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Життя та діяльність Антонія Печерського визнаного
«батьком руського чернецтва» тісно пов’язане з Чернігово-
Сіверською землею.

Але, при цьому, про його життєвий шлях достовірних
відомостей небагато. Первісне житіє Антонія не збереглося,
відомі нам його життєписи відносяться до більш пізнішого
часу і складаються з уривків запозичених з інших історичних
джерел. Це відмічав ще Микола Михайлович Карамзін [1].

Народився Антоній в м. Любечі, але не відомо коли. Про
соціальний стан та дитячі роки  «першого руського ченця»
достеменної інформації немає. Ім'я Антипа, яке він нібито
носив до того, як став монахом, викликає сумнів. Що ж до
його мандрівки на Афон, то відомості про це введені до
Києво-Печерського патерика в 1460 — 1462 pоках
печерським іноком Касіяном [2], який прагнув довести
духовний зв’язок Лаври з Афоном. За свідченням Патерика,
прийнявши на Афоні чернецтво, у 1013 році Антоній
повертається на Русь і прибуває до Києва де оселяється у
Варязькій печері [3].

Після смерті Володимира Святославовича (1015 p.), коли
на Русі розпочалася  боротьба за владу, Антоній тікає з
Києва, як стверджують писемні джерела, на Афон. Після
розділу Русі між Ярославом Володимировичем і його братом
Мстиславом, Антоній повернувся до Києва і оселився у
печері майбутнього митрополита Іларіона [4], поклавши тим
початок  Києво-Печерському монастирю.

З самого початку це була елітна чернеча обитель. Ще за
життя Антонія її ченцями стали Феодосій Печерський —

ÏÅ×ÅÐÈ ÀÍÒÎÍ²ß Â ËÞÁÅ×²

Ðóäåíîê Â.ß.,
Íîâèê Ò.Ã.
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син курського боярина та наближені до Ізяслава  Єфрем і
Варлаам [5].

Розбіжності які виникли у засновника Печерського
монастиря з князем Ізяславом  та близьким до нього
Феодосієм [6], призвели до того, що він спочатку покинув
старий монастир і усамітнився в іншій печері, призначивши
ігуменом Варлама [7], а потім був вимушений тікати до
Чернігова, де започаткував Богородичний монастир на
Болдиних горах [8].

За офіційною версією, помер Антоній Печерський у Києві
в 1073 р., куди повернувся  нібито на прохання князя
Ізяслава і був похований у своєї печері [9].

Цікаво, що у цьому ж році київським князем став
прихильник Антонія Святослав [10].

Достовірно відомі два географічних пункти на
Чернігівщині, де мешкав та діяв Антоній Печерський. Це
давньоруські міста Любеч та Чернігів. У першому він
народився, у другому провів передостанні роки свого життя.
В обох зберігається певна кількість історичних пам’яток,
пов’язаних з ім’ям славетного інока, і чимало загадок, які
мають безпосереднє відношення до його особистості.

Свідоцтва про те, що Антоній Печерський народився саме
у Любечі міститься не тільки у Києво – Печерському патерику,
а і у давньоруських літописних зводах, тому сумніву не
підлягає. Що стосується його мирського ім’я – Антипа, то
воно називається лише в Переяславському літописі і
викликало скептичні зауваження у дослідників [11].
Відомості про мандрівку Антипи до Святої гори, в юнацькі
роки, введені до «Патерика», як відмічалося вище,
печерським іноком Касіяном в 1460–1462 роках, тому теж
не можуть розглядатися як остаточно доведений факт. Ще
менш переконливим, з точки зору більшості дослідників,
виглядає версія про те, що ще до означеного паломництва
мирянин Антипа викопав у Любечі печеру, у якій
усамітнювався та молився.

Ïå÷åðè Àíòîí³ÿ â Ëþáå÷³.   Ðóäåíîê Â.ß., Íîâèê Ò.Ã.
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Ðèñ. 1. Ïëàí ðîçòàøóâàííÿ ïàì’ÿòîê â Ëþáå÷³.
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Але давня літературна та усна народна традиція
виявилася настільки переконливою, що мало хто піддає її
сумніву, тим більш що періодично ця впевненість
підкріплювалася, як то кажуть, матеріально.

Так у 1693 році ченці Йона Можневський та Інокентій
Щирський за благословенними грамотами Феодосія
Углицького від імені Чернігівського архієпископа Лазаря
Барановича, митрополита київського Варлаама Ясинського
та архімандрита Києво-Печерської лаври Мелетія Вуяхевича
«відновлюють» печеру Святого Антонія та влаштовують там
церкву на його честь. Причому мотивація благословення
на цей «подвиг» у авторів грамот не зовсім однакова.

Феодосій Углицький і Лазар Баранович стверджували,
що Антоній ще у молодому віці викопав собі у Любечі печеру
у якій молився і яка була зруйнована вояками Батия. Тому
вони наполягали, щоби нову печеру викопали поблизу того
місця де колись була стара.

Ðèñ. 2. Ïå÷åðà ñâ. Àíòîí³ÿ â ñàäèá³ ãðàôà Ìèëîðàäîâè÷à.
Ôîòî ïî÷. ÕÕ ñò.

