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ПОСЕЙМ’Я У ЛАТЕНСЬКИЙ ЧАС

А. М. Обломський, Р. В. Терниловський

У статті подаються відомості про нову групу пам'яток ПІ—II ст. до н. е., яка поєднує риси 
зарубинСцької І лукашівськаї, а також північно-західних латенізованих культур (ясторфсыаЯ 
та пшеворської).

Перші відомості про пам’ятки II—І ст. до н. е., розташовані поблизу м. Пу
тивля, з’явилися наприкінці 40-х рр. внаслідок розвідок Д. Т. Березовця та
І. І. Ляпушкіна. Основою для їх виділення стали знахідки лощеної кераміки, 
визначеної як зарубинецька. На одному з цих поселень (у Харівці) Д. Т. Бе- 
резовцем були проведені розкопки, під час яких досліджені залишки двох на
земних будівель з глинобитними стінами та п’яти печей. Всі ці пункти були 
вміщені Є В. Максимовим до карти зарубинецьких пам’яток лісостепового' 
Подніпров’я. Він же визначив за аморфним матеріалом і датування Харівки 
(III—II ст. до н. е.)1.

У наступні роки спеціальних досліджень пам'яток Посейм’я середньо- та 
пізньолатенського часу не провадилося. Деяка інформація про нові знахідки 
надходила, але була досить бідною. Наприклад, у 1966 р. В. А. їллінська та 
О. І. Тереножкін заклали чотири шурфи на поселенні Пересилки І, в одному 
з яких було виявлено глиняний черінь вогнища, а в другому — залишки на
земної будівлі у вигляді скупчення глиняної обмазки стін. Тут же було знай
дено «лощену та груболіпну зарубинецьку кераміку»2. У 1977 р. експедицією 
під керівництвом 1 .1. Артеменка під час розкопок багатошарового поселення 
Мар’янівка, розташованого за 1,5 км на південний захід від с. Бунякіне Пу
тивльського р-ну Сумської обл. на дюні в заплаві, були знайдені фрагменти 
ліпної зарубинецької кераміки з лощеною та шорсткою поверхнею. У звіті 
згадуються вінця горщиків з домішками шамоту в тісті, орнаментовані паль
цевими вдавленнями та насічками, фрагменти лощених мисок з кількома гра
нями з внутрішньої сторони вінець та уламок верхньої частини кухля з 
колінчастою ручкою. До цього ж горизонту належать і фрагменти амфор з 
«світло-сірим ангобом» (можливо, коських). Весь матеріал походить з куль
турного шару3.

У 1990 р. Лівобережна ранньослов’яиська експедиція під керівництвом ав
торів цієї статті здійснила суцільне обстеження сумської ділянки долини Сей
му. Під час розвідок виявлено вісім пам’яток з лощеною керамікою, анало
гічною згаданій вище (рис. 1). На трьох пам’ятках (в Пересилках 1, Чапли- 
щах 3 та Красному 4) у 1991 р. провадилися стаціонарні розкопки. На всіх 
трьох пунктах зарубинецькі матеріали походять переважно з культурного 
шару, за винятком Чаплищ 3, де до згаданого періоду належать одна з гос
подарських ям та унікальний жертовний комплекс, що потребує детального 
опису.

Жертвопринесення було здійснено в ямі, глибина якої сягала 1,23 м від 
рівня материка. У профілі яма нагадувала пісковий годинник. Її поперечник 
по верхньому краю становив 1,6—1,96 м, у найвужчому м^сці — 1,2—1*24, 
на дні — 1,2—2,0 м.

Заповнення об’єкту мало досить складну стратиграфію. У верхній його 
частині була лінза темно-сірої, майже чорної, супісі товщиною до 0,46 м. З 
цього шару походять 78 невеликих фрагментів посуду (в т. ч. уламок стінки 
амфори, фрагмент лощеної миски, три уламки горщиків з хроповатою повер
хнею, решта кераміки — груболіпна), а також кістки тварин. Нижче, у най- 
вужчій частині ями, практично в її центрі, містилось щільне скупчення гли
няної обмазки, майже циліндричної форми (діаметр по верхньому краю 0,6, 
по нижньому — 0,8, товщина 0,44 м). Під час розбирання обмазки знайдено
© А. М. ОБЛОМСЬКИЙ, Р. В. ТЕРПИЛОВСЬКИЙ, 1994



