c. 66—68].

В данном контексте отсутствует опре-
делённость и в обозначении места римс-
кой монеты в социально-экономических 
процессах в черняховской среде. Несмот-
ря на значительное количество публика-
ций, а также многолетнее обсуждение 
источников, путей и времени поступления 
римской монеты [Фенін, 1951, c. 92—104; 
Брайчевський, 1959, c. 25, 26; Кропоткин, 
1961, c. 7—13; Магомедов, 2001, c. 110, 
111; 2006, c. 47, 48; Мызгин, 2008, c. 51—
53; Кононець, 2010, c. 251; Онищук, 2010, 
c. 157], ее возможного использования для 
нужд внешней и внутренней торговли мест-
ным населением [Брайчевський, 1951, 
c. 87; 1954, c. 119—134; 1967, c. 107; 1970а, 
c. 148—160; Рикман, 1972, c. 98—102; Ну-
дельман, 1982, c. 114—127], здесь также 
остается гораздо больше вопросов, чем 
ответов. Это же касается и исследований, 
связанных с оборотом римской монеты 
на Подолье [Гульдман, 1901, c. 22—31; Сы-
монович, 1955, c. 151—154; Брайчевський, 
1959, c. 121—124, 173—180, 185—189; Кро-
поткин, 1961, c. 78—82, 84—86; Куземсь-
кий, 1989, c. 138; Сіцінський, 2000, c. 53—54;  
Строцень, 2008, c. 108—112; Мороз, Мороз, 
2013, c. 198—211; Надвирняк, Погорелец, 
Надвирняк, 2013а, c. 30—31; Надвірняк, 
Погорілець, Надвірняк, 2013б, c. 11—16; 
2013 в, c. 213—219; Pohorelec, Nadvirnjak, 
2010, s. 21—22; 2013, s. 28—29].

В частности, как в дореволюцион-
ной [Антонович, 1901, c. 131], так и в со-
ветской [Рыбаков, 1943, c. 73—80; 1948, 
c. 42—43; Брайчевський, 1951, c. 87; 1959, 
c. 35—46; Третьяков, 1953, c. 147—149; 
Кропоткин, 1967, c. 31] и постсоветской 
[Шостопал, 2007, c. 7—9; Строцень, 2008, 
c. 108—112, 151—154; Кононець, 2010, 
c. 72—74; 2012, c. 293—303] историогра-
фии, наличие значительного количества 
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римской монеты объясняется существо-
ванием экономических и торговых отно-
шений между Римской империей и пле-
менами черняховской культуры.

Однако, среди прочего, сам факт 
торговли Рима с «варварским» миром 
и утверждения о наличии «интенсив-
ных торговых связей» [Кропоткин, 1967, 
c. 31] вызвал существенные возражения 
со стороны Ю.К. Колосовской. Рассмат-
ривая события Маркоманнских войн, 
положивших начало всеобъемлющему 
кризису и упадку Римской империи, ис-
следовательница выделяет ряд факто-
ров, которые повлияли на ограничения 
в торговых отношениях с «варварскими» 
племенами [Колосовская, 2000, c. 35].

Факт наличия широких и постоянных 
торговых связей также ставит под сомне-
ние К.М. Колесников, обращая внимание 
на то, что «правительство империи стре-
милось ограничивать торговлю с варва-
рами» [Колесников, 2009, c. 6]. Ссылаясь 
на «Дигесты Юстиниана» он указывает, 
что «во-первых, запрещается экспорт 
стратегических материалов из империи 
враждебным племенам; во-вторых, опре-
делялись места на границе, где варварам 
было разрешено торговать с римлянами, 
во всех других местах торговля была за-
прещена». Обращает на себя внимание 
и другой момент: «не позднее начала 
III — го века экспорт оружия, доспехов, 
лошадей, вьючных животных, денег, то-
чильных камней, железа, зерна, соли и 
всего, что могло составлять военную цен-
ность (включая заложников), считалось 
тяжким преступлением [Колесников, 
2009, c. 6, 7]. На ограничения в торговле с 
«варварами» и её строгой регламентации 
указывают Э. Томпсон и Д. Габлер [Gabler, 
1975, s. 97; Томпсон, 2003, c. 288].

Анализируя хронологию событий 
в Восточной Европе последней трети 
II — первой половины III вв., получаем 
перечень непрерывных войн и столк-
новений, которые реально не способст-
вовали активным торговым контактам. 
Кроме того, учитывая военно—полити-
ческую ситуацию и кризисные явления 
внутри империи, возврат экономики до 
уровня натурального обмена, наличие 
значительного количества римской мо-
неты, равно как и античного импорта 
на «варварских» землях, вряд ли может 
объясняться внешнеторговыми контак-
тами черняховских племен с Римом.

Также вызывает возражение утверж-
дение другой группы исследователей о 
том, что поступления «старых» выпусков 
денариев в черняховскую среду проис-

ходило посредством денежных откупных 
субсидий и контрибуций [Магомедов, 
2001, c. 111; Лавров, 2003, c. 349, 352; Бей-
дин, Григорьянц, Любичев, 2006, c. 119; 
Мызгин, 2008, c. 53 и др.] и было обуслов-
лено «высокопробным серебром римских 
денариев ІІ в.» [Магомедов, 2001, c. 110, 
111]. Принимая в расчёт спорадическое 
падение содержания серебра и уменьше-
ние веса денария [Кропоткин, 1967, c. 40; 
Пивоваров, 2009, c. 12] в правление Марка 
Аврелия Антонина и его преемника Луция 
Элия Аврелия Коммода (в 188 г. содержа-
ние серебра составило 73 %, вес в 187—
192 гг. — уменьшился до 2,86 г), его даль-
нейшую девальвацию после гражданской 
войны 193—194 гг. (содержание серебра 
составило 56,5 %), убийства Публия Септи-
мия Геты в 212 г. (содержание серебра — 
50,5 %), то вряд ли есть смысл говорить об 
обоснованности вышеуказанных предпо-
ложений. Кроме этого, следует учесть, что 
денежная реформа Септимия Бассиана 
Каракаллы 214 г. была обусловлена пус-
той государственной казной, а эмиссия 
антониниана сопровождалась тотальным 
и повсеместным изъятием серебра. По 
разведкам Д. Смита, в правление Гая Мес-
сия Квинта Траяна Деция антонинианы на-
чали бить уже с денариев начала III в.н. э. 
[Smith, URL: http://dougsmith. an W.].

М.А. Тиханова, принимая участие в 
дискуссии о времени и источниках пос-
тупления римской имперской серебря-
ной монеты на территорию Восточной 
Европы, исходя из пересмотра нижней 
даты черняховской культуры, поставила 
под сомнение её взаимосвязь с прито-
ком римских денариев. По её убежде-
нию, имперское серебро, проникая на 
территорию Украинской Лесостепи во 
ІІ — начале ІІІ вв. н. э. принадлежало 
населению, предшествовавшему черня-
ховскому [Тиханова, 1974, c. 70—71].

Если в отношении территорий, кото-
рые занимали племена липицкой, пше-
ворской, зарубинецкой, вельбаркской, 
зубрицкой и культуры карпатских кур-
ганов [Онищук, 2010, c. 157] этот тезис 
не вызывает возражений, то не только 
для Среднего Поднепровья, но и для 
довольно таки значительного террито-
риального массива Среднего Днестра и 
Южного Буга — как одного из основных 
районов формирования черняховской 
культуры, сложилась ситуация, когда, 
образно выражаясь, «есть деньги — нет 
людей». Несмотря на очевидность хро-
нологического и культурного хиатуса в 
междуречье Среднего Поднестровья 
и Южного Буга, данное утверждение, 
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вступая в противоречие с фактами нали-
чия римской монеты ІІ — начала ІІІ вв. в 
археологических комплексах (в том чис-
ле и закрытых) черняховской культуры 
второй половины ІІІ — IV вв., не получи-
ло убедительного обоснования.

По наблюдениям В.В. Кропоткина и 
М.А. Тихановой [Кропоткин, 1951, c. 247; 
1967, c. 27, табл. 4; Тиханова, 1974, c. 69] 
начало массового наплыва римской мо-
неты на Юго-Восток Европы совпадает с 
правлением Марка Аврелия Антонина и 
событиями Маркоманнских войн. В 171 г., 
в ответ на опустошительный прорыв кос-
тобоков (сопоставляемых с носителями 
липицкой культуры) в Нижнюю Мёзию, 
Фракию, Македонию и Грецию, римляна-
ми была предпринята карательная экспе-
диция за Дунай, достигшая, вероятно, верх-
него течения Днестра. В Риме, в качестве 
пленных или заложников, оказалась царс-
кая семья костобоков. В областях квадов 
и маркоманнов были построены римские 
крепости, где к концу войны находилось 
около 20 тыс. римского войска [Тиханова, 
1941, c. 179, 186, 187; Кудрявцев, 1950, 
c. 69, 70; Колосовская, 1988, c. 610; Буда-
нова и др., 2011, c. 41, 42].

Основываясь на свидетельствах Лу-
ция Клавдия Кассия Диона Кокцеана, 
Геродиана, Флавия Евтропия, историки 
утверждают, что Маркоманнские войны 
стали продолжением римской экспан-
сии, главной целью которой, было рас-
ширение римских границ в направлении 
Богемии, Моравии, Восточной Венгрии, 
Словакии и создание двух новых про-
винций — Маркоманнии и Сарматии 
[Бандровський, 2011, c. 79].

Повышенное внимание к своим севе-
ро-восточным границам и попытки укре-
пить это направление были вызваны не 
только резкой активизацией «варваров», 
принимавших непосредственное участие 
в Маркоманнских войнах, но и племён 
«второго эшелона», среди которых были 
готские объединения, уже занимавшие 
«исходные рубежи» на Волыни.

Целый ряд политических и военно-
административных мер по укреплению 
северо-восточных границ были пред-
приняты после окончания гражданских 
войн 193—196 гг. утвердившимся на 
престоле Луцием Септимием Севером. 
Усиливая институт императорской влас-
ти, реформируя государственный ап-
парат и армию, он провёл в жизнь ряд 
мероприятий по оздоровлению систе-
мы управления, провинциальной ад-
министрации. Эти реформы коснулись 
и дунайской границы, где деятельность 

администрации была направлена на по-
вышение боеспособности расквартиро-
ванных здесь войск. Также углублялись 
контакты с античными государствами 
Северного Причерноморья, которые 
рассматривались империей в качестве 
опорных пунктов, вынесенных за преде-
лы Римского государства.

В самом конце II в. начинается но-
вая миграция «варварских» племён, что 
привело к реорганизации системы за-
щиты лимеса, передислокации целого 
ряда воинских подразделений, которые 
относятся к промежутку времени между 
197 и 202 гг. [Зубарь, 1993, c. 36, 37].

Считаем, что эти процессы нашли свое 
отражение в материалах нумизматики. 
Проведённый В.В. Кропоткиным анализ 
показал, что большинство обнаруженных 
кладов Поднестровья и Поднепровья, 
состоящих из имперских серебряных де-
нариев, по преимуществу заканчиваются 
монетами Луция Элия Аврелия Коммода и 
началом правления Луция Септимия Севе-
ра [Кропоткин, 1951, c. 248; 1967, табл. 3; 
c. 39], а количественный и структурный со-
став этих депозитов имеет аналогии среди 
находок «легионерских» и «ветеранских» 
кладов в лагерях и поселениях Дунайского 
лимеса [Ardevan, 1993, s. 111, 122; Gazdac, 
1994, s. 179—191; Gazdac, 1996, s. 135—
151; Dudau, 2006, s. 55—62; Purece, 2007, 
s. 111—131]. При этом следует особо от-
метить, что рассмотрение общеевропейс-
кого свода находок депозитов римской 
монеты [Lucchelli, 1998] показывает, что 
количество найденных кладов этой груп-
пы в Украинской Лесостепи существенно 
превышает количество обнаруженных 
кладов на территории северо-восточных 
провинций и самого лимеса.

Если учесть резкое сокращение пос-
тупления римской монеты и статистику 
верхней хронологической границы в 
накоплении кладов, становится очевид-
ным, что данные депозиты могут иметь 
непосредственное отношение к началу 
активной фазы готской экспансии и про-
рыву германских племён в Ойум в конце 
ІІ — начале ІІІ в.н. э.

Определённый диссонанс в устояв-
шиеся нумизматические схемы, где се-
ребряный имперский денарий является 
единственным номиналом, который был 
распространён в Украинской Лесостепи, 
вносит не только информация о массо-
вом выявлении отдельных экземпляров 
других номиналов. В 2009 г. зафиксиро-
ван первый в Южном Побужье депозит 
[Pohorelec, Nadvirnjak, 2010, s. 21, 22; 
Надвірняк, Погорілець, Надвірняк, 2013б, 
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c. 12; 2013в, c. 217], состоявший из антони-
нианов — кредитной монеты с принуди-
тельным курсом, вытеснившей денарий 
из обращения в период экономического и 
финансового кризиса. Депозит состоял из 
36 антонинианов (33 целых и 3 фрагмен-
тированных): Марка Антония Гордиана — 
10, Марка Юлия Филиппа — 12, Марции 
Отацилии Северы — 1, Марка Юлия Севе-
ра Филиппа — 1, Гая Мессия Квинта Траяна 
Деция — 8, Аннии Купрессении Гереннии 
Этрусциллы — 3, Гая Вибия Требониана 
Галла — 1 экз. Исходя из датировки монет, 
возникает искушение связывать депозит 
с событиями Скифских войн и рассмат-
ривать его как часть откупных платежей, 
однако присутствие в нём более поздних 
эмиссий Аннии Купрессении Гереннии Эт-
русциллы и Гая Вибия Требониана Галла 
дезавуирует подобное предположение.

Особое внимание также обращают на 
себя находки демонетизированных экзем-
пляров, превращённых в подвески-аму-
леты [Брайчевский, 1954, c. 125; Гопкало, 
Тылищак, 2010, c. 80], использовавшиеся 
в среде римских военнослужащих как ат-
рибуты, окончательно сформировавшего-
ся при Северах [Кнабе, 1985, c. 190—194] 
культа обожествлённых императоров и 
членов их семей. К отдельной категории 
можно отнести «легионерские» медальо-
ны, ошибочно причисляемые к «варварс-
ким подражаниям» римских монет [Ано-
хин, 2012, c. 149, 151].

Кроме того, фиксация в погребаль-
ных комплексах и подъёмных материа-
лах черняховских некрополей римских 
монет [Брайчевський, 1950, c. 95; 1959, 
c. 21; Винокур, 2000, c. 148; Гопкало, Тыли-
щак, 2010, c. 80], отражает привнесение 
в местную обрядность этнокультурных 
традиций, связанных с бытовавшим в ро-
манизированных провинциях ритуалом 
захоронения с «оболом Харона» [Чап-
лыгина, 1990, c. 176—178; Sonoc, 2007, 
s. 7—25; Пивоваров, 2009, c. 16—17].

Рассматривая типологическое соиз-
мерение формальных (морфологических, 
иконографических) признаков каменной 
скульптуры Днестровского бассейна вто-
рой четверти І тыс. н. э. [Довженок, 1952, 
c. 136—142; Брайчевский, 1953, c. 43—53; 
Брайчевский, Довженок, 1953, c. 23; 1967, 
c. 238—262; Винокур, 1972, c. 107—109] и 
античных образцов, Р. Забашта приходит 
к выводам о наличии славяно-античных 
культурных связей [Забашта, 2009, c. 26].

Отличительной чертой эпохи импе-
рии, и особенно ІІ—ІІІ вв. явилось широ-
кое распространение восточных культов, 
привнесённых в европейские провинции, 

в том числе Дакию, Паннонию и Нижню 
Мёзию легионерами передислоциро-
ванных подразделений из Египта, Сирии, 
Пальмиры и Мавретании [Кнабе, 1985, 
c. 201—202]. Вследствие этого, интересны 
находки культовых фигурок Изиды из Синь-
кова [Majewski, 1949, s. 69; № 12; Кропот-
кин, 1970а, c. 123; № 1193], Изиды и Гора 
из Жабинец [Majewski, 1949, s. 69; № 17; 
Кропоткин, 1970а, c. 123; № 1189], Осириса 
из Могильницы [Majewski, 1949, s. 68; № 7; 
Кропоткин, 1970а, c. 123; № 1192].

Среди находок культового харак-
тера — обереги и амулеты, также осо-
бо распространённые в среде римских 
военнослужащих — фаллусы из Залесья 
и Коцюбинчиков [Тиханова, 1941, c. 267; 
Majewski, 1949, s. 68, 69; Eggers, 1951, 
s. 152, 153, 157; Кропоткин, 1970а, c. 123; 
№ 1190 и № 1191], египетские ритуаль-
ные фигурки «ушебти», обнаруженные в 
с. Жабинцах, в с. Трудовом, в Залещицком 
районе, в некоторых могильниках Подо-
лья [Радзієвський, 1967, c. 198; Мороз, 
Мороз, 2013, c. 205]. За А.Г. Бандровским 
и М.С. Бандривским — отдельные статуэт-
ки и фигурки античных и восточных бо-
гов — следы пребывания на «варварских» 
территориях вексиляционных комиссий 
[Бандрівський, Бандровський, 1992, c. 6—
26; Бандровський, 1992б, c. 84—91].

К определенным выводам подводят 
также находки довольно значительного ко-
личества предметов военного предназна-
чения. Даже если согласится с тем, что об-
разцы римского вооружения (Лепесовка, 
Громовка [Ossowski, 1892, s. 185—196; Тиха-
нова, 1969, c. 36, 37; Skуra, 2010, s. 27—44], 
Ягнятин [Магомедов, Левада, 1996, c. 304; 
Тиліщак, 2002, c. 246], воинского снаряже-
ния (Лепесовка [Тиханова, 1969, c. 36—39]), 
почётных наград (coronae vallares из Семен-
цов [Тиханова, 1941, c. 267] и отличий (hasta 
pura из Чернелива-Русского [Гопкало, Ты-
лищак, 2010, c. 83]) попали сюда в качестве 
добычи, то сомнительной представляется 
целесообразность перенесения из римских 
провинций в Поднестровье и Побужье в ка-
честве трофея кирпича с легионной марки-
ровкой [Бандрівський, 1997, c. 35—37] или 
стеклянных жетонов для игры в калькули 
[Гопкало, 2012б, c. 90]. Кстати, на террито-
рии занятой черняховскими племенами 
известно более двадцати пунктов нахож-
дения жетонов, среди которых не только 
стеклянные, но и изготовленные из глины 
[Сымонович, 1964, c. 307—312; Кропоткин, 
1967, c. 101; 1970а, c. 41; Винокур, 2000, 
c. 178; Kokowski, 2000, s. 161—167].

Спорной остается интерпритация 
возможных путей и датировка поступ-
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ления в черняховскую среду армейской 
бронзовой посуды [Шилов,1974, c. 65], 
римских письменных [Винокур, 1979, 
c. 118—120; Szczukin, 1981, s. 154; Гоп-
кало, Тылищак, 2010, c. 81; Магомедов, 
2010, c. 179] и медицинских [Винокур, 
1967, c. 230] принадлежностей.

В свете концепции римского воен-
ного присутствия новую трактовку по-
лучает факт находки в Мышкове ещё в 
1862 г. бронзовой вотивной руки, ранее 
определяемой как навершие римского 
штандарта [Kolendo, Trynkowski, 1998, 
s. 79, 80; Магомедов, 2010, c. 178]. По 
мнению О. Чоловского и Б. Януша, ар-
тефакт мог сюда попасть около 174 г., 
когда римские легионы продвинулись 
далеко на север [Сzolowski, Janusz, 1926, 
s. 10]. В свою очередь, О.Г. Бандровский 
утверждает, что из трёх Первых Испанс-
ких когорт, расквартированных в Дакии 
во II в., на поднестровских землях пре-
бывало соединение, принадлежавшее к 
Сohortes I Hispanorum, которая сначала 
располагалась в Ларгиане, а затем в По-
ролиссе [Бандровський, 1992, c. 43].

Надпись на уже упомянутом мыш-
ковском кирпиче (СОН.Х.MAVR.) иссле-
дователи связывают с Мавретанскими 
когортами, которые имели свой лагерь в 
окрестностях нынешнего Борщёва и Зале-
щиков, и выполняли функции, типичные 
для вексилляций — военных конных вспо-
могательных отрядов особого назначения, 
которые контролировали военную ситуа-
цию, проводили наблюдение, развед-
ку и сбор информации, сопровождение 
официальных лиц и т. п. Свидетельством 
возможного пребывания римских войск 
может служить надпись из Дакии, где идёт 
речь об отправке за пределы её северной 
границы представителей римской адми-
нистрации для сбора налогов. Ссылаясь 
на Луция Клавдия Кассия Диона Кокцеа-
на, приводятся условия ряда договоров, 
заключённых во II—III вв. между импери-
ей и «варварскими» племенами, согласно 
которым на собраниях последних в роли 
наблюдателя мог присутствовать римс-
кий центурион. Кроме этого, для сбора 
налогов среди племён за пределы лимеса 
высылали цензоров и центурионов вспо-
могательных частей — уже упомянутых 
вексиляций, с соответствующим количест-
вом легионеров [Бандровський, 1992, 
c. 43—45; Бандрівський, 1997, c. 37—39].

За последнее десятилетие очеред-
ной «неформатной» группой находок 
стали уникальные как для этого региона, 
так и для всей Юго — Восточной Европы 
находки римских воинских дипломов. 

Наиболее сохранившийся из них — об-
наруженный возле с. Заричанки Че-
меровецкого р-на в 2006 г. [Іванчик, 
Погорілець, Саввов, 2008, c. 45—54], 
датируемый 30 марта 207 г. был выдан 
ветерану одной из преторианских ко-
горт — уроженцу Дуростора, от имени 
которого сохранился когномен Dribalus. 
Ещё два фрагмента римских военных 
дипломов — из Дунаевецкого р-на 
Хмельницкой обл. [Пламеницька, 2012, 
c. 27] и Гайсинского р-на Винницкой обл. 
[Козленко, 2013, в печати], как и сообще-
ния на форумах украинских антикварных 
сайтов о находках фрагментов других 
дипломов, являются дополнительными 
аргументами не только для обоснова-
ния римского военного присутствия в 
Среднем Поднестровье и Южном По-
бужье, но и возможного оседания здесь 
римских ветеранов.

Собственно говоря, участие носите-
лей провинциально-римских элементов 
культуры, влиявших не только на эконо-
мику, духовную жизнь, но и на этническую 
составляющую черняховской культуры, 
не противоречит римским письменным 
источникам [Щукин, 1991, c. 90—106; 
1999, c. 66; Козак, 2006, c. 233].

В свете военного присутствия Рима 
в междуречье Днестра и Южного Буга 
находит объяснение не только наличие 
отдельных групп находок римского им-
порта «дочерняховского» периода, но и 
применение технологических инноваций 
в ремесленном и сельскохозяйственном 
производстве, качественно новый уро-
вень социально — экономических отно-
шений в среде черняховских племён.

Анализируя факт массового распро-
странения гончарного производства на 
территории Юго-Восточной и Централь-
ной Европы в первой половине I тыс. н. э. 
В.Д. Баран обращает внимание на «пора-
зительное сходство конструкции гончарных 
печей на этих территориях» и «их аналогич-
ность с печами причерноморских городов 
римского времени и единую технологию 
производства» [Баран, 1981, c. 96]. Вывод 
о наличии в черняховской среде Подолья 
двух технологических традиций — северо-
причерноморской и придунайской римско-
провинциальной — за которыми сооружа-
лись гончарные печи, делает В.К. Волянык 
[Воляник, 1987, c. 27]. На некоторые спе-
цифические аналогии в гончарном произ-
водстве обратил внимание М.Б. Щукин, 
рассматривая конструкцию одного из гон-
чарных горнов Лепесовки, в котором один 
из столбов был дополнительно обмазан 
глиной и облицован фрагментами несколь-
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ких сосудов — такой прием применения 
керамики для усиления теплоотдачи часто 
использовался гончарами, работавшими 
в кастеллах и каструмах римского лимеса 
[Щукин, 2005, c. 122]. К выводу о том, что 
истоки черняховской керамики следует ис-
кать в районах римского лимеса, пришли 
Л.В. Вакуленко [Вакуленко, 2000, c. 28—36] 
и А.В. Гудкова [Гудкова, 2000, c. 346—368].

Исследуя на поселении Луки-Вруб-
ливецкой выявленную редукционную 
металлургическую печь, М.А. Тиханова 
обратила внимание на то, что печи это-
го типа хорошо известны в западных 
римских провинциях, например, в Арт-
вейлере, в Зальцгиттере-Ломбахгерсен, 
в Орлингаузене. Встречаются они и в 
дунайских провинциях — в междуречье 
Тисы и Дуная, например, в Бешеньйо 
[Тиханова, 1985, c. 122, 123].

На определённые аналогии также 
обращается внимание при рассмотре-
нии остатков мельничных сооружений 
[Винокур, 1972, c. 45; 1985, c. 64] и тех-
нологии производства ротационных 
жерновов [Хавлюк, 1980, c. 34]. Р.С. Ми-
насян утверждает, что черняховские 
ротационные жернова полностью вос-
производят форму и конструкцию сол-
датских походных жерновов римской 
армии, широко известных по находкам 
в лагерях лимеса [Минасян, 1978, c. 84]. 
Как производственно и профессио-
нально специализированную отрасль 
характеризирует В.М. Войнаровский 
кожевничество [Войнаровський, 1985, 
c. 104—105; 2006, c. 340].

В 2012 г. силами отдела археологии 
ранних славян и региональных полевых 
исследований Института археологии 
НАНУ (Киев) и НИЦ «Рятівна археологічна 
служба» ИА НАНУ (Львов) возобновлены 
работы на открытом в 1950 г. А.П. Чер-
нышом поселении со следами стекло-
делательного производства Комаров 
[Смишко, 1964, c. 67—79; Щапова, 1978, 
c. 230—243; Румянцева, 2010, c. 71—75]. 
Проект предполагает комплексные ис-
следования памятника [Петраускас и др., 
2013, c. 15—22], который может пред-
ставлять собой провинциально-римскую 
факторию [Пивоваров, 1985, c. 46].

К сожалению, до этого времени для 
науки не задействован в полной мере 
информационный потенциал т.н. Трая-
новых валов — комплекса земельно-де-
ревянных сооружений, остатки которых 
в Среднем Поднестровье пролегли через 
современные Городокский, Дунаевецкий, 
Каменец-Подольский районы Хмель-
ницкой и Борщёвский — Тернопольской 

областей [Kirkor, 1879, s. 38—41; Симаш-
кевич, 1880, c. 115, 116; Гульдман, 1901, 
c. 21, 22, 30, 66, 67; Сецинский, 1901, 
c. 201—204, 288, 289, 318, 325, 326, 349; 
Janusz, 1918, s. 47, 48; Kowalczyk, 1969, 
s. 173, 174; Сіцінський, 2000, c. 51, 52].

В 1988 г. Институт археологии АН 
УССР начал их изучение [Кучера, 1989, 
c. 39, 40], однако работы ограничились 
обследованием остатков валов и изби-
рательной расчисткой отдельных участ-
ков. Было признано, что для датировки 
и выводов материалов недостаточно 
[Кучера, 1992, c. 43—54].

В последние годы были осуществле-
ны историко—географические разведки 
[Денисик, 1987, c. 34, 35; Дмитрук, 2006, 
c. 54, 55], а также проведены исследова-
ния скрытых почв группы валов в ниж-
нем течении Збруча [Дмитрук, Матвіїши-
на, Слюсарчук, 2008], которые, однако, 
также не дают полноценной и всеобъ-
емлющей картины для окончательных 
выводов.

Таким образом, вовлечение в науч-
ный оборот новых материалов и пере-
осмысление наличествующей источни-
коведческой базы даёт возможность не 
только внести определённые корректи-
вы в сущность понимания политических, 
экономических, этнокультурных контак-
тов империи и Восточноевропейского 
Барбарикума, но и позволяет в иной 
плоскости рассматривать события конца 
ІІ — первой половины ІІІ вв., имевшим 
непосредственное отношение к процес-
сам формирования черняховской, а так-
же судьбам сопредельных и синхронных 
ей, археологических культур.
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the concept of the roMan 
Military presence, and soMe 
aspects of the chernyaKhov 

culture oriGin and forMation in 
the interfluve of the Middle 

dniester and southern BuG river
The paper attempts to summarize and organ-

ize materials, which are considered as the evi-
dence of the Roman military units presence in the 
interfluve of the Middle Dniester and Southern 
Bug River in the last quarter II — the second half 
of the III century BC, defines the basic concepts 
of the Roman military presence and its potential 
impact on the processes of formation and origin 
of Chernyakhov culture.

K e y w o r d s: concept of the Roman military 
presence, Chernyakhov culture, interfluve of the 
Middle Dniester and Southern Bug River.
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Х м е л ь н и ц ь к и й,  М е д ж и б і ж

ноВі Знахідки бронЗоВих каЗаніВ 
типу heMMoor на поділлі

у культовому шарі могильника с. Пет-
риківці Калинівського р-ну Вінницької 
обл. [Магомедов, Левада, 1993, рис. 1, 
12; Магомедов, 2010, c. 174, 175, 179; 
рис. 2, 3] та уламку ручки від бронзо-
вого відра типу Hemmoor (Eggers 63) на 
кінці якого — стилізоване зображення 
голови змії або тварини — у культовому 
шарі біля трупоспалення 10 могильника 
с. Косанів Гайсинського р-ну на Вінни-
чині [Кравченко, 1967, c. 114; рис. 12; 
Кропоткин, 1970, c. 94; № 811; Магоме-
дов, 2010, c. 174, 175, 179; рис. 2, 4].

У 1975 р. будівельниками в урочищі 
Курники с. Думанів Кам’янець-Подільсько-
го р-ну Хмельницької обл. було виявлено 
«бронзовий казанок» провінційно-римсь-
кої роботи [Винокур, Гуцал, Пеняк, 1984, 
c. 19, 47; рис. 8, 13]. Про дану знахідку пові-
домляється і в інших джерелах [Кропот-
кин, 1978, c. 8; Kokowski, 2003, s. 248; 2007, 
rys. 67; Строцень, 2008, c. 109; Магомедов, 
2010, c. 175, 178; Гуцал, Якубовський, Ми-
хальчишин, 2011, c. 78]. Посудину, яка рані-
ше зберігалася в Археологічному кабінеті 
Кам’янець-Подільського Національного 
університету ім. І. Огієнка, у 2000-х рр. було 
передано до фондів Кам’янець-Подільсь-
кого державного музею — заповідника.

За останні роки ця група бронзового 
посуду поповнилася новими знахідками.

Зокрема, восени 2011 р. під час глибо-
кої оранки мису, який розташований поруч 
із зафіксованим археологічним об’єктом 
«Баламутівка — Брід» Ярмолинецького 
р-ну Хмельницької обл. [Маярчак, 2011, 
c. 32], на денну поверхню було виорано 
бронзову деформовану посудину. Про це 
було повідомлено адміністрацію Держав-
ного історико-культурного заповідника 
«Межибіж» (далі — ДІКЗ «Межибіж»). 
Членам постійно діючої археологічної екс-
педиції «Меджибіж-2000» вдалося виїхати 
на місце знахідки та обстежити територію.

У повідомленні подано інформацію про нові 
знахідки римського бронзового посуду на Поділлі. 
серед випадково виявлених речей — бронзові ка-
зани типу Hemmoor (Eggers 63), які передані для 
опрацювання та збереження до Археологічного 
кабінету кам’янець-Подільського Національно-
го університету ім. І. Огієнка та Державного 
історико-культурного заповідника «Межибіж».

к л ю ч о в і  с л о в а: Hemmoor Typ 
(Eggers 63), Поділля, черняхівська культура.

Знахідки металевого посуду першої 
третини І тис. н. е. на території Південно-
Східної Європи відносять до категорії рід-
кісних [Онищук, 2010, c. 154], що, власне, 
знаходить своє відображення в узагаль-
нюючих роботах, де зібрано відомості про 
знахідки речей римського та провінційно-
го виробництва на теренах Східноєвро-
пейського Барбарікуму [Majewski, 1949; 
Eggers, 1951; Кропоткин, 1967; 1970].

До останнього часу також унікальни-
ми для даного регіону вважалися знахід-
ки бронзових посудин, зокрема, бронзо-
вих відер — Bronzeeimer vom Hemmoorer 
за Х.-Й. Еггерсом [Eggers, 1951, s. 165] або 
бронзових казанів — за визначенням 
В.В. Кропоткіна [Кропоткин, 1970, c. 26].

Першими знахідками бронзових ка-
занів типу Hemmoor у Південно-Східній 
Європі стали дві посудини з «поховання 
з золотою маскою» з Пантікапея [Трейс-
тер, 2009, c. 56—57; Шаров, 2009, c. 41; 
кат. № 44; Магомедов, 2010, c. 174].

Відомо, що у 1925 р. під час розкопок 
Г. Брилінга на черняхівському могильни-
ку поблизу с. Черепашинці Калинівсь-
кого р-ну Вінницької обл. було вияв-
лено «бронзове відро» типу Hemmoor 
(Eggers 63), яке було датовано в межах 
210—320 рр. н. е. [Левада, 2003, c. 17; 
фото 2; Магомедов, 2010, c. 175, 179; 
рис. 2, 2; с. 179]. Також повідомляється, 
про виявлення уламку ручки від брон-
зового відра типу Hemmoor (Eggers 63) 
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рис. 1. Бронзовий казан типу Hemmoor 
(Eggers 63) з могильника черняхівської 
доби Баламутівка — Брід-2
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Враховуючи неможливість призупи-
нення технологічного процесу подаль-
шого обробітку поля, було проведено 
просторову прив’язку знахідки на місце-
вості, вирізку артефакту з ґрунту та збір 
керамічного матеріалу. Крім того, при 
поверхневому огляді прилеглої площі, 
неподалік від першої, було виявлено ще 
одну бронзову посудину і розвал керамі-
ки, які також було вилучено з ґрунту 1.

Після первісної лабораторної оброб-
ки знахідок, які було передано на оп-
рацювання і збереження до ДІКЗ «Ме-
жибіж», з’ясувалося, що перша посудина 
є бронзовим казаном типу Hemmoor, 
тип 63 [Eggers, 1951, taf. 7; Typ 63] (рис. 1) 
і містило в собі залишки трупоспалення. 
Кераміка, яка супроводжувала цей ар-
тефакт, є типовою кружальною керамі-
кою сірого кольору, що зустрічається на 
об’єктах черняхівської культури.

1 Усі речі, знайдені під 
час обстеження, пере-
дані на зберігання до 
ДІКЗ «Межибіж».

Друга виявлена бронзова посудина 
(рис. 2) крім залишків дрібних кальци-
нованих кісток, містила бронзову фібулу 
і пряжку. Поруч з посудиною було знай-
дено ручку-коромисло від самої посуди-
ни та біконічне прясло. Серед кераміки, 
яка супроводжувала вищеозначений 
комплекс, крім якісно виробленої кру-
жальної кераміки сірого кольору наявна 
кружальна кераміка рожевого випалу.

Самій бронзовій посудині, що має 
форму глибокої миски на кільцевому 
піддоні, не виявлено аналогій серед 
знахідок предметів провінційно-римсь-
кого виробництва на схід від Дністра.

Крім того, як з’ясувалося, за ос-
танні роки ще дві бронзові посудини 
типу Hemmoor потрапили як випадкові 
знахідки для опрацювання і збереження 
до Археологічного кабінету Кам’янець-
Подільського Національного універ-

рис. 2. Бронзова посудина з мо-
гильника черняхівської доби Ба-
ламутівка — Брід-2
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рис. 3. Бронзовий казан типу 
Hemmoor (Eggers 63) з с. Вели-
кий Жванчик
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рис. 4. Бронзовий казан типу 
Hemmoor (Eggers 63) з с. Сковорідки

ситету ім. І. Огієнка: одна (рис. 3) — з 
с. Великий Жванчик Дунаєвецького, дру-
га — с. Сковорідки Старокостянтинівсь-
кого р-ну Хмельницької обл. (рис. 4).

Паралельно з цим повідомленням го-
туються до друку матеріали з більш деталь-
ним описом бронзових посудин, а також 
супровідного матеріалу виявлених тру-
поспалень з нововідкритого могильника 
черняхівської доби Баламутівка — Брід-2  
[Надвірняк, Погорілець, 2013, c. 212].
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o.v. nadvirniak, o.h. pohorilets
new finds of Bronze ware of the 

heMMoor type on the podillia
The report provides information about new 

finds of bronze ware on the Podillia. Among ac-
cidentally discovered — transferred for proces-
sing to preserve the funds Archaeological cabinet 
Kamenets-Podolsky National University and the 
State Historical and Cultural Reserve «Mezhibizh» 
bronze cauldrons Hemmoor Typ (Eggers 63).

K e y w o r d s: Hemmoor typе (Eggers 63), 
Podillia, Chernyakhov culture.
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я.і. онищук
Л ь в і в

до проблеми етнокультурної приналежності 
пам’яток піЗньоримськоГо часу  
Волино-подільськоГо поГраниччя

У статті розглянуто етнокультурну си-
туацію, яка склалася в період другої чверті І тис. 
н. е. на Волино-Подільському пограниччі. По-
дається історія дослідження пам’яток пізньо-
римського часу, характеризуються особливості 
матеріальної культури місцевого населення.

к л ю ч о в і  с л о в а: Волино-Подільське 
пограниччя, етноконтактна зона, історія до-
слідження, вельбарська культура, черняхівська 
культура, поселення, могильники, кераміка.

Територія Волино-Подільського по-
рубіжжя є одним із районів, де у першій 
половині І тис. н. е. проходили складні ет-
нокультурні процеси. Це було викликано 
її географічним розташуванням на пере-
хресті міграційних і торговельних шляхів. 
Досліджуваний район був своєрідною зо-
ною зіткнення груп різноетнічної людності, 
територією, де в результаті взаємоконтактів 
різних археологічних спільнот формували-
ся своєрідні риси матеріальної та духовної 
культури місцевого населення.

В широкому розумінні Волино-По-
дільське пограниччя — це складний 
географічний район на північному краї 
Подільської височини, який є вододілом 
між правими притоками Прип’яті та ліви-
ми притоками Дністра. Він охоплює ряд 
горбистих пасм Гологоро-Кременець-
кого кряжу (включно з Давидівським 
плато), а також височин і низовин, що 
примикають до нього. Висоти горбогір’я 
перевищують 340 м, а в максимальній 
точці (г. Камула) досягають 472 м над 
рівнем моря [Природа…, 1972, c. 10]. 
Досліджувана територія простягається 
на відстань близько 200 км від Розточчя 
на заході — до витоків р. Вілії на сході, в 
межах Львівської, Тернопільської і, част-
ково, Рівненської областей. З боку Захід-
ної Волині Гологоро-Кременецький кряж 
нагадує горбогірний хребет з стрімкими 

схилами, піднімаючись на висоту 150—
200 м над рівниною Малого Полісся.

Інформація про перші знахідки ма-
теріалів пізньоримського часу на Волино-
Подільському пограниччі та суміжних із 
ним територіях відноситься до другої по-
ловини ХІХ ст. Зокрема, у 1882 р. на околи-
ці м. Кам’янка Струмилова (зараз Кам’янка 
Бузька Львівської області) виявлено час-
тково пошкоджену бронзову ойнохою з 
високою шийкою, опуклим тулубом і роз-
хиленими вінцями [Піцишин, Овчінніков, 
1999, c. 187]. У 1899 р. професор Львівсь-
кого університету І. Шараневич повідомив 
Центральну Комісію з охорони пам’яток 
мистецтва і культури у Відні, що в с. Зве-
нигород на Львівщині, на полі «Під старою 
церквою», випадково знайдено тілопаль-
не поховання з матеріалами римського 
часу [Śmiszko, 1932, s. 64]. У 1898—1899 
та 1903 рр. майбутній засновник кафедри 
класичної археології та праісторії у цьому 
ж університеті К. Гадачек провів розкопки 
на поселенні в с. Неслухів Буського р-ну 
Львівської обл. Згідно опублікованого в 
1900 р. звіту там було виявлено 18 житло-
вих, ряд господарських і виробничих спо-
руд [Hadaczek, 1900]. Автор досліджень 
вважав, що пам’ятку в Неслухові слід дату-
вати III—VI ст. н. е. [Hadaczek, 1900, s. 86].

Через події Першої світової війни ар-
хеологічні дослідження на Волино-Поділь-
скому пограниччі відновилися лише у 
1930-х рр. Зокрема, були відкриті перші 
могильники вельбарської культури. Один 
із них виявлено під час господарських 
робіт у Шумську Тернопільської обл. У фон-
дах Варшавського археологічного музею 
збереглася частина знайдених предметів: 
6 глиняних посудин, 5 уламків кераміки, 
орнаментоване проколами та рівцями 
глиняне прясло, 2 з’єднані бронзовими 
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заклепками фрагменти рогового гребеня, 
6 невеликих кусочків бурштину і спіраль з 
бронзового дроту [Piętka-Dąbrowska, 1961, 
s. 219; tabl. ХLVI, 2—7, 9].

У 1936 р. поблизу с. Рудка Кременець-
кого р-ну Тернопільської обл. під час будів-
ництва дороги було виявлене одиночне за-
хоронення. Розкопками О. Цинкаловського 
встановлено, що це чоловіче тілопокла-
дення з багатим поховальним інвентарем. 
Крім остеологічних залишків у могилі знай-
дено глиняний, бронзовий і скляний посуд, 
два скляні гральні жетони, срібна підв’язна 
фібула з декоративним колечком на спин-
ці, а також виготовлені з цього ж металу дві 
шпори і ніж. На думку О. Цинкаловського 
пам’ятка походить з часів великого пере-
селення народів і була залишена готами 
[Cynkałowski, 1936]. Це була перша спроба 
етнічної ідентифікації населення, яке про-
живало в пізньоримському часі на Волино-
Подільському пограниччі. Значно пізніше 
А. Коковський підтвердив належність по-
ховання в Рудці до германської людності і 
навіть припустив можливість надходження 
виявлених предметів з території Північної 
Європи [Кокowski, 1998].

Після закінчення Другої світової війни 
в радянській історіографії надовго утверди-
лася думка про слов’янську приналежність 
усіх пам’яток другої чверті І тис. н. е. дослід-
жуваної териорії. У 1946 р. М.Ю. Смішко 
продовжив розпочаті К. Гадачеком розко-
пки в Неслухові. Він підтвердив наявність 
на поселенні декількох культурних шарів, 
в тому числі культури полів поховань та 
ранньофеодального часу [Смішко, 1949]. 
На підставі виявлених матеріалів, а також 
факту, що на більшості з відомих на той 
час селищах другої половини І тис. н. е. ви-
явлено горизонти ХІ—ХІІ ст., М.Ю. Смішко 
припустив поступове переростання куль-
тури полів поховань у ранньофеодальний 
період [Смішко, 1949, c. 204].