Ïå÷åðè Àíòîí³ÿ â Ëþáå÷³.   Ðóäåíîê Â.ß., Íîâèê Ò.Ã.
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Варлаам Ясинський теж каже про викопану Антонієм у
юнацькі роки печеру і благословляє її відновлення, і він же
наголошує на тому, що Антоній Печерський, за часів свого
перебування у Чернігові, відвідував свою печеру і молився
там Богу.

Мелетій Вуяхевич, як видно з тексту грамоти, також не
має сумніву, що треба копати нову печеру на зразок
зруйнованої, але потім каже дивні речі. Він обіцяє прислати
до Любеча частки мощів Антонія Печерського [12].

Аналізуючи тексти означених грамот, можна припустити,
що у XVII ст.: по-перше добре було відоме місце первісної
печери св. Антонія, по-друге те, що Антоній не поривав
зв’язку з рідним містом буваючи на батьківщині навіть
наприкінці свого життя і, що печеромешкання у Любечі
існувало в ті роки так, як у Києві та у Чернігові.

На користь такої думки свідчить запис у польовому звіті
археолога М.Якимовича, яки в червні 1907 року, у ході
підготовки до XIV археологічного з’їзду, проводив
археологічну розвідку, в містечку Любечі та його околицях,
під час якої отримав інформацію про давню печеру в районі
річки Гончарівка на садибі господаря цегельні М. Баглея.
Приводимо фрагмент рукописного звіту мовою автора:
«Была еще одна пещера в усадьбе Баглея (кирпичный завод),
её обнаружили в прошлом лишь году при срезе возвышения
для добывания глины на приготовление кирпича. Из неё
вывезли несколько тачек человеческих костей, также нашли
клад, состоящий из нескольких браслетов и двух железных
топорей, что пишу со слов владельца кирпичного завода г.
Баглея, у каторого приобрел …..1) две створки
пластинчатого украшеных. гравировкой з чернью браслета,
а также два железных топора, состовляющие часть
найденого в пещере клада. Остальную часть клада мне не
удалось пробрести, за отсутствием лица которое нашло все
вещи, а также добыть болие точные сведения относительно
обстоятельств сопровождавших открытие этого клада, как
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равно и человеческих костей. Последнее обстоятельство,
на мой вигляд, является самым интересным, так как
………… относительно погребений в пещере, но, к
сожалению он недостатком подробностей приходится этот
вопрос оставить открытым.

Что касается пластинчатого браслета найденого в пещере
…. все эти вещи возможна отнести к XI в.». Це переконливо
вказує на те, що означена печера була костницею, а це
означає, що в давньоруські часи у Любечі існував печерний
монастир і при тому, виходячи з кількості знайдених кісток,
тривалий час.

У 2009 році, співробітниками НАІЗ «Чернігів
стародавній», була проведена археологічна розвідка та
опитування місцевих мешканців. При цьому вдалося
локалізувати місце де знаходилася означена печера та
отримати свідчення про те, що ще у середині XX ст. вона
була відкрита і використовувалася у господарських цілях.

В 1694 році біля викопаної І. Щирським печери було
засновано Антоніївський чоловічий монастир. Знаходився
він на околиці Любеча на високому мисі, який має назву
«Монастирище», на відстані близько 500 метрів від сучасного
Будинку культури. Таким чином і первісна печера Антонія і
та, яку викопали І. Можневський та І. Щирський повинні
були знаходитися саме там. За ствердженням  графа Григорія
Милорадовича богослужіння у останній проводилося до
1767 року, а потім вона була засипана піском [13].

Першим наземним монастирським храмом стала
трапезна церква Іоакіма та Анни, збудована у 1694 році (у
1754 році відновлена) В 1701 році була зведена церква
Воскресіння Господня – головний монастирський храм.
Цікаво, що тільки один з настоятелів монастиря (останній)
мав ім'я Антоній. У 1786 році Антоніївський монастир був
закритий, а церкви перетворені на парафіяльні [14].

Ще одне місце, яке мешканці Любеча пов’язують з ім’ям
Антонія Печерського, це колишня садиба графа

Ïå÷åðè Àíòîí³ÿ â Ëþáå÷³.   Ðóäåíîê Â.ß., Íîâèê Ò.Ã.
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Милорадовича. Вона була розташована на вершині лівого
корінного берега Дніпра, відкіля відкривається мальовнича
панорама дніпровської заплави. Тут знаходяться, так звані,
печера та колодязь преподобного Антонія. Найбільш рання
згадка про цю печеру міститься у виданій в 1855 – 1859 рр.
книзі Григорія Милорадовича, яка має назву «Местечко
Любеч». Опис печери у ній не наводиться. За переказом,
вона з’єднувалась підземним ходом з печерою на
«Монастирищі». У 1870 році біля входу до печери спорудили
пам’ятник Антонію Печерському, а в 1892 році в печері
зробили цегляну каплицю [15].

Влітку 1892 року селяни містечка розкопали печеру у
високому крутому схилі гори над селом Слободка за 2
кілометра від Любеча16. Перед входом до неї збудували
цегляну підпірну стіну. Сама печера являла собою
прямокутну у плані каплицю на честь Антонія Печерського,
яка теж була укріплена цеглою. Ця печера існує і сьогодні.
Вона добре збереглася і зараз використовується для
богослужінь.