Рис. 1. Пам’ятки типу Харівки в Путивльському Посейм’Х: 1 — Пересилки 1, 2 — Пере
силки 2, З — ЧашіищІ 3, 4 — Іванівка 1 ,5  — Красне 2, б — Красне 4, 7 — Литвиновичі 3, в — 
Любитове 2 ,9  — Мар’янівка, 10 — Червоний Ранок, 11 — Путивль, 12 — Нова Слобода, 13 — 
Калище, 14 — Пруди, 15 — Пешков, 16 — Волинцеве, 17 — Харівка, 18 — Баничі 3.

31 фрагмент від посудини з хроповатою поверхнею, а також перепалені кістки 
тварин. Ще 11 уламків від цього ж горщика були в ямі поза скупченням (на 
його рівні та нижче). З усіх цих фрашентів вдалося реконструювати середню 
частину дуже великої за розмірами корчага (рис. 2, 7).

Від верхнього краю завалу обмазки до дна яма була заповнена сірою гуму
сованою супіссю з домішками вугілля. Під стінами об’єкту по його периметру 
містився шар світлої материкової супісі з незначними включеннями гумусу, тов
щина якого сягала 0,1—0,6 м. Усі знахідки, знайдені нижче завалу обмазки, 
походять з сірої супісі. До них належать кістки тварин та 40 уламків посудин 
(в т. ч. стінка амфори). 1 кістки, І кераміка в цій частині ями розташовані ха
отично, лише одне невелике скупчення кісток було зафіксоване над долівкою 
об’єкту на глибині 1,15 м. Кістки з сірого іумусованого шару не обпалені.

Безпосередньо під лінзою обмазки, на глибині 0,95 м від рівня фіксації кон
турів ями, в її північно-східній частині, знайдено череп людини без нижньої 
щелепи, що лежав тім’ям донизу. Череп не було кинуто до ями під час її засип
ки, а покладено спеціально на це місце, про що свідчить підпорка у вигляді 
масивного уламка хроповатої корчаги (саме тієї, більшість фрагментів якої по
ходить з лінзи обмазки), що не давав черепу впасти. Нижче першого черепа, 
майже під ним (на глибині 1,14 м), виявлений ще один, покладений на праву 
скроню. На ньому лежало кілька кісток тварин*.

• За визначенням Т. В. Томашевич (Інститут антропології МДУ), череп 1 (верхній) належав 
хлопчику віком 9,5—10 років.Краніалогічний комплекс цього черепа ще не встиг сформуватись, 
але європеоїдаість цілком очевидна: мезокранія, хамеконія разом із сильно виступаючим вузь
куватим переніссям. Відсутність нижньої щелепи, ймовірно, свідчить про поховання саме черепа, 
а не голови. Череп 2 (нижній) — краніум, атлант, епістрофей. Належав жінці віком ЗО—35 
років. Розмір мозкової коробки — середній на межі з малим, однак висота обличчя — середня 
при ширині середній на межі з малою (лсптопрозопія). Горизонтальне профілювання середньої 
частини обличчя, Ймовірно, сильне. Таким чином, європеоїдність черепа 2 також не викликає 
сумнівів. Обставини знахідки хребців та відповідних фрагментів потиличної кістки свідчать про 
поховання голови, а не черепа без м’яких тканин. Всі кістки тварин з ями, за визначенням
В. П. Данильченко (ІА РАН), належали великій рогатій худобі. Кістки, що побували у вогні, 
належали одній невеликій дорослій особині, а необпалені кістки — корові або бику більших 
розмірів.До ями були покладені частини туші (кістки лежали не за антропологічним порядком) 
тварини, причому кістки першої половини тіла концентрувалися в районі черепа 2, а задньої — 
на рівні черепа 1 і вище. Під час розміщення до ями обпаленої глиняної обмазки до вогнища, 
мабуть, потрапили частини туші другої, меншої особини, кістки якої потім були знайдені у ямі.



Рис. 2. Чаплищі 3. Кераміка латенського часу: жертовний комплекс (1 — завал обпаленої 
глини, 2, 3 — сірий шар, 4 — поза амою з похованнями голів), 5—8, 10 — культурний шар, 
9 — яма 11 (1 — хроповата, 2—і  — шорстка та 5—10 — лощена поверхня).