З 1950-х рр. дослідження пам’яток 
першої половини І тис. н. е. на Волино-
Подільському пограниччі стає інтенсив-
нішим. Зокрема, з середини 1950-х рр. 
вивченням черняхівської культури там зай-
мається В.Д. Баран. У 1954—1956 pp. він 
проводить дослідження біля с. Черепин 
Пустомитівського р-ну на Львівщині, де 
виявив липицьке та черняхівське поселен-
ня. Результатам розкопок автор присвятив 
спеціальну монографію, в якій стверджує, 
що липицька та черняхівська культури є 
різними в етнокультурному відношенні 
[Баран, 1961, c. 9—19, 93—98].

У 1957—1961 pp. Ріпнівський загін 
Львівської археологічної експедиції під 
керівництвом В.Д. Барана провів широкі 

розкопки черняхівського селища Ріпнів-ІІ 
Буського р-ну Львівської обл. За п’ять поль-
ових сезонів досліджено 28 жител, 35 ям, 
гончарну піч та кілька вогнищ за межами 
споруд. Ще два житла цього ж часу були 
виявлені в контрольному шурфі на посе-
ленні Ріпнів-IIІ [Баран, 1981, c. 11].

У 1958 р. розвідковою експедицією 
Ленінградського відділення Інституту ар-
хеології АН СРСР на чолі з І.І. Ляпушкіним 
досліджено напівземлянку черняхівської 
культури в с. Ракобовти Буського р-ну. У 
1959—1960 pp. Західнобузька археологіч-
на експедиція Інституту суспільних наук 
АН УРСР під керівництвом В.Д. Барана 
продовжила там роботи, додатково роз-
копавши 6 заглиблених споруд [Баран, 
1981, c. 11]. Результати багаторічної праці 
в Ріпневі та Ракобовтах були опубліковані 
в кількох ґрунтовних статтях [Баран, 1959; 
1962; 1964]. Автор дійшов висновку, що 
названі пам’ятки належали до локальної 
групи черняхівської культури, поширеної 
у верхів’ях Західного Бугу і Дністра, на ос-
нові якої сформувалися слов’янські ста-
рожитності празького типу третьої чверті 
І тис. н. е. [Баран, 1993; 1995; 1998].

У 1959 р., під час розкопок Дністро-
Волинською археологічною експедицією 
Ленінградського відділення Інституту ар-
хеології АН СРСР поселення в с. Лепесівка 
Білогірського р-ну Хмельницької області, 
М.О. Тиханова провела розвідку пам’яток, 
розташованих на території Кременецько-
го горбогір’я у верхів’ях р. Горині. В наслі-
док цього були відкриті селища «волин-
ського варіанту культури полів поховань» 
на східній околиці с. Горинка 1 (ур. «Мас-
ловщина» або «Біля каменя»), три — біля 
с. Івання, повторно обстежено пам’ятку в 
с. Вікнини Великі Кременецького р-ну; три 
поселення знайдено в околиці с. Гриньків-
ці 2, одне — в Малих Дедеркалах Шумсь-
кого р-ну; два — біля с. Якимівці, одне — в 
околиці с. Загірці Лановецького р-ну Тер-
нопільської обл. та ін. [Тиханова, 1962].

Одним із районів формування чер-
няхівської культури вважав Волино-
Подільське пограниччя І.С. Винокур. З по-
чатку 1960-х рр. там розпочато розкопки 
могильника поблизу с. Чеснівський Рако-
вець Збаразького р-ну Тернопільської обл. 
Пам’ятка виявлена у 1961 р. під час зем-
ляних робіт і обстежена працівником Кре-
менецького музею М.І. Островським. В 
результаті розкопк 1962—1963 pp. екс-
педицією Чернівецького державного уні-
верситету під керівництвом І.С Винокура 
було виявлено 18 інгумацій і кремацій, з 
яких 6 відносилися до жіночих, 10 — чо-
ловічих і 5 — дитячих [Винокур, Островс-

1 У публікації насе-
лений пункт подано 
під назвою «Горынка 
Малая».
2 У публікації населе-
ний пункт дано під 
назвою «Хрыцовцы».
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кий, 1967]. Роботи продовжили у 1985 р. 
О.А. Гей [Гей, 1990], а в 1989 р. В.І. Іва-
новський [Ivanovski, Kokowski, 1995]. За 
І.С. Винокуром пам’ятка в Чеснівському 
Раковці є черняхівською, однак частина 
ліпної кераміки з поховань має анало-
гії серед пшеворських і зарубинецьких 
комплексів [Винокур, Островский, 1967, 
c. 158]. На думку В.І. Івановського та А. Ко-
ковського окремі захоронення цього мо-
гильника належать до вельбарської куль-
тури [Ivanovski, Kokowski, 1995, c. 232].

Велике значення для постановки 
проблеми поліетнічності населення Во-
лино-Подільського пограниччя та суміж-
них територій в пізньоримський час мало 
відкриття і дослідження у 1956—1957 рр. 
тілопального могильника в с. Дитиничі 
Дубнівського р-ну Рівненської обл. Ре-
зультати розкопок були опубліковані у 
1961 р. [Смішко, Свєшніков, 1961]. На ос-
нові характеру поховального обряду та 
виявленого матеріалу автори прийшли 
до висновку, що у першій половині ІV ст. 
на Волині з’явились вихідці з південно-
східної Прибалтики — нова етнічна група, 
яку представляло гепідське населення 
[Смішко, Свєшніков, 1961, c. 112].

Неодноразово питання етнічної іс-
торії пограниччя порушував Д.Н. Козак. 
У 1976 р. експедиція під його керів-
ництвом досліджувала черняхівське 
поселення на південній околиці Льво-
ва (Сокільники), неподалік зубрицької 
пам’ятки Сокільники-І. Були виявлені за-
лишки наземного житла, господарська 
яма, майстерня для виготовлення посуду 
та велика кількість фрагментів переваж-
но кружальної кераміки [Козак, 1983, 
c. 49—50; 1990]. На підставі проведених 
розкопок у Сокільниках, а також інших 
пам’яток, Д.Н. Козак порушує проблему 
переростання зубрицької культури в чер-
няхівську [Козак, 1982; 2008, c. 30—39]. 
Він вважає, що Верхньодністровський 
варінт черняхівської культури є одним з 
етапів поступального розвитку зубриць-
ких (венедських) старожитностей [Козак, 
1998, c. 152; 2005, c. 343; 2008, c. 38].

У 1980-х рр. активні дослідження 
пам’яток пізньоримського часу прово-
дяться у східній частині Волино-Поділь-
ського пограниччя. У 1988 р. розвідкою 
В.П. Савича відкрито поселення Мша-
нець-І—ІІІ, М.О. Ягодинської — Сере-
тець-І, ІV, Беримівці-І, ІІ, Кудобинці-І 
(1988), О.М. Гаврилюка і Б.С. Строценя — 
в с. Сировари (1990) Зборівського р-ну 
Тернопільської обл. та ін.

З початку 1990-х рр. Б.С. Строцень 
здійснює розкопки поселення поблизу 

с. Кобилля (ур. «За рудкою») Збаразько-
го р-ну на Тернопільщині. В 1991—1995 і 
2000 рр. було досліджено близько 1000 м2 
площі, відкрито 4 наземні житла, декілька 
вогнищ і печей за межами будівель, госпо-
дарську споруду, майстерню з обробітку 
металу та дві ями [Строцень, 1994; 1998а; 
2005]. Виявлені матеріали автор відносить 
до вельбарської та черняхівської культур. 
Великі розміри пам’ятки свідчать про те, 
що вона відігравала визначну роль у ре-
гіоні, зокрема, могла бути племінним цен-
тром [Строцень, 1998, c. 197].

У 1996 р. експедицією Рятівної архео-
логічної служби Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України під керів-
ництвом В.І. Івановського відкрито два по-
селення біля с. Очеретне Кременецького 
р-ну Тернопільської обл. На пам’ятці Оче-
ретне-ІІ проведено рятівні розкопки. На 
площі 712 м2 виявлено два наземні глино-
битні житла, чотири вогнища за межами 
споруд, скупчення каменів, ліпну і кру-
жальну кераміку, вироби із металу, кістки, 
каменя, скляні намистини тощо. Аналогії 
до знайдених матеріалів, зокрема назем-
ної трьохкамерної будівлі та ліпної кера-
міки, мають місце у вельбарській культурі 
[Строцень Б, Строцень Л., 2000]. Таким чи-
ном, на думку Б.С. Строценя в пізньорим-
ський час Західне Поділля населяли дві 
етнічні групи: автохтонна — слов’янська та 
прийшла — германська. Територія першої 
збігалася з Придністровським, а другої — 
Тернопільським ланшафтними регіонами 
[Строцень, 2008, c. 128—129].

Велике значення для вивчення етно-
культурної ситуації на Волино-Подільсь-
кому пограниччі в другій чверті І тис. н. е. 
мали розкопки у 2007 р. Науково-дослід-
ного центру «Рятівна археологічна служ-
ба» Інституту археології НАН України (м. 
Львів) поселення Йосипівка-ІІІ Буського р-
ну Львівської обл. Нажаль, інформація про 
дослідження представлена лише кілько-
ма невеликими публікаціями [Пашкевич, 
Милян, 2010; Милян, Осаульчук, 2010]. Із 
них відомо, що Йосипівка-ІІІ є поселенням 
вельбарської культури. На ньому відкри-
то понад сто різноманітних об’єктів: за-
лишки кількох напівземлянкових жител, 
господарські споруди наземного і заглиб-
леного типу, відкриті вогнища, майстерні, 
колодязі, елементи огорожі окремих гос-
подарств, а також велику кількість ліпної та 
кружальної кераміки [Милян, Осаульчук, 
2010, c. 55]. Крім різноманітних знахідок 
в деяких об’єктах знайдено насіння куль-
турних рослин. Проведений Г.О. Пашке-
вич палеоботанічний аналіз засвідчив, що 
жителі поселення вирощували бобові (го-
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рох, сочевиця, вика ервілія) і зернові (різні 
види пшениць, ячмінь, овес, просо, жито) 
рослини [Пашкевич, Милян, 2010, c. 11—
31]. Слід зазначити, що поселення Йоси-
півка-ІІІ є найбільш західною пам’яткою 
германських племен на Волино-Подільсь-
кому пограниччі, розташованою фактично 
в Західному Побужжі — ареалі поширен-
ня групи Черепин—Теремці черняхівської 
культури (Ріпнів-ІІ, Ракобовти, Неслухів, 
Буськ, Андріївка та ін.)

Нові матеріали до вивчення етно-
культурної ситуації на Волино-Поділь-
ському пограниччі в середині І тис. н. е. 
принесли розкопки 2005—2007 рр. по-
селення Стрілки-ІІ Перемишлянського 
р-ну Львівської області. Пам’ятка до-
сліджувалася експедицією Львівського 
національного університету ім. Івана 
Франка під керівництвом В.М. Цигили-
ка. На площі 500 м2 виявлено 4 житлові 
споруди, 3 господарські ями, вогнище, 
окремі скупчення глиняної обмазки з 
відтисками дерев’яних конструкцій, час-
тину залізної фібули підв’язного типу, 
декілька побутових і господарських ви-
робів із заліза, бронзи, каменю, а також 
значну кількість фрагментів переважно 
кружальної кераміки: горщиків, мисок 
і піфосів [Цигилик, Касюхнич, Вітвіцька, 
2008]. Результати розкопок засвідчили, 
що пам’ятка Стрілки-ІІ належить до кінця 
ІV — початку V ст. н. е. і представляє пере-
хідний етап від черняхівської культури до 
ранньослов’янських старожитностей [Ци-
гилик, Касюхнич, Вітвіцька, 2008, c. 162].

З початку 1980-х рр. дослідженням 
археологічних пам’яток у верхів’ях р. Ікви 
займається Я.І. Онищук. В результаті, в 
межах західної частини Кременецько-
го горбогір’я було відкрито більше 30 
поселень різних періодів, втому числі й 
першої половини І тис. н. е. Проведено 
розкопки на пам’ятках пізньоримського 
часу біля сіл Суховоля (пункти І, ІV,VII), 
Дудин-ІІ, Накваша-І, Малинище-І та ін.

На особливу увагу заслуговує поселен-
ня Суховоля-VII у верхів’ях нині пересо-
хлого потоку Суховілка — правої притоки 
р. Стир. Вона досліджувалася експеди-
цією Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка у 1999 р. Пам’ятка 
представляє собою двошарове поселен-
ня передскіфського та пізньоримського 
часів. Розкопками було виявлено залиш-
ки напівземлянкової житлової споруди 
висоцької культури. До цього комплексу 
також було зараховано господарську яму 
діаметром 2 і глибиною 1,4 м (яма 2), роз-
ташовану посередині житла. Її заповнення 
складалося із чорного гумусу з вмістом 

остеологічних залишків і значної кількості 
фрагментів ліпного посуду, в тому числі ве-
ликого товстостінного горщика із загнути-
ми до середини вінцями (рис. 1) [Онищук, 
2002, c. 184—185]. Пошук аналогій до цієї 
кераміки заставив переглянути дане твер-
дження і віднести яму до вельбарської 
культури. Саме в її асортименті присутні 
ліпні горщики так званого «ельбського» 
типу, які характеризуються приземку-
ватою формою, рустованою поверхнею 
тулуба і підлощеними, загнутими до се-
редини, вінцями. Знахідки в межах котло-
вану висоцького житла незначної кількості 
уламків кружальної кераміки і залізного 
кінцевика ременя підтверджують це при-
пущення. Виходячи з цього можна ствер-
джувати, що в пізньоримський період на 
місці житлової споруди передскіфського 
часу носіями вельбарської культури було 
викопано господарську яму. Наявність 
переважно ліпної кераміки відповідних 
форм засвідчує, що вона могла функціо-
нувати в один час з ранніми волинськми 
пам’ятками і датуватися періодом рубе-
жа—початку ІІІ ст. н. е.

У 2001—2005 рр. Бродівський за-
гін експедиції Львівського університету 

рис. 1. Кераміка з посе-
лення Суховоля-VII
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ім. І. Франка досліджував багатошаро-
ве поселення Дудин-ІІ Бродівського р-ну 
Львівської обл., розташоване у верхів’ях 
р. Ікви. В продовж 5 польових сезонів 
тут відкрито залишки житлових, госпо-
дарських споруд, зібрано численний ру-
хомий матеріал городоцько-здовбицької, 
вельбарської культур та періоду Київської 
Русі (ХІ—ХІІ ст.) [Онищук, 2003; 2006; 2011; 
Онищук, Войцещук, 2003; Онищук, Стріль-
чук, 2008]. Виявлений матеріал представ-
лений бронзовою і залізною фібулами 
підв’язної конструкції, фрагментами ліпно-
го посуду тюльпановидної форми із прок-
ресленим геометричним орнаментом, 
уламками посуду з загнутими до середини 
вінцями та опуклими, часом рустованими, 
стінками (рис. 2; 3), уламками кружальних 
мисок і горщиків, знаряддями праці тощо. 
На особливу увагу заслуговують знахідки 
фрагмента скляної пастової намистини 
з «личинами», виконаної в техніці мініа-
тюрної мозаїки [Stawiarska, Onyščuk, 2000, 
Онищук, 2002а] та поліхромної золотої 

підвіски-кулона [Онищук, 2004, c. 70—71; 
2007]. На основі отриманих результатів 
можна вважати, що поселення було за-
сноване вельбарською людністю ще в 
середині ІІІ ст. н. е. і проіснувало до кін-
ця ІV — початку V ст. н. е. [Онищук, 2012, 
c. 311]. Наявність дорогих виробів (намис-
тина, підвіска) указує на проживання тут 
представників готської знаті та засвідчує 
значимість пам’ятки серед навколишніх 
поселень [Онищук, 2007, c. 75]. Можливо 
пам’ятка Дудин-ІІ, подібно як і поселення 
Кобилля на Тернопільщині, була одним із 
територіальних центрів вельбарців на Во-
лино-Подільському пограниччі.

У 2008, 2012—2013 рр. автор прово-
див розкопки багатошарового поселення 
Малинище-І Бродівського р-ну Львівської 
обл., у верхів’ях р. Серет. Тут виявлені гос-
подарські ями городоцько-здовбицької, 
висоцької культур, києво-руського часу 
(ХІІ—ХІІІ ст.), а також житлову і господарську 
будівлі вельбарської культури [Онищук, 
Вітвіцька, 2010; Онищук, Ляска, Вітвіцька, 
2011; Онищук, 2013]. Важливі результати 
були отримані в польовому сезоні 2013 р. 
Зокрема, досліджено залишки житлової 
споруди розмірами 3,3 × 3,1 і завглибшки 
2,1 м від сучасної поверхні. Вздовж пів-
денно-західної, західної і північно-західної 
сторін знаходився материковий останець 
шириною 0,1—0,2 м. В південній частині 
долівки збереглися залишки вогнища 
розміром 1,5 × 1,15 м у вигляді скупчення 

рис. 2. Фраг-
менти ліпного 
посуду з посе-

лення Дудин-ІІ рис. 3. Фрагменти ліпного посуду з поселення Дудин-ІІ
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дрібних кусочків перепаленої глини, золи 
і дерев’яного вугілля. Подекуди зустріча-
лися невеликі, перепалені у вогні камені. 
Черінь не зберігся. Від нього залишилася 
насичена попелом і вугіллям пляма ок-
руглої форми величиною 0,7 × 0,5 м. На 
відстані 0,4 м в північно-східному напрямі 
від вогнища простежено неглибоку ямку 
квадратної форми розмірами 0,4 × 0,4 м 
від центрального стовпа, що підтримував 
дах. Пошук аналогій засвідчив, що подіб-
ний тип землянкового житла подекуди 
зустрічається на території Західної Волині. 
Зокрема він відомий на вельбарському 
поселенні біля с. Хрінники Демидівського 
р-ну Рівненської обл. (житло 90) [Козак, 
2012, c. 92—93].

В котловані споруди, особливо біля 
вогнища, зафіксовано значну кількість 
керамічних знахідок: уламків ліпних 
горщиків і мисок, біконічне прясло, час-
тини тягарців до ткацького верстата і ри-
боловної сіті, а також окремі фрагмен-
ти кружального посуду черняхівського 
типу. Слід зазначити, що кількість остан-
ніх становила не більше 25—30 % від за-
гального числа керамічних знахідок.

Ліпна кераміка значно переважає над 
кружальною. Це уламки приземкуватих 
горщиків біконічної форми, кумпфоподіб-
них посудин, мисок S-видного профілю 
тощо (рис. 4). Формувальна маса щільна, 
має домішки шамоту, жорстви, різнофак-
турного піску, органіки. Поверхня пере-
важно нерівна, горбкувата. Деякі екзем-
пляри мають пригладжену привінцеву 
частину. Вінця легко розхилені, прямі, 
або загнуті до середини, денця плоскі.

Таким чином ліпна кераміка з житло-
вої споруди поселення Малинище-І пред-
ставляє типові для вельбарської культури 
форми посуду, аналогії до якого широко 
відомі на території: Польщі — Масло-
менч [Kokowski, 1995, rys. 11, 22], Грудек 
над Бугом [Kokowski, 1993, rys. 67]); Біло-
русі — Брест-Трішин, пох. 11,51 [Кухарен-
ко, 1980, табл. XXVI, 11, 51]) та України — 
Дитиничі, пох. XV [Смішко, Свєшніков, 
1961, рис. 7, 3], Загаї-ІІ, житло 11 [Козак, 
1992, рис. 49, 12] та ін. Аналіз виявленого 
матеріалу вказує на ранній період функ-
ціонування будівлі. Значна перевага ліп-
ного посуду над кружальним, наявність 
форм, аналогії до яких відомі в Польщі 
та Південно-Західній Волині, дозволяють 
вважати ранню фазу поселення Малини-
ще-І синхронною до перших волинських 
пам’яток вельбарської культури. Його 
хронологія, як і поселення Суховоля-VII, 
може визначатися рубежем—початком 
ІІІ ст. н. е. [Онищук, 2014, c. 35].

Розташування в період пізньорим-
ського часу на Волино-Подільському 
пограниччі різноетнічної людності (гер-
манської та слов’янської) породила про-
блему їх взаємовідносин. Дослідники 
черняхівських поселень у верхів’ї За-
хідного Бугу та Верхньому Подністров’ї 
(Ріпнів-ІІ, Черепин, Неслухів, Бовшів-
ІІ—ІІІ, Дем’янів-ІІ, Куропатники та ін.) 
засвідчують відсутність тут впливів вель-
барської культури. На сьогодні до кінця 
незрозуміло, що перешкодило герман-
цям проникнути у ці райони. Про наяв-
ність своєрідної «етноконтактної зони» 
у верхів’ях правих приток Прип’яті у свій 
час говорив В.Д. Баран [Баран, 1981, 
c. 160]. Д.Н. Козак вважає, що основ-
ною причиною відсутності германських 
впливів у Верхньому Подністров’ї є роз-
ташування там «сильного слов’янського 
угрупування, яке складалося з числен-
них місцевих слов’янських (венедських) 
общин … і витіснених готами общин з 
Волині» [Козак, Прищепа, Шкоропад, 
2004, c. 113]. В.М. Войнаровський при-
пускає можливість існування в Західно-
му Побужжі та Північному Розточчі між 
германцями і слов’янами «нейтральної» 
зони — незаселеної смуги вздовж р. За-
хідний Буг від Червонограда до Ріпне-
ва, яка розділяла території поширення 
вельбарської та черняхівської культур 
[Войнаровський, 2008, c. 174].

Картографування вельбарських пам’я-
ток в Західній Волині свідчить, що вони, 
переважно, розташовані вздовж Волин-
ської височини і, зокрема, по її південно-
му краю (Ромош, Яструбичі, Свитязів, Фе-
дорівці, Линів-ІІ, Загаї-ІІ). Територія Малого 

рис. 4. Посуд з посе-
лення Малинище-І
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Полісся в цей час була малозаселеною. 
На нашу думку, на цю ситуацію впливали 
фактори як географічного, так і етнічного 
характеру. До першого ми зараховуємо 
те, що простір Малого Полісся характери-
зується певними особливостями геомор-
фологічної будови. В результаті котловин-
ного характеру Малополіської рівнини, а 
також того, що верхньокрейдові відклади 
(мергелі), з яких складається її поверхня, 
майже не пропускають воду, вона в ми-
нулому була значною мірою заболочена. 
Болота, в основному, поширені в долинах 
рік та в деяких межиріччях (наприклад 
Буго-Стирському). Наявність дерново-під-
золистих, лучно-чорноземних, лучних, 
лучно-болотистих і рідше дерново-кар-
бонатних ґрунтів, покритих переважно 
дубово-сосновими лісами [Маринич, Па-
щенко, Шищенко, 1985, c. 45; Кирильчук, 
Позняк, 2004, c. 8, 22], робило Мале Поліс-
ся, зокрема його центральну частину, ма-
лопридатною для землеробства, а в ок-
ремих районах (межиріччя Західного Бугу 
і Стиру) — утрудненою для пересування. 
Внаслідок указаних обставин Малополісь-
ка котловина залишалася практично неос-
воєною ані населенням Західної Волині, 
ані суміжних районів Поділля. Основні 
міграційні шляхи пролягали в обхід по Во-
линській і Подільській височинах.

Певну роль у відсутності германських 
племен у районах Верхнього Подністров’я 
також відіграло компактне проживання 
там слов’янських общин, вороже налаш-
тованих до прибульців із Повіслення. 
Тому для свого просування на південь 
готи використали Волинську височину 
і, вийшовши в район Кременецьких гір 
(Вікнини Великі, Борсуки, Шумськ, Кобил-
ля, Чеснівський Раковець, Рудка), досягли 
районів Північного Поділля.

Донедавна вважалося, що вель-
барські пам’ятки у «чистому» вигляді 
представлені лише в межах Західної 
Волині до р. Горині, а також своєрід-
ним анклавом у Південному Побужжі 
[Козак, 1992, c. 103]. Однак досліджен-
ня, проведені на Волино-Подільсько-
му пограниччі, дозволяють припустити 
наявність їх також на цій території. Од-
ночасно з освоєнням в останній чверті 
ІІ ст. н. е. території Західної Волині готи 
заселили й пограниччя між Волинню і 
Поділлям. Сприятливі для проживання, 
землеробства і придомного скотарства 
ґрунти спонукали до заснування тут дов-
готривалих поселень (Кобилля, Дудин-ІІ, 
Малинище-І та ін.). На рубежі ІІІ ст. н. е. 
ця територія стала своєрідним «плац-
дармом» для інфільтрації германців в 

середовище черняхівської культури на 
Поділлі. Потрапивши в сферу впливів 
провінційно-римської культури готи пе-
реймають передові, як на той час, риси 
черняхівського побуту та господарства і 
в швидкому часі повністю втрачають са-
мобутні особливості. Дещо іншою вигля-
дала ситуація на Волино-Подільському 
пограниччі. Навіть у IV ст. н. е. мешканці 
поселень Дудин-ІІ, Накваша-І, Малини-
ще-І, Суховоля-І та ін. на рівні з кружаль-
ною керамікою використовують ліпний 
посуд вельбарського типу, кількість 
якого в керамічних комплексах складає 
20—30 %. [Онищук, 2012, c. 303].

Отже, вивчення пам’яток другої чвер-
ті І тис. н. е. на Волино-Подільському по-
граниччі свідчить, що вони були залишені 
двома групами різноетнічного населен-
ня: слов’янським і германським. Перші з 
них локалізуються в західній частині до-
сліджуваної території та складають одну 
групу із старожитностями черняхівської 
культури Верхнього Подністров’я. Це 
відноситься, насамперед, до поселень 
розташованих на Гологірському та Да-
видівському кряжах (Ріпнів-ІІ, Ракобути, 
Черепин, Неслухів, Львів тощо).

В східній частині пограниччя в межах 
Вороняцького і Кременецького горбогір 
в матеріальній культурі населення дру-
гої чверті І тис. н. е. чітко простежуються 
вельбарські риси. На поселеннях цьо-
го району (Вікнини Великі, Костянець, 
Кобилля, Дудин-ІІ, Накваша-І, Малини-
ще-І, Суховоля-VII) поширені великі на-
земні житла, а також специфічна ліпна 
кераміка, аналогії до якої зустрічають-
ся на пам’ятках Північно-Східної Поль-
щі. Контактна зона між германцями і 
слов’янами проходила приблизно в ме-
жах стику Гологірського та Вороняцько-
го горбогір. Як було зазначено вище, на 
сьогодні найбільш західною пам’яткою 
вельбарської культури в цьому районі є 
поселення Йосипівка-ІІІ, розташоване на 
відстані 23 км від черняхівського селища 
в Ракобовтах на Західному Бузі.

На думку Б.С. Строценя верхня хро-
нологічна межа більшості поселень 
вельбарської культури Волино-Поділь-
ського пограниччя та північного Поділля 
датується ІІІ—ІV ст. н. е., однак деякі із 
них можуть виходити й за рамки IV ст. 
[Строцень, 2008, c. 74]. Зокрема, знахід-
ка золотої підвіски на пам’ятці Дудин-ІІ 
у 2002 р. свідчить, що найпізніші припи-
нили своє існування уже в гунський час 
[Онищук, 2007]. Рубежем IV—V ст. н. е. 
датують багаті готські скарби на Волині 
[Козак, 1999, c. 88]. Як вважає Д.Н. Козак 
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вони були заховані під час «надзвичай-
но драматичної ситуації, що склалася 
для готів Волині у цей час» [Козак, 1999, 
c. 91]. Відповідь на питання, які події 
змусили германське населення раптово 
залишити свої давні поселення в Захід-
ній Волині зараз дати важко. Ймовірно 
цю проблему зможе розв’язати подаль-
ше вивчення їх пам’яток на території Во-
лино-Подільського пограниччя.

Таким чином в пізньоримський пе-
ріод пограниччя між Волинню і Поділ-
лям було важливою етноконтактною 
зоною між племенами вельбарської та 
черняхівської культур. Подальші архео-
логічні дослідження цієї території мо-
жуть дати відповіді на складні питання 
взаємовідносин слов’ян та готів, а також 
наблизитися до розв’язання проблеми 
історичної долі останніх.

література
баран В.Д. Розкопки на поселенні І тисячоліття 
н. е. в с. Ріпневі (Ріпнів ІІ), Львівської області в 
1957 р. // МДАПВ. — 1959. — Вип. 2. — С. 102—
113.
баран В.Д. Поселення перших століть нашої ери 
біля села Черепин. — К., 1961.
баран В.Д. Поселення І тис. н. е. в с. Ракобути на 
Західному Бузі // МДАПВ. — 1962. — Вип. 4. — 
С. 80—91.
баран В.Д. Памятники черняховской культу-
ры басейна Западного Буга // МИА. — 1964. — 
№ 116. — С. 213—252.
баран В.Д. Черняхівська культура (за матеріалами 
Верхнього Дністра і Західного Бугу). — К., 1981.
баран В.Д. Становлення ранньослов’янських куль-
тур та основні шляхи розселення слов’ян // Зап. 
НТШ. — Львів, 1993. — Т. ССХХV. — С. 59—85.
баран В.Д. Слов’янські ранньосередньовічні 
культури та їхні підоснови // МДАПВ. — 1995. — 
Вип. 6. — С. 191—204.
баран В.Д. Давні слов’яни. — К., 1998.
Винокур и.с., Островский М.и. Раковецкий мо-
гильник // МИА. — 1967. — № 139. — С. 144—
159.
Войнаровський В. Верхнє Побужжя як Балто-Чор-
номорське роздоріжжя (І тис. н. е.) // МДАПВ. — 
2008. — Вип. 12. — С. 170—181.
Гей О.А. Могильник у с. Раковец (раскопки 
1985 г.) // РСМ. — М., 1990. — С. 109—118.
кирильчук А.А., Позняк с.П. Дерново-карбонатні 
ґрунти (рендзини) Малого Полісся. — Львів, 2004.
козак Д.Н. Пшеворська і черняхівська культури у 
Верхньому Подністров’ї і Західному Побужжі // 
Археологія. — 1982. — № 37. — С. 31—48.
козак Д.Н. Поселення пшеворської культури поб-
лизу с. Сокільники-I в Наддністров’ї // Археоло-
гія. — 1983. — № 43. — С. 43—53.
козак Д.Н. Поселення черняхівської культури поб-
лизу м. Львова // Археологія. — 1990. — № 2. — 
С. 130—135.
козак Д.Н. е.тнокультурна історія Волині (І ст. до 
н. е. — ІV ст. н. е.). — К., 1992.
козак Д.Н. Дуліби (пошуки генези) // Минуле і су-
часне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь: 
Матеріали IX наук. іст.-краєзнав. міжнар. конф. — 
Луцьк, 1998. — С. 151—154.

козак Д.Н. Готські скарби Волині початку ранньо-
го середньовіччя // Етнокультурні процеси в Пів-
денно-Східній Європі в І тисячоліття н. е. — Київ; 
Львів, 1999. — С. 80—93.
козак Д.Н. Етнічна історія Волині й Галичини в ран-
ньоримський час // АДЛУ. — 2005. — Вип. 8. — 
С. 322—345.
козак Д.Н. Венеди. — К., 2008.
козак Д.Н. Поселення неврів, слов’ян та германців 
на Стирі. — К., 2012.
козак Д., Прищепа б., Шкоропад В. Давні земле-
роби Волині. — К., 2004.
кухаренко ю.В. Могильник Брест-Тришин. — М., 
1980.
Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко и.Г. При-
рода Украинской ССР. Ланшафты и физико-геогра-
фическое районирование. — К., 1985.
Милян т., Осаульчук О. Водозабезпечення посе-
лення Йосипівка-3 у верхів’ях Західного Бугу // 
Черняхівська культура. Актуальні проблеми до-
сліджень: Зб. тез доп. — К., 2010. — С. 54—56.
Онищук я.І. Дослідження археологічних пам’яток 
біля с. Суховоля на Бродівщині // АДЛУ. — 2002. — 
Вип. 5. — С. 180—196.
Онищук я.І. До проблеми поширення складно-
орнаментованих намистин з «личинами» на те-
риторії Центрально-Східної Європи // МДАПВ. — 
2002а. — Вип. 8. — С. 103—107.
Онищук я.І. Розкопки багатошарового поселен-
ня Дудин-ІІ у верхів’ях р. Ікви // АДУ в 2001—
2002 рр. — К., 2003. — С. 219—220.
Онищук я.І. Фізико-хімічні дослідження металевих 
виробів з поселення Дудин-ІІ на Волино-Поділь-
ському пограниччі (за матеріалами розкопок 
2002 р.) // АДЛУ. — 2004. — Вип. 7. — С. 67—71.
Онищук я.І. Археологічні дослідження поселення 
Дудин-ІІ у 2003 р. // МДАПВ. — 2006. — Вип. 10. — 
С. 134—142.
Онищук я.І. Золота підвіска пізньоримського часу 
з с. Дудин Львівської області // Археологія. — 
2007. — № 2. — С. 72—76.
Онищук я. Виробнича споруда ХІ—ХІІ ст. із селища 
Дудин-ІІ у верхів’ї р. Ікви // Археологічні дослід-
ження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000—
2007 рр.: Матеріали міжнар. наук. конф. — Львів, 
2011. — С. 192—196.
Онищук я.І. Кераміка вельбарської культури з 
поселення Дудин-ІІ у верхів’ях р. Ікви // АДЛУ. — 
2012. — Вип. 16. С. 303—312.
Онищук я.І. Господарська споруда пізньоримсь-
кого часу з поселення Малинище-І у верхів’ях Се-
рету // Брідщина — край на межі Галичини й Во-
лині: Матеріали сьомої краєзнав. конф. — Броди, 
2013. — Вип. 6. — С. 63—66.
Онищук я.І. Археологічні дослідження на Брідщині 
у 2013 р. // Брідщина — край на межі Галичини і 
Волині: Матеріали восьмої краєзнав. конф. — Бро-
ди, 2014. — Вип. 7. — С. 32—36.
Онищук я. Войцещук Н. Дослідження на поселен-
ні Дудин-ІІ у 2001 р. // АДЛУ. — 2003. — Вип. 6. — 
С. 162—172.
Онищук я., стрільчук В. Багатошарова пам’ятка 
археології Дудин-ІІ у верхів’ях р. Ікви: історія 
та результати досліджень // Млинів: історико-
краєзнавчі дослідження: Матеріали наук.-теор. 
конф. — Млинів, 2008. — С. 25—28.
Онищук я., Вітвіцька Г. Розкопки багатошарового 
поселення Малинище-І на Бродівщині // Брідщи-
на — край на межі Галичини й Волині: Матеріа-
ли четвертої краєзнав. конф. — Броди, 2010. — 
Вип. 3. — С. 59—63.
Онищук я., Ляска В., Вітвіцька Г. Досліджен-
ня пам’ятки Малинище-І у верхів’ї р. Серет // 
МДАПВ. — 2011. — Вип. 15. — С. 320—328.



1�4 OIUM * 2014 * 4

Онищук Я.І. До проблеми етнокультурної приналежності пам’яток пізньоримського часу ...

Пашкевич Г.О., Милян т.р. Палеоботанічні знахід-
ки з поселення вельбарської культури Йосипівка-
ІІІ у Побужжі. — Львів, 2010.
Природа Львівської області. — Львів, 1972.
Піцишин М., Овчинников О. Колекція римського 
посуду у фондах Львівського історичного музею // 
Наук. зап. Львівсь. іст. музею. — Львів, 1999. — 
Вип. VIII. — С. 175—191.
смішко М.ю. Звіт про дослідження селища періо-
ду «полів поховань» в Неслухові в 1946 р. // АП 
УРСР. — 1949. — Т. 1. — С. 189—205.
смішко М.ю., свєшніков I.к. Могильник ІІІ—
ІV століть н. е. у с. Дитиничі, Ровенської області // 
МДАПВ. — 1961. — Вип. 3. — С. 89—114.
строцень б.с. Майстерня по обробці металу на 
вельбарсько-черняхівському поселенні біля с. Ко-
билля на Тернопільщині // Населення Пруто-Дніс-
тровського межиріччя та суміжних територій у 
другій половині I — початку II тис. н. е. — Чернівці, 
1994. — С. 68—70.
строцень б.с. Деякі підсумки дослідження посе-
лення пізньориського часу біля с. Кобилля // Ми-
нуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і 
Волинь: Матеріали IX наук. іст.-краєзнав. міжнар. 
конф. — Луцьк, 1998. — С. 196—197.
строцень б.с. Розкопки черняхівського поселен-
ня біля с. Кобилля у 1995 р. // 20 lat archeologii w 
Masłomęczu. — Lublin, 1998а. — T. 1. — S. 235—256.
строцень б.с. Дослідження поселення пізньо-
римського часу біля с. Кобилля на Тернопільщині 
у 1991—1993 роках // Europa barbarica. Ćwierć 
wieku archeologii w Masłomęczu. — Lublin, 2005. — 
S. 453—463.
строцень б.с. Черняхівська культура Західного 
Поділля. — Тернопіль, 2008.
строцень б., строцень Л. Нове селище чер-
няхівської культури на Волино-Подільському по-
рубіжжі // Давня і середня історія України (істори-
ко-археологічний збірник). — Кам’янець-Поділь-
ський, 2000. — С. 195—201.
тиханова М.А. Разведка в районе верхнего тече-
ния реки Горынь // КСИА. — 1962. — Вып. 87. — 
С. 46—53.
Цигилик В., касюхнич В., Вітвіцька Г. Три роки до-
сліджень поселення Стрілки-ІІ // АДЛУ. — 2008. — 
Вип. 11. — С. 142—163.
Cynkałowski A. Grob gocki z epoki rzymskiej ze wsi 
Rudka pow. Krzemienieckiego // Życie Krzemienieck-
ie. — Krzemieniec, 1936. — № 8—9. — S. 349—353.
Hadaczek K. Z badan archeologicznych w dorzeczu 
Bugu: Grabarka Niesłuchowska // Teka konserwator-
ska. — Lwуw, 1900. — S. 48—59; 71—86.
Ivanovski V.I., Kokowski A. Nowe badania na cmen-
tarzysku z młodszego okresu rzymskiego w Rakowcu 
na Podolu // SA. — Kraków, 1995. — T. XLVII. — 
S. 221—235.
Kokowski A. Grudek nad Bugem. Cmentarzysko grupy 
masłomęckiej. — Lublin, 1993. — Cz. II.
Kokowski A. Grupa Masłomęcka. — Lublin, 1995.
кокowski A. W 60-lecie odkrycia grobu «książęciego» 
w miejscowosci Rudka na Wołyniu // Минуле і су-
часне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь: 
Матеріали IX наук. іст.-краєзнав. міжнар. конф. — 
Луцьк, 1998. — S. 157—160.
Śmiszko M. Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa 
rzymskiego w Małopolsce Wschodniej. — Lwуw, 1932.
Stawiarska T., Onyščuk J. Eine spätkaiserzeitliche Ge-
sichtsperle aus der Westukraine // Die spätrömische 
Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mit-
tel- und Osteuropa. — Lódź, 2000. — S. 325—333.
Piętka-Dąbrowska T. Pryczynki do znajomosci okresu 
od I do VI w. n. e. z międzyrzecza Dniepru і Bugu // 
WA. — Warszawa, 1961. — T. XXVII. — Z. 2. — 
S. 217—238.

ya.i. onyshchuk

to the issue of the ethnic and 
cultural MonuMents that are 
BelonGinG to roMan-late tiMe 
on the volyn-podilsK frontier

Volyn-Podilsk frontier is a geographical area lo-
cated on the northern edge of Podilsk upland. In the 
second quarter of the first millennium BC this area 
was contact zone between the population of Slavic 
and Germanic. The areal of residence of Slavic, which 
belonged to the group of Cherepyn-Teremtsy (Cher-
niakhivska culture), it was located in the western part 
of the frontier within the Holohirskiy and Davydivskiy 
ridges (Ripniv-II, Rakobuty, Cherepyn, Neslukhiv, Lviv, 
etc.). The areal of residence of Germanic population 
was located in the eastern part, within Voronyaky and 
Kremenets hills and belonged to Velbarska culture 
(Viknyny Velyky, Kostyanets, Kobyllia, Dudyn-II, Nakva-
sha-I, Malynyshche-I, Suhovolia-VII). On these archeo-
logical areas we can see a large ground dwellings and 
also the pieces of specific modelled ceramics, which 
analogy is known in the North-Eastern Poland. Eth-
nocontact zone between Germans and Slavs passed 
approximately at the junction Holohory and Voron-
yary hills. In particular, for today the most western ar-
cheological area of velbarska culture on Volyn-Podilsk 
frontier is village Yosypivka-III. It is Busk district, Lviv 
region, which is located in the 23 km from the village 
Rakobovty near the river West Bug.

Simultaneously with the development of terri-
tory of the Western Volyn in the last quarter of the 
second century BC Goths settled the frontier be-
tween Volyn and Podillia. Favorable for habitation, 
agriculture and animal husbandry soils led to the 
establishment of this long-term settlements (Kobyl-
lia, Dudyn-II, Malynyshche-I et al.). On the border of 
ІІІ c. AD this territory became the original «place» of 
arms for infiltration of Germans in the environment 
of Cherniakhivska culture on Podillia. Getting in the 
sphere of influences of the Provincially-Roman cul-
ture they adopt to front-rank, as for that time, lines 
of Cherniakhivskiy way of life and economy and in 
rapid time fully lose their own features. Situation 
looked a few another on Volyn-Podilsk frontier. Even 
in IV c. AD to the habitant of settlements Dudyn-ІІ, 
Nakvasha-І, Malynyshche-І, Sukhovolia-І and other 
at level with curve ceramics used the sculptured 
tableware of Verbalskiy type, the amount of that in 
ceramic complexes folds 20—30 %.

The top chronologic limit of most settlements 
of Verbalska culture of Volyn-Podilsk frontier and 
north Podillia is dated ІІІ—ІV c. AD. However some of 
them can go out and for the scopes of IV of century 
In particular, the find of gold pendant on sight of Du-
dyn-ІІ in 2002 testifies that the latest ceased to exist 
already in Gunskiy time. By the border of IV—V c. AD 
is dated rich Goths treasures on Volyn. It is possible 
to assume that they were hidden during events that 
resulted in sudden abandonment Goths of Western 
Volyn. An answer is for a question that exactly com-
pelled Germans to abandon the old settlements, 
giving is difficult now. Probably this problem further 
researches of sights will be able to decide this time 
on territory Volyn-Podilsk frontier.

K e y w o r d s: Volyn-Podilsk frontier, ethno-con-
tact zone, history of research, Velbarska culture, Cher-
niakhivska culture, settlements, graves, ceramics.
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деякі підсумки досліджень комплексу пам’яток 
піЗньоримськоГо часу біля с. комаріВ

У статті дано основні підсумки дослід-
жень комплексу унікальних пам’яток пізньо-
римського часу біля с. комарів за період з 1956 
по 2013 рр. Наводиться загальна характерис-
тика основних елементів матеріальної куль-
тури (житлові та виробничі споруди, вироби 
зі скла, глини, металу тощо), хронологія існу-
вання та етнокультурний склад.

к л ю ч о в і  с л о в а: черняхівська куль-
тура, виробництво скла, ремісничий центр, 
комарів.