В польовий сезон 2009 року спелео-археологічним
загоном Національного архітектурно — історичного
заповідника «Чернігів стародавній» в складі Любецької
археологічної експедиції була знайдена та частково
досліджена «Печера Антонія», розташована на території
колишньої садиби графів Милорадовичів. Пам’ятка
знаходиться на відстані близько 60 м на північ від кам’яниці
Полуботка. На початок робіт точне місце знаходження входу
до печери було невідоме; рештки цегляної конструкції, що
оформлювала вхід і зображення якої збереглося на фотознімку
початку ХХ ст., на поверхні не простежувались. Ділянка
схилу, де, за отриманою інформацією міг бути розташований
вхід до печери, заріс деревами та кущами. За свідченнями
місцевих жителів, печера та підпірні конструкції біля неї були
цілеспрямовано знищені на поч. 20-х р.р. ХХ ст. Після
ретельного вивчення існуючих фотознімків та свідчень
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мешканців Любеча, ймовірне місце входу було визначене та
закладений розкоп площею 26 кв.м. Перепад висоти схилу
на місці розкопу складає 3 м.

Під шаром зсуву ґрунту на глибині 1,13 м у верхній частині
розкопу,  а в нижній одразу під дерновим шаром був
зафіксований потужний розвал цегли з фрагментами тиньку
та вапняного розчину. В північно-східному куті розкопу на
глибині 2,36 м була простежена цегляна забутовка, залита
вапняним розчином, а нижче, на глибині 2,97 м знайдені
рештки мурованої стіни, складеної з цегли, розміри якої 26 х
13 х 6 – 6,5 см. Така цегла датується другою половиною –
кінцем ХІХ ст., що не суперечить даті зведення каплиці,
вказаній Г. Милорадовичем. В ході подальших досліджень
було з’ясовано, що це залишки підпірної стіни, яка
укріплювала та оформлювала вхід до печери.

Стіна має форму трапеції і складається з трьох частин.
Вони складені з червоної цегли порядовим муруванням за

Ðèñ. 3. Äîñë³äæåííÿ ïå÷åðè ñâ. Àíòîí³ÿ ó 2009 ð.

Ïå÷åðè Àíòîí³ÿ â Ëþáå÷³.   Ðóäåíîê Â.ß., Íîâèê Ò.Ã.
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схемою «ложок – тичок», з лицьового боку вкриті цементним
тиньком, шар якого складає 0,5 – 1,0 см, та побілені.
Центральна (східна) частина завдовжки 2,75 м, північна та
південна частини стіни простежені на довжину 3,7 м та 3,9
м відповідно. Південна стіна майже повністю зруйнована,
а північна збереглась на висоту 1,05 м. Східна стіна
збереглась на висоту 0,65 м, і в ній, власне, і влаштований
вхід до печери. Вхідний отвір розташований впритул до
південної стіни. Він має вигляд галереї з напівсферичним
склепінням завширшки 0,9 м, заввишки 1,9 м. Стіни та
склепіння обкладені цеглою та потиньковані так само, як і
підпірні стіни. На вході влаштований цементний поріг, і
підлога також вкрита цементом. З внутрішнього боку біля
порогу була покладена чавунна плита. Вхідна галерея була
заповнена битою цеглою, фрагментами тиньку та ґрунтом.
Після вибірки заповнення з`ясувалося, що галерея має
довжину вглиб схилу 2,95 м, далі вона входить до підземного
приміщення (каплиці?), яке на початку має ширину 1,4 м.
Склепіння цього приміщення зруйноване, само воно
заповнене битою цеглою та чорним ґрунтом, який
потрапив сюди з поверхні, відстань до якої складає близько
2,5 м. Можна зробити припущення, що це приміщення
будувалося відкритим способом з поверхні.

Треба відзначити, що в розвалі цегли, який заповнював
весь обсяг розкопу, було знайдено дише декілька залізних
кованих цвяхів та кілька дрібних фрагментів керамічного
посуду ХІХ ст. Материк в розкопі зафіксований на глибині
3,8 м від нульового реперу (північно-східний кут розкопу).
В материку вздовж підпірних стін канавки, заповнені
чорним супіском. Ширина канавок 0,4 м, глибина 0,3 – 0,58
м. В заповненні канавок знайдено велику кількість уламків
димленого посуду кін. XVIII ст. та керамічні світлоглиняні
горщики для квітів кін. ХІХ – поч. ХХ ст.ст. Розташування
означених горщиків співпадає з зображенням квітів біля
входу до печери на фотографії. Дослідження показали, що
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Ðèñ. 4. Ïå÷åðà ñâ. Àíòîí³ÿ â Ñëîá³äö³. Ôîòî 2009 ð.

Ïå÷åðè Àíòîí³ÿ â Ëþáå÷³.   Ðóäåíîê Â.ß., Íîâèê Ò.Ã.
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для спорудження підпірної конструкції в схилі гори був
влаштований будівельний котлован, для чого була
вертикально підрізана частина схилу. Потім була влаштована
цегляна забутовка і вздовж неї викладені цегляні стіни. Вхід
веде до підземної каплиці, яка виявилась повністю
заповнена уламками цегли, та перевідкладеним обрушеним
грунтом.