До жертовного комплексу, ймовірно, належав також великий горщик а 
шорсткою поверхнею та вдавленнями по вінцях, який стояв вертикально в 
культурному шарі поза ямою за 1,8 м на південний захід від неї. У давнину 
посудина, мабуть, була вкопана в землю, однак слідів ями виявити не вда
лося, бо денце горщика знаходилось приблизно на рівні материка.

Крім кераміки з об’єкту з жертвопринесенням (рис. 2, І—4) до заруби- 
нецького періоду иа підставі стилістичних ознак можна віднести серію посу
дин та їх фрагментів, що походять з культурного шару поселень Красне 4, 
Пересилки 1 та Чаплищі 3 (рис. 2—4). За характером обробки поверхні цей



Рис. 3. Красне 4. Кераміка латенського часу з культурного шару ( /  — нижня частина хро
по вата, верхня — загладжена, 2, 3 — хроловата та 4—16 — лощена поверхня).

посуд поділяється на дві групи: лощену та хроповату (спеціально шорстко- 
вану). Перша — це вироби, що мають в глині домішки дуже дрібного шамоту 
або піску. Як правило вони мають чорний або темно-сірий колір, іноді — 
брунатний чи жовтий та дуже якісне блискуче двобічне лощіння. В тісті хро- 
поватих посудин помітна домішка великих зерен шамоту. Зовнішня поверх
ня — дуже нерівна, бугриста.

За формами кераміка латенського часу може бути поділена на кілька 
типів. Необхідно при цьому зробити зауваження, що класифікація має попе
редній характер, оскільки матеріалу поки небагато і він дуже фрагментова- 
ний.

Миски. 1. Низькі опуклобокі відкриті посудини (тобто діаметр верхнього 
краю перевищує діаметр місця найбільшого розширення корпусу) з відігну
тими назовні вінцями та слабо виділеним бочком. Вінця або потовщені, або 
з внутрішньої сторони мають згладжені грані (рис. 4, 7, 8). Для зарубинець- 
кого керамічного комплексу подібна форма не дуже характерна. З  ла-



Рис. 4. Кераміка латенського часу з культурного шару пам’яток Красне 4 (1—8) та Пе
ресилки 1 (9—77) (7, 3—77 — лощена поверхня, 2 — нижня частина хроповата, верхня — 
загладжена).

тенізованнх культур, розташованих найближче до Посейм’я, вона є найти- 
повішою для пам'яток культури ІІоянешті-Лукашівка. В могильнику Поя- 
нешті подібні миски <іноді з ручками) вживалися як покришки поховальних 
урн4. Відомі вони також на могильнику Лукашівка5, поселеннях Лука- 
шівка 26, Горошова7, Арсура та ін..8

2. Низька закрита миска з валикоподібним бочком, відігнутими назовні 
прямими потовщеними вінцями з кількома гранями з внутрішнього боку 
(рис. 4, / / ) .  Вінця від корпусу відділені неглибоким жолобком. Посудини 
подібної форми зустрічаються на пам’ятках середньодніпровського варіанту 
зарубинецької культури9.

3. Реберчасті миски з Б-подібним профілем та однією гранню з внутріш
ньої сторони вінець (рис. З, 8, 9). Аналогічні форми досить поширені серед 
усіх варіантів зарубинецької культури. Посудини з однією згладженою гран
ню на вінцях зустрічаються на території Середнього Подніпров'я10.



4. Реберчасті миски з зигзагоподібним профілем та гранями на вінцях 
(рис. 2, 9; 4, 10). Тх відносять до однієї з найтиповіших форм для середньо- 
дніпровського варіанту зарубинецької культури11, хоча зрідка вони зустрі
чаються також на пам’ятках типу Поянешті-Лукашівка12.