Комплекс археологічних пам’яток, 
про які піде мова, розташований в пів-
нічно-західному регіоні черняхівської 
культури. Враховуючи особливу близь-
кість матеріального комплексу Комаро-
ва до провінційноримської культури, за-
значимо, що він знаходиться приблизно 
за 360 км на північ від найближчої межі 
дунайського лімесу. З урахуванням меж 
провінції Дакія, яка була евакуйована 
в той час, коли вже міг існувати вироб-
ничий осередок в Комарові, дистанція 
дещо менша — близько 250—300 км 
(рис. 1, 1, 2).

Відома пам’ятка пізньоримського 
часу поблизу Комарова лежить на право-
му березі середньої течії річки Дністер. 
Для цього регіону черняхівської культу-
ри Дністер є основною водною артерією. 
Географічно цей регіон розташований 
в українському Прикарпатті та більш 
конкретно — це Хотинська височина. В 
етнографічному поділі України Комарів 
знаходиться на кордоні двох областей 
Бессарабії та Буковини (рис. 1, 3).

Комплекс пам’яток пізньоримського 
часу з залишками скляного виробниц-
тва складається з поселення (шифр «Ко-
марів») та могильника («Комарів-1»). 
Вони розташовуються за 2,5 км на пів-
день від села Комарів (Кельменецький 

р-н, Чернівецька обл.). Через централь-
ну частину поселення проходить асфаль-
тована дорога, яка веде з Комарова в 
районний центр Кельменці.

Культурний шар поселення зафік-
совано вздовж двох схилів (південного 
й північного) невеликого безіменного 
струмка, який через 5 км впадає в Дніс-
тер 1.

Знахідки пізньоримського часу на 
північному (тобто правому) схилі зафік-
совані на відрізку 800—900 м. Ширина їх 
розповсюдження сягає 200 м. Західною 
межею поселення на правому березі 
струмка є скеля з вапняку (місцева назва 
«говда» або «гряда»). Східною межею 
поселення є долина невеликого струм-
ка. Культурний шар на південному або 
ж правому схилі струмка також обмеже-
ний долинами двох маленьких струмків. 
Відстань поширення знахідок на цьому 
схилі струмка становить близько 600—
700 м при ширині у 200 м. Такими чином 
загальна площа поселення пізньоримсь-
кого часу становить близько 30—35 га.

Могильник синхронний поселенню 
розташований на південному березі 
струмка і займає мис, який утворений 
долинами двох маленьких струмків. 
Схили долини струмка пологі і покриті 
чорноземом.

Як показали археологічні та ґрунтоз-
навчі дослідження, стратиграфія поселен-
ня та могильника (відповідно — північ-
ний та південний схили струмка) виглядає 
таким чином. 0,0—0,34/0,37 м — сірий 
до темного, пилувато-розсипчастий ор-
ний шар. У ньому в перевідкладеному 
стані зосереджені рухомі археологічні 
артефакти. 0,34/0,37—0,46/0,64 м — пи-
лувато-піщано-розсипчастий, палево-
сірого кольору, легкий суглинок. Цей 

1 У статті не нада-
но картографічний 
матеріал щодо 
поселення та могиль-
ника, оскільки така 
інформація може бути 
використана нелегаль-
ними пошукачами. 
Про ступінь активності 
їх діяльності в цьому 
районі і, зокрема, 
Комарові свідчать 
унікальні знахідки, які 
періодично «вирина-
ють» на грабіжницьких 
сайтах. Крім того, за 
свідченнями місце-
вих жителів, площу 
поселення, регулярно 
«обстежують» цілі 
групи таких шукачів.



1�� OIUM * 2014 * 4

Петраускас О.В. Деякі підсумки досліджень комплексу пам’яток пізньоримського часу біля с. Комарів

горизонт також містить археологічні 
знахідки і відповідає непорушеному 
культурному шару пам’ятки за межами 
об’єктів. 0,46/0,64—0,8/0,95 м — пилу-
вато-піщано-розсипчастий, легкосугли-
нистий матеріал, палево-сірого кольору, 
пронизаний прожилками карбонатів 
міцелярного типу. Майже не містить ар-
хеологічних знахідок і визначається як 
материк для даної пам’ятки [Серветник, 
2013].

Вся поверхня поселення та могиль-
ника розорюється до гл. 0,2—0,3 м. 
Найбільші пошкодження поселення от-
римало через будівництво дороги Ко-
марів—Кельменці у 1960-х рр.

Під час багаторічних робіт встанов-
лено, що на пам’ятці присутні матеріа-
ли різних культурно-хронологічних пе-
ріодів. Тут відомі об’єкти і знахідки доби 
палеоліту, бронзи (ІІ тис. до н. е.), ран-
нього залізного віку (VIII/IX—IV/III ст. до 
н. е.) і раннього середньовічного часу 
(VI—VII ст. н. е.) [Петраускас, Милян, 
Осаульчук, 2013, c. 378]. Тим не мен-
ше, це окремі комплекси та поодинокі 
знахідки. Зокрема, М.Ю. Смішко у звіті 
1962 р. про дослідження писав про три 
споруди раннього залізного часу [Сміш-
ко, 1962]. Переважна частина археоло-
гічного матеріалу відноситься до пізньо-

римського часу (III—IV ст. н. е.) [Смішко, 
1964, c. 67—80]. Надалі у статті йдеться 
тільки про ці матеріали.

Місцезнаходження з матеріалами 
пізньоримського часу біля села Комарів 
було відкрито у 1950р. археологічною 
експедицією під керівництвом А.П. Чер-
ниша. У 1956—1957, 1962, 1965 та 
1969 рр. розкопки на поселенні прово-
дила археологічна експедиція під керів-
ництвом проф. М.Ю. Смішка (Львів). Ро-
боти велися на північному схилі струмка 
в центральній і західній частинах посе-
лення [Смішко, 1957; 1962; 1965; 1969; 
Онищук, 2013, c. 259—263]. За даними 
щорічних звітів М.Ю. Смишка було роз-
копано 3732 м2 площі поселення. За на-
шими підрахунками тут досліджено 37 
об’єктів пізньоримського часу та три спо-
руди раннього залізного віку. У 1974 р. 
розкопки на поселенні продовжила екс-
педиція під керівництвом Ю.Л. Щапової 
(Москва) [Щапова, 1974; Онищук, 2013, 
c. 263—264]. Її розкоп розміщувався 
між розкопами М.Ю. Смішка 1956/57 
та 1965 рр. На площі 192 м2 відкрито 
дві житлові споруди та один гончарний 
горн. Зазначимо, що в цей рік жоден з 
об’єктів не був розкопаний повністю.

Основні недоліки цих досліджень по-
лягають у наступному: відсутній загаль-

рис. 1. Розташування 
Комарова в межах 

черняхівської культури 
(1), відносно кор-

донів провінції Дакія 
до 275 р. н. е. (2) і 

рейнсько-дунайського 
лімесу римської імперії 

I—IV ст. н. е. (3)
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ний план розкопаних площ і об’єктів; 
немає планів всіх об’єктів; немає ком-
плексів знахідок з об’єктів; результати 
розкопок опубліковані не повністю.

Мною зроблена спроба відновити 
загальний план розкопок М.Ю. Смішка 
та Ю.Л. Щапової з позначенням їх при-
близного взаємного розташування та 
скласти список об’єктів з можливо пов-
ною їх характеристикою за матеріалами 
звітів та польової документації (рис. 2; 
Додаток).

З 2012 р. археологічні дослідження 
пам’ятки продовжила спільна експеди-
ція Інституту археології (Київ) і Рятівної 
археологічної служби України (Львів) 
НАН України 2. Впродовж двох сезонів 
на пам’ятці проведені такі роботи. Уточ-
нена площа поселення, яка на сьогодні 
становить близько 30—35 га. Для північ-
но-західної чверті поселення виготовле-
ний геодезичний план (М 1 : 500) і вста-
новлені стаціонарні геодезичні репери. 
Для північної половини поселення роз-
мічена локальна сітка для археологічних 
і геомагнітних досліджень.

У 2012 р. проведені геофізичні до-
слідження на площі 2,2 га, які дозволили 
зафіксувати 18 аномалій археологічно-
го походження. Серед них кілька гон-
чарних горнів, «виробничі майстерні» 
та 11 жител. Роботи проведено групою 
геофізиків під керівництвом К.М. Бон-
дар [Бондар, Петраускас, Діденко, 2013,  
c. 374—376].

У 2012—2013 рр. розкопано 196 м2 
площі поселення, де досліджено два гон-
чарних горни, понад 10 господарських 
ям пізньоримського часу та одне житло 
кінця IV — V ст. н. е.

У 2012 р. нашою експедицією був 
відкритий синхронний поселенню мо-
гильник. За два роки тут розкопано по-
над 170 м2, де досліджено три трупо-
покладення [Петраускас, Авраменко, 
Діденко, друкується]. Нижче подано їх 
короткий опис.

моГильник

Поховання 1 (рис. 3, 3). Трупопокла-
дення дорослої людини в ямі з заплічками 
на гл. 1,87 м. Похований був орієнтований 
головою на північ. Скелет померлого зруй-
нований у давнину з ритуальним цілями. 
Інвентар, який знайшли в ямі, це намисти-
на зі скла; гончарний та ліпний посуд чер-
няхівського типу, фрагмент ручки амфори.

Поховання 2 (рис. 3, 2). Трупопокла-
дення дорослої жінки в ямі з заплічками 
на гл. 2,67 м. В ямі збереглися залишки 
дерев’яного перекриття. Похована була 
орієнтована головою на північ. Скелет 
померлої ритуально зруйнований в дав-
нину. У похованні знайдено: 15 намис-
тин зі скла призматичної форми; кулька 
фіксатор із срібла пружини від фібули; 
два пряслиця; шість гончарних посудин. 
Крім цього поховання супроводжувало-
ся жертовною твариною.

2 Проект дослідження 
пам’ятки довготрива-
лий і орієнтований на 
комплексний підхід до 
вивчення отриманих 
результатів [Петраускас 
та ін., 2013, с. 15—22]. 
В рамках проекту 
залучено фахівців з 
різних археологічних 
напрямків та дотичних 
до археології галу-
зей: житлобудівниц-
тво — О.В Петраускас 
(Київ), Т.Р. Милян (Львів); 
хронологія — О.В. Пет-
раускас; технологічні 
об’єкти та металооброб-
ка — О.А. Коваль (Київ); 
черняхівська керамі-
ка — О.В. Петраускас, 
Т.Р. Милян, М.О. Авра-
менко (Київ), М. Хегевиш 
(Берлін); антична керамі-
ка — С.В. Діденко (Київ); 
монети — К.В. Мизгін 
(Харків); скляний по-
суд — О.В. Петраускас, 
А.М. Чорний (Львів), 
Х.-Й. Нюссе (Берлін), 
М. Дашкевич (Варшава). 
Палеомагнітні дослід-
ження пам’ятки про-
водять — К.М. Бондар 
(Київ), Бурккарт Ульрих 
(Берлін); палеоетнобо-
танічні — С.А. Горбанен-
ко (Київ); палеозооло-
гічні — О.П. Журавльов 
(Київ); палеоґрунтознав-
чі — М.М. Серветник 
(Кам’янець-Подільсь-
кий) та ін. Користуючись 
нагодою, висловлюю 
щиру вдячність учасни-
кам досліджень.

рис. 2. Схема розташування розкопів (1956—2013 рр.) на північній ділянці поселення Комарів (1), розкопаної площі та дослідже-
них об’єктів під час розкопок 1956—1957 і 1965 рр. (2)
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Поховання 3 (рис. 3, 1). Трупопокла-
дення чоловіка в простій ямі орієнтова-
ного головою на північ на гл. 1,3 м. Сліди 
обвугленого дерева в північній частині 
ями дозволяють говорити, що помер-
лий був похований у дерев’яній колоді. 
На правому плечі померлого знайдено 
фібулу з бронзи, а на шиї підвіску прямо-
кутної форми зі срібла.

Таким чином, підводячи підсумок 
восьми сезонів розкопок в Комарові 
можна відзначити наступне. На посе-
ленні розкопано 4126 м2, де досліджено 
53 об’єкти черняхівської культури та три 
споруди раннього залізного часу. Крім 
цього, на могильнику розкопано 170 м2 і 
досліджено три трупопокладення.

За результатами археологічних роз-
копок Комарова з 1956 по 2013 рр. мож-
на дати попередню загальну характерис-
тику основних категорій матеріальної 
культури пам’ятки та висловити попе-
редні спостереження щодо її культурно-
історичного змісту.

основні типи споруд

Наземні будівлі. Це, як правило, 
масиви обпаленої глини різної форми. 
Глибина їх залягання від 0,3 до 0,6 м, 
товщина глиняних завалів 0,3—0,35 м, 
Максимальні розміри скупчень глини 
4 × 5 м. Деяких з них, за спостереження-
ми М.Ю. Смішка, мали залишки опалю-
вальних споруд у вигляді глинобитних 
вогнищ. За моїми підрахунками у Кома-
рові було розкопано 6 таких об’єктів, 5 
з яких проблематичні. Тобто, розміри, 
характер залишків, особливості конс-
трукцій за наявною документацією не 
з’ясовані. Не виключено, що до цих 
об’єктів належали ще чотири «скупчен-
ня глиняної обмазки» розмірами до  

1 × 2 м, які М.Ю. Смішко зафіксував під 
час розкопок у 1965 р.

Напівземлянки представлені заглиб-
леними в материковий грунт котлованами 
до гл. 1,7 м та розмірами від 2,5 × 3,2 до 
4,2 × 4,4 м. Для «споруди 3», дослідженої 
у 1962 р. опис залягання «обмазки», зроб-
лений М.Ю. Смішком, можливо свідчить 
про наявність у неї печі-каміну. У 2013 р. 
нами розкопано напівземлянку прямокут-
ної форми розмірами 4,2 × 4,4 і гл. 0,7 м. У 
північно-східному куті котловану знаходи-
лася піч з каміння. У заповненні житла, в 
тому числі и печі-кам’янці знайдено гон-
чарний черняхівський посуд і ліпний — 
празького типу. Попередньо житло може 
бути датована кінцем IV — початком V ст. 
н. е. Загалом у Комарові досліджено сім 
об’єктів, які можливо відносити до житло-
вих споруд із земляним котлованом, чоти-
ри з яких проблематичні (рис. 4, 3).

будинок на кам’яному фундаменті. 
Єдина споруда такого типу була дослід-
жена в 1957 р. М.Ю. Смішком. Вона мала 
кам’яний фундамент прямокутної форми 
розмірами 6 × 6,9 м. Ширина фундамен-
ту 0,7 м, гл. 0,75 м. Підлога будівлі була 
вимощена плитами з пісковику. Досить 
детально конструкція дому та зроблені в 
ньому знахідки описані у відомій статті 
М.Ю. Смішка [1964, c. 67—80] (рис. 4, 4).

Гончарні горни. Таких об’єктів в Ко-
марові розкопано три. Ще шість горнів, 
можливо, припускати за даними геомаг-
нітної розвідки 2012 р. Споруди для ви-
палу кераміки в Комарові складаються з 
двох частин — передгорнової ями (робо-
че приміщення) та печі для випалювання 
кераміки. Печі мають двокамерну конс-
трукцію, які розділені горизонтальною 
перегородкою. Перегородка спирається 
на стовп та має продухи для проходжен-
ня гарячих газів. За даними Ю.Л. Щапової 

рис. 3. Могильник «Ко-
марів-1», вигляд на по-

ховання з півдня: № 1 
(1); № 2 (2); № 3 (3)
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горн, який вона дослідила в 1974 р., мав 
тільки один продух 3. Горни, найімовірні-
ше були побудовані повністю у матери-
ковому ґрунті, принаймні два, розкопані 
нами. Така технологія на території чер-
няхівської культури зафіксована вперше. 
Всі горни датовано IV ст. н. е. [Петраускас, 
Коваль, Милян, 2013] (рис. 4, 6).

Піч склоплавильна. Єдина споруда та-
кого типу відкрита М.Ю. Смішком у 1965р. 
[Смішко, 1965]. Це була конструкція з об-
паленої глини діаметром близько 1—1,1 м 
і залягала на глибині 0,7 м. Черінь печі 
зроблений з глини, її стінки побудовані 
з трьох шарів черепиці та плінфи і мали 
товщину до 0,25 м. Висота стінок, що збе-
реглася, сягала 0,15 м. Стінки та черінь печі 
мали виразні сліди дії високої температу-
ри, деякі ділянки мали склисту поверхню. 
Біля печі крім ліпної та гончарної керамі-
ки, амфорної тари знайдено предмети, які 
безпосередньо пов’язані зі скляним ви-
робництвом. Це уламки скляних посудин, 
шматків скляної маси, скляних «крапель», 
«ниток», обрізків скла, хальмози [Циги-
лик, 2006, c. 101] (рис. 4, 1, 2).

Вогнища наземні відкритого типу. 
Більшість з них зроблено з каменю 4. Вог-
нища виглядають як викладки з каменів 
в один або два шари, які залягали на 
гл. 0,25—0,4 м (рівень давньої денної по-
верхні). Іноді поверхня череню була обма-

зана глиною. Споруди, які були найменш 
пошкоджені, мали прямокутну форму роз-
мірами до 1,2 × 1,8 м (рис. 4, 5). Загалом 
за час розкопок в Комарові досліджено 20 
наземних вогнищ складених з каміння.

споруди невизначеного типу. У 
1969 р. М.Ю. Смішко в межах розкопу VI 
розкопав кілька ям, які в плані окреслюва-
ли площу близьку до прямокутника і утво-
рювали, за його даними, дві стінки. В сере-
дині цієї групи ямок розчищено вогнище 
діаметром 0,25 × 0,3 м складених із дріб-
них камінців. Із заповнення ямок походи-
ли зооморфні фігурки зроблені з глини. 
На думку автора розкопок, споруда мала 
культове призначення 5 [Смішко, 1969].

ями господарського та виробничого 
призначення. Як правило, це ями округлої 
форми діаметром до 1,5 м та завглибшки 
близько 1,0 м. Інтерес представляє яма, 
досліджена в 2013 р., яка могла бути 
пов’язана з випалюванням вапна.

рис. 4. Основні різновиди споруд на поселенні Ко-
марів: заглиблені житлові споруди (3), будівля на 
кам’яному фундаменті (4), вогнище «відкритого типу» 
(5), гончарний горн (6) та піч для виплавки скла (1, 2)

3 Майже повний 
опис цього горну з 
докладною критикою 
методів його розкопок 
наведено в монографії 
О.А. Бобринського [1991, 
с. 171, і далі].
4 Єдине глинобитне 
вогнище знаходилося 
на гл. 0,95—1,1 м і мало 
вигляд скупчення обмаз-
ки прямокутної форми 
розмірами 0,4 × 0,45 м. 
Простежувалося три 
шари обмазки [Смішко, 
1965, с. 6, 7]. Глибина 
залягання та розміри 
залишків викликають 
сумніви щодо віднесен-
ня їх до вогнищ назем-
ного типу. Не виключе-
но, що це могли бути 
залишки опалювального 
пристрою заглибленої 
споруди.
5 Про неоднозначність 
інтерпретації цього 
об’єкту свідчить стаття 
В.М. Войнаровського 
у цьому збірнику. На 
думку автора, об’єкт слід 
розглядати як «довгий 
будинок», які зазвичай 
пов’язують зі східногер-
манськими племенами. 
Із своєї сторони можу за-
значити, що і культурно-
хронологічне визначен-
ня об’єкту проблемне. 
Глиняні скульптурки не 
мають аналогів в чер-
няхівській культурі. Дуже 
подібні фігурки добре 
відомі в культурах піз-
ньої бронзи — раннього 
залізного віку, зокрема 
Більському городищі 
[Шрамко, 1987, рис. 63; 
с. 134—135].
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основні катеГорії  
матеріальної культури

Кераміка представлена трьома ос-
новними групами. Гончарний посуд 
черняхівського типу (за даними розко-
пок різних років до 90 %), ліпний посуд 
пізньоримського часу (до 10 %) та гон-
чарний посуд античного походження (до 
20 % у групі гончарного посуду).

Гончарний посуд черняхівського 
типу на поселенні представлений всіма 
основними формами характерними для 

черняхівської культури. Серед них: вази, 
глечики, кубки, миски, горщики та піфоси 
[Смішко,1964, c. 72—74]. Найбільш пов-
ну характеристику цієї групи посуду на-
дають знахідки гончарної черняхівської 
посуди із заповнення горну досліджено-
го в 2012р. [Авраменко, 2013] (рис. 5).

Ліпний посуд пізнього римського 
часу має прототипи у різних етнокуль-
турних центрах. На даний час можливо 
говорити про пізньоскіфо-сарматський, 
ранньослов’янський і східногермансь-
кий типи ліпної кераміки. Не виключена 

рис. 5. Основні різно-
види гончарного посу-
ду черняхівського типу 

з поселення Комарів: 
1—15 — столовий; 

16—30 — гончарний
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і присутність ліпного посуду дакійського 
типу (рис. 6).

Гончарний посуд античного вироб-
ництва представлений наступними ка-
тегоріями — це амфори, червонолакові 
посудини та світильники з глини. Най-
більша колекція амфор у Комарові була 
отримана під час розкопок М.Ю. Сміш-
ка. На думку дослідника час їх існуван-
ня вкладається в межі ІІІ — початок V ст. 
н. е. [Смішко, 1964, c. 74, 75, 79]. Аналіз 
амфор із розкопок М.Ю. Смішка та наших 
у 2012—2013 рр. дозволив С.В. Діденку 
поділити цей матеріал на два хроноло-
гічні періоди. Перший період охоплює 
ІІ ст. до н. е. та рубіж ІІ/ІІІ ст. н. е. Другий 
період охоплює ІІІ — початок V ст. До 
першого діапазону належать амфори 
типів Зеєст/31 та 90 (складають лише 
1,5 % від загальної кількості фрагментів 
амфорної тари). Другий хронологічний 
діапазон представлений амфорами ти-
пів Шелов/D і F, Зеєст/72—73, 79, 100, 
типом Бьотгер/І.1 і фрагментами амфор, 
які могли бути виготовлені в центрах 
провінції Мала Скіфія [Діденко, Мизгін, 
2013; Діденко, 2012; 2013].

Монети. На поселенні виявлено 
13 античних монет. Три з них визначив 
В.В. Кропоткін [Смішко, 1964, c. 79], всі 
інші — К.В. Мизгін. Одинадцять з них є 
римськими і дві — монетами Боспорсько-
го царства. Римські монети відносяться до 
карбування імператорів від Августа (27 р. 
до н. е. — 14 р. н. е.) до Костянтина І (306—
337 рр.). Монети є денаріями і субератами. 
Чотири монети мають отвори для підвішу-
вання [Діденко, Мизгін, 2013]. Унікальни-
ми є знахідки двох боспорських статерів 
(Рискупоріда V, 242/243—276/277 рр.). Ос-
новним ареалом поширення боспорських 
монет є територія на схід від Дніпра. Бос-
порські монети на захід від Дніпра до цьо-
го часу не були відомі [Мызгин, 2013].

Знахідки зі скла можна розділити 
на три основні категорії, які ілюструють 
етапи виплавки (переплавки) скла; його 
обробку та готову скляну продукцію (по-
суд, намисто, віконне скло).

За дослідженнями Ю.Л. Щапової, 
скляний посуд з Комарова за морфологіч-
ними та хіміко-технологічними ознаками 
поділяється на дві великі групи [Щапова, 
1978, c. 236—242]. Перша група скла ха-

рис. 6. Основні різновиди 
ліпного посуду з поселен-
ня Комарів
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рактеризується наступними рисами: тон-
кі стінки (0,1—0,2 см); оплавлений край; 
наявність слідів понтії на стінках посудин; 
декор зроблений в гарячому стані у фор-
мі (рельєфи, канелюри) або поза формою 
(накладні нитки); відсутність будь-якого де-
кору. Умовно цю групу скла в подальшому 
я пропаную позначати як «скло античного 
типу» (рис. 7). Друга група скла характе-
ризується наступними ознаками: товсті 
стінки більше 0,4 см; шліфований край по-
судини; декор зроблений вхолодну (шлі-
фовані овали, лінії, фестони); відсутність 
недекорованих посудин. Цю групу скла в 
подальшому пропонується позначити як 
«скло черняхівського типу» (рис. 8).

Питання про те, чи виплавляли скло 
в Комарові, є предметом дискусії. Тоб-
то відноситься майстерня в Комарові 
до «первинних» центрів де відбувалася 
варка скла, або Комарів — це «вторин-
на» майстерня яка виготовляла продук-
цію з привозної сировини [Румянцева, 
2010, c. 71]. Ряд дослідників, наприклад 
В.М. Цигилик і О.С. Румянцева вказують 
на знахідки, які могли бути пов’язані 
саме з процесом виплавки скла. Серед 
них шматки шлаків, шихти, хальмози. 
Можливо, з цим же процесом пов’язана 
і піч для виплавляння скла та деякі інс-
трументи, знайдені М.Ю. Смішком під 
час розкопок [Смішко, 1964, c. 75 і далі; 
Цигилик, 2006, c. 101—102; Румянцева, 
2010, c. 73] (рис. 4; 1, 2; 9).

Знахідки, пов’язані з етапом виготов-
лення скляних виробів представлені ос-
колками від скляних чушок-напівфабри-
катів (рис. 9, 3), нитками та джгутами для 
декору 6 (рис. 9, 4), обрізками та виплес-
ками скла (рис. 9, 1, 4) та ін. Особливий 
інтерес представляють глиняні форми для 
видування скляних посудин (рис. 9, 2).

6 На одному з джгутів 
збереглися відбитки 

щипців.

рис. 7. Деякі форми 
скляного посуду пер-

шої групи за Ю.Л. Ща-
повою, посуд античної 

традиції
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Деталі одягу та прикраси з Кома-
рова представлені застібками для одягу, 
металевими частинами поясів та намис-
том. Фібули відносяться до наступних 
груп: колінчасті; з високим приймачем, 

одно- та двочлені гладкі та фацетовані 
підв’язної конструкції, Т-подібні; щитко-
вого типу. Поясна гарнітура представ-
лена пряжками, наконечниками для 
ременя та накладкою на пояс. Прикраси 

рис. 8. Деякі форми 
скляного посуду другої 
групи за Ю.Л. Щапо-
вою, посуд черняхівсь-
кої традиції
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рис. 9. Археологічні знахідки пов’язані з виробництвом скла: 1 — краплі скла, виплески; 2 — гли-
няна форма для видування скляного посуду; 3 — осколки від скляних чушок-напівфабрикатів; 
4 — відходи та напівфабрикати; 5 — інструменти

рис. 10. Деталі одягу (1—15, 21, 22) та озброєння (16—20, 23—27)
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в більшості своїй складаються з намиста 
та підвісок (рис. 10, 1—15, 21, 22).

Інструменти, знайдені на поселенні, 
дуже різноманітні і численні. Серед них 
можна назвати: сокири, молотки, ковад-
ла, мотики, серпи, коси та ножі (рис. 11). 
До цієї групи відносяться численні знахід-
ки пряслиць та точильних брусків.

Предмети озброєння представлені 
знахідками шпор, наконечників стріл і 
списів. Особливий інтерес становить га-
чок від сагайдака гунського часу (рис. 10, 
16—20, 23—27).

Особливу категорію знахідок ко-
марівського поселення складають буді-
вельні залишки античного походження, 
які представлені плінфою, черепицею, 
цвяхами різної конфігурації, зокрема так 
званими костилями (рис. 11, 1, 3).

рис. 11. Залишки 
будівництва (1, 3) та 
інструменти (інше)
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хронолоГія пам’ятки

Визначається за сукупністю предметів 
з поселення і могильника. До предметів, 
які добре датуються можна віднести по-
суд із скла, амфори, фібули, пряжки, гре-
бені, деталі озброєння та ін. 7

В цілому, ці предмети вкладаються в 
наступні фази відносної хронології вар-
варської Європи за Годловським—Тей-
ралом (рис. 12).

B2/C1 — колінчасті фібули [Амброз, 
1966, c. 28; Gupta, 2004, s. 103, 104] та 
фібули з високим приймачем [Горохов-
ский, Гопкало, 2004], амфори типу Зе-
ест /90 [Зеест, 1960, c. 117; табл. ХХХVII, 
90], ранній «танаїський» варіант амфор 
типу Шелов D [Шелов, 1978; Ilyashenko, 
Naumenko, 2006], деякі скляні посудини 
типів Еггерс/189, 192 [Lund-Hansen,1987, 
s. 62, 70; Stawiarska, 1999, s. 112—117];

C2 — гладкі підв’язні фібули з 
підв’язним приймачем Гороховський/А3 
[Гороховский, 1985], гребені з низькою 
напівкруглої спинкою [Thomas, 1960, 
s. 92], кубки зі скла типів Еггерс/211—
213 [Петраускас, Пастернак, 2003], пізні 
варіанти амфор типу Шелов/D [Шелов, 
1978; Ilyashenko, Naumenko, 2006], ам-
фори типів Зеєст 72/73 [Зеест, 1960, 
c. 111—112; табл. ХХХ, 72—73].

C3 — двочасні фацетовані фібули з 
підв’язним приймачем Гороховський/
Б1 та Б2 [Гороховский, 1985], щиткові 
фібули Петраускас-Синица/тип1, вар. 3 
[Петраускас, Синица, 2010], скляні кубки 
Еггерс/220—221, 230 [Петраускас, Пас-
тернак, 2003; Gavritukhin, 2011], амфори 
типів Шелов/F [Шелов, 1978] та Зеєст/100 
[Зеест, 1960, c. 120; табл. XXXIX, 100].

D1 — фацетовані фібули з підв’язним 
приймачем Гороховський/Б3 [Горохов-
ский, 1985], воїнські фібули Петраус-
кас/тип 7 [Петраускас, 2010], кубки ти-
пів Еггерс/232—238 [Гавритухин, 1999; 
Gavritukhin, 2011], пряжки із сильно 
потовщеним передком рамки, амфо-
ри типів Зеєст/100 [Зеест, 1960, c. 120; 
табл. XXXIX, 100] та Бьотгер/І.1 [Böttger, 
1982, S. 38—42; Taf. 17, 108].

D1/D2 — це два уламки від кубків з 
двошаровим склом типу Штрауме VIII-1 
[Петраускас, Пастернак, 2003], гачок для 
сагайдака типу Кубей [Субботин, Дзиговс-
кий, 1990, рис. 18, 5], підв’язна фібула ве-
ликих розмірів (рис. 8, 3; 10, 21, 27; 12).

Таким чином, в Комарові фактич-
но представлені індикатори всіх фаз 
пізньоримського часу і в цілому вони 
охоплюють всю хронологію існування 
черняхівської культури. Дуже важливим 

та перспективними виглядають знахід-
ки ранньої та пізньої фази, які виводять 
на раніші (ранньоримський час) та пізні 
(доба великого переселення народів) 
етапи існування цієї пам’ятки. В абсо-
лютних датах це відповідає кінцю ІІ — 
середині V ст.

На фоні інших черняхівських пам’яток 
Комарів виглядає як реміснича факторія 
з наявністю високотехнологічних реме-
сел безумовно античного походження. 
І ще одна особливість Комарова — це 
його багатогалузевий характер. Наші до-
слідження дозволяють говорити про на-
явність на цьому поселенні як мінімум 
чотирьох таких ремесла [Петраускас, 
Коваль, Милян, 2013, с. 34; Бондар, Пет-
раускас, Діденко, 2012]. Ця особливість 
відрізняє Комарів від інших виробничих 
центрів пізньоримського часу Централь-
ної та Південної Європи. Такі центри, як 
правило, спеціалізувалися на виготов-
лені одного виду продукції. Це або ви-
готовлення гончарної кераміки Іголом’я 
(Польща) [Dobrzańska, 1990], або об-
робка рогу Велика Снітинка 2 (Україна) 
[Магомедов, 1992], або видобуток за-
ліза Умань-Синиця (Україна) [Паньков, 
Недопако, 1999], або виготовлення 
ювелірних предметів Градизьк (Україна) 
[Рутковская, 1979] та ін. Додамо також, 
що пам’ятка ймовірно мала чіткий роз-
поділ на «житлову» та «виробничу» час-
тини. Про це свідчать результати аналізу 
матеріалів розкопок М.Ю. Смішка, візу-
альне та геомагнітне обстеження площі 
пам’ятки проведене нами. Так, розкопки 
1962 р. в північно-західній частині посе-
лення (впритул до «говди») засвідчили 
відсутність виробничих об’єктів та ма-
сового розповсюдження скла, як озна-
ки наявності виробничих майданчиків 
[Смішко, 1962]. Геомагнітний «розріз» 
поперек північної частини поселення та 
зондажні археологічні роботи надають 
підставу стверджувати, що виробничі 
об’єкти сконцентровані віще по схилу 
від житлової зони та тяжіють до північно-
східної чверті поселення [Бондар, Петра-
ускас, Діденко, 2012]. Саме в цій частині 
сконцентрована більшість артефактів 
пов’язаних із скловиробництвом та гон-
чарством, які отримані під час розкопок 
М.Ю. Смішка та Ю.Л. Щапової. Також, 
детальний візуальний огляд південної 
(на лівому березі струмка) половини по-
селення засвідчує його очевидний «жит-
ловий» характер — інтенсивні великі за 
площею скупчення із глиняної обмазки, 
кісток тварин, глиняного посуду і т. п. 
В цій частині поселення не знайдено 

7 Зверну увагу на те, що 
йдеться про загальні 

хронологічні межі 
знахідок пізньоримсь-

кого часу. Нині лише 
окремі датуючі речі 

можна співвіднести із 
закритими комплек-

сами.
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рис. 12. Загальна схема хронології знахідок першої половини І тис. н. е. з поселення Комарів



1�� OIUM * 2014 * 4

Петраускас О.В. Деякі підсумки досліджень комплексу пам’яток пізньоримського часу біля с. Комарів

жодного уламка скла, за виключенням 
фрагментів грального жетона та вікон-
ного скла [Петраускас та ін., 2013].

Деякі попередні спостереження, 
можливо, висловити і про етнокультур-
ний склад населення Комарова. В архео-
логії варварської Європи ознаками, які 
вказують на різні етнічні групи, назива-
ють: ліпний посуд, житлове будівництво, 
поховальний обряд, елементи одягу та 
ін. Беручи до уваги специфіку Комарова 
до них потрібно долучити і залишки ви-
сокотехнологічних виробництв.

На присутність вихідців з римських 
провінцій безумовно вказують залишки 
високотехнологічного виробництва скла 
[Щапова, 1978а]. Можливо, з цим же 
населенням слід пов’язувати залишки 
будинку на кам’яному фундаменті [Маго-
медов, 1983, c. 25], а також високий від-
соток пізньоантичної кераміки (до 20 %).

Пізньоскіфсько-сарматський компо-
нент представлений через уламки ліпно-
го посуду характерної форми. Також, два 
трупопокладення на могильнику мали 
заплічка в поховальній ямі. Такі форми 
ям традиційно пов’язують з цими етно-
сами [Гей, 2001—2002, c. 312, 313].

Східногерманський компонент пред-
ставлений через ліпний посуд особливої 

форми і з характерною обробкою зов-
нішньої поверхні. Уламків цього посуду 
за всі роки розкопок відносно небагато, 
але вони є. Не виключено також, що час-
тина «наземних будинків» з глинобитни-
ми стінами, також пов’язані з готськими 
племенами. З цим же етносом можливо 
пов’язувати ранні форми гребенів та фі-
бул.

Ранньослов’янський компонент пред-
ставлений знахідками ліпного посуду і 
кількома напівземлянками, які знаходять 
прямі аналогії в матеріалах верхньодніс-
тровської групи черняхівських пам’яток 
типу Черепин—Демянів та ранніх 
пам’ятках празької культури [Баран, 1981, 
c. 24, і далі].

Дакійський елемент, можливо, пред-
ставлений через деякі форми ліпного 
посуду та наявність колінчатих фібул.

У загальній етнокультурній системі 
черняхівської культури Комарів за моїми 
уявленнями відноситься до гетероген-
них типів черняхівських поселень з бага-
токомпонентним етнічним складом. Такі 
пам’ятки поширені в контактних зонах 
між регіонами компактного проживання 
етнічних груп, які увійшли до складу чер-
няхівської культури (рис. 13). Безумовно, 
що специфіку «поліетнізму» Комарову 

рис. 13. Розташування 
поселення Комарів на 

загальній етнокультур-
ній карті черняхівської 

культури
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надає виразне античне забарвлення, 
якої робить цю пам’ятку унікальною.

Отже, з урахуванням всього вище 
сказаного, Комарів виглядає як великий 
виробничий, міжетнічний та культурний 
центр 8.

Аналіз матеріалів розкопок 
М.Ю. Смішка і Ю.Л. Щапової (6 розко-
почних сезонів) демонструє очевид-
ний дисонанс між обсягом отримано-
го матеріалу і часткою інформації, яка 
опублікована в доступних виданнях. 
Список надрукованих робіт, де подана 
оригінальна інформація про досліджені 
об’єкти в Комарові дуже короткий. 
Практично він складається з двох статей 
[Смішко, 1964; Смишко, Щапова, 1975]. 
Більшість робіт, де подана інформація 
аналітичного характеру про окремі ка-
тегорії матеріальної культури Комарова, 
присвячені хіміко-технологічному [Без-
бородов, 1964; Щапова, 1964; 1978а; 
Лихтер, 1987] та морфологічному аналі-
зу скла [Кропоткин, 1970, c. 30; Kokowski, 
1991; Цигилик, 2006] 9.

В інших роботах представлена ін-
формація, яка використовує вже опублі-
ковані матеріали з Комарова з тією чи ін-
шою метою. Цей список досить широкий 
і включає роботи колег з різних країн — 
Росії та Білорусі, Німеччини, Польщі, 
Угорщини, Румунії та ін. Цей факт, на мій 
погляд, зайвий раз підкреслює унікаль-
ність і важливість Комарова для архео-
логії пізньоримського часу варварської 
Європи.

Таким чином, наведений вище аналіз 
дозволяє зробити наступні висновки.

Безумовно необхідне подальше про-
довження цієї унікальної пам’ятки. Це 
стосується повного видання матеріалів 
розкопок М.Ю. Смішка, Ю.Л. Щапової та 
наших досліджень, а також проведення 
нових розкопок. Враховуючи складний 
характер пам’ятки такі дослідження ма-
ють носити комплексний характер.

За розмірами Комарів належить до 
дуже великих поселень, за Р.Г. Шиш-
кіним — тип 4, їх площа знаходиться 
у межах 26—46 га і, на думку автора, 
вони могли бути племінними центрами 
[Šiškin, 1999]. За підрахунками В.Д. Ба-
рана середня площа черняхівських по-
селень на Подністров’ї складає 3—4 га, 
хоча в регіоні відомі пам’ятки і більших 
розмірів: Собарь та Лукашівка — 25 га, 
Будешти — 35 га [Баран, 1981, c. 19].

Пам’ятка має двочастну планіграфію, 
яка включає житлову та виробничу час-
тину. Виробництво мало багатогалузеву 
структуру — обробка скла, гончарство, 

обробка чорного й кольорового металу. 
Безумовно, на поселенні мали займати-
ся і допоміжними промислами — видо-
буток дьогтю, випал деревного вугілля, 
обробка шкіри, ткацтво та ін.

Житлові споруди пам’ятки склада-
ються з трьох основних типів — наземні, 
заглиблені та кам’яні споруди. Різноти-
повість житлових споруд — характерна 
риса черняхівської культури [Славяне …, 
1993, c. 131]. Найскладніше питання яке 
є на даний час — з яким типом архео-
логічних структур (об’єктів) пов’язане 
виробництво скла? Поки що єдина спо-
руда, яка не викликає сумніву в цьому 
плані — склоплавильна пічка. Знахідки 
скла рівномірно представлені як в на-
земних, так і заглиблених спорудах. Його 
майже нема в кам’яному домі.

Матеріальна культура Комарова за-
галом відповідає звичайній пам’ятці чер-
няхівської культури. Особливість надає 
сильний відсоток матеріальних решток 
пізньоантичного типу — скло, амфори, 
будівельні матеріали, кам’яна будівля. 
Культурно-етнічний склад мешканців 
Комарова має гетерогенний характер 
і складається з представників місцево-
го населення (ранньослов’янського) та 
прийшлого (жителів пізньоантичних 
центрів, пізньоскіфсько-сарматських та 
східногерманських племен).

Хронологія речей, знайдених в Ко-
марові, відображає всі фази пізньорим-
ського часу і в цілому вони охоплюють 
всю хронологію існування черняхівсь-
кої культури. В певній мірі проблема-
тичними виглядають знахідки ранньої 
та пізньої фази, які виводять на раніші 
(ранньоримський час) та пізні (доба ве-
ликого переселення народів) етапи іс-
нування цієї пам’ятки. Одна з головних 
проблема на сьогодні — це співвідно-
шення із закритим комплексами. Мож-
ливість наявності кількох горизонтів в 
Комарові — не виключена. Особливу 
вагу в цьому сенсі набирають розкопки 
могильника. Особливе питання хроно-
логії Комарова — це яким часом обме-
жується виробництво скла? На думку 
Ю.Л. Щапової воно обмежене коротким 
проміжком часу до 10 років і припадає 
на третю чверть ІІІ ст. н. е. [Щапова, 1978, 
c. 241, 242]. Дозволимо висловити при-
пущення, що виробництво скла в Кома-
рові мало більш широкий хронологічний 
діапазон. Виробництво посуду першої 
групи скла саме в Комарові не викликає 
сумніву. Складніше виглядає зі склом 
«черняхівського типу». Зверну увагу на 
те, що тут його на порядок більше ніж 

8 У зв’язку з цим, 
досить цікаве спосте-
реження зроблено на 
підставі знахідки золо-
тої мультіпли Криспуса 
(321 р.) з околиць села 
Іванівці, яке розташо-
ване зовсім поруч з 
Комаровим та золотого 
четверика Галлієна 
(263 р.) з околиць Хо-
тина. Такі знакові речі 
можуть свідчити про 
наявність місцевого 
центру влади [Bursche, 
Mysgin, 2013, s. 190] 
і, не виключено, що 
він міг розміщуватися 
саме в Комарові.
9 На час, коли вже 
була написана ця 
стаття, вийшла друком 
ґрунтовна робота 
О.С. Румянцевої, яка 
провела аналіз мор-
фологічних ознак скла 
«черняхівського типу» 
та запропонувала його 
датування [Румянцева, 
2014].
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на звичайних черняхівських поселеннях 
різних регіонів. Так, наприклад, якщо у 
Комарові на площі 192 м2 Ю.Л. Щапова 
знайшла 230 уламків скла, з них 30 сті-
нок мали шліфований декор тобто мож-
ливо зарахувати до скла черняхівського 
типу [1978, c. 240], то в середньому на 
1 м2 припадає 0,16 одиниці скла. Для 
порівняння пошлемося на розрахунки 
з інших пам’яток — поселення Обухів-
1 (0,002), могильники Ріпнів-2 (0,001), 
Журівка Ольшанська (0,001), Велика Бу-
гаївка (0,04) та ін. Показник «звичайних» 
черняхівських пам’яток мінімум в чоти-
ри рази менший.