В липні 2012 року спелео–археологічний загін
Національного архітектурно–історичного заповідника
«Чернігів стародавній» в складі постійно діючої Любецької
археологічної експедиції продовжив дослідження печери св.
Антонія Печерського на території колишньої  садиби графа
Милорадовича в смт. Любеч Ріпкінського району
Чернігівської області.

Відновлення археологічних досліджень печери Антонія
2012 р. було пов’язане з початком ремонтно-реставраційних
робіт. Спочатку був розібраний завал битої цегли та
будівельного сміття, який заповнював частково зруйновану
привхідну ділянку печери, після чого здійснені її обміри та
фото-фіксація.

Було з’ясовано, що дана частина підземелля являє собою
приміщення, стіни та склепіння якого складені з цегли другої
половини Х1Х ст. (26 х 13 х 6 см.) та тиньковані і побілені.
Підлога цементна. Приміщення складається з двох частин.
Перша від поверхні має вигляд галереї з напівсферичним
склепінням. Її довжина 3,2 м., ширина 0,8 м. та висота 1,84
м. Далі галерея розширюється під прямим кутом в лівий бік
до 1,4 м. і продовжується  до відмітки 6,4 м. від входу, де
переривається цегляною стіною. Висота даної ділянки
печери 2,28 м. Склепіння в даній частині теж напівсферичне.

У східній стіні, яка складена в одну цеглу і має товщину
26 см., зроблений отвір завширшки 0,56 м. та висотою 1,6
м. від рівня цементної підлоги. За стіною розташоване
вирубане у супіску приміщення грушеподібної у плані форми
довжиною 4,2 м. Його максимальна ширина (в центральній
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частині) складає 2,3 м, мінімальна (у східній частині) – 0,5
м. Склепіння та стіни ґрунтової (неукріпленої) частини
печери сильно деформоване внаслідок численних обрушень,
у зв’язку з чим втратило свій первісний вигляд. На час
досліджень його максимальна висота (у західній частині)
дорівнювала 2,6 м. Мінімальна (у східній) — 0,4 м.

З міркувань техніки, безпеки здійснити дослідження
підлоги по всій площі печери було неможливо. Тому в
західній його частині заклали шурф розміром 0,8 х 0,8 м. В
процесі дослідження було з’ясовано, що материкова підлога
печери знаходиться нижче сучасного її рівня на 0,6 м.
Заповнення складається з чотирьох нашарувань. Верхній
шар потужністю 0,08 м. являє собою жовтий плямистий
супісок. Його підстеляє шар жовтого шаруватого супіску
потужністю 0,10 м. Нижче розташований супісок темно
сірого кольору завтовшки 0,10 м. Материк перекриває шар
жовтого плямистого супіску потужністю 0,32 м.

Ðèñ. 5. Óðî÷èùå Ìîíàñòèðèùå. Ôîòî 2009 ð.

Ïå÷åðè Àíòîí³ÿ â Ëþáå÷³.   Ðóäåíîê Â.ß., Íîâèê Ò.Ã.
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Ùåäðèíà À. Þ. Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè
Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îñíîâàíèå íàâåðøèÿ ðàííåñðåäíåâåêîâîãî ìå÷à
èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
ñëîæíîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïðåäìåòà. Îáñóæäàþòñÿ àíàëîãè íàõîäêè è
åå ìåñòî â òèïîëîãèè åâðîïåéñêîãî îðóæèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêàíäèíàâñêèå äðåâíîñòè Êèåâñêîé Ðóñè, äðåâíåðóññêîå
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Ó ö³é ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ï³äñòàâà íàâåðøÿ ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íîãî ìå÷à ç
êîëåêö³¿ Õàðê³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëåíà ñêëàäíî¿
òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà ïðåäìåòà. Îáãîâîðþþòüñÿ àíàëîãè çíàõ³äêè ³ ¿¿ ì³ñöå â
òèïîëîã³¿ ºâðîïåéñüêî¿ çáðî¿.
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Shchedrina A. Yu. A new look at the detail of the sword from the collection
of the Kharkov Historical Museum.

The article discusses the early medieval sword pommel base from the collection
of the Kharkov Historical Museum. Particular attention is paid to the complex technology
of this thing. The analogs of the find and its place in the European weapons typology
are discussed.

Key words: Scandinavian antiquities of Kievan Rus, Old Russian weapons,
sword, Kharkiv region.

В коллекции Харьковского исторического музея хранится
основание навершия меча (Рис. 1), включенное А. Н.
Кирпичниковым в каталог древнерусских мечей IX – XI вв.
(5, с. 78-79, №38). Точное место и обстоятельства находки
неизвестны, деталь найдена «где-то на Харьковщине» (9,
с.353). Схематичный рисунок в публикации оставлял

ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÄÅÒÀËÜ ÌÅ×À ÈÇ
ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

 Ùåäðèíà À. Þ.
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вопросы технологического характера, и автору захотелось
лично ознакомиться с предметом [1]. На торце детали
обнаружились ранее не привлекавшие внимания
исследователей декоративные вставки, позволяющие
реконструировать недостающие элементы на других мечах

Ðèñ. 1. Îñíîâàíèå íàâåðøèÿ ìå÷à
èç Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ (ôîòî àâòîðà)

[1] Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì àðõåîëîãèè Õàðüêîâñêîãî
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ Â. Ñ. Àêñ¸íîâà, ëþáåçíî ïðåäîñòàâèâøåãî âîçìîæíîñòü
ïîðàáîòàòü ñ ïðåäìåòîì.

Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî ...    Ùåäðèíà À. Þ.
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такого типа. К тому же данный меч по каким-то причинам
не вошел в каталог скандинавских древностей Южной Руси
(1) и безусловно заслуживает публикации.

Основание навершия представляет собой нижнюю часть
полого двусоставного навершия (Рис. 2, а). Это железная
деталь длиной 10,5, высотой 3,7 и толщиной 3,4 см.
Верхний ее край прямой, нижний – выпуклый, боковые
края закруглены. В плане деталь имеет овальную форму,
сбоку – бочковидную. В нижнем торце имеется
подпрямоугольное отверстие под черен клинка размером
5х14 мм. Верхний торец открытый: при монтаже рукояти
меча основание навершия находилось между самой
рукоятью (как правило, деревянной) и головкой навершия,
закрывающей его сверху. Детали рукояти собирались на
черен клинка, который проходил через них насквозь и
расклепывался на головке навершия (Рис. 2, б). Для лучшей
фиксации и предотвращения разбалтывания две части
навершия иногда дополнительно соединялись парой
небольших штифтов по краям. Частично обломленные
отверстия под такие штифты видны и на верхнем торце
нашей детали. По периметру верхнего торца идет небольшая
ступенька, при соединении с головкой навершия
образующая паз, в который помещалась витая серебряная
проволока.

Обе стороны основания навершия покрыты ячейками-
углублениями диаметром 4,5 мм и глубиной 2-3 мм,
расположенными в шахматном порядке в четыре ряда.
Ячейки соединены между собой скрытыми под
поверхностью каналами, в которые уложена витая
серебряная проволока, по центральным ячейкам
проходящая крест-накрест, а внутри крайних образующая
петли (Рис. 2, а).

Вся внешняя поверхность детали кроме углублений
покрыта тонким слоем серебра. Железные детали рукоятей
мечей эпохи викингов часто инкрустировались цветными



21

металлами, но техника создания орнамента на разных типах
мечей различалась. В случае харьковского меча железная
поверхность была покрыта мелкими насечками, а затем
поверх них забита очень тонкими прилегающими друг к
другу вплотную серебряными проволочками,
сцепившимися с поверхностью за счет насечек, и таким
образом образовавшими сплошное серебряное покрытие.
Направления нанесения насечек на железо и укладки
проволоки не совпадают: насечки (хорошо заметные в
местах, где покрытие повреждено) нанесены поперек
детали, а проволочки уложены под углом к ним (Рис. 3, а).

После нанесения серебряного покрытия по нему был
прорезан орнамент, обрамляющий края детали и каждую

Ðèñ. 2. Ðåêîíñòðóêöèÿ: à – ïåðâîíà÷àëüíîãî âíåøíåãî âèäà è
ðàñïîëîæåíèÿ äåòàëè; á – ñïîñîáà ñáîðêè ðóêîÿòè ìå÷à

(ðèñ. àâòîðà)

Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî ...    Ùåäðèíà À. Þ.
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из ячеек по окружности, а также соединяющий ячейки по
диагонали парными линиями.

На нижнем торце основания навершия с обеих сторон
от отверстия под черен имеются углубления с
закрепленными в них (возможно, пайкой) декоративными
вставками размером 9х15 и 9х17 мм из листа медного сплава
с чеканкой и позолотой (Рис. 3, б).  Орнамент состоит из
обрамления и S-образных спиралей. Линии орнамента, по
всей видимости, имитируют технику скань: напайку на
листовой металл рубчатой проволоки.

А. Н. Кирпичиков отнес деталь меча из Харьковского
музея к типу T-1 по Я. Петерсену. Необходимо отметить,
что типология норвежского исследователя была изложена

Ðèñ. 3. Äåòàëè ìå÷à
èç Õàðüêîâñêîãî

ìóçåÿ:
à – ïîâåðõíîñòü ñ

èíêðóñòàöèåé;
á – ïîçîëî÷åííûå

âñòàâêè
(ôîòî àâòîðà)
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в его работе в виде описания отдельных групп мечей без
указания четких критериев выделения типов и за
прошедшие с момента ее публикации сто лет широко
использовалась, дополнялась и искажалась многими
исследователями (в частности, применявшими ее в
отношении дериватных восточнобалтийских мечей), и к
настоящему моменту в разных работах под «типом Т по
Петерсену» могут подразумеваться мечи, детали рукоятей
которых по форме, орнаментации и технологии
изготовления, а также по периоду и региону бытования
сильно отличаются от изначально подразумевавшихся под
этим типом, что искажает статистику.