Високі миски, вази та ін. (діаметр вінець приблизно дорівнює висоті). 
5. Опуклобокі посудини з відігнутими назовні прямими вінцями з кількома 
гранями (рис. З, 10—14). Посудини мають різну висоту місця найбільшого 
розширення корпусу, тобто виразно розрізняються за пропорціями. Можли
во, згодом цей тип вдасться поділити на варіанти. Поки що він представлений 
тільки на поселенні Красне 4. Незважаючи на вказані відмінності, всі 
різновиди високих мисок цієї групи мають прямі аналогії на пам’ятках кругу 
Поянешті-Лукашівка, як на могильниках13, так і на поселеннях14. Для за
рубинецької культури подібні форми не характерні, за винятком деяких ми
сок варіантів «а» та «г» з Чаплинського могильника15. Однак ця аналогія не 
є повною, оскільки верхньодніпровські миски не мають граней на вінцях.

6. Банкоподібний опуклобокий кухоль з слабовиділеним бочком та під- 
трикутними в перетині вінцями зі згладженими гранями (рис. З, 5). Посуди
на має Х-подібну колінчасту ручку та смугу орнаменту в місці найбільшого 
розширення корпусу. Орнамент складався з двох рядів зигзагів. Він був ут
ворений глибоко пролощеними лініями по чорній лискованій поверхні. Ана
логічні за формою та перетином вінець кухлі є одним з найбільш поширених 
типів пшеворських посудин 1 і 2 фаз передримського часу16. Зигзагоподібний 
орнамент на пшеворській столовій кераміці також зустрічається досить часто 
аж до римської доби.

7. До цього типу належать посудини з опуклим ребром, розташованим 
біля середини — верхньої третини висоти, судячи за напрямком стінок їх 
нижніх частин. Стінки верхньої частини профілю (від ш и й к и  д о  плічка) ледь 
опуклі або прямі. Одна з посудин лощена, вона має орнамент у вигляді го
ризонтального жолоба та наліпні прямокутні «шишечки», а також підгран- 
часті вінця (рис. 4, 1). Поверхня другої нижче ребра хроповата, вище — за
гладжена (рис. 4, 2). Подібні форми на пам’ятках зарубинецької культури 
невідомі. Зрідка вони зустрічаються на пам’ятках типу Поянешті-Лукашів
ка17, а також ясторфської культури аж до її найсхіднішої губинської групи18. 
Дуже близька аналогія посудині (рис. 4, 1) походить з могильника Домань- 
овиці19. Реберчасті високі миски (в т. ч. з хроповатою нижньою частиною) 
відомі і в пшеворській культурі, однак вони є характерними для ранньорим- 
ського часу, хоч й з ’являються наприкінці пізнього лате ну20. Наліпні прямо
кутні «шишечки», якими орнаментована одна з мисок поселення Красне 4, 
зближують цю форму з керамікою ясторфського кругу.

8. Посудини з ребром у верхній частині висоти, з вигнутою дугою профілю 
верхньої частини та вінцями без граней (рис. 4, і ,  4). За формою вони близькі 
до зарубинецьких кухлів, які відомі переважно на терені Середнього 
Подніпров’я21 та Прип’ятського Полісся (тут подібні посудини зустрічаються 
як у вигляді кухлів, так і високих мисок)22.

Горщики. 9. Опуклобокі, відносно слабопрофільовані посудини з відігну
тими назовні вінцями та опуклою дугою верхньої частини профілю (рис. З, 
4; 4, 5, б). Різноманітні за оформленням вінець та пропорціями. З  подальшим 
накопиченням матеріалу, можливо, будуть поділені на кілька варіантів. Ана
логії подібним посудинам можна знайти у матеріалах всіх латенізованих 
культур. Цікаво, що один з горщиків має потовщені підтрикутні вінця з гра
нями (рис. 4, б). Традиція такого оформлення верхнього краю посудин біль
ше притаманна пшеворській культурі латенського часу, ніж класичній зару- 
бинецькій.

10. За формою близькі до попередніх. Розрізняються прямими, відігну
тими назовні вінцями та дуже опуклим корпусом. Єдина посудина цього типу 
з поселення Красне 4 (рис. З, /) має дві грані на вінцях, загладжену верхню 
та хроповату нижню частину корпусу. Подібні за формою та орнаментацією 
горщики зустрічаються на поселеннях культури Поянешті-Лукашівка Бра- 
нешти та Ульма23, а також на селищі Любошице губинської групи24. Пока
зово, що «кухонні» посудини кола Лукашівки часто мають на корпусі різні



наліпи («шишечки», «підковки» тощо), а ділянка хроповатої поверхні від
окремлена від загладженої розчленованим валиком. Фрагмент хроповатого 
горщика з аналогічним елементом орнаменту походить з того ж пункту, що 
і посудина типу 106 (рис. З, 3).