Значення археологічної пам’ятки біля 
Комарова важко переоцінити. На сьогод-
ні це єдиний для черняхівської культури 
багатогалузевий виробничий осередок і 
єдиний центр у варварському середови-
щі з виготовлення скляного посуду поза 
межами римської імперії. Враховуючи 
ці обставини, особливості його площі, 
неординарний спектр знахідок із самого 
поселення та найближчої округи, можли-
во, що Комарів міг виконувати функції ви-
робничого, торгівельного та адміністра-
тивного міжплемінного центру.

Додаток. список оБ’єктів, 
роЗкопаних на поселенні  

комарів експедиціями 
м.ю. смішка та ю.л. Щапової 

З 1956 по 1974 рр. 10

1. Яма 1-1956 (тр. 1, кв. 18—19 / Щ—Ю). Яма 
господарська (напівземлянка?). Форма прямокут-
на 2,6 × 2,35 м, видовжена Сх—Зх, гл. 0,95 м від 
СДП. Пізньоримський час

2. Яма 2-1956 (тр. 1, кв. 19—20 / Ш). Яма 
господарська. Форма кругла, діаметром 1,6 м, 
гл. 1,0 м від ДДП. Пізньоримський час.

3. Вогнище 1-1956 (тр. 1, кв. 27—28 / Ц). Вог-
нище з каменю. Викладка з каменів прямокутної 
форми на гл. 0,2, розмірами 0,5 × 0,7 м, витягнута 
Пн—Пд. Пізньоримський час

4. Вогнище 2-1956 (тр. 1, кв. 28—29 / О). Вог-
нище з каменю. Викладка з каменів прямокутної 
форми у два шари, розмірами 0,5 × 0,65 м, витяг-
нута Пн—Пд. Пізньоримський час.

5. Вогнище 3-1956 (тр. 1, кв. 28—29 / К). Вог-
нище з каменю. Викладка з каменів на гл. 0,25 м, 
прямокутної форми розмірами 1,2 × 1,8 м, витяг-
нута Пн—Пд. Пізньоримський час

6. Вогнище 4-1956 (тр. ?, кв. 28 / Ф). Вогни-
ще з каменю. Викладка з каменів на гл. 0,17 м, 
прямокутної форми розмірами 2,2 × 1,3 м, витяг-
нута Пн—Пд. Пізньоримський час.

7. Вогнище 5-1956 (тр. 1, кв. 28 / І). Вогнище з 
каменю. Викладка з каменів на гл. 0,33—0,47 м, 
прямокутної форми розмірами 0,6 × 0,8 м, витяг-
нута Сх—Зх. Поверх каміння місцями шар глиня-
ної обмазки. Пізньоримський час.

8. Споруда І-1956 (тр. 1, кв. 28—30 / Д, Е). 
Споруда наземна (?). У вигляді суцільного скуп-
чення перепаленої глини неправильної форми на 

гл. 0,5—0,6 м, завтовшки 0,3—0,35 м, розмірами 
4,2 × 4,3 м. Пізньоримський час.

9. Споруда ІІ-1956 (тр. 1, кв. 28—30 / А, Б). 
Споруда наземна (?). На гл. 0,25—0,3 м у вигляді 
суцільного скупчення перепаленої глини непра-
вильної форми, завтовшки 0,2—0,3 м, розмірами 
2,7 × 4,2 м. Пізньоримський час.

10. Споруда ІІІ-1956 (тр. 1, кв. 27—29 / Л—Н). 
Споруда наземна (?). На гл. 0,15—0,17 м у вигляді 
суцільного скупчення перепаленої глини прямо-
кутної форми, завтовшки 0,1—0,2 м, розмірами 
4 × 3,4 м. В північній частині під обмазкою залиш-
ки глиняної печі — черінь з бортиком. Пізньорим-
ський час.

11. Споруда ІV-1957 (р. ІІІ, кв. 16—17 / В—Д). 
Споруда наземна (?). На гл. 0,2 м у вигляді суціль-
ного скупчення перепаленої глини неправильної 
форми, завтовшки 0,1—0,2 м, розмірами 4,4 × 
4,8 м. Пізньоримський час.

12. Споруда V-1957 (р. ІІІ, кв. 48—49 / В—Г). 
Напівземлянка. На гл. 0,4—0,5 м квадратна в 
плані яма розмірами 4,1 × 4,4 м, гл. 0,95 м від 
ДДП. Пізньоримський час.

13. Вогнище 6-1957 (р. ІІІ, кв. 24 / А, Б). Вог-
нище (піч). Скупчення каміння розташованого 
по колу діаметром 1,15 м, на гл. 0,4 м. Всередині 
збереглися залишки глиняної підмазки. На схід від 
них розсип дрібного каміння смугою близько 1 м 
завдовжки. Пізньоримський час.

14. Споруда VІ-1957 (р. ІІ). Споруда на 
кам’яному фундаменті. Кам’яний фундамент 
розмірами 6х6,9м прямокутної форми, витягну-
та Сх—Зх. Товщина кам’яного фундаменту 0,7 м, 
завширшки 0,75 м. Всередині долівка вимощена 
плитами з пісковику неправильних форм. Пізньо-
римський час.

15. Споруда VІІ (?)-1957 (р. II). Напівземлянко-
ва споруда (?). Досліджена частково. Прямокутна, 
заглиблена на 1,45 м. Пізньоримський час.

16. Вогнище 1-1962 (р. IV, кв. 16—17 / В, Г). 
Вогнище з каменю. На гл. 0,4—0,62 м округлої 
форми 2,1 × 1,4 м у вигляді шару з дрібних камін-
ців. Пізньоримський час.

17. Вогнище 2-1962 (р. IV, кв. 1 / А). Вогнище з 
каменю. На гл. 0,35 м скупчення плиток із піскови-
ку квадратної форми 1 × 1 м. Пізньоримський час.

18. Споруда 1-1962 (р. IV, кв. 42 / Б, В). Спору-
да наземна. На гл. 0,29—0,35 м скупчення плінф 
розмірами 1,5 × 4 м (близько 40 шт.). Навколо 
цього скупчення частково досліджено дві смуги 
обмазки (завширшки 1,5 м), які могли бути залиш-
ками стін наземної споруди. Пізньоримський час.

18а. Вогнище ?-1962 (можливо частина спо-
руди 1-1962, кв. 43 / Б). Вогнище з каменю. На 
гл. 0,29—0,35 м скупчення каміння прямокутної 
форми розмірами 0,45 × 0,77 м. Пізньоримський 
час.

18б. Вогнище ?-1962 (можливо частина спо-
руди 1-1962). Вогнище з каменю. На гл. 0,3 м 
скупчення каміння прямокутної форми розмірами 
0,45 × 0,5м. Пізньоримський час.

19. Споруда 2-1962 (р. IV, кв.  16—17 / У, Ф). 
Напівземлянка? Підпрямокутної форми розміра-
ми 3,6 × 2,65 м, гл. 0,65 м від ДДП. Пізньоримсь-
кий час.

20. Вогнище 3-1962 (р. IV, кв. 63 / Ж). Вогни-
ще з каменю. На гл. 0,26—0,33 м суцільний шар 
каменю розмірами 1 × 1,75 м прямокутної форми. 
Пізньоримський час.

21. Споруда 3-1962 (р. IV, кв. 65 / Л—Н). На-
півземлянка. На гл. 0,35 м виявлений котлован 
розмірами 2,5 × 3,2 м, гл. 1,57—1,67 м. Опис за-
лягання обмазки можливо свідчить про піч-камін. 
Пізньоримський час.

10 Об’єкти 1—42 
досліджені М.Ю. Сміш-

ком, 43—45 — 
Ю.Л. Щаповою. Інфор-

мація про об’єкти дана 
у такій послідовності: 

Номер по порядку. 
Назва за польовою 

документацією (по-
ложення на розкопі). 

Тип об’єкту. Опис. 
Датування. Скорочен-

ня: тр. — траншея, 
р. — розкоп, кв. — 

квадрат, гл. — глибина, 
СДП — сучасна денна 

поверхня, ДДП — дав-
ня денна поверхня,
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22. Вогнище 4-1962 (р. IV, кв. 66, 67 / П, Р). 
Вогнище з каміння. На гл. 0,25 м скупчення ка-
міння прямокутної форми розмірами 1,4 × 1,45 м. 
Пізньоримський час.

23. Вогнище 5-1962 (р. IV, кв. 63, 64 / Б). Вог-
нище з каміння. На гл. 0,2 м скупчення каміння 
прямокутної форми розмірами 1 × 1,2 м. Пізньо-
римський час.

24. Споруда. Опис відсутній. Ранній залізний 
час.

25. Споруда. Опис відсутній. Ранній залізний 
час.

26. Споруда. Опис відсутній. Ранній залізний 
час.

27. Вогнище 1-1965 (тр. А). Вогнище з каме-
ню. На гл. 0,2 м скупчення каміння прямокутної 
форми розмірами 0,8 × 1 м. Пізньоримський час.

28. Вогнище 2-1965 (р. V, кв. 9, 10 / А, Б). Вог-
нище з каменю. На гл. 0,35 м скупчення каміння 
прямокутної форми розмірами 1,2 × 1,2 м. Пізньо-
римський час.

29. Вогнище 3-1965 (р. V, кв. 11 / А). Вогнище 
з каменю. На гл. 0,55—0,65 м скупчення каміння 
прямокутної форми розмірами 0,6 × 0,6 м. Пізньо-
римський час.

30. Піч склоплавильна 1-1965 (р. V, кв. 20 / А). 
Піч склоплавильна. На гл. 0,7 м округла в плані гли-
няна конструкція діаметром близько 1,0 м. Черінь 
глинобитний, стінки зроблені із трьох шарів чере-
пиці та плінфи і збереглися на висоту 0,12—0,15 м. 
Пізньоримський час.

31. Вогнище 4-1965 (р. V, кв. 21 / А). Вогнище 
глинобитне. На гл. 0,95—1,1 м скупчення обмазки 
прямокутної форми розмірами 0,4 × 0,45 м. Про-
стежено три шари обмазки. Пізньоримський час.

32. Вогнище 5-1965 (р. V, кв. 20 / Б). Вогнище 
з каменю. На гл. 0,78 м скупчення обмазки та ка-
міння прямокутної форми розмірами 0,6 × 0,85 м. 
Пізньоримський час.

33. Вогнище 6-1965 (р. V, кв. 22, 23 / А,Б). Вог-
нище з каменю. На гл. 0,7 м скупчення каміння 
без певної форми розмірами 2,3 × 1,4 м. Пізньо-
римський час.

34. Скупчення глиняної обмазки (р. V, кв. 23—
25 / В, Г). Наземна будівля (?). Розмірами до 1 × 
2 м. Пізньоримський час.

35. Скупчення глиняної обмазки (р. V). На-
земна будівля (?). Розмірами до 1 × 2 м. Пізньо-
римський час.

36. Скупчення глиняної обмазки (р. V). На-
земна будівля (?). Розмірами до 1 × 2 м. Пізньо-
римський час.

37. Скупчення глиняної обмазки (р. V). На-
земна будівля (?). Розмірами до 1 × 2 м. Пізньо-
римський час.

38. Культова споруда (?) 1-1969 (р. VI, кв. 7—
11 / Б, В). Група з 13 ямок, які в плані утворюють 
дві стінки. В середині цієї групи ямок розчищено 
вогнище діаметром 0,25 × 0,3 м з камінців. Пізньо-
римський час (?).

39. Вогнище 1-1969 (р. VIII, кв. 3 / Г). Вогнище 
з каміння. На гл. 0,27 м скупчення каміння округ-
лої форми розмірами 0,25 × 0,3 м. Пізньоримсь-
кий час.

40. Вогнище 2-1969 (р. VI або VIII). Вогнище з 
каміння. На гл. 0,54 м скупчення каміння прямо-
кутної форми розмірами 0,5 × 0,75 м. Пізньорим-
ський час.

41. Гончарний горн (р. IX, кв. 4—7). Гончарний 
горн з передгорновою ямою. Досліджений част-
ково. Пізньоримський час.

42. Житло 1-1974 (р. IX, кв. 24, 32, 40). Напів-
землянка (?). Прямокутної форми. Досліджено 
частково. Пізньоримський час.

43. Житло 2-1974 (р. IX, кв. 7, 8, 15, 16, 23, 24). 
Наземна споруда (?). Завал глиняної обмазки без 
форми. Досліджено частково. Пізньоримський 
час.

література
Авраменко М.А. Характеристика гончарной чер-
няховской посуды из горна, исследованного в Ко-
марове в 2012 г. // Производство керамики в Вос-
точной Европе: позднеримское время — раннее 
средневековье — новое время. Ostrogothica-Serie 
(Hefte). — 2013. — Вып. 2. — С. 35—42.
Амброз А.к. Фибулы юга Европейской части 
СССР. II в. до н. э. — IV в. н. э. — М., 1966 (САИ. — 
Вып. Д1-30).
баран В.Д. Черняхівська культура: За матеріалами 
верхнього Дністра і Західного Бугу. — К., 1981.
безбородов М.А. Исследование стекол из стекло-
делательной мастерской III—IV вв. н. э. у с. Кома-
ров // МДАПВ. — 1964. — Вип. 5. — С. 67—80.
бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны 
Восточной Европы. — М., 1991.
бондар к.М., Петраускас О.В., Діденко с.В. Геофі-
зичне картування поселення пізньоримського 
часу Комарів // Матеріали X Міжнар. наук. конф. 
«Моніторинг геологічних процесів» (17—20 жовт. 
2012 р., Київ). — К., 2012. — С. 169—170.
бондар к.М., Петраускас О.В., Діденко с.В. Геофі-
зичне картування поселення пізньоримського часу 
Комарів // АДУ 2012 р. — 2013. — С. 374—376.
Гавритухин и.О. Хронологические индикаторы 
финала черняховской культуры // Сто лет черня-
ховской культуре. — 1999. — С. 48—86.
Гей О.А. Проблема выделения скифо-сарматских 
элементов в черняховской культуре // Stratum 
plus. — 2001—2002. — № 4. — С. 269—314.
Гороховский е.Л. Хронология могильников черня-
ховской культуры // Тез. докл. сов. делегации на 
V Междунар. конгр. слав. археол. — М., 1985. — 
С. 21—22.
Гороховский е.Л., Гопкало (бобровская) О.В. Фи-
булы VII группы О. Альмгрена в ареале черняхов-
ской культуры // Археологія давніх слов’ян. Дослі-
дження і матеріали. — К., 2004. — С. 103—130.
Диденко с.В. Керамічний посуд античного по-
ходження з розкопок в Комарові у 2012 р. Дода-
ток 4 // Петраускас О.В., Коваль О.А., Аврамен-
ко М.О., Милян Т.Р., Чорний А.М. Звіт про дослі-
дження виробничої факторії та могильника пізньо-
римського часу біля с. Комарів (Кельменецький 
р-н, Чернівецька обл.) у 2012 р. // НА ІА НАН Ук-
раїни. — 2012 [№ не надано].
Диденко с.В. Керамічний посуд античного по-
ходження з розкопок в Комарові у 2012 р. Дода-
ток 5 // Петраускас О.В., Коваль О.А., Аврамен-
ко М.О., Милян Т.Р., Чорний А.М. Звіт про дослід-
ження виробничої факторії та могильника пізнь-
оримського часу біля с. Комарів (Кельменецький 
р-н, Чернівецька обл.) у 2013 р. // НА ІА НАН Украї-
ни. — 2013 [№ не надано].
Діденко с.В., Мизгін к.В. Знахідки античного 
імпорту на поселенні Комарів // АДУ 2012 р. — 
2013. — С. 367—369.
Зеест и.б. Керамическая тара Боспора. — М., 
1960 (МИА. — Вып. 83).
Магомедов б.В. Черняховская культура Северо-
Западного Причерноморья. — К., 1987.
кропоткин В.В. Римские импортные изделия в 
Восточной Европе (II в. до н. э. — V в. н. э.). — М., 
1970 (САИ. — Вып. Д1-27).
Магомедов б.В. Велика Снітинка 2 — поселення 
гребінників III—IV ст. н. е. // Стародавнє вироб-



1�2 OIUM * 2014 * 4

Петраускас О.В. Деякі підсумки досліджень комплексу пам’яток пізньоримського часу біля с. Комарів

ництво на території України. — К., 1992. — С. 94—
116.
Мызгин к.В. О находке двух боспорских статеров 
на поселении позднеримского времени Комарив 
(Черновицкая область) и их возможном культур-
но-историческом контексте // Боспорские чте-
ния. — Керчь, 2013. — Вып. 14. — С. 336—341.
Онищук я.І. Історія дослідження склоробної май-
стерні в Комарові // Наукові студії. Зб. наук. пр. — 
Львів, 2013. — Вип. 6. — С. 259—268.
Паньков с.В., Недопако Д.П. Поселение и произ-
водственный центр позднезарубинецкого време-
ни у села Синица // РА. — 1999. — № 4. — С. 149—
162.
Петраускас О.В. Фібули «воїнського типу» чер-
няхівської культури (за матеріалами пам’яток Ук-
раїни) // АДІУ. — 2010. — Вип. 2. — С. 191—208.
Петраускас О.В., Пастернак В.В. Скляні посуди-
ни могильника черняхівської культури Велика Бу-
гаївка в Середньому Подніпров’ї // Археологія. — 
2003. — № 4. — С. 65—76.
Петраускас О.В., синица е.В. Фибулы «щиткового 
типа» черняховской культуры // Германия—Сар-
матия. — Калиниград; Курск, 2010. — Вып. 2. — 
С. 113—132.
Петраускас О.В., Милян т.р., Осаульчук О.М. До-
слідження унікальної археологічної пам’ятки в Ко-
марові у 2012 р. // АДУ 2012 р. — 2013. — С. 378.
Петраускас О.В., Авраменко М.О., Діденко с.В. 
Розкопки могильника черняхівської культури Ко-
марів-1 у 2013 р. // АДУ 2013 р. — Друкується.
Петраускас О.В., коваль О.А., Милян т.р. Горни 
пізньоримського часу з Комарова. Особливості 
конструкції та функціонального призначення // 
Производство керамики в Восточной Европе: 
позднеримское время — раннее средневеко-
вье — новое время: Ostrogothica-Serie (Hefte). — 
2013. — Вып. 2. — С. 23—34.
Петраускас О. В., козак Д. Н., Милян т. р., Осау-
альчук О. М. Комарів — виробнича факторія вар-
варської Європи пізньоримського часу: до питання 
розробки програми вивчення унікальної археоло-
гічної пам’ятки // Производство керамики в Вос-
точной Европе: позднеримское время — раннее 
средневековье — новое время: Ostrogothica-Serie 
(Hefte). — 2013. — Вып. 2. — С. 15—22.
Петраускас О.В., коваль О.А., Авраменко М.О., 
Милян т.р., чорний А.М. Звіт про дослідження ви-
робничої факторії та могильника пізньоримського 
часу біля с. Комарів (Кельменецький р-н, Черні-
вецька обл.) у 2013 р. // НА ІА НАН України. — 2013 
[№ не надано].
румянцева О.с. Свидетельства стеклоделия в 
черноморском регионе и на Днестре в свете но-
вых данных // Зб. тез доп. на конф. «Черняхівсь-
ка культура: актуальні проблеми дослідження» 
(15—17 жовт. 2010 р., Київ). — К., 2010. — С. 71— 
74.
румянцева О.с. Толстостенные стеклянные сосуды 
с шлифованным декором и хронология поселения 
Комаров // РСМ. — 2014. — Вып. 15. — С. 401—
435.
рутковская Л.М. Археологические памятники 
IV—V вв. в районе Кременчугского моря (Укра-
ина) // Slovenska archeologia. — 1979. — Т. XXVII, 
2. — S. 317—364.
серветник М. М. Дослідження ґрунтів на могиль-
нику та поселенні пізньоримського часу біля с. Ко-
марів. Додаток 6 // Петраускас О. В., Коваль О. А., 
Авраменко М. О. та ін. Звіт про дослідження ви-
робничої факторії та могильника пізньоримського 
часу біля с. Комарів (Кельменецький р-н, Черні-
вецька обл.) у 2013 р. // НА ІА НАН України. — 
2013. — [№ не надано].

смішко М.ю. Звіт про розкопки поселення пер-
шої половини І тисячоліття н. е. біля с. Комарів 
Кельменецького р-ну, Чернівецької обл. в 1956—
1957 рр. // НА ІА НАН України. — 1957/37.
смішко М.ю. Звіт про дослідження поселення 
3—4 ст. з скляною майстернею біля с. Комарове 
Чернівецької обл. в 1962 р. // НА ІА НАН Украї-
ни. — 1962/61.
смішко М.ю. Поселення III—IV ст. н. е. із слідами 
скляного виробництва біля с. Комарів Чернівецької 
області // МДАПВ. — 1964. — Вип. 5. — С. 67—80.
смішко М.ю. Звіт про дослідження поселення 3—
4 ст. із слідами скляного виробництва біля с. Ко-
марове Чернівецької обл. в 1965 р. // НА ІА НАН 
України. — 1965/68.
смішко М.ю. Звіт про дослідження поселення 
біля с. Комарове Чернівецької обл. в 1969 р. // НА 
ІА НАН України. — 1969/34.
смишко М.ю., Щапова ю.Л. Раскопки у с. Комаро-
во-Днестровка // АО 1974 г. — М., 1975. — С. 355.
субботин Л.В. Дзиговский А.Н. Курганные мо-
гильники Васильевский и Кубей. — К., 1990 (Сар-
матские древности Днестро-Дунайского между-
речья. — Вып. III).
Цигилик В. До питання зародження скляного ви-
робництва на Прикарпатті // МДАПВ. — 2006. — 
Вип. 10. — С. 100—106.
Щапова ю.Л. Результаты спектрального анализа 
стеклянных изделий и брака из стеклоделатель-
ной мастерской, открытой у с. Комаров Черно-
вицкой области // МДАПВ. — 1964. — Вип. 6. — 
С. 86—87.
Щапова ю.Л. Отчет о раскопках черняховского 
поселения у с. Комарово Кельменецкого района 
Черновицкой обл. в июне—июле 1974 г. // НА ІА 
НАН України. — 1974/133.
Шелов Д.б. Узкогорлые светлоглиняные амфоры 
первых веков нашей эры. Классификация и хроно-
логия // КСИА. — 1978. — № 156. — С. 16—21.
Щапова ю.Л. Мастерская по производству стек-
ла у с. Комарово (III—IV вв.) // CA. — 1978а. — 
№ 3. — С. 230—242.
Шрамко б.А. Бельское городище скифской эпохи 
(город Гелон). — К., 1987.
Böttger B. Die Gefässkeramik aus dem Kastel Jatrus // 
Jatrus-Krivina. — Berlin, 1982. — Bd. 2. — S. 33—
148.
Bursche A., Mysgin K. A Gold Crispus Medallion 
from Bukovina (Ukraine) // Notate numismatikae. — 
Kraków. — 2013. — T. VIII. — S. 185—193.
Dobrzańska H. Osada z późnego okresu rzymskiego 
w Igołomi, woj. Krakowskie. — Wrocław; Warszawa; 
Kraków; Gdańsk; Łódź, 1990.
Gavritukhin I. Cut Glass Beakers within the Context 
of Studies in the Connections between the South of 
Eastern Europe and Skandinavia in the Late Period of 
Roman Influence and the Great Migration Period // 
Inter ambo maria. Contacts between Skandinavia 
and the Crimea in the Roman Period. — Simfiropol, 
2011. — P. 39—69.
Gupta O. Knieförmig gebogene Fibeln der römischen 
Keiserzet. — Bonn, 2004 (Universitätforschungen zur 
prähistorischen Archäologie. — Bd. 110).
Ilyashenko S., Naumenko S. Narrow-neсked light-
clay amphorae: developments in classification and 
chronologi // Production and Trade of Amphorae in 
the Black Sea: Iinternation. Round-Table Conf. (27th—
29th April, Batumi, Trabzon). — Batumi, 2006. — 
P. 15—16.
Kokowski A. Zagadienie dyspersji szklanych puchar-
kуw ze «szlifowanymi owalami» i naczyń cienkościen-
nych w swietle materiałów z Komarowa nad Dniest-
rem // Archeologia. — 1991. — T. XVIII, z. 210. — 
S. 209—218.



OIUM * 2014 * 4 1��

Петраускас О.В. Деякі підсумки досліджень комплексу пам’яток пізньоримського часу біля с. Комарів

Lund-Hansen U. Römischer Import im Norden. — 
Koebenhavn, 1987.
Thomas S. Studien zu den germanischen Kämen der 
römischen Kaiserzeit // Arbeits- und Forschungs-
berichte zur sachsischen Bodendenkmalpflege. — 
1960. — Bd. 8. — S. 54—215.
Šiškin R. Zur Siedlungsarchäologie der Černjachov-
Kultur // Die Sîntana de Mureş—Černjachov-Kul-
tur. — Bonn, 1999. — S. 83—90.
Stawiarska T. Naczynia szklane okresu rzymskiego z 
terenu Polski. — Warszawa, 1999.

o.v petrauskas

einiGe erGeBnisse der 
forschunGen der fundorten 
aus spätröMischen zeit Bei 

KoMariw
Die Fundorten bei Komariw liegt in der nor-

dwestlichen Region der Černjachov-Kultur und in 
300 km nördlich der Grenze des Donaulimes be-
findet. Der Fundort-Komplex aus spätrömischen 
Zeit mit den Resten einer Glasindustrie umfasst 
eine Siedlung («Komarіv») und einen Fridhof 
(«Komarіv-1»). Sie befinden sich 2,5 km südlich 
des kleines Dorfes Komariv in der Černowtzy-
Gebit. Die kulturelle Schicht der Siedlung wird 
entlang der beiden Ufer von einem kleinen Bach 
fixiert, der nach 5km in den Dnjestr fließt. Die 
Gesamtfläche der Siedlung beträgt rund 30 Hek-
tar. Der Friedhof, der gleichzeitig zur Siedlung be-
stand, liegt am südlichen Ufer des Baches.

In den Jahren 1956—1957, 1962, 1965 und 
1969 fanden Ausgrabungen in der Siedlung statt, 
die archäologische Expedition stand unter der Lei-
tung von Prof. Dr. M.Yu. Smіshko. Nach den Jahres-
berichten von Smishko wurde 3732 m2 Siedlungs-
fläche ausgegraben und 39 Objekte der späten 
Römerzeit und 3 Gebäude aus frühen Eisenzeit 
untersucht. In Jahr 1974 wurden Ausgrabungen 
in der Siedlung bei einer Expedition unter Leitung 
von Dr. Ju.L. Shchapova durchgeführt. Auf der 
Fläche von 192 m2 wurden zwei Wohnhäuser und 
ein Töpferöfen untersucht.

Die wichtigsten Probleme dieser Untersuc-
hungen sind: es gibt keinen Gesamtplan von den 

ausgegrabenen Flächen und Objekten; keine Pläne 
von allen Objekten; keine Fundkomplexe aus Ob-
jekten; fehlt eine vollständige Publikationen der 
Ausgrabungmaterialen.

Seit 2012 wird die archäologische Forschung 
auf dem Fundort durch eine gemeinsame Expe-
dition des Institutes für Archäologie (Kiew) und 
Retten archäologische Dienst der Ukraine (Lviv) 
durchgeführt. Es lässt sich heute eine Fläche der 
Siedlung bestimmen, die ungefähr 30 Hektar um-
fasst. Für das nordwestliche Viertel der Siedlung 
ist ein geodätischer Plan erstellt. Auch wurde die 
geophysikalische Forschung auf einer Fläche von 
2,2 Hektar durchgeführt. Vor zwei Jahren wurden 
von uns 196 m2 die Siedlungsfläche ausgegraben 
und es sind 2 Töpferöfen, mehr als 10 Gruben aus 
spätrömischen Zeit und eine Hütte des Endes 4.—
5. Jh. n. Ch. untersucht worden. Im Jahr 2012 hat 
unsere Expedition das zur Siedlung gleichzeitige 
Gräberfeld geöffnet. Wärend der letzten zwei Jahre 
sind auf dem Gräberfeld etwa 170 m2 ausgegraben 
worden, es wurden drei Körpergräber entdeckt.

Nach den Ergebnissen der Feldforschungen 
bei Komariv seit 1956 und bis 2013 gibt man in Be-
itrag allgemeine Charakteristik der Hauptkategor-
ien der materiellen Kultur zu geben. Unter ihnen 
solche: Bautypen, Keramik, Münzen, Glasfunde, 
Details der Kleidung und des Schmucks, Gerät-
schaften u. a. Der Fundplatz lässt sich aus der Viel-
zahl der Funde aus der Siedlung und dem Gräber-
feld gut datieren. Diese Funde kann man mit den 
Phasen B2/C1 bis D1/D2 der relativen Chronologie 
des barbarischen Europas nach Godlowski-Tejral 
sinchronisieren.

Bei der Charakterisierung des Fundortes von 
Komariw sind die Produktionsobjekte von ganz 
besonderem Interesse. Zur Zeit kann man über 
vier Arten des Handwerks deutliche Aussagen 
treffen. Zu ihnen gehören. Die Produktion und die 
Bearbeitung der Glaswaren. Die Produktion der 
Töpferkeramik des Černjachov-Typs. Die Bearbei-
tung von Eisen und Buntmetall. Und dazu weitere 
handwerkliche Tätigkeiten: Steinbearbeitung, Ka-
lkesrösten u. a.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: Černjachov-Kultur, 
Handwerkzentrum, Glasproduktion, Komariv.
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М о с к в а

стекольная мастерская В комароВе: характер  
и особенности проиЗВодстВенноГо комплекса 1

В статье рассмотрены свидетельства 
стеклоделательного производства, изученные 
экспедицией М.ю. смишко в 1956—1965 гг. (печь, 
инструментарий, «диагностические» отходы). 
Они, наряду с данными о химическом составе 
происходящего из комарова стекла, позволяют 
по-новому оценить характер данного комплек-
са, возможную сырьевую базу и связанные с ней 
особенности организации производства.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: черняховская куль-
тура, позднеримское время, стеклообраба-
тывающая мастерская

Остатки стекольной мастерской, 
единственной достоверно известной 
на территории Барбарикума, были рас-
копаны М.Ю. Смишко на черняховском 
поселении Комаров в 1956—1965 гг. Ис-
следовавшая данный производственный 
комплекс Ю.Л. Щапова пришла к выводу 
о том, что здесь работали мастера, «при-
надлежавшие к провинциально-римской 
школе стекловарения», занимавшиеся 
стекловарением и производством посуды 
в технике выдувания, а также стеклянных 
бус и пряслиц, используя импортное сы-
рье — природную соду и обесцвечива-
тель — окись марганца [Щапова, 1978; 
1983, С. 144—152]. Однако полной публи-
кации материалов мастерской на сегодня 
не существует, в связи с чем многие свя-
занные с ней вопросы остаются дискусси-
онными, а часть полученных выводов — 
непроверяема. Среди них — хронология, 
характер, основные виды продукции мас-
терской, возможные источники сырья и 
другие. Целью данной работы является 
анализ основных свидетельств стеклоде-
лательного производства, обнаруженных 
в Комарове, позволяющий по-новому 
оценить характер данного комплекса, воз-
можную сырьевую базу и связанные с ней 
особенности организации производства. 

Основой для исследования стала коллек-
ция находок из раскопок М.Ю. Смишко, 
хранящаяся в Институте украиноведения 
НАН Украины им. И. Крипьякевича (Львов). 
Некоторые из рассматриваемых на этих 
страницах материалов публиковались ра-
нее [Смішко, 1964; Щапова, 1978; 1983; 
Вакуленко, 2000, и др.], другие подроб-
но анализируются впервые. Уточнение 
времени существования мастерской не 
входит в задачи публикуемой работы, од-
нако в ней рассматриваются возможные 
даты отдельных находок, которые можно 
отнести к свидетельствам стеклоделатель-
ного производства.

На поселении были обнаружены ос-
татки круглой печи, зафиксированной в 
1965 г. в восточной части поселения. Она 
имела внешний диаметр 1—1,1 м и внут-
ренний около 0,6 м. Печь была сложена 
из обломков черепицы и плоских кирпи-
чей толщиной 3,2—5,4 см, скрепленных 
глиняно-песчаным раствором (рис. 1). Со-
хранилась нижняя часть топочной камеры 
на высоту 0,12—0,15 м, ее стенки имели 
ширину 0,23—0,25 м (сохранилось 2, мес-
тами — 3 яруса кладки). Под печи, был 
расположенный на 3—4 см выше основа-
ния стенки, прослеживался в виде сохра-
нившихся на месте пластов песчано-гли-
няной обмазки, покрытой светло-серой 
стеклянной массой. Под печью был проло-
жен слой глины диаметром 1,10—1,15 м и 
толщиной 0,15 м, зафиксированный в пе-
режженном состоянии разной степени. На 
поде печи лежали в беспорядке куски об-
мазки, ориентированные в разные сторо-
ны остеклованной поверхностью [Смішко, 
1965, c. 3, 4]. Вероятно, последние были 
связаны с камерой, которая должна была 
располагаться над топочной и в которой 
обрабатывалось стекло.

1 Статья подготовле-
на при финансовой 
поддержке РФФИ, 

проект № 12—06—
90404—Укр_а.
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Исследованное в Комарове соору-
жение имеет многочисленные аналогии. 
Большая часть позднеантичных печей, от-
крытых на римском западе, представлена 
округлыми в плане сооружениями неболь-
ших размеров, сложенными из кирпича 
или черепицы. Их внутренний диаметр 
варьирует от 0,45 до 1,18 м. Мастерские с 
подобными печами специализировались 
на производстве стеклянных изделий, 
используя привозное полуфабрикатное 
стекло или стеклобой, не занимаясь само-
стоятельно стекловарением [Amrein 2001; 
Foy, Nenna, 2001, р. 62]. Стекловаренные 
печи, известные в римское и византийс-
кое время в Северной Африке и в сиро-па-
лестинском регионе, отличаются от них по 
размерам, форме и конструкции [обзор 
работ по теме см.: Румянцева, 2011].

Как отмечала Ю.Л. Щапова, анализи-
руя материалы мастерской в Комарове, 
подобные печи отличает короткий период 
существования. Она определила его про-
должительность в 5—6 лет, как и время 
существования самой мастерской — 5—6, 
может быть, 10 лет [Щапова, 1983, c. 151]. 
По данным этнографии, близкие по фор-
ме и конструкции печи, используемые 
измирскими бусоделами, выгорают даже 
быстрее — за 1 год [Sode, 1997, р. 321]. 
Однако время существования печи не оп-
ределяет продолжительность работы сте-
кольной мастерской. Изучение позднеан-
тичных производственных комплексов на 
территории современной Франции пока-
зало, что старые печи сменялись новыми, 
сооружаемыми часто на том же самом 
месте. В некоторых мастерских, наоборот, 
фиксируется сразу несколько конструкций, 
однако вопрос об их синхронном сущест-
вовании дискуссионен [Foy, Nenna, 2001, 
р. 62]. Примеры длительного существова-
ния стекольных мастерских на территории 
римских провинций известны, в качестве 
примера можно привести комплекс по 
производству стеклянных украшений в 
Тибискуме: здесь зафиксировано несколь-
ко последовательных фаз существования 
мастерской, датированных II — середи-
ной III вв., однако находки бракованных 
бус в более поздних слоях позволяют 
предположить, что мастерская продолжа-
ла функционировать и после ухода рим-
лян, воможно, до середины IV в. [Benea, 
2004, S. 23—28].

Уникальной находкой являются 4 фраг-
мента керамических форм с ребрами с 
внутренней стороны (рис. 2; 3), служивших 
для изготовления рифленых выдувных со-
судов (так наз. рифленые формы или риф-
ленки). Они использовались на этапе пред-

варительной обработки горячих заготовок 
для образования оптического декора. Да-
лее при помощи свободного выдувания 
получались морфологически разные сосу-
ды с ребристой поверхностью: они не пов-
торяли внутреннюю форму рифленки.

Все обнаруженные в Комарове фор-
мы происходят из раскопа 1 (1956 г.). 
Среди них — 2 полные формы; фраг-
мент венчика и верхней части тулова; 
фрагмент дна. Две находки (рис. 2, 1, 3; 
3, 1, 3) изучены по оригиналам, они хра-
нятся в фондах ИУ НАН Украины, описа-
ния двух других (рис. 2, 2, 4; 3, 2, 4) даны 
по отчету М.Ю. Смишко. Обнаруженные 
фрагменты могли принадлежать трем 
или четырем изделиям.

Одна из находок представляет собой 
полную форму (рис. 2, 1; 3, 1); [Смішко, 
1956, c. 12]. Верхняя часть ее тулова име-
ет цилиндрическую форму, нижняя — 
слабовыраженную коническую, дно 
слегка вогнутое, венчик вертикальный 
с утолщением с внешней стороны, край 
плоский, прямо срезанный. На внутрен-

рис. 1. Печь из стекло-
делательной мас-
терской в Комарове: 
I — по: [Смішко, 1965] 
(1 — черепица, кирпи-
чи; 2 — куски глиняной 
обмазки, покры-
тые слоем стекла; 
3 — сильно обожжен-
ная глина; 4 — слабо 
обожженная глина; 
5 — темно-желтая 
глина; 6 — чернозем); 
II — фото из архива ИУ 
НАН Украины
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рис. 2. Керамические формы для изго-
товления рифленых сосудов, рисунок. 
1956 г.; раскоп 1: 1 — рисунок с ориги-

нала формы; 2 — прорисовка с фото 
из архива ИУ НАН Украины (см. рис. 3, 

2); 3 — рисунок с оригинала формы 
(3а, б — сохранившиеся фрагменты, 

вид изнутри; 3в — реконструкция); 
4а — реконструкция, по: [Смішко, 

1956, табл. III, 23] и фото из архива ИУ 
НАН Украины; 4б — по: [Смішко, 1956]

рис. 3. Керамические формы для изготовления 
рифленых сосудов, фото. 1956 г.; раскоп 1: 1 — 
кв. Ю / 18, у ямы 2, гл. 0,2—0,4 см; 2 — кв. Ш / 
17, «в одной из малых ямок»; 3 — кв. Щ, Ю / 19, 
яма 1, гл. 0,2 см; 4 — кв. Ц / 28 (2, 4 — фото из 
архива ИУ НАН Украины)
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2 Судя по приведен-
ным в отчете раз-
мерам и шифру на 
оригиналах форм, в 
отчет М.Ю. Смишко, 
вероятно, закралась 
опечатка. Описание 
данной находки содер-
жит ссылку на рис. III, 
22, на котором изоб-
ражена полная форма 
рифленки (рис. 2, 1; 3, 
1 данной публикации). 
В описании последней 
ссылка на рисунок 
отсутствует. Изображе-
ния фрагмента формы 
(рис. 2, 3; 3, 3) в отчете 
также нет.

ней поверхности — треугольные в се-
чении ребра. Высота сосуда — 10,1 см, 
диаметр края — 10,6 см, диаметр дна — 
8 см. Сосуд изготовлен из плотной бе-
ложгущейся глины. Не исключено, что 
именно данной форме принадлежал 
фрагмент донца аналогичного изделия 
(рис. 2, 2; 3, 2) [Смішко, 1956, c. 12, 13].

Вторая полная форма рифленки 
(рис. 2, 4; 3, 4) имела цилиндрическую 
форму, дно со слабо выраженной закраи-
ной и плоский край. На внутренней повер-
хности также располагались треугольные 
в сечении ребра. Высота формы — 6,5 см, 
диаметр края — 7 см, диаметр дна — око-
ло 6 см. Судя по описанию М.Ю. Смишко, 
форма имела серый цвет и была сильно 
обожжена [Смішко, 1956, c. 14].

5 обломков аналогичной рифленой 
формы принадлежали верхней части 
тулова, имевшего слабовыраженную 
коническую форму и закругленный край 
(рис. 2, 3; 3, 3). Ребра на внутренней сто-
роне — полукруглой или уплощенной в 
сечении формы. Диаметр края — 8,8 см, 
высота сохранившейся части — до 
4,6 см. Форма изготовлена из беложгу-
щейся глины [Смішко, 1956, c. 6] 2.

Известны аналогии подобным фор-
мам, выполненные из металла, как 
ближневосточные средневековые, для 
так наз. исламского стекла [Folsach, 
Whitehouse, 1993; Henderson, 2001], так 

и современные, используемые при изго-
товлении художественного стекла в тех-
нике ручного выдувания.

Важнейшим признаком стеклодела-
тельного производства являются находки 
необработанного (сырцового) стекла. По-
давляющее их большинство представлено 
кусками, имеющими неправильную форму 
и острые края (рис. 4, 1); встречены также 
заготовки в виде плоских дисков (рис. 4, 2, 
3). Считается, что в позднеантичное время 
производство собственно стекла и продук-
ции из него обычно происходило в разных 
мастерских (стекловаренных и стеклооб-
рабатывающих), и стекло-сырец являлось 
нередко предметом торговли на дальние 
расстояния. Этот факт подтверждается как 
данными анализов — химического состава 
стекла и изотопного, так и рядом находок 
затонувших кораблей, перевозивших необ-
работанное стекло, в Средиземном море 
([Foy, Nenna, 2001] и многие другие; на рус-
ском языке обзор см.: [Румянцева, 2011]). 
По данным раскопок стекловаренных мас-
терских I тыс. н. э. (римского и византийско-
го/раннеисламского времени), стекло, ва-
рившееся в ванных печах, производилось 
в форме многотонных плит, которые затем 
раскалывались на более мелкие, пригод-
ные для транспортировки куски [Brill, 1967; 
Gorin-Rosen, 1995]. Бесформенные куски с 
острыми краями являются, таким образом, 
торговой формой полуфабрикатов, пред-
назначенных для производства готовых 
изделий. Мелкие куски необработанного 
стекла — частая находка в комплексах вто-
ричных, стеклообрабатывающих мастер-
ских, при этом нередко они встречаются 
вместе с отходами производства [Amrein, 
2001]. Возможно, в последнем случае они 
представляют собой невыработанную 
стекломассу (в т. ч. прилегавшую к стенкам 

рис. 4. Свидетельства 
стеклообрабатываю-
щего производства с 
поселения Комаров: 
1 — неокрашенное 
стекло-сырец; 2, 
3 — черное глухое 
стекло-сырец в виде 
заготовок-дисков; 
4—6 — колпачки; 
7 — обрезки стеклян-
ных нитей
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огнеупоров) или утраченные мелкие куски 
полуфабрикатов.