Ян Петерсен отнес к типу Т всего шесть норвежских
мечей, выделив внутри типа две группы (8, с.178-181). В
первую группу входят четыре меча, происходящие из фюльке
Хедмарк и хранящиеся в Культурно-историческом музее
Осло под номерами: C3210 из Косгорен, Оснес, C3867 из
Эстре Альм, Станге, C9530 из Бю, Лётен и C11318 из
Сендре Финстад, Станге. В архиве норвежского музея
нашлись фотоснимки и прорисовки всех четырех мечей
(Рис. 4: 1, 2, 3, 5). Их объединяют массивные размеры,
трехчастная головка навершия с высокой центральной и
низкими боковыми частями, прямые или слегка изогнутые
перекрестия и основания наверший со скругленными
концами, а главное – одинаковый характер инкрустации, в
точности соответствующий описанной выше технологии,
по которой орнаментировано основание навершия из
Харьковского музея.

Во вторую группу типа Т выделены два меча с менее
массивными деталями и орнаментацией в виде ромбов, и
что важно, украшенных по другой технологии: узор на них
образован не прорезанием линий по полностью забитым
серебром деталям, а использованием при забивке
проволоки разных цветов (серебро, медь и ее сплавы).

Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî ...    Ùåäðèíà À. Þ.
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Петерсен датировал мечи типа Т второй половиной Х в.,
отмечая возможность их бытования и в 11 в.

В дальнейшем исследователи относили мечи к группам
Т-1 и Т-2 из каких-то собственных соображений. Так, А. Н.
Кирпичников исходит исключительно из пропорций

Ðèñ. 4. Íîðâåæñêèå ìå÷è èç ãðóïïû Ò-1: 1 – Êîñãîðåí, 2 – Áþ,
3 – Ñåíäðå Ôèíñòàä, 4 – Ýñòðå Àëüì, 5 – Êâåñòå

(ïî ìàòåðèàëàì àðõèâà Kulturhistorisk museum, UiO)
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деталей и относит к типу Т-1 меч из Днепра,
орнаментированный ромбами по технологии, характерной
для мечей группы Т-2 (5, с.28-29, 78-79, №37), а также меч
из Новгорода (5, рис. 5, с.78-79, №34), украшенный
плетеным зооморфным орнаментом с использованием
проволоки разного цвета, что характерно для мечей типа
S. Специально избегая понятия «тип», хочу отметить, что
по технологии и характеру орнаментации данные мечи, в
отличии от харьковского основания навершия, не относятся
к группе мечей, выделенных норвежским исследователем
в первую группу типа Т.

Как отмечает Ф. Андрощук, «настоящие» мечи типа Т
крайне редко встречаются вне Норвегии. Например, в
Швеции и Дании таких не обнаружено вовсе (2, с.71-72,
257) [2]. Тем интереснее нахождение сразу нескольких мечей
этой группы на территории Руси и тот факт, что один из
них добрался аж до Волжской Булгарии (Кирпичников,
Измайлов 2000, 6, с.207-208). Помимо публикуемого
основания навершия, на территории Руси найдены:

— Меч с обломленным череном и без основания
навершия – случайная находка в с. Монастырище Орловской
губернии (ныне территория Брянской обл.), хранящийся в
Государственном Эрмитаже (5, с. 28, 78-79, №35, табл. III;
3, с.176, табл. XIV).

— Целый меч, найденный вместе с четырьмя другими
мечами на дне Днепра в 1928 году при строительстве
Днепровской ГЭС, и во время ВОВ утраченный из
Днепропетровского музея (5, с.78-79, №36; 7, №1; 10, №3).

— Целый меч, найденный в результате грабительских
раскопок в Волынской области, возвращенный
Министерству культуры Украины и в настоящий момент
реставрирующийся.

[2] Íà ïîëóôàáðèêàòå èç Ãîòëàíäà îðíàìåíòàöèÿ îòñóòñòâóåò.

Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî ...    Ùåäðèíà À. Þ.
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— По характеру и технологии орнаментации в эту группу
мечей входит также меч из кургана Гульбище в Чернигове,
который А. Н. Кирпичников отнес к типу Е (5, с. 80-81,
№50), а С.Ю. Каинов выделил в особый вариант этого
типа, Е-2 (4), но позднее по результатам изучения меча в
личной переписке отмечал сходство его орнаментации с

Ðèñ. 5. Ðàñïîëîæåíèå óãëóáëåíèé íà ìå÷àõ: 1 – èç Âîëûíñêîé
îáë., èçîáðàæåí ñõåìàòè÷íî ïî ñîñòîÿíèþ äî ðàñ÷èñòêè; 2 – èç
Ìîíàñòûðèùà; 3 – èç Äíåïðà; 4 – èç Õàðüêîâñêîãî ìóçåÿ; 5 – èç
Õàíãàñòèíìàêè (1,2,4,5 – ðèñ. àâòîðà, 3 – ïî ×åðíûøåâ, 1963)
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мечами типа Т-1 и особое сходство головки навершия с
недавней находкой из Хангастинмаки в Финляндии, Рис.5,
5 (15, Appendix 8). Меч из Гульбища пока не расчищен.