11. Опуклобокі слабопрофільовані горщики з вигнутою дугою верхньої ча
стини профілю та вертикальними вінцями (рис. З, 2 І, можливо, 2, 3). По
верхня одного з них має нижче шийки штучне шорсткування. Подібні гор
щики мають аналогії серед матеріалів поселення Горошова25.

12. До цього типу належать посудини з тричасними вінцями. Більшість з 
них лощені (рис. 2, 2, б, 7, ЗО; 3, б), вінця мають одну-дві грані. На жаль, 
повністю форма цих горщиків поки що не може бути реконструйована. По
судини з циліндричною шийкою поширені серед усіх латенізованих культур.

За матеріалами розкопок 1991 р. не вдалося виділити комплекс кухонного 
посуду з шорсткою поверхнею, який супроводжував би лощену та хроповату 
кераміку вказаного вище набору. Єдиним винятком є корчага, знайдена по
близу ями з жертвопринесенням у Чаплищах 3. Це сильнопрофільована по
судина з опуклим бочком та відігнутими назовні вінцями, край яких оздоб
лений пальцевими вдавленнями (рис. 2, 4). Прямі аналогії цьому горщику 
походять з Корчуватівського могильника26. Уламки опуклобоких посудин з 
вдавленнями по вінцях були знайдені Д. Т. Березовцем під час розкопок по
селення Харівка27. На території середньодніпровського варіанту зарубинець- 
кої культури таку кераміку звичайно пов’язують за походженням з лісосте
повою скіфською традицією28.

Жертовний комплекс з Чаплищ 3 також має певні зарубинецькі паралелі. 
На могильниках Середнього Подніпров’я та Полісся зустрічаються специфіч
ні поховання, що отримали не дуже вдалу назву «поховання черепів» (точ
ніше, голів). До цього часу нам відомо 12 таких поховань (7 — Корчувате, 
1 — Дідів Шпиль, 3 — Велемичи 1,1 — Велемичи 2)29. Походження цього 
обряду визначити досить важко. Поховання черепів поширені у кельтів, де 
вони звичайно пов’язуються з «культом голови»80. Я. Розен-Пшеворська, яка 
детально описала цей ритуал, відзначає, що подібні обряди відомі також у 
скіфів31. Поховання голів зустрічається на скіфських городищах аж до ран- 
ньоримського часу32. Таким чином, з формальної точки зору зарубинецький 
ритуал може мати два рівноправгіі витоки: кельтський та скіфський. Проте, 
не можна виключити можливість виникнення обряду поховання голів людей 
окремо від їх тіл серед зарубинецьких племен самостійно, внаслідок якихось 
специфічних обрядів, що не були безпосередньо пов’язані з традиціями 
сусідніх народів. Як свідчать матеріали етнографії, людські жертвопринесен
ня були досить популярними у первісному суспільстві і відбувалися з самих 
різних приводів.

Особливості покладення черепів у яму в Чаплищах 3 мають аналогії у 
Корчуватівському могильнику. Наприклад, екземпляр з поховання 9 не мав 
нижньої щелепи, а у похованнях 82 і 85 черепи були покладені на бік. У двох 
похованнях (10 і 78) знайдені необпалені кістки тварин33, які жодного разу 
не зустрінуті в похованнях голів на могильниках Прип’ятського Полісся. Ха
рактерно, що у випадках, коли в цих похованнях є інвентар, його розміщення 
відносно черепа відповідає традиційному розміщенню посуду та інших ви
робів відносно кальцинованих кісток у звичайних похованнях зарубинецької 
культури (поховання 9 з Корчуватого34, 92 І 116 з Велемичів 1 "  та 67 з Ве~ 
лемичів 236). Таким чином, у загальній системі устрою могили череп займає 
те саме місце, що й залишки людини, спаленої на поховальному вогнищі. 
Приймаючи таку точку зору, жертовний комплекс з Чаплищ 3 може бути 
інтерпретований як сильно збільшена модель зарубинецького поховання: 
корчага з вдавленнями по вінцях розміщена полярно відносно ями з черепа
ми, тобто так само, як і посудини у більшості поховань на зарубинецьких 
могильниках.