В коллекции Комарова преоблада-
ют обломки неокрашенного прозрачного 
стекла-сырца (бесцветного или имеющего 
натуральный светло-зеленый, зелено-голу-
бой или оливковый оттенок, придаваемый 
стеклу примесью железа в песке) (рис. 4, 1). 
Они представлены 334 находками общим 
весом 1065 г; наиболее крупные из них 
достигают в максимальном измерении 6—
7 см. Цветные куски сырца немногочислен-
ны: темно-синее прозрачное представлено 
31 находкой общим весом 17,5 г, темно-
зеленое прозрачное — одним обломком 
массой 3 г. Сырцовое стекло черного цвета 
представлено обломками заготовок в виде 
плоских дисков (рис. 4, 2, 3), их количество 
составляет 40 фрагментов общим весом 
71,5 г. Если неокрашенное (бесцветное 
или с натуральным оттенком) стекло ис-
пользовалось комаровскими мастерами в 
первую очередь для изготовления посуды, 
то синее шло на накладной декор и изго-
товление кольцевых поддонов сосудов, а 
также, возможно, бус. Из черного глухого 
стекла производились, скорее всего, иг-
ральные жетоны, также встреченные на 
памятнике [Румянцева, Войнаровский, в 
печати], и/или бусы. Изделий темно-зеле-
ного прозрачного стекла, которые могли 
бы относиться к местной продукции, в кол-
лекции не зафиксировано, несмотря на то 
что здесь встречен не только кусок сырца, 
но и единичные отходы производства зе-
леного цвета.

Доступных нам сравнительных дан-
ных по количеству и массе находок сырцо-
вого стекла из других мастерских и прочих 
источников немного. Известно, что при 
раскопках стекловаренного центра позд-
невизантийского / раннеисламского вре-
мени в Бет Элиезере, где было изучено 
17 стекловаренных печей, на памятнике 
было собрано около 25 кг сырцового стек-
ла [Gorin-Rosen, 1995, р. 43]. Вес кусков 
необработанного стекла, происходящих с 
судна, затонувшего у о-ва Лез Амбье, не-
далеко от современного Тулона (Франция), 
составлял 350—700 г., а общий вес груза 
мог достигать 10—15 т [Foy, Jézégou, 1998, 
р. 121, 122]. 110 кусков стекла-сырца об-
щим весом 362,7 г были найдены при рас-
копках стеклообрабатывающей мастерс-
кой I в.н. э. в Аванше (римский Авентикум, 
Швейцария, середина I в.н. э.); их хватило 
бы на производство около 30 бальзамари-
ев — основного вида продукции мастер-
ской. С учетом мелких осколков, которые 
могут быть, вероятно, отнесены к данной 
категории, вес необработанного стекла, 

происходящего с памятника, составляет 
1714,3 г. [Amrein, 2001, p. 18—20]. Данные 
по мастерской в Аванше в целом сопоста-
вимы с теми, что получены нами для Ко-
марова. Среди отходов производства мас-
терской, обнаруженных во французском 
Боне, вес которых составил около 10 кг, 
половина была представлена кусками 
сырцового стекла размерами от 1 до 10 см 
[Foy, Nenna, 2001, р. 56], т. е. близкими по 
размерам комаровским находкам.

Полуфабрикаты в виде плоских дис-
ков глухого стекла синего, зеленого, 
бирюзового, красно-коричневого и др. 
цветов, аналогичные найденным в Ко-
марове, были встречены при раскопках 
мастерских в Аванше, Аугсте / Кайзе-
раугсте (Аугуста Раурика, Швейцария, 
конец I — III вв.), Лойдерсдорфе (Герма-
ния, IV в.) [Amrein, 2001, p. 20, 102, 122]. 
Аналогии, относящиеся к финалу эпохи 
античности, происходят также с юго-за-
пада Франции, из Аквитании, где были 
распространены постройки, украшавши-
еся мозаиками. Диски диаметром 11—
22 и толщиной 0,5—2,8 см из глухого и 
прозрачного стекла разных цветов, по 
мнению Д. Фуа, могли служить сырьем 
мозаичистам и ювелирам [Foy, 2007].

На поверхности отдельных кусков не-
обработанного стекла мелких размеров 
присутствует тонкий слой беложгущей-
ся глины. Считается, что данный признак 
указывает на использование мастерами 
тиглей для изготовления или разогрева го-
тового стекла [Amrein, 2001, p. 19, 20] 3. По 
существующим на сегодня реконструкци-
ям, печи в провинциально-римских стекло-
обрабатывающих мастерских могли быть 
двух типов: в одних для разогрева стекла 
использовались тигли, во вторых сама печь 
имела специальный резервуар для стекла, 
и необходимость в тиглях отсутствовала. 
Конструкции второго типа известны по 
традиционному производству на Ближнем 
Востоке [Foy, Nenna, 2001, р. 63]. По дан-
ным исследований, тигли получают широ-
кое распространение в Европе, начиная 
с IV в. н. э.; вопрос о возможности их при-
менения (по крайней мере — массового) в 
I—III вв. остается дискуссионным. Если для 
остатков мастерских, начиная с IV в., на-
ходки тиглей многочисленны, то для более 
раннего периода можно назвать лишь ряд 
производственных комплексов, в которых 
они были встречены и где их атрибуция 
или датировка вызывают сомнения. Ис-
следователи предполагают, что появление 
тиглей могло быть связано с изменениями, 
произошедшими в определенный момент 
времени в конструкции печей [Foy, Nenna, 

3 О тигле, обнаружен-
ном на поселении 

Комаров, см. ниже.



OIUM * 2014 * 4 1��

Румянцева О.С. Стекольная мастерская в Комарове: характер и особенности производственного комплекса

2001, р. 64]. Степень сохранности печей, 
находимых при археологических раскоп-
ках, как правило, не позволяет определить 
их тип.

В целом же исследований, посвя-
щенных тиглям стеклоделов, крайне 
мало, и выводы по хронологии данных 
изделий, полученные на ограниченном 
круге материалов из западной части 
Римской империи, не могут быть авто-
матически перенесены на комаровские 
материалы.

Среди отходов производства наибо-
лее выразительным признаком являются 
колпачки — часть заготовки сосуда, при-
легающая к стеклодувной трубке (рис. 4, 
4—6). Их находки являются безусловным 
подтверждением того, что в мастерской 
производились изделия в стеклодувной 
технике. Х. Амрайн выделяет 5 возможных 
вариантов подобных отходов в зависимос-
ти от их местоположения по отношению в 
стеклодувной трубке, при этом наиболее 
однозначно определимы и диагностически 
значимы те из них, которые непосредствен-
но прилегают к инструменту. На торцевой 
стороне колпачков, в месте их прикреп-
ления к трубке, как правило, сохраняются 
следы железной окалины [Amrein, 2001, 
р. 22—24]. На комаровском поселении 
обнаружено 68 колпачков подобного типа 
из неокрашенного стекла (бесцветного, 
светло-зеленого, зелено-голубого, оливко-
вого); 1 находка изумрудно-зеленого про-
зрачного стекла, возможно, также может 
быть отнесена к данной категории отходов. 
Один из колпачков зелено-голубого про-
зрачного стекла наиболее полной сохран-
ности расширяется от места прилегания 
стеклодувной трубки к месту скола, где рас-
полагался выдуваемый сосуд (рис. 4, 4), что 
свидетельствует о производстве в мастерс-
кой сосудов открытых форм [Amrein, 2001, 
р. 23]. В коллекции присутствует и колпачок 
цилиндрической формы (рис. 4, 5), а также 
единичные фрагменты цилиндрических 
стеклянных трубочек, которые также могут 
относиться к отходам данного типа. Ци-
линдрические колпачки могли получаться 
при изготовлении сосудов любых форм 
[Amrein, 2001, р. 35]. Важен внутренний 
диаметр колпачков в месте их прилегания 
к стеклодувной трубке, т.к. он в целом со-
ответствует диаметру самой трубки. Кома-
ровские находки имеют диаметр 8—16 мм, 
единичные экземпляры достигают 20 мм.

Находки колпачков часто встречаются 
при раскопках стеклодувных мастерских, 
однако они редко изучаются подробно. 
В связи с этим сравнительная база, кото-
рая может быть привлечена для анализа 

находок из Комарова, невелика. Данные 
о колпачках и стеклодувных трубках рим-
ского времени были обобщены Х. Ам-
райн [Amrein, 2001]. В мастерской Аванша 
было обнаружено 5358 колпачков разных 
вариантов, имеющих средний диаметр 
11—15 мм (отдельные экземпляры — 8—
22 мм). Здесь встречены только отходы 
цилиндрической формы [Amrein, 2001, 
р. 22—26, 79]. Анализ слоя окалины в мес-
те соприкосновения стекла и стеклодувной 
трубки показал, что сами инструменты 
были изготовлены из железа. Следы же-
лезных трубок зафиксированы также на 
колпачках, происходящих из мастерских 
Сента (Франция, I в.), Лиона (Франция, се-
редина I — II вв.), Экс-ан-Прованс (Фран-
ция, середина II в.), Кемптена (Германия, 
неопубликованные данные). Диаметры 
стеклодувных трубок, которые исполь-
зовали мастера в Сенте и Лионе, судя по 
внутренним диаметрам колпачков, состав-
ляли соответственно 15—26 и 15—25 мм. 
Большая часть колпачков из мастерской в 
Джаламе (Израиль, IV в.) составляет 17 мм, 
наименьший диаметр составляет 11 мм, 
наибольший — 21 мм. [Amrein, 2001, 
р. 79]. Находки самих стеклодувных трубок 
римского времени редки, а их атрибуция 
не всегда однозначна. 13 фрагментов же-
лезных трубок, вероятно, принадлежащие 
инструментам данного типа, происходят из 
Мериды (Испания, IV в.), где они были най-
дены среди отходов стекольной мастерской 
IV в.; их диаметр составляет 15 мм, макси-
мальная длина сохранившегося фрагмен-
та — 43,5 см. Из мастерской в Экс-ан-Про-
ванс (II в.) происходят 8 фрагментов трубок 
диаметром 13 мм, максимальная сохра-
нившаяся длина составляет 90 мм. Желез-
ная трубка длиной 832 мм происходит из 
мастерской IV в. в Сэнт-Менеул (Франция), 
ее диаметр составляет 16—17 мм [Amrein, 
2001, р. 79—80; fig. 82].

Судя по размерам колпачков, комаров-
скими ремесленниками использовались 
относительно небольшие по диаметру 
стеклодувные трубки, что свидетельству-
ет, вероятно, о производстве сосудов ма-
лых размеров. Наиболее близки комаров-
ским находкам по размерам колпачки из 
мастерской в Аванше (I в.), где одним из 
основных видов продукции были бальза-
марии, однако последние существенно 
более многочисленны. Разница в количе-
стве отходов может быть связана с разной 
продолжительностью работы мастерской, 
ее интенсивностью, степенью сохраннос-
ти коллекции и другими причинами.

Обрезки стеклянных нитей (рис. 4, 
7) представлены в коллекции 64 экзем-
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плярами бесцветного, светло-зелено-
го и темно-синего прозрачного стекла 
(неокрашенное стекло — 50 экз., синее 
стекло — 14 экз.) толщиной от 1 до 5 мм. 
Они свидетельствуют об изготовлении в 
мастерской посуды с накладным деко-
ром — в тон сосуду (неокрашенные) или 
контрастного цвета (синие нити).

Бусина крупных размеров, изготов-
ленная из светло-зеленого прозрачного, 
не окрашенного намеренно стекла «нату-
рального» оттенка (рис. 5, 1) может быть 
отнесена к категории производственного 
брака. Подобные бусы иногда именуются 
в литературе пряслицами. Наличие дан-
ной находки подтверждает факт произ-
водства подобных изделий в рассматри-
ваемой мастерской. В коллекции стекла 
из Комарова крупные бусы округлой и 
биконической формы, изготовленные из 
неокрашенного стекла, представлены 5 
экземплярами. Их высота составляет 14—
17 мм, диаметр 26—33 мм (рис. 5, 1—5). 
Время появления подобных изделий на 
территории черняховской культуры оп-
ределяется для округлых бус временем 
не ранее последней трети III в. [Гопкало, 
2008, c. 21, 22; тип II/25—27], для бико-
нических — не ранее второй трети IV в. 
[Гопкало, 2008, c. 31; тип XII/14, 15]. Прав-
да, отходов производства биконических 
бус в коллекции не зафиксировано.

Прочие отходы представлены кап-
лями стекла, обрезками, возможно, 

пробами, спекшимися или оплавленны-
ми кусками и т. п. В большинстве своем 
они универсальны для производства в 
целом и не дают информации о его ха-
рактере и видах продукции. Формы де-
формированных сосудов, которые могут 
относиться к производственному браку, 
здесь не рассматриваются. Им будет 
посвящена отдельная публикация.

Тигель, найденный на поселении Ко-
маров (рис. 6, 1), связывается исследо-
вателями со стеклоделательным произ-
водством [Смішко, 1964; Щапова, 1983; 
Вакуленко, 2000]. Формально можно 
упомянуть аналогии, наиболее близкие 
ему по общей форме и размерам. Они 
происходят из позднеантичной мастер-
ской в Жемано на юге Франции (высо-
та тигля из Комарова 7,5, диаметр дна 
11,5, венчика — 14,5—15,3 см [Смішко, 
1957, c. 34; 1964, табл. I, 2]; высота на-
ходок из Жемано составляет 8 см, диа-
метр края — 13,8 см [Foy, Nenna, 2001, 
р. 66, fig. 30]. Однако в целом находка 
из Комарова существенно отличается от 
большинства тиглей для стекла, извест-
ных для эпохи поздней античности. Одно 
из основных отличий — большая (до 
2,5—3,8 см) толщина стенок находки из 
Комарова; М.Ю. Смишко характеризует 
его как «неровно формованный» [1957, 
c. 34]. В большинстве мастерских римско-
го времени (в т. ч. и в Жемано) в качестве 
тиглей для стекла использовались кера-
мические сосуды, изготовленные на гон-
чарном круге [Foy, Nenna, 2001, р. 64, 65]. 
Исследования, проведенные на материа-
лах IV и начала VII в., происходящих с тер-
ритории современной Франции, показа-
ли, что тигли для стекла этого времени 
не являлись специализированным типом 
посуды; морфологически они идентичны 
бытовой керамике привычных форм. Это 
сосуды c относительно тонкими стенка-
ми, изготовленные из огнеупорной гли-
ны. Исследователи предполагают, что в 

рис. 5. Некоторые 
стеклянные изделия, 
найденные на посе-
лении Комаров: 1а, 

б — фрагмент бусины 
со следами произ-

водственного брака; 
2—5 — фрагменты бус; 

6 — оконное стекло
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качестве тиглей могла вторично исполь-
зоваться кухонная посуда, т.к. даже в 
пределах одного памятника они демонс-
трируют большое разнообразие форм. 
Специальные тигли, форма и техноло-
гия изготовления которых радикально 
меняются по сравнению с огнеупорами 
эпохи поздней античности, появляются 
лишь начиная с X—XI вв. [Nin, Picon, 2003, 
р. 467, 468; Foy, Nenna, 2001, р. 64, 65].

Кроме того, ряд примеров показыва-
ет, что атрибутировать тигли для стеклоде-
лательного производства без проведения 
специальных анализов практически не-
возможно. Анализ сосудов из мастерской 
в Аванше, которые могли использоваться 
в качестве тиглей (они были выполнены 
на гончарном круге, дополнительно обма-
заны слоем глины изнутри и/или снаружи, 
побывали в огне, на некоторых есть капли 

рис. 6. Инструментарий 
ремесленников из Кома-
рова и его возможные 
параллели среди инс-
трументов стеклоделов: 
1 — керамический ти-
гель с поселения Кома-
ров; 2 — железный ковш 
с поселения Комаров; 
3 — керамические тигли 
из Жемано (Франция), 
эпоха поздней античнос-
ти; 4 — современная 
мастерская в Северной 
Индии (мастер с ковшом 
для литья стекла) (1, 
2 — по: [Смішко, 1964]; 
3 — по: [Foy, Nenna, 
2001]; 4 — по: [Kock, 
Sode, 1994])
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стекла снаружи или изнутри) показал, что 
керамика, из которой они были изготовле-
ны, не является огнеупорной. Это отличает 
их от ранее изученных тиглей для стекла 
римского времени и эпохи Средневеко-
вья. Кроме того, в мастерской Аванша не 
было встречено ни одного куска сырцово-
го стекла со следами обожженной глины. 
Х. Амрайн предположила, что исследован-
ные сосуды могли использоваться для из-
готовления красителей или для операций, 
выполняемых со стеклом, разогретым до 
температуры менее 1000 °С (изготовление 
ручек сосудов из стеклобоя и т. п.) [Amrein, 
2001, p. 82, 83]. По внешним же призна-
кам тигли стеклодела, керамиста, работа-
ющего с глазурями, и металлурга обычно 
имеют похожий вид (для всех из них, в 
частности, характерна витрификация по-
верхности), поэтому по внешнему виду 
их легко спутать между собой [Foy, 2000]. 
Как известно, на Комаровском поселении 
существовал, помимо стеклообрабатыва-
ющего, и ряд других видов производств, в 
частности — обработка цветного металла 
[Петраускас и др., 2012]. Нельзя исклю-
чать, что обнаруженный на поселении ти-
гель может быть связан с одним из них.

В публикациях, посвященных кома-
ровской мастерской, среди свидетельств 
стеклоделательного производства рассмат-
ривается также железный ковш (рис. 6, 2). 
Исследователи высказывали предположе-
ние о том, что данный инструмент исполь-
зовался для литья оконного стекла, обна-
руженного на памятнике. Ознакомиться 
с ковшом удалось лишь по материалам 
отчета и публикации М.Ю. Смишко [1957, 
c. 33, 34]. Ковш имел полукруглую форму, 
плоское дно и слегка наклоненные наружу 
стенки. Высота стенок — 3,6 см, размеры 
дна — 9,2 × 9,5 см, размер по краю вен-
чика — 11,1 × 12,5 см. У края сохранился 
обломок плоской ручки толщиной 0,2 см. 
М.Ю. Смишко отмечает в отчете, что из-за 
фрагментарности находки не удалось пол-
ностью восстановить его первоначальную 
форму. В связи с этим остается неясным, яв-
ляется ли общая длина ручки (около 40 см), 
не упоминаемой в описании, но присутс-
твующей на рисунке, истинной или реконс-
труируемой. Аналогии данному изделию 
среди инструментария античных стекло-
делов найти не удалось. Однако изобра-
жение подобного инструмента, использу-
емого в традиционном стеклоделательном 
производстве, зафиксировано на фото в 
современной индийской мастерской, ра-
ботающей по традиционным технологиям 
(рис. 6, 4); [Kock, Sode, 1995, р. 12]. Изобра-
женный на рисунке ковш имеет большие 

размеры, чем найденный в Комарове, од-
нако его принципиальное отличие, как мне 
представляется, состоит не в этом. Обраща-
ет на себя внимание мощная, утолщенная 
у места крепления чаши ковша ручка — де-
таль, представляющаяся функциональной, 
учитывая конструкцию ковша (большую 
длину ручки, которую мастер смог бы де-
ржать в руках, когда в ковше находилось 
расплавленное стекло) в сочетании с высо-
кой температурой стекла, которая должна 
была составлять не менее 850 °С [Stern, 
Schlick-Nolte, 1994]. Ручка индийского инс-
трумента также намного длиннее реконс-
труируемой ручки из Комарова. Нельзя ис-
ключить, что упомянутый инструмент мог 
иметь иное назначение.

Важнейшую информацию о про-
изводственном комплексе дает хими-
ческий состав стекла. Рентгено-флуо-
ресцентный анализ 142 образцов был 
проведен в НТК «Институт монокристал-
лов» (г. Харьков, аналитик — канд. хим. 
наук К.Н. Беликов). В их числе — куски 
необработанного стекла, безусловно 
связанные с деятельностью стекольной 
мастерской в Комарове, и различные ка-
тегории готовых изделий (выдувные со-
суды, прессованные толстостенные куб-
ки со шлифованным декором, оконное 
стекло, фрагменты литых сосудов).

В настоящее время итоги анализа хи-
мического состава стекла из Комарова 
готовятся к публикации. Кратко останов-
люсь на наиболее важных результатах. 
Все исследованное стекло (за исключе-
нием одного образца) сварено на основе 
природной соды. Сырцовое стекло (все 
оно — содовое), происходящее с данного 
поселения, изготовлено на основе разного 
песка, происходящего не менее чем из че-
тырех источников. Это означает, что стек-
лоделами использован не локальный ма-
териал (так как в этом случае состав стекла 
был бы более однородным), а привозные 
полуфабрикаты из стекловаренных цент-
ров, работавших, вероятно, на сырье раз-
ных географических регионов. Кроме того, 
в стекле из Комарова, в т. ч. сырцовом, за-
фиксировано два разных типа обесцвечи-
вателя — марганец и сурьма, что является 
дополнительным подтверждением выво-
да о его разном происхождении.

Каждая из четырех серий стекла, выде-
ленных на основе химического состава, со-
держит одновременно образцы сырцово-
го стекла, фрагментов выдувных сосудов, а 
также толстостенных прессованных кубков 
со шлифованным декором, типичных для 
черняховской и ряда других варварских 
культур Северной, Центральной и Восточ-
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ной Европы. Это позволяет заключить, что 
стекло, использованное в качестве сырья 
для их изготовления, происходит одновре-
менно из нескольких стекловаренных цен-
тров, и набор этих центров одинаков для 
обеих категорий изделий. Более того, стек-
ло всех упомянутых серий обрабатывалось 
комаровскими мастерами, т. к. в каждой из 
них присутствуют куски сырца, безуслов-
но связанного с местным производством. 
Данное обстоятельство не может рассмат-
риваться как однозначное подтверждение 
того, что кубки со шлифованным декором 
производились в комаровской мастерской. 
Практика торговли необработанным стек-
лом была широко распространена в поз-
днеримское время, и стекло одних и тех 
же серий могло иметь широкое хождение 
в форме полуфабрикатов [Freestone, 2001, 
и многие другие]. Однако очень вероят-
но, что упомянутые кубки производились 
здесь или в регионе, откуда происходили 
работавшие в Комарове стеклоделы. В 
пользу данной гипотезы говорит ряд осо-
бенностей состава стекла из Комарова, 
отличающих его от серий, массово рас-
пространенных в Средиземноморье, в т. ч. 
на западе Римской империи, в первой по-
ловине — середине I тыс. н. э. Отсутствие 
следов производства их в Комарове может 
объясняться как отсутствием здесь и само-
го производства, так и тем, что оно не име-
ет столь однозначных выразительных при-
знаков, как стеклодувное, и менее уловимо 
при археологических раскопках.

Одной из отличительных особеннос-
тей состава стекла из Комарова, в т. ч. сыр-
цового, являются признаки использова-
ния в производстве стеклобоя. Наиболее 
показательным свидетельством является 
присутствие в неокрашенном (бесцветном 
или с легким «натуральным» оттенком) 
стекле не характерных для него примесей 
кобальта, меди, цинка, никеля и олова, 
которые фиксируются обычно в намерен-
но окрашенном материале. Скорее всего, 
они попадали в стекломассу в результате 
вторичного использования стекла, вмес-
те с осколками декорированных сосудов 
[Freestone, 2001, р. 111—115]. Практика 
применения стеклобоя была выгодна как 
с экономической, так и с технической точ-
ки зрения, ускоряя плавление кремнезе-
ма при варке или размягчение стекла при 
разогреве. Возможная доля боя в стекло-
массе в исследуемое время остается неиз-
вестной. Следы вторичного применения 
стекла фиксируются результатами ана-
лизов, в числе прочего, и в стекле-сырце, 
что позволило Д. Фуа предположить, что 
данная практика применялась не только 

во вторичных, но и в первичных, стекло-
варенных мастерских [Foy, 2003, р. 273]. 
Согласно другой точке зрения, бой добав-
лялся в стекломассу, скорее, уже во вто-
ричной мастерской [Freestone et al., 2003, 
р. 22]. Технически это возможно на обеих 
стадиях производства.

Археологические свидетельства при-
менения в производстве стеклянного 
боя обычно трудноуловимы. Однако в 
Комарове эта практика, вероятно, нахо-
дит и археологическое подтверждение. 
М.Ю. Смишко выделил на поселении 
участки с повышенной концентрацией ма-
териалов, связанных со стеклоделатель-
ным производством, содержавшие од-
новременно следы производства («куски 
стекломассы», обрезки стеклянных нитей, 
капли стекла и др.) и многочисленные об-
ломки стеклянных сосудов. В наиболее 
крупных скоплениях (в районе построек 1, 
4 и полуземлянки (1957 г.), а также в райо-
не печи (1965 г.)) последние зафиксирова-
ны в количестве от 195 до 500 обломков 
[Смішко, 1957, c. 8, 20, 49; 1965, c. 14]. Они 
не являлись производственным браком; 
маловероятно также, что подобным об-
разом залегали остатки посуды, бывшей 
в ходу у населения Комарова. Скорее все-
го, они представляют собой намеренно 
собранный стеклобой, предназначенный 
для производства. Его могли привозить 
на комаровское поселение вместе с полу-
фабрикатами стекла: маловероятно, что 
он происходил в таком количестве только 
с черняховских поселений. При этом оста-
ется непонятным характер данных скоп-
лений. Если это места сосредоточения 
отходов производства, то необъяснимо, 
почему такое количество материала, под-
лежащего вторичной переработке, оста-
лось неиспользованным. Если это склады 
стекла, предназначенного для вторичного 
производства, то неясны причины, по ко-
торым оно оказалось невостребованным.

Находки больших скоплений битого 
стекла нередко интерпретируются иссле-
дователями как результат его намеренного 
сбора для нужд стеклоделия — местного 
или на продажу. Именно такое объяснение 
получила находка 7 кг стеклобоя, проис-
ходящего из подвалов дома 30 античной 
Горгиппии, погибшего в пожаре около 
240 г. н. э., в которых были также обнару-
жены другие возможные свидетельства 
местного стеклоделия [Алексеева, Соро-
кина, 2007, c. 23—37]. Близкие по объему 
комаровским скопления стекла (более 
350 осколков), а также мозаичной смальты 
(около 600 тессер), рассортированной по 
цветам, были обнаружены на вилле Мило 
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(Гард, Лангедок, Франция) в контексте кон-
ца IV — начала V в.; находка также была 
интерпретирована исследователями как 
склад стеклобоя, предназначенного для 
производства [Foy, 2003, р. 272; Foy, Michel, 
2003]. С практикой сбора и применения 
стеклобоя могут быть связаны и другие 
находки. Раскопанная в Помпеях корзина, 
наполненная битым стеклом, вероятно, го-
ворит о том, что уже в I в. н. э. в городе су-
ществовала практика его сбора [Foy, 2003, 
р. 272]. По данным археологии известны 
и свидетельства торговли стеклобоем на 
дальние расстояния: на затонувшем во 
II в. н. э. в Адриатическом море (в Градо) 
корабле была обнаружена бочка с битым 
стеклом, бывшая, правда, лишь неболь-
шим добавлением к основному грузу [Foy, 
2003, р. 272]. На борту торгового корабля, 
погибшего в XI в. у западного побережья 
Малой Азии, находились 3 т осколков стек-
лянных сосудов и бус из недоваренного 
стекла [Алексеева, Сорокина, 2007, c. 38, 
литература там же]. Практика вторичного 
использования стекла в производстве отра-
зилась и в письменных источниках, поздне-
античных и средневековых (см.: [Foy, 2003; 
Whitehouse, 1999]).

Вероятность использования стеклобоя 
ставит новые вопросы при определении 
происхождения стеклянных изделий, най-
денных на территории поселения. Некото-
рые из них были произведены на месте (и 
впоследствии, возможно, могли вторично 
использоваться в мастерской), часть — воз-
можно, привезена в виде стеклобоя, как 
сырье для производства; некоторые могли 
поступить сюда и в качестве готовых изде-
лий, предметов импорта в традиционном 
понимании данного понятия.

Весьма вероятно, что фрагменты окон-
ного стекла, обнаруженные на поселении, 
не были изготовлены на месте, а попали 
сюда в качестве стеклобоя. Половина из 
них (4 из 9 находок) происходит из круп-
ных скоплений битого стекла и отходов 
производства (см. выше). Находки окон-
ного стекла во вторичных мастерских за-
падной части Римской империи — в т. ч. 
и тех, основной специализацией которых 
было изготовление посуды в стеклодувной 
технике — встречаются нередко. Однако 
практически невозможно определить, яв-
ляются ли они продукцией мастерской или 
сырьем, предназначенным для вторично-
го использования [Foy, 2000]. Выделение 
мастерских римского времени, в которых 
отливалось оконное стекло, представля-
ет сложности: предположение о наличии 
подобной специализации высказывалось 
для многих из них, однако более или ме-

нее достоверно оно атрибутировано лишь 
в двух — в Боне (Франция) и в Сентинуме 
(Италия); в последнем случае оно сочета-
лось с производством посуды в стеклодув-
ной технике [Fontaine, Foy, 2005, р. 24]. Ха-
рактерные для данного вида производства 
отходы в виде фрагментов литых стекол, 
черепицы c обильными потеками и спек-
шихся кусков стекла больших размеров 
[Foy, Nenna, 2001, р. 41, 56; Fontaine, Foy, 
2005, р. 24] в Комарове, судя по всему, не 
зафиксированы. Кроме того, находки окон-
ного стекла крайне малочисленны на дан-
ном памятнике. Приведенные аргументы 
не исключают возможность производства 
оконного стекла в Комарове, но заставляют 
относиться к гипотезе о его существовании 
[Щапова, 1983, c. 150] с осторожностью.

Среди оконного стекла встречена 
одна находка, принадлежность кото-
рой к импортному стекольному бою 
представляется наиболее вероятной. 
Это круглое стекло светло-зеленого 
прозрачного стекла диаметром 11 см и 
толщиной 0,3—0,4 см (рис. 5, 6). В эпоху 
поздней античности и раннего Средне-
вековья они редко встречаются на за-
паде Римской империи, однако весьма 
широко распространены в Восточном 
Средиземноморье [Fontane, Foy, 2005, 
р. 20; Foy, 2005, р. 111—113]. Круглые 
оконные стекла известны по данным ар-
хеологии с IV в. н. э. Если данная находка 
действительно тем или иным образом 
связана с местным производством, то ее 
возможная нижняя дата крайне важна 
для хронологии мастерской.

Рассмотренные материалы позволя-
ют заключить, что мастерская в Комаро-
ве является вторичной, стеклообраба-
тывающей, работавшей на привозных 
полуфабрикатах и активно использо-
вавшей также в качестве сырья стекло-
бой. Это типичный для позднеримского 
времени производственный комплекс, 
имеющий широкий круг аналогий в Вос-
точном Средиземноморье и на евро-
пейской территории Римской империи. 
Обрабатывавшееся в Комарове стекло 
происходит из разных стекловаренных 
центров. Скорее всего, оно поступало на 
Днестр не напрямую, а опосредованно 
через регион, откуда происходили рабо-
тавшие здесь ремесленники. Импорт по-
луфабрикатов стекла в римское время и 
начало эпохи Средневековья, вероятно, 
был с экономической точки зрения вы-
годнее, чем организация стекловарения 
на месте, предполагающая, в первую 
очередь, эмпирический поиск источни-
ков пригодного сырья, а также импорт 
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природной соды и расположение в не-
посредственной близости от производс-
тва колоссальных источников топлива. 
Даже в провинциально-римские мас-
терские значительная, если не большая 
часть стекла поступала, вероятно, в виде 
полуфабрикатов из Восточного Среди-
земноморья. Поэтому представляется 
логичным, что и в мастерской в Комаро-
ве, удаленной от мест сосредоточения 
подобных ей производственных цент-
ров, не варили стекло, используя мест-
ный песок и привозные природную соду 
и обесцвечиватели, а лишь производили 
стеклянные изделия из привозного стек-
ла-сырца с добавлением стеклобоя.

Итоги проведенного исследования 
подтверждают вывод Ю.Л. Щаповой о 
том, что работавшие в Комарове ремес-
ленники занимались изготовлением по-
суды в технике выдувания, а в качестве 
сопутствующего здесь существовало, 
очевидно, производство мелких изде-
лий [1983, c. 144—152]. Обнаруженные 
на памятнике отходы (колпачки) гово-
рят о том, что среди продукции мастер-
ской были небольшие сосуды открытых 
форм, а находки нитей — что к ней от-
носятся также сосуды с накладным де-
кором бесцветного и синего стекла. Это 
подтверждается массовыми находками 
на памятнике фрагментов кубков и чаш, 
в т. ч. декорированных. Свидетельством 
производства, практически не находя-
щим отражение среди находок на па-
мятнике, являются рифленые формы. 
Лишь два фрагмента сосудов имеют 
декор, который мог быть получен с их 
помощью. Дискуссионен вопрос о воз-
можности производства здесь оконного 
стекла. Среди мелких изделий к местно-
му производству можно отнести бусы (с 
наибольшей достоверностью — круп-
ные из неокрашенного стекла, так наз. 
пряслица) и игральные жетоны. Судя по 
рассмотренным свидетельствам произ-
водства, нет веских оснований ограни-
чивать период существования комаров-
ской мастерской коротким временным 
промежутком, не превышающим 10 лет, 
относя его к третьей четверти III в. н. э. 
Однако хронология мастерской на ос-
нове всего комплекса происходящих с 
памятника материалов, включая морфо-
логию сосудов и анализ стратиграфии — 
тема для отдельной публикации.

Одной из наиболее дискуссионных 
проблем изучения черняховской культу-
ры по-прежнему остается определение 
возможных центров производства прес-
сованных стеклянных кубков со шли-

фованным декором, характерных для 
материальной культуры населения Бар-
барикума, в т. ч. носителей черняховской 
культуры, и в этом контексте — возмож-
ность их изготовления в комаровской 
мастерской. Ю.Л. Щапова, опираясь на 
характер производственных отходов, 
разницу в хронологии выдувных сосудов, 
обнаруженных на памятнике, и толстос-
тенных шлифованных кубков, а также 
полученный ею вывод о том, что мастер-
ская функционировала короткий период 
времени (не более 10 лет), заключила, 
что прессованные кубки не являлись 
ее продукцией [Щапова, 1983]. Итоги 
проведенного исследования показыва-
ют, однако, что полностью исключить 
возможность их местного производства 
на сегодня не представляется возмож-
ным. Наиболее вероятно, что кубки со 
шлифованным декором производились 
недалеко от границы империи, в зоне 
наиболее интенсивных контактов насе-
ления римских провинций и варварских 
племен — на территории провинций 
или за лимесом, в ремесленных факто-
риях, подобных комаровской.

Обработка материалов из мастерс-
кой в Комарове продолжается. Дальней-
шее их изучение позволит, возможно, 
уточнить полученные выводы и дать от-
веты на поставленные вопросы.

литература
Алексеева е.М., сорокина Н.П. Коллекция стекла 
античной Горгиппии (I—III вв.). —М., 2007.
Вакуленко Л.В. Об организации римского стек-
лоделия за границами Империи // Евразийская 
степь и лесостепь в эпоху раннего Средневеко-
вья. — Воронеж, 2000. — С. 14—23.
Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской куль-
туры. — К., 2008.
Петраускас О.В., Милян т.р., Осаульчук О.М. 
Дослідження унікальної археологічної пам’ятки 
в Комарові у 2012 р. — 2012. — [Электрон. ре-
сурс. — Режим доступа: http://komariv.in.ua/
doslidjennya2012.html].
румянцева О.с. Стеклоделательное производство 
в римское время и эпоху раннего средневеко-
вья: источники, факты, гипотезы // РА. — 2011. — 
№ 3. — С. 99—110.
румянцева О.с., Войнаровский В.Н. Стеклянные же-
тоны из Комарова: предмет римского импорта или 
«импорт идеи»? // КСИА. — 2014. — В печати.
смішко М.ю. Звіт про розкопки поселення першої 
половини І тисячоліття н. е. біля с. Комарів Кель-
менецького р-ну, Чернівецької обл. в 1956 р. // НА 
ІА НАН України. —1957/37
смішко М.ю. Звіт про розкопки поселення першої 
половини І тисячоліття н. е. біля с. Комарів Кель-
менецького р-ну, Чернівецької обл. в 1957 р. // НА 
ІА НАН України. — 1957/37
смішко М.ю. Поселення III—IV ст. н. е. із слідами 
скляного виробництва біля с. Комарів Чернівець-
кої області // МДАПВ. — 1964. — Вип. 5. — С. 67—80.



1�� OIUM * 2014 * 4

Румянцева О.С. Стекольная мастерская в Комарове: характер и особенности производственного комплекса

смішко М.ю. Звіт про дослідження поселення 3—
4 ст. із слідами скляного виробництва біля с. Ко-
марове Чернівецької обл. в 1965 р. // НА ІА НАН 
України. — 1965/68
Щапова ю.Л. Мастерская по производству стекла 
у с. Комарово (III-IV вв.) // CA. — 1978. — № 3. — 
С. 230—242.
Щапова ю.Л. Очерки истории древнего стеклоде-
лия (по материалам долины Нила, Ближнего Вос-
тока и Европы. — М., 1983.
Amrein H. L’atelier de verriers d’Avenches: l’artisanat 
du verre au milieu du Ier siècle apres J.-C. — Lausanne, 
2001 (Cahiers d’archéologie romande. — 87, Av. 11).
Benea D. Die Römischen Perlenwerkstätten aus Tibis-
kum. — Timişoara, 2004.
Brill R.H. A great glass slab from ancient Galilee // Ar-
chaeology. — 1967. — V. 20, № 2. — P. 88—95.
Folsach von H., Whitehouse D. Three Islamic Molds // 
Journal of Glass Studies. — 1993. — 35. — P. 149—153.
Fontaine S.D., Foy D. La modernité, le confort et les 
procédés de fabrication des vitrages antiques // De 
transparentes spéculations: vitres de l’Antiquité et 
du haut Moyen Age (Occident — Orient). — Bavay, 
2005. — P. 15—24.
Foy D. Les indices d’une production du verre: 
repérages et interprétations. Etude méthodologique. 
L’exemple provençal // El vidrio en al-Andalus. — Ma-
drid, 2000. — P. 13—42.
Foy D. Recyclages et réemplois dans l’artisanat du 
verre. Quelques exemples antiques et médiévaux // 
La ville et ses déchets dans le monde romain. Rebuts 
et recyclages: Actes du colloque (19—21 sept. 2002, 
Poitiers). — Montagnac, 2003. — P. 271—276.
Foy D. De l’autre côté de la Méditerranée: le verre à 
vitre à la fin de l’Antiquité et au début de la période 
islamique // De transparentes spéculations: vitres de 
l’Antiquité et du haut Moyen Age (Occident — Ori-
ent). — Bavay, 2005. — P. 109—117.
Foy D. Produits semi-finis colorés pour mosaïstes, 
orfèvres et verriers. Antiquité tardive et Moyen Age. 
Premiers résultats d’une enquête en cours // Bulle-
tin de l’Association Française pour l’Archéologie du 
Verre. 2007: XXIe rencontres de l’AFAV (2006, Saint-
Germain en Laye et Saint-Denis). — Trappes, 2007. — 
P. 43—52.
Foy D., Jézégou M.-P. Commerce et technologie du 
verre antique, le témoignage de l’épave Ouest Em-
biez I // Actes du 121e Congr. nation. des sociétés his-
tor. et scient. (1996, Nice). — Paris, 1998. — P. 121—
134.
Foy D., Michel D. Utilisation et récupération du verre 
dans la villa de Milhaud (Gard) à la fin de l’Antiquité 
(vaisselle gravée et verre architectural) // Revue 
archéologique de Narbonnaise. — 2003. — Vol. 36, 
№ 1 — P. 319—334.
Foy D, Nenna M.-D. Tout feu, tout sable. Mille ans de 
verre antique dans le Midi de la France. — Aix-en-
Provence, 2001.
Freeestone J.C. Primary glass sources in the mid first 
millenium A.D. // Annales du 15e Congr. De L’Associat. 
Internat. pour l’Histoire Du Verre. — New-York; Cor-
ning, 2001. — P. 111—115.
Freestone I.C., Leslie K.A., Thirlwall M., Gorin-Rosen Y. 
Strontium isotopes in the investigation of early glass 
production: Byzantine and early Islamic glass from 
the Near East // Archaeometry. — 2003. — 45. — 
P. 19—32.
Henderson J. The science and archaeology of mate-
rials. An investigation of inorganic materials. — Lon-
don; New-York, 2001.
Gorin-Rosen J. Hadera, Bet Eli’ezer // Excavations and 
surveys in Izrael. — 1995. — V. 13. — P. 42—43.
Kock J., Sode T. Glass, glass beads and glassmakers in 
Northern India. — Vanlose, 1994.

Sode T. Contemporary Anatolian glass beads. An 
ethno-technological study // Perlen. Archäologie, 
Techniken, Analysen: Akten internat. Perlensympos. 
Mannheim 1994. Koll. Vor- u. Frühgesch.  — Bonn, 
1997. — 1. — P. 321—324.
Stern E.M., Schlick-Nolte B. Frühes Glas der alten 
Welt. 1600 v. Chr. — 50 n. Chr. (Sammlumg Ernesto 
Wolf). — Stuttgart, 1994.
Whitehouse D. Glass in the Epigrams of Martial // 
Journal of Glass Studies. — 1999. — XIV. — P. 73—
82.

o.s. rumyantseva

late roMan worKshop at 
KoMarov, Middle dniester: 

review of GlassworKinG 
evidence

In the 1950—60s a glass workshop at the 
Komarov settlement (Ukraine), the only one 
known beyond the Roman limes in Europe, was 
excavated by M.Yu. Smishko’s expedition. Some 
of its materials were then published, but by now 
there is no any complete publication of the glass 
and glass production evidence from this site. In 
this article some of them are reviewed or exam-
ined for the first time (a furnace, molds for ribbed 
glass vessels, moils and other wastes). A crucible 
and a ladle, considered in previous publications as 
associated with glass production, could also be re-
lated to another craft. The first one is not typical 
for glass crucibles of the Roman time, which are 
represented in Western Europe mostly by wheel-
made refractory pots of common forms repeating 
those of cooking vessels. The only one parallel 
found for the glass custing ladle originates from 
a modern Indian traditionally workshop. Its han-
dle is longer and more solid than the handle of 
the Komarov find, which can be decisive for wor-
king with melted glass. Chemical composition of 
142 samples of glass was also studied.

The Komarov production complex is a glass-
working workshop typical for the Roman Europe 
of the first half of the Ist millennium AD. Imported 
chunks of natron glass originated from different 
glassmaking centers as well as glass cullet were 
used here. Its principal production was blown ves-
sels of small size, beakers and bowls, and besides 
them, beads and probably glass counters for ta-
ble games. Possibly that window glass found at 
the settlement could be imported as glass cullet 
here.Chemical composition of glass chunks, blown 
vessels and thick-walled beakers with cut decora-
tion typical for the Chernyakhov culture is similar: 
every of four groups of glass from Komarov identi-
fied according to its composition include all these 
categories of finds. It doesn’t prove that facet 
cut beakers were produced here: glass in form of 
chunks was an object of the long distance trade. 
But some particularities differ the composition 
of the Komarov glass from that of series known 
in Roman Europe and Eastern Mediterranean in 
the Ist millennium. Possibly, that cut beakers were 
produced at the same region, not far from the 
limes, in provincial roman workshops or at trading 
posts like Komarov in Barbaricum.