Большинство мечей выделенной группы
орнаментированы углублениями в виде круглых ячеек с
уложенной внутри них витой серебряной проволокой. На
перекрестиях и основаниях наверший ячейки размещены в
шахматном порядке в 3-4 ряда, а в центральной части
головки навершия сгруппированы в ромб. Однако, есть и
исключения: на норвежском мече из Квесте, фюльке Эуст-
Агдер (C24621) ячейки в центральной части головки
навершия расположены кольцом (Рис. 4, 4), меч из
Монастырища орнаментирован углублениями в форме
прерывающихся лент (Рис. 5, 2), меч из Волынской области,
помимо круглых ячеек – углублениями в форме крестов (Рис
5, 1), а перекрестие меча из Эстре Альм (Рис. 4, 5) не имеет
углублений вовсе. Покрытые серебром поверхности
украшались контурами, обрамляющими все углубления и
края деталей, а свободное от углублений пространство на
некоторых мечах заполнялось плетеными и зооморфными
орнаментами. На мечах из Косгорен и Эстре Альм в
канавках узора сохранилось черневое заполнение, которое,
вероятно, присутствовало на всех мечах этого типа. Головки
наверший мечей разделены на три части одиночными или
парными канавками, по которым, как и между головкой и
основанием навершия, в несколько слоев протягивалась
витая серебряная проволока, сохранившаяся на мечах из
Днепра и из кургана Гульбище. На боковых частях головки
навершия могут присутствовать углубления в виде кругов
или треугольников (Рис. 5, 2, 3, 5). Кажется маловероятным,
что при такой богатой отделке какие-либо углубления могли
оставаться пустыми. На мече из Монастырища в круглом
углублении сохранилась вставка: золотая пластинка с
напаянными колечками, Рис. 6, 3 (5, с.28). Верхний торец
перекрестия меча из Монастырища обрамлялся всеченной

Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî ...    Ùåäðèíà À. Þ.
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Ðèñ. 6. Ìå÷è ñî âñòàâêàìè (ñâåðõó) è ñêàííûå âñòàâêè (ñíèçó): 1
– Ýððèíëåó (ïî Pedersen 2014), 2 – Âèíäçîð (ôîòî Ashmolean
Museum), 3 – Ìîíàñòûðèùå (ôîòî àâòîðà áåç ìàñøòàáà), 4 –
Áèðêà (ôîòî Antikvariskt Topografiska Arkivet), 5 – Ìåððàã (ïî

Harrison, Floinn 2014), 6 – ð. Ñåíà, Ïàðèæ (ôîòî British Museum), 7
– Àíãëèÿ (ïî P.S.A. 1911), 8 – Õàðüêîâùèíà (ôîòî àâòîðà).
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в канавку по периметру золотой проволокой, а на самом
торце присутствуют два углубления, в точности
повторяющие расположение вставок на торце основания
навершия из Харьковского музея, только пустующие. Теперь
стало очевидно, что в них были золотые пластинки со
сканным узором. Эти особенности делают меч из
Монастырища самым роскошным из мечей
рассматриваемой группы. По предложению А. Н.
Кирпичников, его орнамент восходит к каролингскому.

Мастер, изготавливавший элементы рукояти
харьковского меча, копировал внешний вид такого же
богатого оружия, но с упрощением и удешевлением
технологии: вместо золота использовал позолоченную медь,
а вместо скани – чеканку. Из этого можно сделать вывод о
нескольких центрах производства рукоятей мечей этой
группы.

Вставки из драгоценных металлов со сканью на мечах
эпохи викингов очень редки. Известно много
цельнозолотых покрытых сканью наверший и других
элементов англо-саксонских мечей VI-VII вв. На смену им
в VIII в. приходят литые навершия с высокой арочной
центральной частью (18). На одном из таких наверший
середины VIII – начала IX вв. из Виндзора (20, с.114; 12,
с.145, pl.XLIII) в центральной части размещена золотая
вставка со сканью сложной работы (Рис. 6, 2). Похожие
высокие, но более узкие вставки с упрощенным узором
помещены в углубления с обеих сторон серебряной головки
навершия меча типа L из реки Сены в Париже, явно имеющей
англо-саксонское происхождение и датируемой IX веком,
(Рис. 6, 6) (20, с.66; 12 с.153, pl. XLV:b).

Парой серебряных полос со сканью украшена головка
навершия меча особого раннего типа из 942 погребения
Бирки, но в отличии от остальных рассматриваемых
мечей, эти полосы не помещались в углубления, а были
протянуты рядом с проволокой, разделяющей части

Íîâûé âçãëÿä íà äåòàëü ìå÷à èç êîëëåêöèè Õàðüêîâñêîãî ...    Ùåäðèíà À. Þ.
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головки навершия (Рис. 6, 4). Копье, стремена и пряжка
из погребения – континентального происхождения (11,
с. 104-105; 2, с. 45-46).

Интересный меч происходит из погребения в Мeрраг,
графство Уиклоу в Ирландии. Из деталей рукояти частично
сохранилось только перекрестие типа К, по центру которого
размещена золотая вставка с изображением лица и
омегообразными двойными спиралями (Рис. 6, 5). В
орнаментации перекрестия присутствуют скандинавские и
каролингские мотивы. Как и на мечах группы Т-1 Петерсена
поверх серебряной инкрустации прорезан и наложен
черневой орнамент, но техника инкрустации отличается:
использованы более толстые проволочки серебра, забитые
в канавки. (13, с.88, 654-655)

На мече типа V из богатого камерного погребения в
Эрринлеу в Дании серебряные вставки со сканью в виде
двойных спиралей были использованы в качестве накладок
на саму рукоять, Рис. 6, 1 (14, с. 79, Pl. 9,1).