Даних для визначення хронології пам’яток Посейм’я поки що небагато. 
Кільця з «шишечками» (рис. 5, 9), як відомо, існують досить довго і можуть 
бути датовані в межах середнього та пізнього латену. Надійнішим хроно
логічним показником є уламки амфор, 112 фрагментів яких походить з по



селення Красне 4, б — з Чаплшц 3 та 12 — з Пересилок 1 (рис. 5, І—£). За 
визначенням А. В. Завойкіна, більшість з них (з усіх трьох пам’яток) нале
жить до групи коських (або кола коських). Вони вкриті оливковим ангобом, 
мають рожеве тісто з домішками блискучих часток. Крім того, у Красному 4 
знайдено два уламки стінок родоських амфор, а в Пересилках — один синоп- 
ської. Судячи за профільованими частинами (ніжка з Красного 4, вінця з того 
ж пункту та з Пересилок, ручки з Красного 4 та Пересилок), коські амфори 
з пам'яток Посейм’я не були типологічно ні найранішими, ні найпізнішими. 
Найбільш вірогідне їх датування — друга половина III — II ст. до н. е. Хро
нологічні межі Існування амфор, визначені А. В. Завойкіним, в загальних ри
сах збігаються з вищевказаною датою Харівського поселення, запропонова
ного Є В. Максимовим у 1972 р. Відзначимо, що на пам'ятках, досліджених 
1991 р., відсутні фрагменти амфор, типових для зарубинецьких поселень І ст. 
до н. е. — початку І ст. н. е., тобто світло- та червоноглиняних з двостволь
ними ручками, що підтверджує відносно ранню дату поселень Посейм’я: ма
теріали фіналу зарубинецької культури на них відсутні.

Таким чином, дослідження 1991 р. дозволили конкретизувати відомості 
про пам’ятки Посейм’я латенського періоду, щоправда, поки що у першому
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Рис. 5. Красне 4. Датуючі знахідки: / —8 — фрагменти коських амфор, 9 — бронзове кільце. 
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наближенні. Термін «зарубинецькі» стосовно них потрібно вживати досить 
умовно, бо вони є досить складним явищем. У формуванні сеймської групи 
старожитностей (за місцем першої знахідки ми пропонуємо називати їх 
«пам’ятками типу Харівки») брали участь кілька компонентів, а саме серед- 
ньодніпровський зарубинецький, можливо, місцевий постскіфський, а також 
центральноєвропейські (ясторфський, лукашівський та пшеворський). Най
більш вірогідна участь у формуванні сейминських пам’яток носіїв культури 
Поянешті-Лукашівка, в якій тією чи іншою мірою присутні'компоненти яс- 
торфської та пшеворської культур37. Цікаво, що найбільший «ступінь кон
центрації» західних елементів фіксується на поселенні Красне 4.

Ймовірно, в середньолатенський період на ПосеЙм’ї були присутні якісь 
групи лукашівсько-пшеворського населення. Зважаючи на це, можна пояс
нити знахідки у регіоні, розташованому поблизу впадіння Сейму до Десни, 
тобто по сусідству з ареалом пам’яток типу Харівки, шести коронопадібних 
гривен (п’яти — у Лиськах38 та однієї — в с. Першотравневе Менського р-ну 
Чернігівської обл.). За даними Т. Домбровської, ці вироби мають ясторфське 
походження. Разом з іншими ясторфськими елементами вони потрапили на 
територію пшеворської культури. Короноподібні гривни зустрічаються також 
в ареалі культури Поянешті-Лукашівка, генетично пов’язаній з ясторфом39. 
Є показовим, що в зарубинецькому регіоні подібні вироби не відомі.