K e y w o r d s: Chernyakhov culture, Late Ro-
man time, glassworking workshop.
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в.с. тиліщак
К и ї в

моГильник черняхіВської культури токи:  
хронолоГія та особлиВості  

керамічноГо комплексу

стаття присвячена матеріалам мо-
гильника черняхівської культури в с. токи Під-
волочиського району тернопільської області. 
Аналізується поховальний обряд, хронологія 
та керамічний комплекс пам’ятки. Відзна-
чається наявність ліпної кераміки північно-за-
хідних та місцевих, східноєвропейських, тра- 
дицій.

к л ю ч о в і  с л о в а: токи, могильник, чер-
няхівська культура, ліпна кераміка

Серед пам’яток черняхівської куль-
тури, що привертають особливу увагу 
дослідників, але матеріали яких досі 
не введені в науковий обіг у повному 
обсязі, є і могильник у с. Токи Підволо-
чиського р-ну Тернопільської обл., що 
досліджувався тернопільським археоло-
гом І.П. Ґеретою (1938—2002).

Пам’ятка відкрита випадково у 
1973 р. під час земляних робіт на тери-
торії тваринницької ферми місцевого 
колгоспу, якими було зруйновано похо-
вання із гончарними мисками. І.П. Ґе-
рета розпочав розкопки могильника 
у 1978 р. За чотири польових сезони 
(1978, 1980, 1981, 1983 рр.) він дослідив 
116 м2 і розкопав 10 об’єктів: 9 поховань 
(одне з яких парне) і одне захоронен-
ня посудин — «кенотаф» [Ґерета, 1978; 
1980; 1981; 1983]. Матеріали з розкопок 
могильника зберігаються у Тернопіль-
ському обласному краєзнавчому музеї. 
І.П. Ґерета частково опублікував окремі 
комплекси [Ґерета, 1989, с. 292—293; 
рис. 7; 1995, c. 144—146; рис. 2]. Інша 
частина матеріалів могильника зали-
шається не введеною у науковий обіг. 
Завданнями цієї статті є уточнення ха-
рактерних рис поховальних обрядів, 
керамічного комплексу та хронології 
пам’ятки.

поховальний оБряд
Усі розкопані поховання могильни-

ка — трупопокладення. Могильні ями 
зафіксовані лише у двох з них (похован-
ня 5 і 7). За формою ями наближаються 
до витягнутого овала та є порівняно ши-
рокими (рис. 2, 1, 4, 1). На рівні фіксації 
співвідношення ширини ям до їхніх дов-
жин становить біля 0,52.

Визначення глибин захоронень мо-
гильника ускладнене шаром перевідкла-
деного ґрунту та сміття, що сформувався 
у процесі будівництва ферми. Товщина 
цього шару становить від 0,4 до 0,9 м у 
різних місцях. Тож реконструйовані (без 
врахування будівельного шару) глиби-
ни поховань становлять від 0,7 до 1,4 м. 
Причому п’ять поховань здійснено на 
глибинах 0,9—1 м. Варто відзначити, що 
найглибші ями належали дитячим похо-
ванням (поховання 1, 7).

Серед десяти розкопаних кістяків по-
ловина належали дітям (за визначенням 
І.П. Ґерети: чотири поховання — дитячі 
та одне — підлітка).

Усі поховання поруйновані. Щоправ-
да, кістяк підлітка у похованні 10 має 
локальні порушення, які, можливо, 
пов’язані із природніми чинниками. По-
ховання 2, 3 поруйновані сучасними ро-
ботами. Інші порушені у давнину.

За рівнем порушень поховання роз-
діляються на повністю порушені (похо-
вання 1, 6, 7 — усі дитячі) та зонально 
порушені у верхній (вище ніг) частині 
кістяка (поховання 4, 5, 9).

Розкопані поховання могильника 
орієнтовані меридіально. За розміщен-
ням кістяка чи його залишків північна або 
північно-східна орієнтація зафіксована 
у похованнях 3, 4, 5, 6, 9, 10 (1, 8; 2, 1; 3, 
1; 4, 1; 5, 1, 3). Винятком є поховання 1, 
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у якому І.П. Ґерета припустив південну 
орієнтацію кістяка [Ґерета, 1978, c. 3]. У 
цьому, він, мабуть, опирався на знахідки 
кісток ніг північніше кісток верхньої части-
ни кістяка, зокрема, частково непоруше-
ної кисті руки. Але оскільки це поховання 
повністю поруйноване, і кістки могли бути 
переміщеними, то, все-таки, існує сумнів 
щодо достовірності визначення південної 
орієнтації даного кістяка (рис. 1, 1).

Кістяки у могилах (у тих випадках, де 
можна простежити їхнє положення) лежа-
ли випростано на спині. В окремих похо-
ваннях зафіксовано положення рук, які мог-

ли бути випрямлені (поховання 10) (рис. 5, 
3), або дещо зігнуті у ліктях (поховання 4, 5), 
так щоб їхні кисті лежали на тазі (рис. 2, 1).

За складом поховального інвентарю 
поховання могильника розділяються на 
безінвентарні (поховання 4) та похован-
ня із приношеннями (поховання 1, 2 (?), 
3, 5—7, 10). У цих похованнях також ра-
зом з керамікою-приношеннями присут-
ні речі особистого убору: фібули, пряжка 
(?), гребені (?) та прикраси.

Найбільш чисельні набори керамічних 
посудин зафіксовані в дитячих похован-
нях 1 (4 посудини), 5 і 7 (по 5 посудин).

рис. 1. Поховання 1 (1—7), 3 (8—10): 
2, 7 — бронза; 3—6, 10 — кераміка; 

9 — бурштин
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Особливим є поховання 9. Це парне 
поховання, у якому збереглись непору-
шеними кістки ніг покійників (рис. 5, 1). 
Біля стегна західного кістяка виявлені кіст-
ки тварин, якими фактично обмежується 
приношення та інвентар у могилі [Ґерета, 
1983, c. 1—2]. Дрібні кістки тварин зафік-
совані і у похованні 1 [Ґерета, 1978, c. 3].

Парні і групові поховання на могиль-
никах черняхівської культури є рідкісним 
явищем [Сымонович, Кравченко, 1983, 
c. 19]. Вони відомі, зокрема, у Дерев’яній 
(поховання 4) [Кравченко и др., 2007, 
c. 332, рис. 8, 5], Черняхові (поховання 40—
42) [Сымонович, Кравченко, 1983, c. 19; 

табл. 10, 22], Данченах (поховання 18) [Ра-
фалович, 1986, c. 32], Будештах (похован-
ня 98) [Рикман, 1967, c. 59; рис. 12, 6]. По 
чотири парних поховання виявлені на мо-
гильниках Бревічень та Міхелешень [Вор-
ник, Чобану, 2010, c. 69; Şovan 2005, р. 20; 
50; 128; 195].

Крім поховань, у Токах виявлено і 
одне захоронення посудин, яке І.П. Ґере-
та назвав «умовним похованням, кенота-
фом» (поховання 8). У цьому комплексі 
були зафіксовані дві ліпні посудини, без 
жодних ознак кістяка [Ґерета, 1983, c. 1].

Подібні захоронення посудин достат-
ньо відомі на пам’ятках черняхівської куль-

рис. 2. Поховання 5: 
2 — бронза; 3, 4 — 
бурштин; 5—10 — 
скло; 11 — залізо; 
12—15 — кераміка
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тури [Магомедов, 2001, c. 29, 30]. Зокрема, 
у Чернелеві-Руському виявлено три такі 
комплекси (поховання 47, 90, 220), у Буде-
штах — 10. Подібні захоронення інтерпре-
туються дослідниками або як кенотафи, 
або як залишки обрядів «годування душ» 
[Магомедов, 2001, c. 29—30; Рикман, 1975, 
c. 291—292]. Хоча не виключено, що окремі 

з таких об’єктів могли бути похованнями 
малих дітей, кістяки яких повністю зітліли.

хронолоГія пам’ятки

Із розкопаних лише у трьох похован-
нях збереглися речі, що є надійними хро-
нологічними індикаторами. Хронологія 
інших комплексів може бути уточнена, 
переважно, на основі кераміки.

До інвентаря поховання 5 входила 
двочленна фібула із високим прийма-
чем VII групи О. Альмгрена (рис. 2, 2). 
Фібула має подвійну пружину та декоро-
вана на спинці і закінченнях ніжки і пру-
жин рубчастими кільцями. За класифіка-

рис. 3. Поховання 6 
(1—4), 8 (5—7): 2, 

3, 6, 7 — кераміка; 
4 — бронза
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цією Є.Л. Гороховського та О.В. Гопкало 
належить до городницької серії. Фібули 
VII групи О. Альмгрена за Є.Л. Гороховсь-
ким є індикаторами найранішої, «ружи-
чанської», фази черняхівської культури у 
запропонованій дослідником періоди-
зації культури [Гороховский, 1988, c. 44].

Аналогічні токівській фібули із двоч-
ленним пружинним апаратом та рубчас-
тими кільцями відомі у комплексах із ма-
теріалами характерними для ступені С1. 
Зокрема, у похованні в Городниці фібу-
ли супроводжував скляний келих типу 
Егерс 189 [Kopernicki, 1878, Tab. III, C4]. 
Дві фібули цього ж типу, але декоровані 
додатковим кільцем на спинці, входили 
до складу комплексу поховання 36 мо-
гильника вельбарської культури в Пет-
ровичах (Білорусь) разом із підв’язною 
фібулою типу Kokowski ZM 25, що в мас-
ломичській групі представлені на ступе-
ні Cla [Белявец, 2007, c. 316; рис. 8, 1—3; 

Kokowski, 1995, s. 38, 200; ryc. 21, IB/19]. 
У цілому В. Белявец поховання 36 Пет-
ровицького могильника датує ступінню 
С1b [Белявец, 2007, c. 316—318].

М. Мончинська подібні фібули за-
числяє до так званих «сарматських», які 
датує ступінню С1а і зрідка С1b [Мончинс-
кая, 1999, c. 89].

Щоправда, на можливість пізнішого 
існування фібул цього типу могла би вка-
зувати знахідка фрагмента подібної за-
стібки на поселенні у Незвиську, де вона 
виявлена у житлі 1. Яма житла на висо-
ті 10—15 см від дна перекрита шаром 
пожежі, у якому разом з перепаленою 
керамікою, кістками були виявлені фраг-
менти світло глиняних амфор, швидше 
за все, типу Шелов F 1 [Смирнова, 1964, 
c. 206; рис. 5, 8; 7, 8, 15]. Але з матеріалів 
публікації складно зробити висновки 
щодо закритості комплексу і місця фібу-
ли у ньому.

рис. 4. Поховання 7: 
2—6 — кераміка (2 — 
за О.М. Мілашевським)

1 Хочу висловити щиру 
подяку С.В. Діденку 
за консультацію щодо 
визначення цих амфор. 
М. Мончинська фраг-
менти амфор із даного 
комплексу датувала 
кінцем І — першою 
половиною ІІІ ст. [Мон-
чинская, 1999, с. 97].
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Прикраси із поховання 5 також підтвер-
джують ранню хронологію комплексу. У 
похованні виявлено вісім намистин, зокре-
ма, дві маленькі грибоподібні бурштинові 
намистинки (рис. 2, 3, 4), а також скляні 
намистини, що у класифікації О.В. Гопкало 
відповідають: одна типу ОСІІ/14 (рис. 2, 
5), одна типу OCVIII/2 (рис. 2, 8), одна ти-
пу OCVIII/4 (рис. 2, 7) та дві фрагментарні 
типу ХVІІ/3 (рис. 2, 9, 10). Також виявлена 

плоска кругла намистина із білого непро-
зорого скла (рис. 2, 6).

Намистини типів OCVIII/2, OCVIII/4, 
ХVІІ/3 є доволі рідкісними для черняхівсь-
кої культури і відомі лише у ранніх її ком-
плексах [Гопкало, 2008, c. 24, 39]. Зокре-
ма, намистини зазначених типів, а також 
намистини типу ОСІІ/14 входили до ін-
вентаря поховання 111 могильника Чер-
нелів-Руський, разом із фібулою типу АVІІ 
«лепесівської» серії та великим триша-
ровим гребенем класу І серії 7, типу А за 
Р.Г. Шишкіним [Ґерета, 2013, рис. 66].

Згадана плоска округла намистина 
білого скла є унікальною. Подібні при-
краси відсутні як у класифікації прикрас 
черняхівської культури О.В. Гопкало 
[2008], так і серед намистин Північного 
Причорномор’я [Алексеева, 1978]. Про-
те, можна зауважити, що за спостережен-
нями К.М. Алєксєєвої, намистини такої ж 
форми, хоча інших кольорів (типи 74 — 
76) переважно характерні для перших 
століть н. е., частіше ІІ—ІІІ ст. [Алексеева, 
1978, c. 68].

А. Коковський у масломичській 
групі подібні за формою намистини 
виділив у тип 1 «кружкові». За його вис-
новками, вони у Західному Побужжі 
з’являються на ступені С1b [Kokowski, 
1995, s. 18; 38]. Польський дослідник 
припускає сарматське походження таких 
прикрас [Kokowski, 1995, s. 38]. У свою 
чергу, А. Вадаі виділила подібні за фор-
мою намистини сарматських пам’яток 
Подунав’я у тип VIII-1 і фіксує їх знахідки 
у комплексах ІІ—ІІІ ст. Але і в Подунав’ї 
намистини цього типу білого скла не по-
ширені [Vadaj, 1989, Abb. 20; 23].

До складу інвентаря поховання 5 
Токівського могильника (як до речі і в по-
хованні 111 Чернелева-Руського) входило 
п’ять ліпних посудин і жодної гончарної, що 
також може говорити на користь ранньої 
дати комплексу [Тиліщак, 2011, c. 119, 120].

Таким чином, це поховання може 
бути впевнено датоване ранньою «ру-
жичанською» фазою черняхівської куль-
тури за Є.Л. Гороховським і співвіднесене 
із ступінню С1b центральноєвропейської 
хронологічної системи.

Поховання 6 Токівського могильника 
(рис. 3, 1—4) є, мабуть, дещо пізнішим. До 
складу його інвентаря входила підв’язна 
фібула і дві гончарні миски.

Фібула двочленна із підв’язним при-
ймачем (рис. 3, 4). Її особливістю є доволі 
масивна дугоподібна спинка із багатог-
ранного у перерізі дроту. Дугоподібність 
спинки може вказувати на централь-
ноєвропейське походження виробу [Ам-

рис. 5. Поховання 9 (1, 
2), 10 (3, 4): 2 — залізо; 

4 — кераміка
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броз, 1966, c. 67]. А. Коковський близькі 
фібули Масломичської групи виділив у 
форми ZM55A та ZM133. До останньо-
го типу він зарахував і токівську фібулу. 
Обидні форми дослідник відніс до хро-
нологічної групи D, яку синхронізував із 
раннім відрізком ступені С2 [Kokowski, 
1995, s. 14; 43; rys. 2, h, j].

Щоправда, спинка токівської фібу-
ли у перерізі не овальна чи півкругла, а 
восьмигранна. На території Німеччини 
подібні фібули виділені у тип Erfurt і да-
тують в межах ступені С1 [Behmann, 1998, 
s. 256—257]. Фібули цього типу відомі, 
зокрема, на вельбарських пам’ятках Бі-
лорусії, в Брест-Трішині, поховання 11 
[Кухаренко, 1981, табл. VIII, 11а; Беля-
вец, 2007, рис. 2, 11] та в Петровичах, по-
ховання 13 [Белявец, 2007, рис. 6, 13, 1]. 
В останньому комплексі виявлена також 
фібула з високим приймачем і корпусом 
у формі «качечки», що дозволило В. Бе-
лявцю датувати поховання ступінню С1а 
[Белявец, 2007, c. 314; рис. 6, 13].

На вельбарському могильнику Цецелі 
аналогічна токівській фібула виявлена 
зокрема у похованні 40 із одношаровим 
гребенем із півкруглою спинкою типу То-
мас АІ [Jaskanis, 1996, Taf. VI, 40, 1].

Допомогти уточнити хронологію по-
ховання можуть гончарні миски. Перша із 
них (рис. 3, 2) невеликих розмірів, має ви-
соку шийку з розхиленими вінцями. Миска 
в основі шийки декорована горизонталь-
ним валиком. А.М. Гудкова, розглядаючи 
дану посудину серед ранньої черняхівсь-
кої кераміки, відзначила що її форма не 
характерна для черняхівської культури, та 
припустила її центральноєвропейське по-
ходження [Гудкова, 2000, c. 352].

Найближчою аналогією до токівсь-
кої миски є посудини із поховань 61 і 109 
Грудека-Надбузького [Kokowski, 1993, 
rys. 48, 1, 6; 101, d]. В останньому, серед 
інших знахідок були, зокрема, омего-
подібна пряжка та намистини у формі 
чотирьохпелюсткової розетки (тип Гоп-
кало ОС XIV/4) [Kokowski, 1993, rys. 100]. 

рис. 6. Інвентар поховання 2 (1—3) та зруйнованих 
поховань (4—6): 1 — ріг; 2—6 — кераміка
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рення. Зокрема, вони доволі часто зустрі-
чаються на сарматських пам’ятках [Vadaj, 
1989, Abb. 42, 25 — 29; 43, 6 — 8, 12, 19].

За А. Вадаі, подібні форми у Подунав’ї 
поширені у ІІІ—IV ст. Угорська дослід-
ниця відзначає кельтський і римський 
вплив на появу цієї керамічної форми у 
сармат [Vadaj, 1989, s. 155].

Інша миска із поховання 6 більшого 
розміру і має приземистіші пропорції, 
аніж перша (рис. 3, 3). Її характерни-
ми рисами є ребристий перегин бочка, 
опукла лінія профілю верхньої частини 
корпусу та коротке вінце. Близькі анало-
гії мисці відомі на поселенні в Лепесівці 
[Щукин, 2005, рис. 34; 36]. Як аналогію 
можна привести і миску із поховання 7 
могильника Раківець-Чеснівський [Ви-
нокур, Островский, 1967, рис. 10, 1].

Уточнити хронологію токівської миски, 
можливо, допоможе знахідка подібної по-
судини у похованні 23 Ружичанського мо-
гильника. Щоправда, остання декорована 
валиком на перегині бочка, який розміще-
ний нижче половини висоти посудини 
[Гопкало, 2012, ил. 21, І-3]. Це поховання, 
яке було перекрите похованням 13 із фі-
булою А VII «городницької серії», О.В. Гоп-
кало зараховує до першої хронологічної 
групи Ружичанки [Гопкало, 2012, c. 337]. 
Ще одна, аналогічна ружичанській миска 
відома у похованні 11 в Дитиничах [Сміш-
ко, Свєшніков, 1961, рис. 6, 3].

Цілком ймовірно, що ружичанську і 
дитиничську посудини варто розглядати як 

А. Коковський подібні посудини виділив 
у групи В1 і В2 (відповідно із розхиле-
ною і з циліндричною шийкою) гончар-
ної кераміки масломичської групи. За 
висновками дослідника, вони характер-
ні для другої кореляційної групи, яка від-
повідає фазам D і Е масломичської групи 
і датується ступінню C2 [Kokowski, 1995, 
s. 17; 28; 30; rys. 6, c, d; 20; 21].

Близькою також є миска із похо-
вання 1 в Бернашівці. Щоправда, вона 
позбавлена валика в основі шийки 
[Kokowski, 2000, Abb. 1, c]. Дане похован-
ня за фібулою Гороховський Б/1а може 
бути датоване другою фазою черняхівсь-
кої культури, або ступінню С2.

Також можуть бути співставлені із обго-
вороюваною токівською посудиною миски 
із поховань 120, 169 Данчен [Рафалович, 
1986, табл. XXVI, 2; XXXI, 7], чи із похован-
ня 41 у Ромашках [Сымонович, 1979, рис. 4, 
1, 4]. Зазначені посудини за супровідним 
інвентарем у комплексах (фібули Горо-
ховський А3, Б1, гребінь із трапецієподіб-
ною спинкою, тощо) дозволяють датувати 
ці комплекси ступінню С2. За спостережен-
нями О.В. Петраускаса, гончарні закриті 
миски глибоких пропорцій із високою 
циліндричною шийкою характерні для ран-
ньочерняхівських комплексів ступенів С1—
С2 [Petrauskas, 2011, S. 407—408].

Можливо, витоки даної кераміч-
ної форми варто шукати в Середньому 
Подунав’ї, де посудини із кулястим корпу-
сом і високою шийкою мали певне поши-

рис. 7. Гончарні миски: 1 — Дитиничі, 
пох. 11 (за: [Свєшніков, Смішко, 1961]); 

2 — Ружичанка, пох. 23 (за: [Гопкало, 2012]); 
3 — Токи, пох. 6; 4 — Лепесівка (за: [Щукин, 
2005]); 5—7 — Рудка (за: [Кухаренко, 1981])
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вихідні форми для токівської. При виготов-
лені останньої майстри уже відмовились 
від оформлення валика на перегині бочка 
і лише підкреслили його ребристість. По-
дальший розвиток цієї форми привів до 
поширення характерних для черняхівської 
культури біконічних закритих приземистих 
мисок із прямою або увігнутою лінією про-
філю верхньої частини корпусу та з більше 
розвинутими, розхиленими вінцями, як, 
зокрема, у князівському похованні у Руд-
ках, яке датується ступінню С2 [Кухаренко, 

1981, c. 83—85; табл. ХХХІІ, 2, 3, 7]. Тож 
можливо припускати, що токівська та ле-
песівські миски займають проміжне місце 
у еволюційному ряду цієї керамічної фор-
ми між ружичанською і рудківською.

Таким чином, найбільш ймовірною 
хронологією поховання 6 Токівського мо-
гильника є ступені С1b—С2, тобто середи-
на — друга половина ІІІ ст. Є.Л. Гороховсь-
кий, у своїй періодизації черняхівської 
культури, цей комплекс включив у про-
міжну фазу 1/2 [Гороховский, 1988, c. 45].

рис. 8. Окремі ліпні 
посудини могильника 
Токи та аналогії: 1, 
5, 10, 15, 19 — Токи; 
2 — Боратин (за: [Ко-
зак, 1991]); 3 — Надко-
ле 2 (за: [Andrzejowski, 
1998]); 4, 7, 13 — Ка-
мєнчик (за: [Dąbrowska, 
1997]); 6, 11 — Чер-
нелів-Руський; 
8 — Мальборк-Вель-
барк (за: [Wołągiewicz, 
1993]); 9 — Глибока 
(за: [Вакуленко, 1976]); 
12 — Грудек Надбузь-
кий (за: [Wołągiewicz, 
1993]); 14, 17, 
18 — Обухів 3 (за: 
[Терпиловский, 2004]); 
16 — Велика Бугаївка 
(за: [Петраускас, Шиш-
кин, 2013]); 20 — Гірка 
Полонка 2 (за: [Козак, 
1991]); 21 — Давидів 
(за: [Козак, 2008])

1, 5, 6, 10, 11, 15, 
16, 19 — із пам’яток 
черняхівської культури; 
2, 8, 12 — із пам’яток 
вельбарської культури; 
3, 4, 7, 13 — із пам’яток 
пшеворської культу-
ри; 9 — із поселення 
культури карпатських 
курганів; 14, 17, 18 — із 
поселення київської 
культури; 20, 21 — із 
поселень зубрицької 
культури
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Із другою, «бережанською» фазою 
черняхівської культури співвідноситься 
поховання 1 Токівського могильника. 
До складу цього комплексу входила фі-
була, два маленьких кружальних глеки, 
підправлений на гончарному крузі гор-
щик та ліпна миска (рис. 1, 2—7). Фібула 
(рис. 1, 2) належить до типу Гороховсь-
кий Б/1г, що є одним із визначників «бе-
режанської» фази черняхівської культу-
ри [Гороховский, 1988, c. 43].

Глечики чи, точніше, кухлики іден-
тичні за формою, заввишки 7 і 7,7 см із 
масивними, круглими у перерізі ручками 
(рис. 1, 5, 6). Їхні шийки прикрашені вер-
тикальним лискуванням. Ще одна подіб-
на посудинка (дещо грубшої роботи і без 
лискування) походить зі зруйнованого 
поховання могильника (рис. 6, 5).

У класифікації Б.В. Магомедова 
токівські кухлі можуть бути віднесені до 
типів 5 і 7 — середньо- і широко- та низь-
когорлих глеків [Магомедов, 2001, c. 51]. 
У цілому, близькі за формою глеки чи 
кухлі відомі у низці ранніх черняхівських 
комплексів, зокрема у Чернелеві-Русь-
кому, поховання 130 і 298 [Ґерета, 2013, 
рис. 80, 1; 151, 1, 5], Бережанці, похован-
ня 1 [Воляник, 1979, рис. 3, 10], тощо. 
Проте всі вони мають відмінності, які їх 
вирізняють від токівських. Зокрема, вар-
то відзначити відсутність специфічного 
вертикального лискування, а також руч-
ки, які у перерізі частіше наближаються 
до підпрямокутної чи складнопрофі-
льованої форми на відміну від округлих 
токівських.

Проте ці відмінності зближують 
токівські посудини із карпськими, чи, 
ширше, нижньодунайськими кухля-
ми. Саме у культурі Поянешти-Вертиш-
кой і можна знайти найближчі анало-
гії до токівських кухликів [Bichir, 1976, 
pl. СХХІІ—СХХХІІІ].

Інші комплекси не містили (або в них 
не збереглися) речі, які б були хроноло-
гічними індикаторами, що ускладнює 
уточнення їхньої хронології. Основою 
для їхнього датування може бути лише 
кераміка. Так, часом не пізніше ступе-
ні С1b можливо датувати поховання 3 із 
ліпним глеком групи ІХ у класифікації 
Шиндлера—Волангевича (рис. 1, 10).

Можливо, до ранніх комплексів вар-
то віднести і поховання 10 із ліпним гор-
щиком (рис. 5, 4), відповідники якому 
представлені на зубрицьких пам’ятках 
(детальніше нижче).

Мабуть, дещо пізнішим є похован-
ня 7 із чиcленним набором ліпної кера-
міки та фрагментом верхньої частини 

гончарної столової посудини із ребрис-
тим перегибом бочка, коротким плечем, 
валиком в основі циліндричної шийки та 
коротким підтрикутним у перерізі він-
цем (рис. 4). Подібні посудини можуть 
бути віднесені до ступені С2.

Зокрема, у похованні 1 Ружичансь-
кого могильника виявлена подібна по-
судина, але з вищою шийкою, яка була 
декорована двома валиками. До складу 
інвентаря цього поховання також входи-
ла омегоподібна двочленна пряжка та 
унікальна в ареалі черняхівської куль-
тури підв’язна фібула [Гопкало, 2012, 
c. 345; ил. 1].

Доволі близька посудина походить 
із житла 43 Хрінницького поселення, 
яке Д.Н. Козак зараховує до другої фази 
розвитку поселення, що охоплює дру-
гу половину ІІІ — першу половину IV ст. 
[Козак, 2004, c. 81; рис. 16, 1].

Хронологія поховання 8 із ліпною 
кружкою, що є перехідною формою між 
глеками групи ІХ та вазочками групи ХVI 
у класифікації Шиндлера—Волангевича 
непевна. З одного боку, обидві групи 
кераміки у вельбарській культурі Р. Во-
лангевич датує переважно не пізніше 
ступені С1b [Wołągiewicz, 1993, s. 26; 55—
56]. Проте аналогічна токівській посу-
дина відома у похованні 91 могильника 
вельбарської культури Грибниця (Поль-
ща), яке за фібулами датується ступе-
нями С2—С3 [Hanula, Wołągiewicz, 2001, 
s. 31—32, Taf. LXX, 8].

Таким чином, матеріали Токівського 
могильника дозволяють з певністю виз-
начати його функціонування у перших 
фазах черняхівської культури, які охоп-
люють ступені С1b і С2 центральноєвро-
пейської хронологічної системи. Проте 
також можна припускати, що могильник 
функціонував доволі тривалий час. Зок-
рема, низькі відкриті миски, фрагмент 
якої виявлено у похованні 2 (рис. 6, 2), за 
спостереженнями О.В. Петраускаса ха-
рактерні для черняхівських комплексів 
ступені С3 [Petrauskas, 2011, s. 408—414]. 
Гончарні миски із поруйнованого похо-
вання 1973 р. (рис. 6, 4, 6) мають риси 
характерні для гончарних мисок пізніх 
фаз черняхівської культури, зокрема, 
високо піднятий гострий перегин бочка 
[Petrauskas, 2011, s. 408—414; Abb. 11, 
1—3; 12]. Аналогічні миски у Чернелеві-
Руському відомі у похованнях 105, 120, 
які датуються пізніми етапами функціо-
нування могильника (гребінь ІІІ класу за 
Р.Г. Шишкіним, фібула Гороховський Б2 
із пластинчастою підв’язкою) [Ґерета, 
2013, рис. 62, 6, 10; 73, 4; 74, 1].
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етнокультурні традиції  
у ліпній кераміці

Загалом на могильнику зафіксовано 
щонайменше 25 керамічних посудин. З 
них три посудини (усі гончарні) походять 
із випадково поруйнованих поховань, 
інші виявлені під час розкопок. Щоправ-
да, інформація про дві посудини із похо-
вань 5, 10 обмежується лише згадками 
у тексті звітів І.П. Ґерети. Їхні рисунки та 
фото у звітах відсутні, і їх самих, на жаль, 
не виявлено у фондах Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею.

На могильнику представлені ліпна 
і кружальна кераміка. Всього виявлено 
15 ліпних і не менше 10 кружальних по-
судин, тобто ліпна кераміка становить 
60 % усієї кераміки.

Вище вже, фактично, розглянуто кру-
жальну кераміку пам’ятки, тому далі зо-
середжу увагу на кераміці, виготовленій 
без застосування гончарного круга.

Ліпна кераміка за складом глини і 
обробкою поверхні може бути розділе-
на на три групи.

Перша охоплює столові посудини, 
що виготовлені з глини із домішками 
піску, органіки, як правило, незначними, 
інколи також жорстви. Поверхня добре 
загладжена чи лискована, її колір сірий, 
коричневий або чорний. До цієї групи 
входять миски і кубки із поховань 1, 5, 
7, 10 (?) та глеки чи кухлі із поховань 3 
і 8. Усього 9 посудин. Один горщичок із 
поховання 5 попри загладжування має 
шорстку поверхню.

Друга група включає два горщики 
із шорсткою поверхнею із поховання 7 
(рис. 4, 2, 3). Основа домішок у глині — 
жорства, яка поєднується в одному ви-
падку із органікою, а в іншому також 
із піском та шамотом. Перший горщик 
невеликих розмірів і має спеціально 
шорстковану поверхню. Від іншого збе-
реглася лише денце та частина нижньої 
частини бочка, проте очевидно, що це 
була масивна і велика посудина.

До третьої групи залічені посудини 
грубої роботи із глини з домішками ша-
моту, серед якого зустрічаються фракції 
порівняно великого розміру. Поверхня 
посудин цієї групи загладжувалась, в ок-
ремих випадках збереглися сліди верти-
кального загладжування. Група включає 
чотири горщики (із поховань: 5 (2 горщи-
ки) 2, 8, 10) (рис. 9).

Перші дві групи за формами і скла-
дом глини переважно відповідають ке-
раміці північно-західних традицій. Серед 
них — форми, в основному характерні 
для вельбарської традиції.

Зокрема, із поховання 7 походить, 
вже згадуваний, невеликий «кумф» із 
спеціально шорсткованою поверхнею 
у середній частині корпусу, що у класи-
фікації вельбарської кераміки Шинд-
лера—Волангевича відповідає типу Іа 
[Wołągiewicz, 1993, s. 12]. Подібні гор-
щики часто зустрічаються на пам’ятках 
черняхівської культури.

Мисочки із цього поховання також 
є характерними вельбарськими за фор-
мами і належать до типів А і В групи XIV. 
Подібні посудини і мініатюрних, і біль-
ших розмірів, поширені на черняхівсь-
ких пам’ятках, зокрема, масово пред-
ставлені у Чернелеві-Руському [Тиліщак, 
2011, рис. 1, 7—16; 2].

Із поховання 3 походить глек груше-
подібної форми, який відповідає групі ІХ 
вельбарської кераміки. Проте його 
форма доволі нетипова, що, можливо, 
пов’язано із загальною недбалістю у 
його виготовленні. Як певну аналогію за 
формою корпусу можна навести глек із 

рис. 9. Груболіпні гор-
щики східноєвропейсь-
кої традиції Токівсь-
кого могильника: 
1 — пох. 5; 2 — пох. 8; 
3 — пох. 10

2 Один із них відомий 
лише за текстовим 
описом у звіті [Ґерета, 
1981, с. 2].
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поховання 45 могильника Брест-Трішин 
[Кухаренко, 1981, табл. XVI, 45а].

Інший глек чи кухоль, про який уже 
йшла мова вище, походить із похо-
вання 8. Посудина низьких пропорцій 
і скоріше може бути віднесена до ти-
пу ХVIВ у класифікації Шиндлера—Во-
лангевича. Аналогічна посудина відома 
у похованні 91 могильника вельбарської 
культури Грибниця (Польща) [Hanula, 
Wołągiewicz, 2001, s. 31, 32, Taf. LXX, 8]. 
Порівняно близький кухоль походить із 
поховання 9 могильника Брест-Трішин 
[Кухаренко, 1981, табл. VIІІ, 9а].

Походження малих столових посу-
дин із поховання 5 є не настільки од-
нозначним. Так, біконічний кубочок 
чи кухлик 3 має сильно вгнуте дно, що 
характерно для пшеворської традиції 
(рис. 8, 6—9). Щоправда, у пшеворській 
культурі із увігнутим денцем найчастіше 
зустрічаються миски. У той же час серед 
вельбарської кераміки Р. Волангієвич у 
групі ХVIІІ наводить посудинки із увігну-
тим денцем [Wołągiewicz, 1993, tabl. 36, 
2, 5; 37, 5].

Посудини із вгнутим дном в чер-
няхівському ареалі відомі у Чернелеві-
Руському (рис. 8, 7), Ружичанці, Чере-
пині, Обухові-3, Лепесівці тощо [Тиліщак, 
2011, c. 115, рис. 2, 13, 14; Гопкало, 2012, 
ил. 14, 1; Баран, 1981, табл. ІХ, 7; Щукин, 
1989, рис. 12, 7, 10].

Наступна посудина із цього поховання 
(кубок чи миска) чорнолощена біконічної 
форми (рис. 8, 10). Верхня частина корпу-
су прогнута. Найближчими аналогіями є 
кубки з поховання 27 Чернелева-Русько-
го (рис. 8, 11) [Ґерета, 2013, рис. 16, 5] та 
із поховання 55 Черкаси—Центр [Куштан, 
Петраускас, 2011, рис. 9, 11].

Кубок, з одного боку може бути 
співставлений із типом ХVIІІВ вель-
барської кераміки, проте чорне лиску-
вання, гострий перегин бочка зближують 
його із пшеворською традицією (рис. 8, 
12, 13). Крім того, за формою посудин-
ка має дуже близькі аналогії серед лис-
кованих мисок київської культури, які, 
зокрема, відомі на київських поселен-
нях Обухів-3, Попово-Лежачі та інших 
[Терпиловский, 2004, рис. 33, 1, 2; 43, 1]. 
Щоправда, київські миски мають великі 
розміри (висотою понад 15 см) (рис. 8, 
14). Проте знахідка у Токах в одному ком-
плексі із обговорюваною посудинкою 
горщика близького до київської культури 
не дозволяє повністю ігнорувати мож-
ливі київські витоки даної форми.

Також, за формою до певної міри 
близьким до обговорюваної посудини є 

невеликий горщик (щоправда із переги-
ном бочка вище половини висоти посу-
дини) із поховання 89 могильника у Гру-
деку-Надбузькому масломичської групи 
[Kokowski, 1993, rys. 84, d]. А. Коковсь-
кий виділив подібні горщики із гострим 
перегином бочка та розхиленими вінця-
ми у групу ІЕ ліпної кераміки, вважаючи 
її характерною для масломичської групи 
[Kokowski, 1995, s. 17; ryc. 6a].

Ще одна посудина із поховання 5 — 
невеликий сірий горщик із вертикаль-
ними вінцями (рис. 8, 1). Перегин бочка 
вище половини висоти посудини. Його 
поверхня шорстка через домішки дріб-
ного піску у глині. Серед вельбарської 
кераміки, вочевидь, відповідники йому 
можна знайти серед мініатюрних форм 
горщиків групи ІВ, або серед посудин ти-
пу ХIVВ (напр.: [Wołągiewicz, 1993, tab. 31, 
5]). Близькі за формою посудини відомі 
на вельбарських пам’ятках Волині, на-
приклад, у Боратині (рис. 8, 2), Загаях ІІ 
[Козак, 1991, рис. 46, 3; 50, 6; 54, 2]. Мож-
на також додати, що подібна посудина 
походить із житла 17 поселення культури 
карпатських курганів у Глибокій на Буко-
вині [Вакуленко, 1976, табл. ХІХ, 4].

Можливо, із пшеворською тради-
цією може бути пов’язана ліпна чорно-
лискована фрагментована посудина із 
високо розміщеним ребристим пере-
гином бочка та прямою лінією плеча із 
поховання 1.

Виділена третя група ліпної кераміки 
як за складом глини, обробкою поверх-
ні, так і за формами найближчі відповід-
ники знаходить у попередній і наступній 
місцевій та, ширше, східноєвропейській 
традиції. Зокрема, найбільш виразним 
є горщик із поховання 5 біконічної фор-
ми із ребристим перегином бочка, роз-
міщеним посередині висоти посудини та 
прогнутою верхньою частиною корпусу. 
Аналогії горщику відомі у київській куль-
турі, а також на черняхівських пам’ятках 
Подніпров’я: Обухів, Велика Бугаївка, 
тощо (рис. 8, 15—18) [Терпиловский, 
2004, рис. 43; Кравченко и др., 2007, 
рис. 25, 10; 28, 1; Петраускас, Шишкин, 
2013, рис. 142, 3].

Горщик із поховання 8 із конічним 
корпусом і високо розміщеним переги-
ном бочка та прямими вінцями нагадує 
пізнішу празьку кераміку. Ця схожість 
посилюється ще й тією обставиною, що 
у глині денця токівського горщика, крім 
шамоту, присутні залізисті фракції. Гор-
щики подібної форми відомі на верхньо- 
та середньодністровських пам’ятках [Ба-
ран, 1981, табл. LXXIX, 1].

3 Поверхня посудини 
в одному місці на 

перегині бочка над-
бита. Форма і розміри 

пошкодження дозволя-
ють припускати, що 
у цьому місці могла 

кріпитися ручка.
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Масивний горщик (висота 17 см) із 
поховання 10 найближчі відповідни-
ки знаходить на зубрицьких пам’ятках 
(рис. 8, 19—21). Зокрема, близькі анало-
гії відомі на поселенні у Зубрі, житло 1, 
у Підберізцях, споруда 2 та житло 22 
[Козак, 2008, рис. 96, 10; 125, 9; 127, 16], 
Гірка Полонка ІІ [Козак, 1991, рис. 34, 3]. 
Токівський горщик у класифікації ліпної 
кераміки зубрицької групи Д.Н. Козака 
найближчий до типу 8, який є однією із 
наймасовіших форм зубрицького посуду 
[Козак, 2008, c. 81].

Ця ж форма продовжує існувати у 
празькій культурі [Баран, 1972, рис. 34, 
2]. З іншого боку, варто також відзначити, 
що подібні вироби відомі і у пшеворській 
культурі, які є вихідними формами для 
зубрицької кераміки. Наприклад М. Ста-
сяк на могильнику пшеворської культури 
в Опоці подібні горщики виділила у тип 2 
[Stasiak, 1994, zest. 1, G2].

Таким чином, витоки значної частини 
ліпної кераміки Токівського могильника 
знаходяться у вельбарській традиції. В 
окремих випадках можна простежувати 
пшеворські впливи. У той же час виді-
лена третя група ліпної кераміки, яка 
включає груболіпні горщики із доміш-
ками шамоту у глині, за своїми витока-
ми може бути пов’язана із місцевою чи, 
ширше, східноєвропейською традицією.

Ця кераміка складає майже 27 % 
ліпної кераміки могильника. Можливо, 
подальші розкопки і змінять відсоткове 
співвідношення різних груп кераміки на 
пам’ятці, проте, у будь-якому випадку, 
частка цієї групи кераміки є достатньо 
вагомою.

Можна також зауважити, що серед 
комплексів могильника із ліпною кера-
мікою лише два (поховання 3, 7) містили 
виключно посуду вельбарської традиції. 
В інших (поховання 5, 8, 10) кераміка пів-
нічно-західних традицій поєднувалась із 
керамікою східноєвропейської традиції.

Присутність ліпної кераміки схід-
ноєвропейської традиції відзначаєть-
ся на багатьох пам’ятках черняхівської 
культури із вельбарським компонентом, 
не лише Подніпров’я (Журавка-Віль-
шанська, Компанійці, Велика Бугаївка), 
але й Подністров’я та Волині.

Свого часу М.Б. Щукін виділив при-
сутність «київської», «ріпнівської» та 
«волино-подільської» ліпної кераміки 
на поселенні в Лепесівці, де вони разом 
за його підрахунками становлять понад 
21,2 % ліпної кераміки пам’ятки [Щукин, 
1989, c. 205; рис. 17]. Подібна кераміка 
Данчен об’єднана І.О. Рафаловичем у 

першу групу ліпної кераміки могильника 
[Рафалович, 1986, c. 17; рис. 4, 1]. Окремі 
посудини східноєвропейської традиції 
відомі на могильнику в Чернелеві-Русь-
кому та на інших пам’ятках [Тиліщак, 
2011, c. 120—121, рис. 7, 1, 2]. Така си-
туація дозволяє говорити, що у процесі 
просування носіїв вельбарської культури 
на південний схід в їх орбіту включалися 
представники місцевого населення.
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v.s. tylischak

chernyahiv culture ceMetery 
toKy: chronoloGy and 

features ceraMic coMplex

The article is devoted to the materials of 
Chernyahiv culture cemetery in the Toky village 
(Pidvolochysk dist., Ternopil reg.). In 1978—83 ex-
cavations were conducted by I.P. Gereta.

There were discovered 9 burials and one 
buried vessels, which I.P. Gereta considered as 
«cenotaph». All excavated burials are inhumation. 
Skeletons in the graves were oriented with their 
heads to the north.

The earliest burial is represented by burial 5 
(dated within C1b stage). The cemetery was func-
tioned until C3 stage or possibly to D1 stage.

The feature of cemetery is the predominance 
of hand-made pottery, which is 60 % of the cera-
mics.

The origins of the majority of the pottery are 
at the Wielbark culture. The Przeworsk culture 
ceramic traditions can be found in some cases. A 
group of hand-made pots, which contained fire 
clays in the claybody may be connected with lo-
cal or Eastern European traditions. This pottery 
is about 27 % of hand-made ceramic from cem-
etery.

Obviously, during the process of moving the 
Wielbark culture to the south-east it included the 
local population.

K e y w o r d s: Toky, cemetery, Chernyahiv 
culture, hand-made ceramics.
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а.п. томашевський, с.в. павленко
К и ї в

ноВі пам’ятки римської доби  
на території житомирськоГо полісся

До наукового обігу вводяться нові пам’ят-
ки римської доби кола вельбарсько-черняхівсь-
ких старожитностей, відкритих роботами 
східно-Волинської експедиції 2012—2013 рр. в 
верхів’ях річок Ірші та Уборті, значно відда-
лених на північ від основного масиву пам’яток 
черняхівської культури в житомирському лі-
состепу.

к л ю ч о в і  с л о в а: римська доба, чер-
няхівська культура, вельбарсько-черняхівські 
пам’ятки, Житомирщина.

Східно-Волинська експедиція ІА 
НАН України проводить багаторічні ар-
хеологічні розвідки по програмі «Зводу 
пам’яток історії та культури України по 
Житомирській області». Вже здійснені 
систематичні обстеження охопили пів-
нічні і центральні території Житомирської 
обл. в басейнах рр. Тетерева, Ірші, Убор-
ті, Вужа, Норині, Жерева та Случі.

Серед численних пам’яток всіх ос-
новних відомих історико-археологічних 
епох, обстежених та документально 
зафіксованих співробітниками експе-
диції, є низка цікавих нових поселень 
римської доби, раніше невідомих в на-
укових та краєзнавчих джерелах [Пав-
ленко та ін., 2013, c. 156; Павленко, То-
машевський, друкується]. Наукове та 
пам’яткознавче значення цих новови-
явлених пам’яток випливає з двох їх ос-
новних взаємопов’язаних особливостей. 
Перша обумовлена їх географічним по-
ложенням, друга — специфічними куль-
турними ознаками.

Пам’ятки, які ми презентуємо в цій 
статті, знаходяться у двох територіаль-
них групах. Перша, південна група з 
7 пам’яток виявлена у верхів’ях р. Ір-
ші, на схід від вододільного межиріч-
чя річок Ірші—Вужа, Теньки—Случі та 
Кам’янки—Тетерева, в межах Воло-

дарсько-Волинського та Черняхівського 
р-нів Житомирської обл. (рис. 1, 1—7; 2). 
Друга, північна група з трьох поселень 
знаходиться в басейні верхньої Уборті 
та її правобережних допливів на тери-
торії Ємільчинського району — одного з 
найменш археологічно досліджених ре-
гіонів області (рис. 1, 8—10).

південна  
Група пам’яток

Поселення Івановичі (рис. 1, 1—7; 
2). Знаходиться на північно-західній око-
лиці села, на захід та північний захід від 
території колгоспного двору. Пам’ятка 
займає першу надзаплавну терасу пра-
вого берега р. Ірші зайняту сільськими 
городами. Максимальні встановлені 
розміри поширення культурних реш-
ток: 210 м вздовж берега річки та 160 м  
вглиб тераси від краю урізу води. Таким 
чином сукупна розвідана на сьогодні 
площа пам’ятки становить біля 2,67 га. 
Цілком можливо, що давнє поселення 
мало більші розміри й поширювалось в 
північному (окремі знахідки в 200 м) та 
південному напрямках, але на момент 
розвідки ці території не були доступни-
ми для повноцінного обстеження. В про-
бному розвідковому шурфі в північній 
частині пам’ятки, ближче до берега річ-
ки (поза межами посівів) збереженого 
культурного шару не виявлено.

В підйомному матеріалі знайдено 
68 фр. ліпної кераміки римської доби 
та 4 вінчика і 8 фр. стінок гончарної ку-
хонної черняхівської кераміки. У зборі 
представлено 12 фр. вінець посудин із 
загнутим до середини вінчиками типу 
«кумпф», діаметр яких варіює від 16 до 
50 см (рис. 3, 1—12). Кольори цих фраг-
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рис. 1. Зведена карта поширення пам’яток черняхівської культури в межах Житомирської області (підготовлена в рамках облас-
ної програми «Зводу пам’яток історії та культури»): а — відомі пам’ятки; б — знахідки монет римського часу; в — нововідкриті 
пам’ятки; г — лесові острови; д — межа степу й лісостепу; е — мікрорегіон «південної групи» (див. рис. 2)
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ментів вінчиків сірі з різною інтенсивніс-
тю, жовті, бежеві, руді та чорні, поверхні 
в основному загладжені, підлощені або 
лисковані. Є зразки вінчиків з шерхати-
ми або рустованими поверхнями (рис. 3, 
3). У керамічному тісті різних фрагментів 
верхніх частин цих посудин помітні до-
мішки піску, шамоту, рідше — гранітної 
жорстви. На поселенні знайдено при-
наймні 2 вінчика (рис. 3, 13, 14) і ула-
мок однієї пришийкової частини (рис. 3, 
16) ліпних посудин з відігнутим назовні 
краєм і загладженою або лискованою 
поверхнею. Також знайдено фрагмент 
ребра сіро-чорної лощеної ліпної мис-
ки (рис. 3, 17) і ручки ліпної посудини 
(рис. 3, 15). Серед стінок нижніх частин 
горщиків є кілька фрагментів бежевих 
тонів, два з яких рясно ангобовані жорс-
твою (рустовані) (рис. 3, 18), а ще на од-
ному помітні виразні сліди вертикальних 
розчосів (рис. 3, 19).

До гончарної кераміки черняхівсь-
кої культури можна віднести три вінчика 
(рис. 3, 20—22), один з яких Т-подібний 
оббитий вінчик піфосоподібної великої 
посудини діаметром близько 45 см з 
сірого однорідного тіста та чорними за-
гладжено-лискованими зовнішніми по-
верхнями (рис. 3, 20).

Також знайдено фрагменти гончар-
ного посуду пізнього середньовіччя та 
незначну кількість дрібних уламків ліп-
них стінок, що не підлягають точному 
культурно-хронологічному визначенню.

Поселення Сколобів-1 (рис. 1, 1—7; 
2). Пам’ятка знаходиться приблизно за 
0,8 км на схід від північно-східної око-
лиці с. Сколобів та за 1 км на півден-
ний захід від південно-західної околиці 
с. Давидівка, в ур. Д’яківщина. Займає 
південну частину острівного підвищен-
ня — гряди, утвореної основним руслом 
р. Ірша та її лівим допливом. Культур-
ні рештки зафіксовані на південному і 
південно-східному схилі гряди, вздовж 
лівого берегу р. Ірша на площі близько 
5,6 га. Основний масив знахідок зафік-
совано на ділянці площею біля 0,95 га в 
центральній частині поселення. Пам’ятка 
багатошарова: знайдено матеріали чер-
няхівської культури, давньоруського часу 
(Х та ХІІ—ХІІІ ст.), а також доби пізнього 
середньовіччя.

Підйомний матеріал другої чверті 
І тис. становить 37 фр. ліпної кераміки 
римської доби та 4 фр. гончарної кухон-
ної черняхівської кераміки. Знайдено 
2 фр. вінець посудин із загнутим до се-
редини вінчиками типу «кумпф»: темно-

рис. 2. Ситуаційна 
схема розташування 
пам’яток південної 
групи: 1 — на ланд-
шафтній картооснові: 
рівнини: а — озерно-
водно-льодовикові; 
б — мореннно-водно-
льодовикові; в — вод-
но-льодовикові; 
2 — поселення мікро-
регіону Сколобів—Да-
видівка
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сірого кольору з комбінацією лощеної та 
шерехатої поверхонь та рудого кольору 
з орнаментом на внутрішній поверхні 
(рис. 4, 1, 2). У тісті цієї кераміки помітні 
домішки піску, дрібної жорстви та слю-
ди. Ще один чорнолощений вінчик має 
незначний нахил до середини, плоску 
верхню поверхню і валик від зрізу — від-
тяжки верхньої кромки назовні (рис. 4, 
3). Знайдено також 2 вінчика ліпних по-
судин з відігнутим назовні краєм і за-
гладженою та шерехатою поверхнями 
(рис. 4, 4, 5).

У колекції ліпної кераміки є фраг-
менти ребер однієї чорної та двох рудих 
мископодібних посудин (рис. 4, 6—8), на 
нижній стороні однієї з яких хроповата 

поверхня (рис. 4, 6). Вона є ще на кіль-
кох фрагментах стінок ліпних посудин 
(рис. 4, 9). Одне ліпне денце належить, 
імовірно, похило розлогій чорній мисці 
зі слюдою на поверхні й жорствою в тісті 
(рис. 4, 10).

Гончарна кераміка черняхівської 
культури представлена 6 фр. денець і 
6 фр. стінок. Денця переважно на пли-
точному піддоні (рис. 4, 11—14).

Очевидно, ця пам’ятка була відкри-
та 2009 р. експедицією НДЦ РАС ІА НАН 
України, що працювала по трасі про-
кладання лінії електропередач 750 кв. 
РАЕС — ПС 750 кВ, і значиться у звітній 
документації під назвою «Сколобів-2» 
(об’єкт 44). Автори досліджень виділя-

рис. 3. Керамічний 
комплекс пізньорим-
ської доби поселення 

Івановичі
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ють на цьому поселенні 4 культурно-хро-
нологічні горизонти: епохи бронзи—ран-
нього заліза (кінець ІІ — початок І тис. до 
н. е.), ранньослов’янського часу (друга 
половина І тис. н. е.), давньоруського 
часу (ХІ—ХІІ ст.) та ХVІ—XVII ст. [Петрау-
скас та ін., 2009, c. 113—115]. У 2011 р. 
Київсько-Поліська експедиція НДЦ РАС 
ІА НАН України на поселенні Сколобів-
2 розкрила 292,5 м2, виявила матеріали 
епохи бронзи та давньоруського часу 
[Милян та ін., 2012, c. 222, 223]. Очевид-
но, у ході проведених експедиціями РАС 
розвідкових й стаціонарних розкопоч-
них робіт, матеріали римської доби не 
були виявлені.

Поселення Давидівка-4 (рис. 1, 1—7; 
2). Знаходиться на протилежному від по-
селення Сколобів-1 березі р. Ірша. Роз-
ташоване на терасі правого берега річки, 
на мисовидному вигині, нині розрізано-
му каналізованим струмком, що впадає 
в Іршу. Розвідана нами площа пам’ятки 
становить близько 2,5 га. На поселен-
ні знайдено матеріали римської доби і 
давньоруського часу. З черняхівськими 
матеріалами може бути ототожнено до 
десяти уламків стінок кухонних посудин.

рис. 4. Кераміка 
пізньоримської доби 
поселення Сколобів-1 
(1—14); Давидівка-2 
(15—23); Славів (24).

Це поселення, напевно, було відкри-
те 2009 р. експедицією НДЦ РАС ІА НАН 
України (див. вище) і значиться у звітній 
документації під назвою «Сколобів-1» 
(об’єкт 45). На пам’ятці в ході робіт були 
знайдені матеріали давньоруського 
часу (ХІ—ХІІ ст.) і доби пізнього серед-
ньовіччя (ХVІ—XVII ст.) [Петраускас та 
ін., 2009, c. 116—118]. Київсько-Поліська 
експедиція НДЦ РАСУ ІА НАН України у 
2011—2012 рр. розкрила 420 м2, вия-
вила матеріали доби бронзи (ІІ тис. до 
н. е.) [Милян та ін., 2012, c. 223; Сало та 
ін., 2013, c. 158]. Під час означених робіт 
матеріали римської доби не виявлені.

Поселення Давидівка-5 (рис. 1, 1—
7; 2). Знаходиться приблизно за 250 м 
південніше від поселення Давидівка-4. 
Розташоване вище за течією р. Ірша на 
терасі правого берега. Загальна розві-
дана площа становить біля 1,7 га. На 
поселенні знайдено крем’яні артефакти, 
керамічні матеріали епохи бронзи—ран-
нього заліза, римської доби й пізнього 
середньовіччя. До першої половини 
І тис. н. е. ми віднесли 10 ліпних стінок, 
2 з яких — хроповаті, інші — шерхаті або 
загладжені. 6 стінок гончарних посудин 
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за ключовими ознаками (характер по-
верхні, тісто, профілювання) також мож-
на віднести до черняхівської гончарної 
кераміки.

Поселення Давидівка-2 (рис. 1, 1—
7; 2). Пам’ятка знаходиться приблизно 
за 1,1 км на південний схід від південно-
східної околиці с. Давидівка та за 1 км 
на північний захід від північної околиці 
с. Грушки. Займає першу надзаплавну 
терасу правого берега правого безімен-
ного допливу (одного з витоків) р. Ірша. 
Територія практично з усіх боків вимежу-
вана природними та штучними переш-
кодами: з півночі й заходу — струмками, 
з півдня й сходу — дорогами. Встанов-
лена розвідкою площа пам’ятки сягає 
5,7 га. Серед матеріалів представлені 
артефакти епохи каменю (мезоліту—не-
оліту), доби бронзи, римського часу та 
ХVІІ—XVIIІ ст.

До римської доби зараховано близь-
ко 50 фр. ліпних та кілька фрагментів гон-
чарних посудин. Серед них виділяються 
2 вінчики «кумпфів» чорного та темно-
коричневого кольорів із загладжени-
ми поверхнями (рис. 4, 15, 16). Також у 
групі ліпних профільованих верхніх час-
тин посудин є один прямо поставлений 
вінчик чорного тіста з загладженою по-
верхнею діаметром 30 см (рис. 4, 17), а 
також вінчик мископодібної посудини 
світло-жовтих тонів великого діаметру 
(рис. 4, 18). Інший фрагмент S-подібної 
сильно профільованої шийки теж нале-
жить мисці закритого типу (рис. 4, 19). У 
зборі також є фрагмент чорно глиняної 
лискованої реберчастої миски (рис. 4, 
20). Вирізняється фрагмент ліпної стінки 
рудих тонів з орнаментом з перехрес-
них вертикальних, горизонтальних та 
нахилених косих врізних ліній (рис. 4, 
21). Серед кольорів ліпного посуду до-
мінують зразки бежевих та рудих тонів 
(40 фр.), є також стінки чорного кольору 
(7). До римської доби, очевидно, нале-
жать 2 вінчика (рис. 4, 22, 23) і 3 стін-
ки гончарного посуду черняхівського  
типу.

Поселення Давидівка-3 (рис. 1, 1—
7; 2). Знаходиться на захід від поселення 
Давидівка-2, на протилежному березі 
правого допливу р. Ірша, оточене з захо-
ду, півночі і сходу невеликим струмками. 
На площі 13,8 га, знайдено велику кіль-
кість матеріалів ХVІ—XVIIІ ст. На окре-
мих відносно незначних ділянках зафік-
совано концентрацію матеріалів епохи 
бронзи. Детальне опрацювання зборів 
дозволило виділити незначну групу з 
5 денець, які за морфологією та складом 

тіста близькі до посуду першої половини 
І тис. н. е.

Поселення Славів (рис. 1, 1—7; 2, 1). 
У ході повторного обстеження відкри-
тої нами 2010 р. пам’ятки доби пізньо-
го середньовіччя у центральній частині 
с. Славів, на правому березі р. Тростя-
ниця (правий доплив р. Ірша), виявлено 
матеріали давньоруського часу і римсь-
кої доби.

З площі поселення походить вінчик 
ліпної посудини із загнутим до середи-
ни краєм, світло-сірий, із загладженою 
поверхнею, діаметром 25 см (рис. 4, 24). 
До того самого часу ми віднесли 3 при-
донні частини стінок (з них — 1 гончар-
на) і одну S-подібно профільовану стінку 
зі складом керамічного тіста, характер-
ного для І тис. н. е.

північна  
Група пам’яток

Поселення Горбове-2 (рис. 1, 8). 
Знаходиться на північно-східній околиці 
східної частини с. Горбове, на правому 
березі каналізованого струмка одного 
з правих витоків (допливів) р. Теліна — 
правої притоки р. Уборть. Поселення 
займає невисокий мис, із сходу та півдня 
обмежений руслом струмка, який у тому 
місці повертає із півночі на захід, а із за-
ходу — заболоченою угловиною. Розві-
дана площа пам’ятки становить 0,98 га.

У зборі підйомного матеріалу за-
фіксовані артефакти, які попередньо 
можна датувати епохою бронзи—ран-
нього залізного віку, римського часу та 
поодинокі знахідки доби розвиненого 
середньовіччя. У прирічковій південній 
частині поселення на площі біля 0,35 га 
в значній кількості знайдено відходи 
металургійного виробництва (шлаки), 
які за морфологічними характеристи-
ками можливо попередньо віднести  
до І тис. н. е.

Матеріали римської доби представ-
лені знахідками ліпної й гончарної кера-
міки. Знайдено вінчик із загнутим до се-
редини краєм чорного тіста з жорствою 
та загладженою зовнішньою поверхнею 
(рис. 5, 1). Також є вінчик профільованої 
посудини з підлощеною поверхнею світ-
ло-сірих тонів діаметром 8 см (рис. 5, 2). 
Знайдено один товстостінний фрагмент 
стінки з ангобованою зовнішньою по-
верхнею рудого кольору і з помітними 
зернами жорстви і косими прокресле-
ними лініями (рис. 5, 3). До черняхівсь-
кої культури можемо віднести 2 гончар-
ні вінчика (рис. 5, 4, 5) і 3 денця (рис. 5, 
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6—8). Одне з денець — на кільцевому 
піддоні з горизонтальними слідами від 
зерен жорстви, що випали при форму-
ванні на швидкому колі (рис. 5, 7). Інше 
денце розлогішої форми теж має кільце-
вий піддон (рис. 5, 8).

Поселення Горбове-1 (рис. 1, 9). 
Знаходиться неподалік від поселення 
Горбове-2, в 200 м на північний захід, 
на незначному підвищенні оточеному 
слабко дренованими зволоженими по-
ниженнями. Розвідана площа становить 
1,94 га. Знайдено матеріали епохи брон-
зи—раннього заліза, римського часу та 
поодинокі знахідки доби пізнього се-
редньовіччя.

До римської доби належать рельєф-
но профільована трьохчленна ручка 
гончарної черняхівської миски-вази з 
відмуленого тіста (рис. 5, 11) і фрагмент 
стінки опуклої частини ще однієї гончар-
ної черняхівської миски. Ще 5 гончарних 
стінок також можна ідентифікувати як 
черняхівські: 4 — від кухонної та 1 — від 
столової посудини. До тієї самої куль-

рис. 5. Кераміка пізньо-
римської доби посе-
лення Горбове-2 (1—8); 
Горбове-1 (9—11); Під-
луби (12—15); знахідки 
поблизу с. Коренівка 
(16, 17); бронзова 
пряжка з поселення 
Ласки (18)

турно-хронологічної групи можемо від-
нести 2 вінчика ліпних посудин зі злегка 
нахиленим до середини краєм (рис. 5, 9, 
10) та 20 ліпних стінок чорних і бежевих 
тонів.

Поселення Підлуби (рис. 1, 10). Зна-
ходиться в 1,2 км на північний захід від 
північної околиці села, на мисоподібно-
му вигині правого берегу р. Уборть, на 
відносно рівній першій надзаплавній 
терасі. Умови проведення однократної 
розвідки дозволили зафіксувати три 
окремі плями поширення культурного 
шару на площі сільськогосподарського 
угіддя, що умовно співпадають з топог-
рафічно невиразними підвищеннями. 
Загальна розвідана площа скупчень 
становить біля 1 га. Серед підйомного 
матеріалу є знахідки доби каменю—
бронзи і, можливо, римського часу. До 
останніх зараховуємо два ліпних вінчи-
ка категорії «кумпфів» (рис. 5, 12, 13), а 
також 2 вінчика гончарних посудин, які 
за ознаками (тісто, морфологія, вага, 
обпал та профілювання) можуть бути 



21� OIUM * 2014 * 4

Томашевський А.П., Павленко С.В. Нові пам’ятки римської доби на території Житомирського Полісся

інтерпретовані як черняхівські (рис. 5,  
14, 15).

Римсько-черняхівський контекст цієї 
публікації змушує згадати про ще два 
місцезнаходження, імовірно пов’язаних 
з означеною добою, розташованих у пів-
нічно-східній Житомирщині.

с. Коренівка (кол. Годотевля) Овру-
цького р-ну (рис. 1, 11). На першій над-
заплавній терасі лівого берега р. Норинь 
у 1996 р. С.Ю. Демидко під час розвідки 
знайшов два фрагменти гончарних ти-
пово черняхівських посудин: вінчик за-
критої миски з відігнутим назовні краєм, 
рифленою поверхнею шийки з відмуле-
ного тіста світло-сірих тонів (рис. 5, 16); 
денце, діаметром 7 см, на плиточному 
піддоні з чорним загладженим і під-
лощеним ангобом на обох поверхнях і 
відмуленим тістом червоно-рудого ко-
льору (рис. 5, 17). Багаторазові повторні 
розвідки нашої експедиції у різні роки і 
сезони на цій пам’ятці й навколишньому 
мікрорегіоні не дали жодних матеріалів, 
схожих на черняхівські. Натомість щора-
зу знаходили матеріали доби палеоліту 
(епігравет), Давньої Русі та пізнього се-
редньовіччя.

с. Ласки Народницького р-ну (рис. 1, 
12). На багатошаровому поселенні в 
ур. Баранівка місцевий краєзнавець 
знайшов бронзову пряжку з пуансон-
ним орнаментом на рамці та фасето-
ваним щитком типу А за Келлером, що 
входить до поясних наборів группи 1 
сорту 1 форми А типу а за Зоммером 
[Keller, 1974; Sommer, 1984] (рис. 5, 18). 
Найближчі аналогії є в комплексах Євро-
пи фази С3 (320—375 рр. н. е.) 1. Тут теж 
потрібно зазначити, що ні в ході наших 
кількаразових розвідок на цій багатоша-
ровій пам’ятці, ні в процесі проведення 
спеціальних рятувальних розкопок на 
місці незаконного кар’єру (розкопано 
біля 100 м2) ми не ідентифікували  жод-
них інших матеріалів римської доби.

Нині можемо констатувати, що, не 
зважаючи на порівняно високу ступінь 
археологічної дослідженості Овруцького 
та прилеглих територій Народницького 
та Лугинського р-нів (ядро літописної Ов-
руцької давньоруської та середньовічної 
волості) ми не виявили виразних інди-
каторів пам’яток першої половини І тис. 
н. е. Виключення становить досі уні-
кальна багатошарова пам’ятка Шваби-1 
(ур. Тузи), поблизу с. Заріччя [Павленко 
та ін., 2012, c. 225]. Там виявлено і час-
тково досліджено рятувальними розко-
пками площею 40 м2 поселення заруби-
нецької культури І ст. н. е. з виразними 

північно-західними прип’ятськими озна-
ками (нині готується публікація резуль-
татів археологічних досліджень).

культурно-хронолоГічна  
характеристика пам’яток

Практично всі представлені пам’ятки 
можливо вважати вельбарсько-чер-
няхівськими, оскільки ліпна керамі-
ка має виразні північно-західні (схід-
но-германські) риси 2. Більш чітке 
культурне визначення кожного з посе-
лень і відповідних груп на підставі зібра-
ного підйомного матеріалу без прове-
дення додаткових спеціальних польових 
досліджень не буде достатньо аргумен-
тованим і надійним. Теж саме стосуєть-
ся й деталізованого хронологічного 
визначення нововиявлених пам’яток. 
Спостереження над мікроособливостя-
ми виготовлення та складу керамічного 
тіста деяких з фрагментів черняхівських 
гончарних посудин на кількох з пам’яток 
дозволяють висловити обережне припу-
щення про їх існування в достатньо роз-
винених фазах черняхівської епохи.

просторово-ГеоГрафічна  
поЗиція пам’яток

Ще в момент проведення розвідок 
стало зрозумілим, що обидві виявлені 
нами територіальні групи поселень зна-
ходяться достатньо далеко на північ від 
відомого основного ареалу поширення 
черняхівських пам’яток на території Жи-
томирської області.

Для того, щоб чітко уявити і зрозумі-
ти значення відкритих в останні роки 
пам’яток римського часу нами були по-
шарово картографовані всі відомі (на-
явні) у друкованих та архівних наукових 
джерелах черняхівські пам’ятки у межах 
Житомирської області (рис. 1). Також 
для розуміння загальної картини роз-
повсюдження і географічної структури 
місцевого заселення в спеціальних ша-
рах ГІС були картографовані черняхівські 
пам’ятки сусідніх прилеглих зі сходу та 
заходу регіонів Київської, Хмельницької 
і Рівненської обл.

В основу карти черняхівських ста-
рожитностей Житомирщини покладена 
карта і зведення пам’яток, здійснене і 
опубліковане Є.В. Махно в 1960 р. [Мах-
но, 1960, c. 23—27; рис. 3]. Далі в поряд-
ку відкриття і дослідження до карти до-
давалися пам’ятки, виявлені місцевими 
краєзнавцями С.А. Липком [Липко, 1969; 
1982] та Г.Г. Богуном (Матеріали до ста-

1 Висловлюємо подяку 
О.В. Комару та І.О. Гав-

ритухіну за допомогу 
у типологічно-хроно-

логічному визначенні 
знахідки.

2 Не виключено, що 
серед ліпних кераміч-
них матеріалів деяких 

з відкритих нами по-
селень присутні риси, 

характерні також й для 
пшеворських пам’яток.
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тей «Зводу», рукопис), а також результати 
досліджень, проведених І.С. Винокуром 
за часів його роботи в Житомирському 
музеї (Звіти 1955—1961 рр.) [Винокур, 
1972, рис. 12]. Увійшли до карти від-
повідні пам’ятки, виявлені І.П. Русано-
вою (Звіти 1960—1973 рр.) та В.О. Кру-
цом і О.П. Моцею в басейні Случі (Звіти 
1975—76 рр.). До зведеної карти були 
внесені пам’ятки, відкриті й досліджені 
на рубежі 1980—1990-х рр. розвідка-
ми М.П. Кучери та А.П. Томашевського 
(Звіти 1988—1989 рр.), а також мікро-
регіональною розвідкою Т.Л. та О.В. Біт-
ковських на р. Роставиця [Бітковський, 
1995]. Розвідки та погодження, які здій-
снювалися О.О. Тарабукіним з початку  
1990-х рр. в басейні Тетерева і його до-
пливів, також дали нові відомості для 
розуміння поширення черняхівських 
пам’яток (Звіти 1992—2009 рр.). Ним 
були виявлені пам’ятки в верхів’ях 
рр. Мика й Свинолужа, що перетинають 
відому до цього північну межу поши-
рення римських старожитностей, яка 
орієнтовно збігається із зональною ме-
жею лісу і лісостепу. Північні пам’ятки, 
виявлені О.О. Тарабукіним, знаходяться 
в межах масиву Житомирського лесово-
го лісостепового острова, а деякі навіть 
виходять дещо північніше в зону розпов-
сюдження моренних рівнин. До карти 
було додано відомі місця знахідок рим-
ських монет на території Житомирщини 
(24 пункти), взяті з відповідних зведень 
М.Ю. Брайчевського та В.В. Кропоткіна 
[Брайчевський, 1959, c. 131—134; Кро-
поткин, 1961, c. 55, 56; 1966, c. 85]. Наре-
шті, окремим шаром до зведеної карти 
додані нововідкриті вельбарсько-чер-
няхівські пам’ятки, досліджені авторами 
в ході останніх польових сезонів Східно-
Волинської експедиції ІА НАН України 
[Павленко та ін., 2013, c. 156; Павленко, 
Томашевський, друкується].

Таким чином, утворена нами база 
даних і відповідна карта черняхівських 
старожитностей Житомирщини містить 
інформацію про 176 відомих раніше 
пам’яток. З доданням до неї відомос-
тей про пам’ятки, відкриті нами, маємо 
сукупну кількість з 188 пам’яток пізньої 
римської доби на території цієї області. 
Здійснене картографування дозволяє 
чітко уявити особливості місцезнаход-
ження і відповідне значення відкритих 
пам’яток.

Південна група пам’яток, виявле-
на нами біля вододільного межиріччя 
витоків річок Ірші, Теньки та Кам’янки, 
віддалена від масивів відомих раніше 

черняхівських пам’яток на 40—70 км. 
Найближче, поки що поодиноке, «вель-
барсько-черняхівське» поселення на 
околиці райцентру Черняхів, відкрите 
О.О. Тарабукіним [Тарабукін, 2006, c. 92], 
знаходиться приблизно в 14—23 км пів-
денно-східніше від гнізда пам’яток Ско-
лобів—Давидівка—Івановичі (рис. 1).

Картографування, здійснене нами, 
наочно засвідчує, що основні масиви 
рясного (щільного) черняхівського засе-
лення знаходяться в межах лісостепових 
чорноземних ландшафтів та на лініях 
зональних ландшафтних стиків — еко-
тонів, які є дуже строкатими і мозаїч-
ними саме на південній Житомирщині. 
Декілька пам’яток в басейні середньої 
Случі, визначені різними дослідниками 
як черняхівські, тяжіють до Новоград-
Волинського лесового острова, ланд-
шафтні та аграрно-виробничі власти-
вості якого співставні з лісостеповими 
природно-територіальними комплек-
сами. Зазначимо, що культурно-хроно-
логічна характеристика цих пам’яток на 
Случі також потребує сучасної перевірки 
та документального підтвердження. До 
Житомирсько-Городського лесового ос-
трова біля зонального кордону лісосте-
пу і лісу тяжіє більшість черняхівських 
пам’яток в басейні середнього Тетерева  
(рис. 1).

Для розуміння природних підстав 
появи гнізда вельбарсько—черняхівсь-
ких пам’яток в межиріччі витоків рр. Ір-
ша, Тенька та Кам’янка ми здійснили 
детальне координатне картографування 
меж поселень південної групи на ланд-
шафтній основі 3. Виявилося, що прак-
тично всі, окрім поселення Славів, вель-
барсько-черняхівські пам’ятки нашої 
південної групи розташовані в межах 
окремого острівного масиву озерно-
водольодовикових рівнин на вододілі 
витоків рр. Ірша, Тенька та Кам’янка. Ці 
плоскі, відносно знижені, складені опіща-
неними суглинками і мулами озерно-во-
дольодовикові рівнини вкриті луговими 
глеюватими і дерновими карбонатними 
оглеєними супіщаними ґрунтами сьо-
годні переважно меліоровані і розорані 
(рис. 2, 1). Слід зазначити, що в польових 
умовах, на рівні пейзажного враження, 
ці вирівняні стародавні озерно-мулові 
пониження з луговими чорними легки-
ми ґрунтами мають вигляд справжніх 
лісостепових ландшафтів, які очевидно, 
приваблювали вельбарсько-черняхівсь-
ке населення. Острівний масив озерно-
водольодовикових рівнин оточений з 
усіх боків крім північного заходу ланд-

3 Ландшафтна карта 
Житомирської обл. 
1 : 300000 складена 
канд. геогр. наук 
С.Р. Кияком. Користу-
ючись нагодою, щиро 
дякуємо автору за 
можливість користува-
тися картою.
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шафтами водольодовикових хвилястих 
рівнин з дерново-середньо- і сильнопід-
золистими сухими і слабкоглеєними 
супіщаними ґрунтами, які формувалися 
під вологими суборами, а тепер пере-
важно меліоровані і сильно розорані. 
Ці природно-територіальні комплекси є 
чи не найбільш сприятливим для розсе-
лення та давнього аграрного освоєння в 
безморенній зоні Житомирського Поліс-
ся. Нарешті, з північного сходу до озна-
ченого нами мікрорегіону прилягає край 
великого масиву різновидів моренних 
водольодовикових валунних рівнин, що 
формувалися під хвойними та хвойно-
мішаними лісами, імовірно, найменш 
привабливих для шукачів Ойуму. Наве-
дені факти та обставини допомагають 
нам зрозуміти механізми розвитку конк-
ретної системи заселення, вибору місць 
помешкання і влаштування ресурсних 
господарських зон місцевим населен-
ням другої чверті І тис. н. е. Врахування 
деталізованої зведеної ландшафтно-то-
пографічної ГІС-моделі локального засе-
лення допомагає науково вірогідно здій-
снювати прогнозне передбачення місць 
розташування ще не відкритих, але по-
тенційно вірогідних пам’яток даної істо-
рико-археологічної групи. Маємо зазна-
чити, що район, де відкриті нові пам’ятки 
досі залишався дуже слабко археоло-
гічно дослідженим, тут практично не 
проводилося жодних фахових наукових 
досліджень, крім розвідок Східно-Волин-
ської експедиції, проведених авторами 
у 2012—2013 рр. Тому перспективи по-
дальшого виявлення подібних пам’яток 
навколо вже виявлених нами є доволі  
оптимістичними.

Північна група поселень в басейні 
верхньої Уборті та її правобережного 
допливу р. Теліна на території Єміль-
чинського району розвідана в 70 км на 
північний захід від обстеженого нами 
південного гнізда пам’яток (рис. 1).

Від північної межі лісостепової зони 
і присутніх там черняхівських пам’яток 
дана група знаходиться на відстані 90 км, 
від найближчих пам’яток римського часу 
в басейні р. Случ відстань складає при-
близно 50—60 км.

Ландшафтне тло цієї групи утворю-
ють водольодовикові рівнини та при-
руслові тераси. Пам’ятки Горбове-1 і 
Горбове-2 розташовані в межах масиву 
понижених, заболочених, складених 
пісками, супісями й мулами водольодо-
викових рівнин на кристалічній основі з 
дерново-підзолистими і суглинистими 
ґрунтами, торфовищами і торфово-бо-

лотними ґрунтами. Ці ландшафти форму-
валися під злаково-болотно-трав’яними 
луками, вологими і сирими суборами, 
тепер меліоровані й частково розорані. 
Поселення Підлуби було виявлене на ви-
рівняній, складеній потужними пісками 
терасі з дерново-слабкопідзолистими 
глеюватими та глеєвими піщаними ґрун-
тами, вкритій вологими і сирими бора-
ми. Вести мову про вірогідну повторю-
вану ландшафтно-топографічну модель 
місцевих пам’яток поки що явно завчас-
но. Достеменно не відомо, чи вдасться 
знайти в цьому мікрорегіоні ще подібні 
пам’ятки, де вони будуть розташовані  
і т. п.

* * *
Факт відкриття нових вельбарсько-

черняхівських поселень, значно відда-
лених на північ від основного масиву 
синхронних пам’яток є сам по собі дуже 
промовистим і цікавим. Культурно-хро-
нологічні та просторово-географічні 
особливості відкритих пам’яток дозво-
ляють також сформулювати декілька 
наукових міркувань, безпосередньо 
пов’язаних з отриманими результатами.

Нововиявлені пам’ятки пізньорим-
ської доби в глибинах Житомирського 
Полісся повертають нас до сформованих 
у 1970-х рр. тверджень і гіпотез про «білі 
плями» в зоні «археологічної важко-вло-
вимості» на Поліссі південніше Прип’яті 
[Щукин, 1976, c. 77, 78; Мачинский, 
1976, c. 98, 99]. При чому пошуки від-
повідних, гіпотетично прогнозованих, 
пам’яток першої половини та середини 
І тис. н. е. на цій території є однаково 
важливими як для вивчення явищ і про-
цесів генезису найдавнішої слов’янської 
культури, так і для дослідження склад-
ного комплексу проблем, пов’язаних 
з розумінням динаміки розвитку ет-
носоціальної структури черняхівсько-
го суспільства і механізмів дії вели-
кого переселення народів [Фурасьев,  
2009].

Слід згадати, що однин з авторів тео-
рії «білої плями», М.Б. Щукін, організу-
вав 1976 р. спеціальну пошукову експе-
дицію, яка мала знайти пам’ятки першої 
половини І тис. н. е. на р. Уборть [Щу-
кин, 1976/104]. Дослідник орієнтувався 
на дані Є.В. Махно про наявність ліпних 
фрагментів кераміки на могильнику 
біля Олевська (с. Тепениця в ур. Дов-
га Нива) [Махно, 1960, c. 25, прим. 10], 
що походили, нібито, з матеріалів роз-
копок В.Я. Яроцького 1902 р. На нашу 
думку, в цьому повідомленні сталася 
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певна помилка, пов’язана з плутани-
ною планшетів з матеріалами (чи депас-
портизацією матеріалів досліджень) у 
Житомирському музеї. Жодних натяків 
на наявність у матеріалах досліджених 
ним давньоруських поховань курганно-
го могильника ліпних артефактів автор 
розкопок у своїй публікації не наводить 
[Яроцкий, 1903, c. 187—193]. Один з кур-
ганів цього могильника було розкопано 
під час розвідки М.Б. Щукіна. В кургані, 
який було частково зруйновано польо-
вою дорогою, зафіксовано поховання на 
давньому горизонті з керамікою давньо-
руського часу [Щукин, 1976/104, c. 4]. 
Візуальне обстеження цього могильника 
здійснили й автори цієї публікації. Курга-
ни могильника значно пошкоджені гос-
подарською діяльністю мешканців села, 
але за зовнішніми ознаками (напр., роз-
міри, кільцеві ровики) їх можна датува-
ти давньоруським часом. В результаті 
розвідки М.Б. Щукіна пам’яток римсь-
кого часу на Уборті знайдено не було. 
Натомість було відкрите і частково до-
сліджене слов’янське поселення VII—
VIII ст. н. е. Сущани-Хмільник [Щукин,  
1982].

Виходячи з результатів наших роз-
відок можемо констатувати, що на 
р. Уборть, принаймні у її верхній течії, все 
ж таки присутні вельбарсько-черняхівсь-
кі пам’ятки. Питання чи ці пам’ятки є 
слідами первинного проходу певних 
хвиль мігруючого населення з північно-
го заходу на південь, або вони репре-
зентують етапи поступового просування 
черняхівської ойкумени з півдня на пів-
ніч, поки що лишаються гіпотетичними 
і потребують, перш за все, подальшого 
польового дослідження.

Знайдені нами пам’ятки на Уборті те-
риторіально наближаються до середньої 
та нижньої течії Прип’яті, на обох бере-
гах якої наші білоруські колеги в остан-
ні десятиліття виявляють і досліджують 
все більше дуже цікавих і важливих ста-
рожитностей з пізньозарубинецькими, 
вельбарськими та ранньокорчацькими 
(ранньопражськими) матеріалами.

Вельбарсько-черняхівський харак-
тер виявлених нових пам’яток відкриває 
нові перспективи для осмислення етно-
культурної специфіки регіонального за-
селення пізньоримської доби, яка в різні 
часи різними дослідниками позначала-
ся як «волинська група полів поховань», 
«волинський варіант черняхівської куль-
тури» та «пряжівський тип». Практично 
всі досліджені розкопками на Східній 
Волині — Житомирщині пам’ятки другої 

чверті І тис. н. е. (Ягнятин, Пряжів, Мар-
куші, Іванківці) мали виразні північно-
західні риси.

Ще одне міркування безпосередньо 
пов’язане з новоявленими нами вель-
барсько-черняхівськими пам’ятками у 
верхів’ях рр. Ірша, Тенька та Кам’янка. 
Якщо виявиться, що хронологія цих посе-
лень обіймає, в тому числі, й другу поло-
вину — кінець IV ст. н. е. це означатиме, 
що вони можуть бути синхронними (в 
межах епохи) з найбільш ранніми ком-
плексами фази «0» гнізда слов’янських 
пам’яток в Корчаку—Тетерівці [Гаври-
тухин, 1997, c. 42]. Таким чином, ця 
унікальна група празько-корчакських 
пам’яток на Середньому Тетереві біля 
гирла Гнилоп’яті опиняється фактично 
оточеною з усіх сторін, в тому числі — й 
з півночі, черняхівськими пам’ятками. 
Відстані від корчакських поселень до 
сусідніх пізньоримських коливаються в 
інтервалі від 10 км (на південний схід) 
до 30 км (на північ) до групи знайдених 
нами вельбарсько-черняхівських посе-
лень Сколобів—Давидівка—Іванови-
чі. Таке припущення може стати дуже 
важливим у розумінні шляхів і способів 
сучасного дослідження всієї проблема-
тики, пов’язаної з уточненням складних 
обставин появи і ранніх етапів існування 
найдавніших слов’янських старожит-
ностей на правобережній Україні. Це 
означає, що організація спеціальних по-
дальших польових досліджень в цьому 
регіоні Житомирщини є гостро актуаль-
ною та потрібною.
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а.p. tomaschewski,  
s.v. pawlenko

die neuen fundorten der 
röMischen zeit auf deM 

territoriuM der waldzone 
der ŽitoMir GeBit

Die Ostwolynscher Expedition IA NAdW der Uk-
raine führt die archäologischen Untersuchungen auf 
dem Territorium Žitomir Gebiets viel Jahre durch.

Die Expedition hat neuer Siedlungen der rö-
mischen Zeit geöffnet. Die wissenschaftliche Bedeu-
tung der enthüllten Fundorten ist von ihrer beson-
deren geographischen Lage und den spezifischen 
ethnokulturellen Merkmalen bedingt. Die Fundorten 
sind in zwei territorialen Gruppen aufgestellt. «Süd-
gruppe» aus sieben Punkten ist in den Oberläufen 
des Flusses Irscha enthüllt, «Nordgruppe» aus drei 
Siedlungen befindet sich in den Oberläufen des 
Flusses Ubort.

Das tönerne Geschirr ist nur von den Bruchstü-
cken vorgestellt. Einige Fragmente der modellierten 
Keramik konnten den Töpfen «elbisches Typs» gehö-
ren. Einige Muster der modellierten Behälter haben 
die speziell grob gemachte Oberfläche, einige ihnen 
haben die Spuren von Kamm nach dem Ton. Die Töp-
fermuster schenken die Küchenkeramik mit der gu-
ten und grob bearbeiteten Oberfläche.

Alle Fundorten, außer der Töpferkeramik der 
Černjachov-Kultur, enthalten die modellierte Kera-
mik mit den ausdrucksvollen ostgermanische Merk-
malen.

Beide territorialen Gruppen der Siedlungen be-
finden sich weit nach dem Norden vom Hauptareal 
die Černjachov-Kulturen (innerhalb Žitomir Gebiets).

«Südgruppe» der Fundorten ist von den Haupt-
grenzen der Černjachov-Kultur für 40—70 km nach 
dem Norden gelegen. Die Landschaft, wo diese Grup-
pe mit Wielbark-Strichen gelegen ist, ist der natür-
liche Komplex der Waldsteppe des Hauptareales der 
Černjachov-Kultur sehr ähnlich.

«Nordgruppe» der Siedlungen im Schwimmbad 
des Flusses Ubort ist in 90 km nach dem Norden von 
der Grenze des Hauptareales der Černjachov-Kultur 
gelegen.

Die neuen Fundorten aus spätromische Zeit in 
der Waldzone Žitomir Gebiets sind von uns auf dem 
Territorium gefunden, wo bis zur Zeit die Fundorten 
der späten römischen Zeit nicht bekannt waren. Die-
se Fundorten auf dem vorliegenden Territorium sind 
wie für das Studium der Genesis der altertümlichsten 
slawischen Kultur, als auch für die Forschung der Pro-
bleme der Volkerwanderungs Zeit sehr wichtig.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: spätrömische Zeit, 
Černjachov- und Wielbark-Kultur, Žitomir Gebit.
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Б е р л и н,  Х а р ь к о в

о поселенческой структуре черняхоВской культу-
ры В области днепро-донецкоГо ВодораЗдела:  

некоторые результаты исследований 2009—2013 гг.