Виділення старожитностей типу Харівки як особливої культурної групи 
латенського періоду дозволяє по-новому інтерпретувати випадкову знахідку 
поховання поблизу с. Пересилки, опублікованого Ю. В. Кухаренком4®. До 
складу комплексу входили урна з кальцинованими кістками, залізні кіль
цеподібні пряжка та ніж. Автор публікації вказував, що за своєю формою та 
орнаментацією урна має паралелі серед багатьох культур латенського та ран- 
ньоримського часу (в оксивській, ясторфській, пшеворській, на пам’ятках ти
пу Брест-Тришин), хоч й припускав при цьому, що вузькою датою комплексу 
є кінець І — II ст. н, е, М. Б. Щукін інтерпретував поховання з Пересилок 
як найраніше вельбарське на території Східної Європи, На підставі аналогій 
формі посудини та її орнаментації, а також типу пряжки він датував похо
вання періодами В2—Сіа римського часу, тобто кінцем І — початком 
III ст.41 Зверталися до аналізу цього комплексу і автори даної статті. Ми 
згідні з Ю. В. Кухаренком, що урна з Пересилок має досить широкі аналогії 
в матеріалах Середньої Європи від середньолатенського до римського періоду 
(до списку, який він наводить, можна додати пам’ятки типу Абрахам- 
Сладковічево ранньоримського часу Чехії та Словаччини). В тих самих 
регіонах та в тому ж хронологічному діапазоні відомі й елементи декору цієї 
посудини: меандр та неглибокі розчоси в нижній частині корпусу. Посудина 
з Пересилок, незважаючи на це, унікальна. Така комбінація форми та орна
менту не відома в жодній з перерахованих культур. Можна лише констату
вати, що поховання в загальному сенсі має «середньоєвропейський вигляд»42.

З другого боку, урна з Пересилок має безперечну стилістичну близькість 
з лощеною керамікою поселень типу Харівки (тричасні вінця, прямокутні 
наліпи-"шишечки”). Можливо, це поховання є поки що єдиним трупоспален- 
ням з «лукашівсько-зарубинецького» кола старожитностей Посейм’я. Тим 
більше, що його датування може бути відмінним від вказаного М. Б. Щу- 
кіним. Кільцеподібні пряжки такої простої схеми існують в Середній Європі 
з другої фази передримського часу (відомі їх знахідки разом з фібулами ва
ріанту К за Ю. Костшевським43.

Сподіваємося, що подальші розкопки пам’яток латенського часу Путив- 
лыцини дозволять уточнити питання їх етнокультурної належності, ареалу 
та датування, а також конкретизувати витоки «центральноєвропейських» 
елементів місцевих старожитностей.
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ПОСЕЙМЬЕ В ЛАТЕНСКОЕ ВРЕМЯ

В последние годы в районе Путивля открыта новая группа памятников, ранее пред
ставленная только отдельными находками. В ходе разведок обнаружено восемь па
мятников, на трех из которых проведены раскопки. На поселении Чаплищи 3 исс
ледован уникальный жертвенный комплекс, содержавший два человеческих черепа, 
керамику и кости животных. Посуда представлена лощеными мисками, вазами, гор
шками, причем средняя часть последних нередко имеет хроповатую поверхность, а 
также груболепной керамикой. По фрагментам косских амфор памятники можно да
тировать второй половиной Ш—Н вв. до н. э. В формировании «памятников типа 
Харьевки», названных так по месту первой находки, кроме зарубинецких компонен
тов участвовали также лукашевские, содержавшие в свою очередь ясторфские и пше- 
ворские элементы. Вероятно, с данной группой следует связывать также известные 
гривны-"коронки" из района Мены и урновое погребение у с. Пересыпки, отличаю
щееся ярко выраженным «западным* обликом.

A. M. Oblomsky, R. V. Terpibvsky 

LATENE TIME IN SEIM BASIN

A new group of relics has been recently excavated in the region of Putivl. Previously the 
relics there were presented only by separate findings. During prospecting eight sites were 
found and three of them are excavated. A unique sacrificial set was found in settlement 
Chaplishchi 3. It consisted of two human skulls, pottery and bones of animals. Pottery 
includes polished tureens, bowls, pots and coarse-molded ceramics. Fragments of Cossian 
amphoras permit attributing these relics to the second half of the 3d-2na cent B.C. «Relics 
of the Kharievka type» given this name from the place of the first finding were formed with 
participation of not only Zarubinets components, but also of Lukashevka ones which, in 
their turn, contained Yastorfian and Pshevorian elements. It is most likely that the known 
grivnas,"crowns",from the region of Mena and the urn burial near vil. Peresypka peculiar 
by their pronounced «western» look are to be attributed to this group.
Одержано 19.05.92.
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