В публикации представлены некоторые 
предварительные результаты совместного 
проекта «инфраструктура области Днеп-
ро-Донецкого водораздела в позднеримское 
время и в начале эпохи Великого переселения 
народов». речь идет об исследованиях на кон-
кретной территории в рамках «археологии 
обитания» для восстановления структуры 
заселения и реконструкции инфраструктуры 
с помощью применения археологических ме-
тодов и методов естественных наук.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: черняховская 
культура, поселенческая история (Besiedlungs-
geschichte), ландшафтная археология (Land-
schaftsarchäologie).

В позднеримское время в лесостепи 
между Днепром и Северским Донцом су-
ществовали памятники горизонта Бором-
ля (середина III — первая четверть IV вв.), 
черняховской культуры (первая четверть 
IV — первая четверть V вв.), группы Каме-
нево 2—Комаровка 2 (вторая половина 
IV — середина V вв.) [Магомедов, 2001, 
c. 141—143; Обломский, 2002, рис. 1; Лю-
бичев, 2013, c. 14—19, 21—23]. Одной сто-
роной их изучения является исследование 
происхождения, эволюции и взаимовли-
яния, то есть культурного развития. Дру-
гой, не менее важной стороной, является 
изучение взаимодействия носителей этих 
групп памятников с окружающей средой, 
что дает возможность выявить закономер-
ности размещения поселений, определить 
микрорегиональную структуру, реконстру-
ировать пути сообщения и хозяйственные 
зоны. Речь идет о так называемой «архе-
ологии обитания» (Siedlungsarchäologie), 
занимающейся проблемами заселеннос-
ти в древности, имеющей свои источники, 
методы (важнейшая составляющая — ис-
пользование методов естественных наук), 
исследующей влияние природных факто-
ров и факторов, определявших уровень 

контактов человека и природы [Jahnkuhn, 
1977, S. 6, 8—74]. Подобные исследования 
в отношении различных культурных групп 
в том числе Восточной Европы уже имеют 
место [Стеблій, 2008, c. 22—24].

В последнее время роль Siedlungs-
archäologie возрастает, причем речь 
идет не только об «археологии обита-
ния», но и об «археологии ландшафта» 
(Landschaftsarchäologie), включающей в 
себя реконструкцию ландшафта и при-
родных условий. Возможности в этом 
направлении сейчас значительно усили-
ваются с использованием банка данных 
и геоинформационных технологий (GIS).

Черняховская культура является наи-
более яркой и представительной из ука-
занных выше культурных групп. Только в 
Днепро-Донецкой лесостепи учтено около 
900 памятников, среди которых известны 
поселения и могильники, монетные и мо-
нетно-вещевые клады. В каждом из шести 
районов региона («Днепр, прибрежная 
часть левого берега», «Десна—Сейм», 
«Сула», «Псел», «Ворскла», «Северс-
кий Донец») есть памятники, изученные 
раскопками [Любичев, 2013, c. 16—19]. 
Многочисленность, плотность, уровень 
исследованности памятников дают чер-
няховской культуре преимущество по 
сравнению с другими группами поздне-
римского времени для применения к ней 
методов «археологии обитания».

Пионером использования методов 
Siedlungsarchäologie в черняховской куль-
туре является Р.Г. Шишкин, применивший 
их для региона Среднего Поднепровья. 
Составными частями его исследования 
является: 1) выяснение географо-археоло-
гической пространственной структуры в 
ее составных частях: речная система, мик-
рорегиональная структура (система засе-
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ления: «цепочковидная» и «гнездовая»), 
площадь поселений и мощность культур-
ного слоя; 2) экологическая структура с ее 
составными частями: ландшафты поселе-
ний и хозяйственно-экологическая модель 
культуры [Шишкін, 1999; Шишкин, 2001—
2002; Šiškin, 1999]. Эта модель исследова-
ния вполне применима и к другим регио-
нам черняховской культуры, в том числе к 
области Днепро-Донецкого водораздела.

Данная статья представляет некоторые 
предварительные результаты совместного 
Украино-Немецкого проекта «Инфраструк-
тура области Днепро-Донецкого водораз-
дела в позднеримское время и в начале 
эпохи Великого переселения народов», 
который начал осуществляться в 2009 г. Он 
основан на сотрудничестве между ГСАЭ 
ХНУ и Евроазиатским отделом Немецко-
го археологического института в Берлине. 
Кроме того, в проекте принимают участие 
почвовед и ландшафтовед, заведующий 
кафедрой природопользования и земель-
ного кадастра факультета горного дела 
и природопользования Белгородского 
государственного национального иссле-
довательского университета доктор гео-
графических наук, профессор Ю.Г. Чендев, 

палинолог доктор Л. Шумиловских из уни-
верситета им. Георга Августа г. Гёттинген.

Территория проекта охватывает об-
ласть к западу и востоку от линии Днеп-
ро-Донецкого водораздела в пределах 
Харьковской области Украины. Исходя из 
современных знаний о распространении 
памятников черняховской культуры, тер-
ритория проекта лишь незначительно ох-
ватывает участок к востоку от р. Северский 
Донец по сравнению с довольно значи-
тельным охватом территории к западу от 
реки. Южная граница территории проекта 
соответствует южной границе ареала чер-
няховской культуры в регионе (рис. 1).

1. состояние иЗученности  
и цели проекта

В области проекта с середины про-
шлого столетия раскопками различного 
масштаба были исследованы поселения 
Войтенки 1 [Дьяченко, 1976; Шультце, 
Любичев, 2009а, 2009б; Любичев, 2011], 
Войтенки 2 [Дьяченко, 1976], Лозовая 2 
[Скирда, 2000, 2003], Колесники [Любичев, 
2007, c. 220, 221, рис. 13], Муром 6 [Шрам-
ко, Дьяченко, 1978], Муром 7 [Берестнев 

рис. 1. Распростране-
ние памятников чер-

няховской культуры по 
результатам исследо-
ваний 2009—2013 гг.: 

1 — интенсивно иссле-
дуемые памятники; 

2 — другие памятники; 
3 — места взятия па-

линологических проб; 
4 — линия Днепро-До-

нецкого водораздела
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и др., 1979], Новая Покровка [Кухаренко, 
1952, c. 43—46], Новоберекское [Мизгін, 
2011], Огульцы [Мызгин, 2011], Пересеч-
ное [Луцкевич, 1948, c. 168, табл. I, 1, 2, 
5, 15], Родной Край 1 [Бородулин, 1975], 
Тимченки [Любичев, 2007, c. 221, рис. 12], 
Халимоновка, Шлях 2 [Любичев, 2005].

Раскопкам подверглись могильни-
ки Войтенки [Шультце, Любичев, 2010, 
2012], Павлюковка [Шрамко, 1979], 
Глубокое [Любичев, 2002], Пересечное 
[Луцкевич, 1948, c. 168, табл. I, 3, 6, 7—
14], Родной Край [Петренко, 1991], Соко-
лово 2 [Петренко, 1991].

Еще в тридцатые годы прошлого 
века был предпринят первый опыт ка-
талогизации памятников черняховской 
культуры в области Днепро-Донецкого 
водораздела [Луцкевич, 1948]. Памят-
ники региона были картографированы 
И.И. Ляпушкиным [Ляпушкин, 1950, c. 30, 
31, карта; 1961, c. 159—175, рис. 81], 
Е.В. Махно [Махно, 1960], Б.П. Зай-
цевым [Зайцев, 1964], А.Г. Дьяченко 
[Дяченко, 1980], Э.А. Сымоновичем и 
Н.М. Кравченко [Сымонович, Кравченко, 
1983], М.В. Любичевым [Любичев, 2000, 
c. 155—233, рис. 11], А.М. Обломским 
[Обломский, 2002, c. 115—132, рис. 1].

В своем каталоге и приложенной 
карте А.Г. Дьяченко связал расположе-
ние черняховских поселений с распро-
странением черноземов в бассейне 
Северского Донца [Дяченко, 1980], что 
соответствует ситуации и в Среднем 
Поднепровье [Шишкин 2002, c. 64].

Анализ полученных источников поз-
волил выдвинуть такие проблемы как: 
вопрос о границе ареала культуры, ди-
намика развития черняховской культуры 
в регионе, хронология и этнокультурные 
традиции [Любичев, 2013, c. 7, 8]. История 
исследования памятников черняховской 
культуры в регионе и основные проблемы 
изучения нашли отображение в сводных 
работах А.М. Обломского [Обломский, 
2002] и М.В. Любичева [Любичев, 2000; 
2013, c. 7—9, 16—19, 21, 22, 26—29].

Следует отметить, что до недавнего 
времени в изучении черняховской куль-
туры области Днепро-Донецкого водо-
раздела по сравнению со Средним Под-
непровьем отсутствовала «археология 
обитания». Следовательно, исследова-
ние черняховских памятников региона в 
рамках «археологии обитания» выглядит 
достаточно актуально и преследует две 
главных цели: 1) создание подробной 
археологической карты памятников поз-
днеримского времени и в том числе чер-
няховской культуры, реконструкцию за-

селенности на ее базе; 2) реконструкцию 
инфраструктуры этого периода, а в даль-
нейшем и реконструкцию ландшафта.

Методика проекта включает в себя ис-
пользование как традиционных археоло-
гических методов (разведки, шурфовки, 
раскопки, обработка импортных изделий 
(античные монеты)), так и применение 
геоинформационных технологий (GIS-
Programme), использование естествен-
ных наук (почвоведение, палинология).

2. исследоВания 2009—2013 гг.

Исходным пунктом для работы явля-
ется создание банка данных на базе учета 
ранее опубликованных материалов. Ос-
новная информация банка связана с гео-
референциоными картами. Сейчас банк 
данных включает 178 памятников черня-
ховской культуры в регионе нашего про-
екта (рис. 1). Прежде всего, речь конечно 
же идет о поселениях. Следует заметить, 
что объем и достоверность информации 
о каждом известном памятнике сущес-
твенно различаются. Отсутствие точной 
информации о расположении многих па-
мятников препятствует использованию 
этих материалов для «археологии обита-
ния» или современной картографии.

Для установления точного местона-
хождения памятников необходимо най-
ти место их расположения и отметить 
координаты с помощью GPS. В ограни-
ченных рамках проекта это представля-
ется пока невозможным для всей его 
территории, но вполне реальным выгля-
дит выделение отдельных участков для 
сплошных разведок. В ходе их проведе-
ния не только отмечаются координаты 
памятника, но также проводится осмотр 
поверхности, сбор подъемного матери-
ала, оценка топографического положе-
ния. В ходе наших разведок был открыт 
целый ряд новых памятников, привязан-
ных к системе речной сети.

Но даже при таких систематических 
разведках отсутствует уверенность в ре-
гистрации абсолютно всех памятников на 
данном участке. Мы всегда имеем некую 
«выборку» памятников, обусловленную 
наличием современной застройки, за-
лесенности и задернованности участков 
или посевов сельскохозяйственных куль-
тур в ограниченное время проведения 
разведок. Но несмотря на действие этих 
факторов, сплошные разведки значи-
тельно дополняют имеющиеся сведения 
о памятниках. Они были проведены на 
двух участках: 1) в округе археологическо-
го комплекса Войтенки от верхнего тече-



22� OIUM * 2014 * 4

Шультце Э., Любичев М.В. О поселенческой структуре черняховской культуры ...

ния реки Коломак на западе до верхнего 
течения реки Черемушная на востоке, от 
реки Мокрый Мерчик на севере до реки 
Мжа на юге (рис. 2). Работы там начались 
в 2009 г.; 2) в радиусе г. Змиев, на террито-
рии, охватывающей нижнее течение Мжи 
с притоками и течение Северского Дон-
ца на этом участке с правыми притоками 
(рис. 3). Работы там начались в 2013 г.

На некоторых памятниках затем про-
водились шурфовки и раскопки. С 2004 г. 
ежегодно исследуется археологический 
комплекс Войтенки 1, включающий в себя 
поселение и могильник [Ljubičev, 2006; 
Любичев, 2011; Шультце, Любичев, 2009а, 
2009б]. На протяжении 2008—2010 гг. 
были проведены шурфовка и раскопки 
поселения Новоберекское [Мизгін, 2011]. 
Незначительные охранные раскопки в свя-
зи со строительством газопровода были 
предприняты в 2012 г. на селище Колес-

ники [Голубева, Любичев, 2012]. В 2013 г. 
начались охранные раскопки на разру-
шаемом песчаным карьером могильни-
ке возле пгт Зачепиловка (р. Берестовая) 
[Любичев и др., 2013]. Еще ранее, в 2002, 
2003 гг., шурфовка была предпринята на 
поселениях Высокополье (р. Коломак), 
Хворостово (р. Мжа) [Любичев, 2003]

Импортная продукция, поступавшая из 
провинций Римской империи, античных 
центров Северного Причерноморья, Бос-
порского царства имеет особое значение 
для реконструкции инфраструктуры ибо 
свидетельствует о связях населеия с надре-
гиональным обменом. Основой для иссле-
дования этого вопроса стали разработки 
К.В. Мызгина [Мизгін, 2008, 2010; Мызгин, 
2008, 2009; 2010]. В 2009 г. Ю.Г. Чендевым 
было проведено изучение почв в пределах 
и за границей поселения Войтенки. Из поч-
венных шурфов были взяты пробы, кото-
рые подверглись обработке в Лаборатории 
инструментальных методов исследования 
почв Института почвоведения и агрохимии 
имени А.Н. Соколовского (Харьков) (заведу-
ющая: О.И. Назаренко). В мае 2013 г. пробы 
для палинологических исследований были 
взяты возле городов Валки и Змиев.

3. некоторые реЗультаты

Предварительное картографирование 
всех известных памятников показало их 
нерегулярное распространение в каждом 
микрорегионе области Днепро-Донецко-
го водораздела, что отражает ситуацию 
изученности, а возможно и определенную 
историческую реальность. Везде поселе-
ния тесно связаны с речной сетью: вбли-
зи памятников всегда расположены реки, 
ручьи, пруды. Существует иерархия (по-
рядок) речной сети от первой категории 
(реки, впадающие в море) до восьмой ка-
тегории (река, впадающая в реку седьмой 
категории) [Šiškin, 1999, S. 83, 85, Abb. 2, 3]. 
Согласно ей, Ворскла и Северский Донец 
являются реками второй категории, кото-
рым подчинены реки других категорий 
(порядков) в этих речных системах.

Большинство поселений в области 
Днепро-Донецкого водораздела распо-
ложено на реках третьего и четвертого 
порядков, далее следуют селища на реках 
второго порядка (рис. 4). Подобная кар-
тина наблюдается и в ареале черняхов-
ской культуры в Среднем Поднепровье 
[Шишкін, 1999, c. 129], что свидетельству-
ет о занятии носителями черняховской 
культуры экологической ниши с сочета-
емостью междуречных равнин и обвод-
ненных балок, выходящих устьями в до-

рис. 2. Распро-
странение памят-

ников черняхов-

рис. 3. Распро-
странение памят-

ников черняхов-
ской культуры в 

округе Змиёва

рис. 4. Процентное 
соотношение памят-

ников у рек первого—
шестого порядков
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лину средних рек [Шишкин, 2001—2002, 
c. 365]. Очевидно, что на выбор места для 
поселения возле малых рек влиял фактор 
общего доступа к воде, которая не несла 
опасности в период весеннего полово-
дья. В то же время это свидетельствует, 
что для черняховского населения фак-
тически не играл роли фактор наличия 
транспортных путей по крупным рекам.

Вдоль течений отдельных рек в об-
ласти водораздела встречены скопления 
поселений. Такая картина, например, про-
слежена в среднем течении р. Уды, являю-
щейся рекой третьего порядка (рис. 1). Но 
в области водораздела также прослежены 
и другие системы заселения. Например, в 
округе Войтенков по линии водораздела, 
совпадающей с линией железной дороги 
Полтава—Харьков, поселения (Шлях 2, 
Хворостово, Халимоновка, Трофимовка) 
находятся вдоль этой линии и занимают 
начала мокрых балок, откуда вытекают 
малые реки, впадаюшие в реки пятого 
(Мокрый Мерчик—Мерчик—Мерла—
Ворскла—Днепр) или третьего порядков 
(Мжа—Северский Донец—Дон) (рис. 2). 
Расположение поселений на берегах та-
ких маленьких рек явно говорит об ис-
пользовании их для водоснабжения, а не 
в качестве водных магистралей. Часть па-
мятников позднеримского времени этого 
микрорегиона была известна до 2001 г., 
до начала работ ГСАЭ ХНУ в микрорегионе, 
остальные стали известны в ходе работ эк-
спедиции. Следовательно, установленная 
концентрация памятников в сравнении с 
другими микрорегионами является «вы-
боркой», обусловленной многолетними 
целенаправленными исследованиями.

Результаты разведок 2009—2013 гг. 
продемонстрировали, что и в других мик-
рорегионах области водораздела есть 
поселения, расположенные ближе к ли-
нии водораздела. Это касается ситуации 
у с. Шляховое (Коломакский р-н), где два 
поселения обнаружены у реки четверто-
го (приток р. Коломак) и пятого поряд-
ков, далеко от реки третьего порядка, но 
ближе к линии водораздела. Поселение 
Новоберекское (Первомайский р-н) так-
же находится вблизи линии водоразде-
ла. Несколько севернее этого памятника 
(непосредственно у линии водораздела) 
были обнаружены поселения Клименов-
ка и Пасеки (Змиевской р-н).

Эти данные позволяют предположить, 
что при проведении сплошных разведок в 
ареале черняховской культуры ее поселе-
ния будут найдены на реках 3—7 порядков 
(о чем свидетельствует и ситуация в Сред-
нем Поднепровье по данным Р.Г. Шиш-

кина [Шишкін, 1999, c. 129]), но с другой 
стороны такое тяготение черняховских 
поселений именно к линии водораздела, 
позволяет заключить о его определенной 
роли в инфраструктуре того времени.

Но реки могли служить не только ис-
точниками водоснабжения, а также и 
транспортными артериями. Об этом сви-
детельствует размещение поселений на 
реках третьего порядка, таких как Уды и 
Коломак. Непосредственно на реке треть-
его порядка Мже находились поселения 
Колесники и Тимченки. Остальные посе-
ления зафиксированы на притоках Мжи. 
Может быть определенные (например 
почвенные) условия не способствовали 
основанию большого числа поселений 
непосредственно на берегах Мжи, хотя по 
общей картине распространения памят-
ников черняховской культуры видно, что 
Мжа и Северский Донец определенно иг-
рали большую роль в инфраструктуре. На 
данном этапе реконструкции инфраструк-
туры можно заключить, что пути сообще-
ния в одних случаях пролегали по рекам, 
а в иных по линии Днепро-Донецкого во-
дораздела. Остается открытым вопрос о 
роли, значении и становлении этих путей.

В области проекта в отдельных слу-
чаях прослеживается «цепочная» сис-
тема размещения поселений вдоль рек 
(рис. 1). Это свидетельствует вероятнее 
всего о продвижении носителей черня-
ховской культуры и заселении терри-
тории. Известны поселения в условиях 
балочной сети возле ручьев, но пока не-
возможно выделить компактное распо-
ложение в условиях чисто «гнездовой» 
системы, представленной в Среднем 
Поднепровье [Šiškin, 1999, Abb. 4, 3, 6].

Как и в условиях Среднего Поднепро-
вья, возможно предположить, что отде-
льные поселения являлись отправными 
пунктами заселения и представляли центр 
микрорегиона. На такую роль по своей 
площади, мощности слоя, наличию жилых, 
хозяйственных, ремесленных комплексов 
претендует, например, поселение Войтен-
ки 1. Но для полной проверки гипотезы не-
обходимы дальнейшие исследования.

Как установлено специалистами, фор-
ма хозяйства носителей черняховской куль-
туры тесно связана с обработкой чернозе-
мов [Шишкін, 1999, c. 136]. Наложение уже 
известных и нами открытых памятников на 
общую почвенную карту области водораз-
дела показывает четкую связь поселений 
культуры с качественными черноземами. В 
дальнейшем нами становится задача про-
следить эту связь с помощью подробных 
почвенных карт районов.
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Обычно на участках с глинистыми 
или песчаными почвами не встречают-
ся памятники черняховской культуры. 
Исключение составляет поселение Ост-
роверховка 1 между реками Мжа и Уды. 
Поселения на левом берегу Северского 
Донца, занимающие песчаные почвы, 
А.Г. Дьяченко оценивал как временные 
или сезонные [Дяченко 1980, c. 68].

Фиксация координат поселений с по-
мощью GPS позволяет точно установить 
их расположение. Однако следует учиты-
вать, что точки фиксации соответствуют 
современной площади распространения 
подьемного материала на поверхности. 
Ежегодная распашка почвы способство-
вала смещению этого материала. К тому 
же следует брать во внимание влияние 
эрозии почвы, что приводит к смеще-
нию материала вниз по склону. Фиксация 
материала на поверхности не позволяет 

выделить хронологические участки по-
селения, соответствующие его развитию, 
создается иллюзия его одновременного 
функционирования на всей площади, где 
встречен подъемный материал. Решить 
вопрос развития поселений могут только 
их раскопки большими площадями.

Площадь обследованных в регионе 
Днепро-Донецкого водораздела поселе-
ний колеблется в пределах 2,5—17,1 га. По-
хожие параметры наблюдаются и в Сред-
нем Поднепровье [Шишкiн, 1999, c. 131].

Рассмотрим детально варианты 
расположения некоторых поселений 
(рис. 5; 6).

1. На берегу реки (малой реки). При 
современной фиксации положения се-
лища относительно реки, стоит учиты-
вать, что положение современного рус-
ла может отличаться от того, которое 
наблюдалось в позднеримское время. 

рис. 5. Поселения у рек и при впадении одной реки в другую (по результатам раз-
ведок): 1 — Валки 1 (а — вид с юга; б — карта); 2 — Островерховка 1 (а — вид с 
юго-востока; б — карта); 3 — Борки 1 (а — вид с запада—юго-запада; б — карта); 
4 — Марьино 1 (а — вид с юга; б — карта)

рис. 6. Поселения у начала мокрых балок, 
где берут начало реки: 1 — Хворостово 1 
(а — вид с севера на восточную часть; 
б — карта); 2 — Новоберекское (а — вид 
с севера (ниже поселения ныне находит-
ся источник); б — карта)



OIUM * 2014 * 4 22�

Шультце Э., Любичев М.В. О поселенческой структуре черняховской культуры ...

Во время разведок было получено под-
тверждение такой ситуации.

Поселение Валки 1 (Валковский р-н) 
расположено на пологом склоне реки чет-
вёртого порядка, которая впадает несколь-
ко километров южнее в реку Мжа. Памят-
ник охватывает вдоль реки площадь около 
6,3 га (рис. 5, 1). Поселение Островерхов-
ка 1 (Змиёвский р-н) находится на правом 
берегу малого левого притока Мжа (рис. 5, 
2). Здесь склон является более крутым, па-
мятник расположен выше от уровня воды и 
его площадь составляет лишь около 2 га.

2. В устье притока реки при впадении 
в другую реку. Поселение Борки 1 (Змиев-
ской р-н) площадью около 2,5 га (рис. 5, 3) 
территорию вблизи впадения безымянно-
го притока в реку Джгун. На его площади 
помимо керамики найдены железный 
топор, фрагмент каменного жернова, се-
ребряный римский субэратный денарий 
Марка Аврелия. Поселение Марьино 1 
(Богодуховский р-н) находится в подобных 
условиях: оно занимает пологий склон ле-
вого берега р. Мерчик, а рядом мокрая 
балка подходит к этой реке (рис. 5, 4).

3. У истока реки или ручья. Совсем 
иная ситуация наблюдается с поселени-
ем Хворостово 1 (рис. 6, 1).Селище охва-
тывает начало балки, где находится исток 
реки четвертого порядка, одного из левых 
притоков Мжи, находясь почти у самой 
линии Днепро-Донецкого водораздела 
(линии железной дороги Полтава—Харь-
ков) (рис. 2). Сегодня крутой склон этой 
балки покрыт деревьями, на распахан-
ной площади возле склона обнаружены 
фрагменты гончарной керамики, римский 
серебряный денарий Юлии Домны, че-
каненный в Трапезунде. Площадь посе-
ления составляет приблизительно 17 га. 
Особенно много находок на поверхности 
встречено в его северной части, ближе к 
линии водораздела. У истоков реки Болгар 
(четвертый порядок, левый приток Мжи), 
у основания балки на ее склонах находит-
ся поселение Шлях 2 [Любичев, 2005].

В похожей топографической ситуации 
находится поселение Новоберекское: 
оно занимает поверхность одного склона 
огромной балки [Мизгін, 2011] (рис. 6, 2). 
В самой балке берет начало река четвер-
того порядка. На восточном склоне балки 
вокруг бывшего здесь источника (исходя 
из карты) находится поселение Рябухи-
но 3 (Нововодолажский р-н). Размеры 
поселения пока определить невозможно 
ввиду задернованности части поля.

Таким образом, нахождение этих па-
мятников свидетельствует о некой зако-
номерности расположения поселений у 

основания мокрых балок, где берут на-
чало реки вблизи линии Днепро-Донец-
кого водораздела. Следует учитывать, 
что ранее уровень воды этих рек был 
выше, чем сегодня.

Раскопки селищ являются важной со-
ставной частью изучения поселенческой 
структуры. С 2004 г. проводятся ежегодные 
исследования археологического комплек-
са позднеримского времени и начала эпо-
хи Великого переселения народов Войтен-
ки 1, состоящего из селища и могильника. 
Селище условно разделено на три участка. 
На участке «А» (раскопки 2004—2010 гг.) 
исследованы углубленные сооружения 
горизонта Боромля (ступень С2, около 
последней четверти III — первой четверти 
IV вв.), наземные каркасно-глинобитные, 
углубленные сооружения, гончарный 
горн черняховской культуры (ступени С3, 
D1, около второй четверти IV — первой 
четверти V вв.). На участке «Б» (раскопки 
начаты в 2011 г.) открыты наземные кар-
касно-глинобитные, углубленные соору-
жения, гончарные горны, производствен-
ные помещения черняховской культуры. 
На участке «В» исследованы наземные 
каркасно-глинобитные, каркасно-стол-
бовые, углубленные сооружения черня-
ховской культуры. На биритуальном мо-
гильнике, размещенном на расстоянии 
около 200 м от поселения над участками 
«Б» и «В» в течении 2005—2013 гг. иссле-
довано 190 погребений, совершенных по 
обрядам ингумации (рис. 7) и кремации. 
Масштабы поселения и могильника, от-

рис. 7. Войтенки, 
могильник, погребе-
ние 54
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крытые комплексы и найденные вещи 
свидетельствуют о его важной экономи-
ческой, а возможно и политической роли 
в микрорегионе.

В течении 2008—2010 гг. проводи-
лись шурфовка и раскопки поселения Но-
воберекского, занимающего пока самую 
южную позицию по линии днепро-донец-
кого водораздела. Здесь были открыты 
остатки наземных каркасно-глинобитных 
сооружений [Мизгін, 2011]. Еще ранее, 
в 2007—2008 гг. была произведена шур-
фовка поселения Огульцы с отложения-
ми горизонта Боромля и черняховской 
культуры [Мызгин, 2011]. Составной час-
тью проекта является выяснение южной 
границы черняховской заселенности в 
области Днепро-Донецкого водораздела. 
Были проведены разведки по реке Бе-
рестовая и начаты раскопки могильника 
возле Зачепиловки. Этому посвящена от-
дельная публикация [Любичев, Мызгин; 
см. в этом сборнике].

Важной составляющей частью ре-
конструкции инфраструктуры черняховс-
кой заселенности является определение 
расстояний между поселениями. Но для 
получения правдоподобной картины та-
кие измерения можно провести лишь на 
территории, исследованной сплошными 
разведками. Гипотетически можно пред-
положить, что все известные здесь чер-
няховские поселения существовали одно-
временно, так как датировка изученных 
раскопками поселений и могильников 
региона свидетельствует о существовании 

здесь культуры во временной промежуток 
не более столетия [Любичев, 2013, c. 22].

В окружении поселения Войтенки 1 
находится несколько поселений чер-
няховской культуры (рис. 8). На другой 
стороне маленькой реки (ныне — пруд) 
расположено поселение Войтенки 2. К со-
жалению, пока невозможно определить 
его площадь ввиду задернованности. Про-
веденные небольшие раскопки в 1975 г. 
привели к открытию там углубленного 
сооружения, которое трактуется как про-
изводственное сооружение, связанное с 
получением железа [Дьяченко, 1976]. На 
расстоянии 2,1—5,5 км к югу и юго-восто-
ку от Войтенков, за линией водораздела, 
уже в донской гидросистеме расположе-
ны другие поселения. На подобном уда-
лении к северу и северо-западу также от-
крыты черняховские поселения (рис. 2; 8).

Суммарно, в области Днепро-Донецко-
го водораздела расстояние между черня-
ховскими поселениями колеблется в пре-
делах 2—9 км. Причем эта цифра зависела 
от конкретных местных и экономических 
условий. Во всяком случае, эти расстояния 
говорят о существовании постоянных кон-
тактов между жителями соседних поселе-
ний. Одним из свидетельств их наличия 
являются результаты анализов керамики 
в рамках совместного проекта «Керамика 
черняховской культуры и ее производство 
в Войтенках» (2005—2008 гг.). Обработке 
и анализам подверглась керамика не толь-
ко комплекса Войтенки, но и шести других 
поселений: Бараново, Хворостово, Хали-

рис. 8. Распростране-
ние групп керамики по 
результатам естествен-

нонаучных анализов: 
1 — Войтенки; 2 — Вы-
сокополье 1; 3 — Хали-
моновка; 4 — Барано-

во 3; 5 — Хворостово 1; 
6 — Шлях 2; 7 — Лозо-

вая (а — памятники, на 
которых произведен 

анализ; б — другие 
памятники; в — кера-

мика группы D; г — ке-
рамика группы E)
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моновка, Шлях 2, Высокополье, Лозовая, 
расположенных на расстоянии 2,1—20 км 
от Войтенков [Schultze u. a., 2010; Ljubičev, 
Schultze, 2011].

При обработке керамики с помощью 
методов естественных наук применена 
комбинация из: метода группировки мат-
риц на основе вторичного обжига (MGR — 
Matrix Grouping by Refiring анализ), рентге-
новско-флюоресцентного метода, WD-XRF 
(wavelength-dispersive X-ray fluorescence), 
использован прозрачный шлиф. С их по-
мощью были выявлены группы гончарно-
го материала по соответствиям в анализах 
независимо от типологического распре-
деления сосудов. Очевидно, что большое 
количество таких групп может быть встре-
чено только на одном поселении. В Вой-
тенках о местном производстве керамики 
свидетельствует и открытие трех гончар-
ных горнов, предназначенных для ее 
обжига. Были определены также группы 
керамики, встречающиеся на некоторых 
поселениях в округе Войтенков.

В отношении подобия и сходства 
между пробами в каждой группе стоит 
заметить, что материал в пробах группы D 
является тождественным и фактически 
идентичным. Следовательно, можно ут-
верждать, что эти сосуды были сделаны 
из одного теста в одной мастерской. По-
мимо Войтенков фрагменты сосудов этой 
группы встречены на поселениях Хали-
моновка, Высокополье 1, удаленных на 
расстоянии 4—15 км (рис. 8).

В группе Е также все сосуды были сде-
ланы из одного сырья, но результаты ана-
лизов не позволяют утверждать, что они 
были выполнены в одной мастерской. 
Фрагменты таких сосудов происходят из 
поселений Войтенки 1, Халимоновка, Ба-
раново, расположенных достаточно близ-
ко друг от друга, в пределах 4,0—4,5 км 
(рис. 8). Распространение сосудов, пробы 
от которых составили группы D и Е, дока-
зывает наличие контактов между поселе-
ниями, но количество проб не позволяет 
установить место нахождения мастерских. 
Доказательства наличия обмена керами-
кой между поселениями выглядят пока 
очень слабыми и не позволяют сделать 
аргументированный вывод о торговле 
керамикой. Возможно, что не сама кера-
мика, а помещенная в сосудах продукция 
сельского хозяйства была предметом это-
го обмена. В этом случае сосуды играли 
роль «упаковки» продукции или даров.

В числе вопросов проекта существует 
проблема функционирования в поздне-
римское время так называемого «Мурав-
ского шляха». Этот путь использовался в 

XVI—XVIII вв. и по нему крымские татары 
совершали набеги на населенные пункты 
Русского государства [Багалей, 1993, c. 17, 
19; Слюсарський, 1954, c. 12, 13]. Конные 
воины могли быстро продвигаться вдоль 
линии Днепро-Донецкого водорадела 
и преодолевать на пути малые реки, ис-
пользуя броды.

Для расширения базы источников, 
свидетельствующих об обмене, торгов-
ле, путях сообщения и торговых путях в 
проекте используются результаты ана-
лиза нумизматической ситуации в поз-
днеримское время в регионе, получен-
ные К.В. Мызгиным [Мизгін, 2008; 2010; 
Мызгин, 2008; 2009; 2010]. Римские мо-
неты с территории проекты отчеканены 
в I—II вв., меньшей частью в III в. Следо-
вательно, в период существования здесь 
черняховских памятников, они вышли из 
обращения на территории самой Римс-
кой империи и не являются свидетельс-
твом обмена, торговли носителей черня-
ховской культуры и населения Империи.

Например, с территории археологичес-
кого комплекса Войтенки 1 происходит 65 
монет и видимо лишь ценность их матери-
ала изготовления (серебро) имела значе-
ния для местного (регионального) обмена. 
В степной полосе, южнее черняховского 
ареала римские монеты пока не обнаруже-
ны, что не дает основания для заключении 
о южном пути их поступления.

С другой стороны, К.В. Мызгин вы-
делил в особую группу медные или би-
лоновые боспорские монеты. 33 таких 
монеты известны между Днепром и Се-
верским Донцом. 26 из них отчеканены 
в III в., а три — в первой половине IV в. 
К сожалению, фактически все эти моне-
ты являются подъемным материалом, 
поэтому неясной остается их связь с па-
мятниками определенных культурных 
групп. По мнению К.В. Мызгина, они 
свидетельствуют об импульсе боспорс-
кого импорта в конце III — начале IV вв. 
[Бейдин, Мызгин, 2010]. Очевидно рас-
пространение боспорских монет фик-
сирует пути обмена в этот период и при 
этом явно выделяется значение именно 
линии Днепро-Донецкого водораздела 
(рис. 9). Однако, в общем анализ ан-
тичного нумизматического материала 
играет пока весьма слабую роль для ре-
конструкции инфраструктуры области.

В 2010 г. почвовед Ю.Г. Чендев про-
вел изучение почв в ареале поселений 
Войтенки 1 и 2 с целью получения ма-
териала для реконструкции почв, ланд-
шафта, растительности в период функ-
ционирования селищ в позднеримское 
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время. Подробно результаты исследова-
ния опубликованы в специальной статье 
[Ljubičev, Schultzе, Myzgin, Čendev, 2014, 
Im Druck] и мы можем привести здесь 
некоторые результаты исследования: 
1) поселение возникло на остепненном 
водораздельном склоне рядом с широ-
колиственным лесом, занимавшем скло-
ны и днище Казачьей балки; 2) чернозе-
мы на территории поселения оказались 
существенно преобразованными в ходе 
его функционирования. Глиняная обмаз-
ка жилищ и глиняная посуда, содержав-
шие карбонаты кальция, сформировали 
антропогенный карбонатный горизонт, 
являющийся культурным слоем посе-
ления. В почвах поселения обнаружено 
повышенное содержание фосфора. Вы-
сокие концентрации в почвах карбоната 
кальция и фосфора являются важными 
химическими индикаторами поселен-
ческой деятельности на территории изу-
чаемого памятника; 3) почвы балочных 
склонов, примыкающие к поселению, 
на протяжении последних двух тыся-
челетий формировались в обстановке 
протекания природных и антропогенно 
обусловленных эрозионных процессов. 
Склоновая эрозия сопровождалась син-
хронной аккумуляцией почвенного мел-
козема у основания балочных склонов. 
До начала современного хозяйственно-
го освоения территории (ранее середи-
ны XVIII в.) скорость процессов эрозии—
аккумуляции почвенного мелкозема не 
превышала 0,4 мм в год. Деятельность 
населения черняховской культуры в силу 
кратковременности своего пребывания, 
за пределами поселения Войтенки 1 не 
приводила к существенной трансфор-

мации почв и почвенного покрова, хотя 
интенсивность линейной и склоновой 
эрозии почв в это время могла возрасти. 
В течение последних 250—260 лет сель-
скохозяйственного освоения территории 
интенсивность эрозионно-аккумуля-
тивных процессов на поверхности почв 
балочных склонов возросла в 10 раз по 
сравнению с предшествующим перио-
дом.

Эти результаты свидетельствуют о 
больших потенциальных возможностях 
использования методов почвоведения 
для исследований в рамках «археоло-
гии обитания». Но, пока они связаны в 
нашем проекте только с одним памятни-
ком.

Кроме того, для реконструкции 
ландшафта и экологических условий 
необходимо использовать результаты 
палинологических исследований. Ис-
пользование этого метода требует не-
которых условий. Во-первых — наличие 
мест, где может сохраняться пыльца рас-
тений: долины или поймы рек, естест-
венные озёра, болотах. Во вторых, вбли-
зи палинологического профиля должно 
находиться поселение позднеримского 
времени, так как анализируется местная 
ситуация и результаты исследований 
охватывают ограниченную территорию. 
Так, в 2013 г. мы с палинологом Л. Шу-
миловских нашли только два места, от-
вечающих этим условиям на территории 
Валковского и Змиевского районов.

Первое место взятия проб находится 
юго-восточнее г. Валки. В 2 км к северу от 
него находится селище Валки 2 (рис. 1). 
Второе место находится восточнее р. Се-
верский Донец во влажном месте с хо-
рошими условиями для сбережения 
пыльцы. Но в этом случае наблюдается 
большое удаление от памятника чер-
няховской культуры (рис. 1). Ожидают-
ся результаты обработки этих проб для 
реконструкции картины растительности 
в хронологических рамках проекта. По 
радиоуглеродным датировкам оба про-
филя охватывают временной промежу-
ток от нескольких тысячелетий до н. э. 
до второй половины I тыс. н. э., то есть в 
него вписываются римское время и эпо-
ха Великого переселения народов.

4. некоторые итоГи  
и дальнейШие перспектиВы

Подведение некоторых промежуточ-
ных итогов работ по проекту позволяет 
оценить результаты и акцентировать 
внимание на возникающих проблемах: 

рис. 9. Карта находок 
боспорских монет на 

территории Днепровс-
кого лесостепного Ле-

вобережья: 1 — наход-
ки монет; 2 — границы 

ареала черняховской 
культуры; 3 — пред-

полагаемый торговый 
путь [Ljubičev, Schultzе, 

Myzgin, Čendev, 
Abb. 16, Im Druck].
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1) несмотря на проведение сплошных 
разведок в избранных районах, там по 
прежнему существуют «белые пятна». 
Поэтому картина поселенческой струк-
туры остается неполной и выводы огра-
ниченными; 2) уже видно, что использо-
вание результатов естественно-научных 
исследований существенно расширяет 
наши знания и возможности. Исполь-
зование результатов естественных наук 
началось лишь в ограниченных рамках, 
эти результаты пока не синтезированы.

В дальнейшем синтез детальной 
базы данных (археологические развед-
ки, археологические карты, результаты 
археологических раскопок, изучение 
нумизматического материала) с резуль-
татами естественно-научных исследо-
ваний (почвоведение, ландшафтоведе-
ние, палинология, палеоклиматология) 
позволит создать картину заселенности 
области Днепро-Донецкого водоразде-
ла в позднеримское время — в начале 
эпохи Великого переселения народов и 
реконструировать инфраструктуру того 
времени.
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zur BesiedlunGsstruKtur 
der Černjachov-

Kultur iM Bereich der 
wasserscheide zwischen 

dnepr und seversKij donec: 
einiGe erGeBnisse der 

untersuchunGen 2009—2013
Die vorgestellten Untersuchungen zur Besied-

lungsentwicklung im Bereich der Dnepr-Severskij 
Donec-Wasserscheide basieren auf der Methodik 
unterschiedlicher Disziplinen. Die Resultate, auch 
wenn sie z. T. sicher noch vorläufigen Charakter 
tragen, sind bereits vielfältig.

Die Lage der Černjachov-Siedlungen innerhalb 
des Arbeitsgebietes lässt erwartungsgemäß einen kla-
ren Bezug zu den Gewässern erkennen. Oft war das 
nächste Fließgewässer aber nur zur Wasserversor-
gung geeignet und konnte nicht als Verkehrsverbin-
dung genutzt werden. Die Infrastruktur basierte also 
auch auf Landverbindungen und bei einer Reihe von 
Siedlungen zeigt sich ein enger Bezug zur Dnepr—Se-
verskij Donec — Wasserscheide als Landverbindung.

Bei Siedlungen werden neben den Gemein-
samkeiten hinsichtlich der Lage auch Unter-
schiede fassbar. Die Siedlungen lagen nicht nur an 
Flussläufen, einige auch an Einmündungen kleiner 
Wasserläufe. Außerdem gibt es Beispiele für Sied-
lungen an Quellen. Die Größe der Siedlungen lässt 
sich unter Vorbehalt aus der Fundstreuung rekon-
struieren, sie beträgt zwischen 2,5 und 17,1 ha.

Um die regionalen Kontakte zwischen einzel-
nen Siedlungen zu zeigen, wurden die Ergebnisse 
von Keramikuntersuchungen vorgestellt. Die Un-
tersuchung von Münzen wurde herangezogen, um 
mögliche überregionale Austausch- und Handels-
verbindungen zu erfassen. Dabei zeigte sich, dass 
nur die bosporanischen Münzen einen Bezug zur 
Dnepr-Severskij Donec-Wasserscheide haben, al-
lerdings sind bisher nur relativ wenige bekannt.

Bodenkundliche Untersuchungen waren bisher 
nur zur lokalen Situation in Vojtenki möglich. Hier wur-
den die anthropogene Einflüsse auf Boden- und Land-
schaftsentwicklung herausgearbeitet. Im Vergleich zu 
Vorgängen während der letzten 200—250 Jahre war 
die Einflussnahme auf die Landschaft während des 
3.—5. Jhs. jedoch vergleichsweise gering. Diese Fall-
studie stellt für den Osten der Černjachov-Kultur ein 
Novum dar. Sie zeigt die Möglichkeiten bodenkund-
licher Analysen. Außerdem wurden an zwei geeig-
neten Plätzen Bohrungen für Pollenprofile angelegt.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: Černjachov-Kultur, 
Besiedlungsgeschichte, Landschaftsarchäologie.
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