Вставок с имитацией скани на мечах до сих пор известно
не было, что делает открытое с новой стороны харьковское
основание навершия уникальным. Однако, есть пример и
еще более упрощенной технологии: головка навершия меча
типа О из Англии (Рис. 6, 7), экспонирующаяся в музее замка
Норидж, целиком отлита из бронзы, а вставки имитированы
золочением отдельных участков (16, с.302-303).

Золотые вставки со сканью и их литые позолоченные
имитации, покрытие поверхности серебром и черневой
орнамент встречаются на ряде ювелирных изделий с острова
Готланд, в основном на фибулах разных типов и подвесках,
по стилистике близких мечам группы Т-1. Большинство
таких вещей – клады и случайные находки, датируемые
второй половиной X – началом XII вв. (17, taf. 46-71, 161-
165). Вероятно, идея использования золотых вставок в
данном случае заимствована с позднекельтских



31

кольцевидных фибул VII–IX вв., созданных под влиянием
англо-саксонских ремесленных традиций (19, с.145, 152-156).

Вопрос происхождения малочисленной, но очень яркой
группы мечей «тип Т-1», включающей настоящие шедевры
оружейного и ювелирного искусства, как и вопрос их
внутренней классификации, все еще остается открытым. Без
сомнений, реставрация и публикация мечей из Волынской
области и из кургана Гульбище дадут больше возможностей
для каких-либо выводов.

Пока можно предположить, что эти мечи относятся
преимущественно ко второй половине Х в. и возникли на
стыке скандинавской оружейной и англо-саксонской
ювелирной традиций из более простого
орнаментированного ячейками типа – Е, с выходцами из
Скандинавии попали на Русь и в восточную Балтику, где
могли послужить прототипами для создания ряда местных
мечей. Один из таких мечей, отнесенный А. Н.
Кирпичниковым к типу «А местный», найден в с. Краснянка
Харьковской области и также хранится в Харьковском
историческом музее (5, с.35, 84-85, №82; 9, с.353).
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Aksenov V.S. Round rissoles from the katakombnykh burials of the
rannesrednevekovogo alanskogo population of upper Saltov. In the work are
examined the round rissoles, made from the above-the-heel bones of ram, discovered
in the katakombnykh burials of the Verkhnesaltovskogo tomb of the second-half VIII
–  IX of the substances The detection of data of objects in the burials of children and
adolescents testifies about the propagation on Wednesday of rannesrednevekovykh
alan of games to the knocking out.

Key words: saltovo-mayatskaya of culture, astragals, alany, game, children.

Уже первые исследователи погребальных комплексов у
с. Верхний Салтов отмечали присутствие в инвентаре ряда
катакомбных захоронений второй половины VIII – первой
половины X вв. бараньих астрагалов, которые

ÁÈÒÊÈ ÈÇ ÊÀÒÀÊÎÌÁÍÛÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ
ÐÀÍÍÅÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÃÎ ÀËÀÍÑÊÎÃÎ
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÕÍÅÃÎ ÑÀËÒÎÂÀ
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интерпретировались ими как игральные кости. Так, в
катакомбе № 9 (раскопки 1911 г.) было найдено «пять
игральных костей» [1, с. 452], в катакомбе № 14 (1911 г.) –
«игральные кости, из них одна имела влитый в отверстие
свинец» [1, с. 454], в катакомбе № 37 (1911 г.) – около головы
человека были найдены бараньи астрагалы «на одном
фигура четырехугольная, разделенная на шесть квадратов»
[1, с. 462] в катакомбе № 40 (1911 г.) – «восемь фаланговых
костей барана, одна из которых отмечена влитым в
просверленное отверстие свинцом» [1, с. 463], в катакомбе
№ 44 (1911 г.) – «игральные кости» [1, с. 464], в катакомбе
№ 6 (1912 г.) – «пять игральных костей» [2, с. 477], в
катакомбе № 24 (1901 г.) – два бараньих астрагала [8, с. 483].
Бараньи астрагалы в катакомбных захоронениях Верхнего
Салтова были обнаружены и при работах экспедиции
Харьковского госуниверситета под руководством С.А.
Семенова-Зусера в 1946 - 1948 гг. Так, астрагалы были
встречены в катакомбах № 1 - 1946 г. (1 экз.), № 7 – 1946 г.
(1 экз.), № 17 - 1946 г. (3 экз.), № 2 – 1947 г. (10 экз.), № 7 –
1947 (1 экз.), № 4 – 1948 г. (69 экз.). [9, с. 118, 122, 132; 10, с.
283, рис. 6]. Все эти находки позволили ведущему
харьковскому археологу и участнику исследований 1946 –
1948 гг. Б.А. Шрамко сделать заключение, что: «Для игр,
возможно, похожих на современную игру в бабки,
применялись бараньи астрагалы. Для утяжеления тех
костей, которые служили битами, в них вырезали отверстия
и заливали их свинцом. На некоторых астрагалах вырезаны
какие-то знаки. Скорее всего в них можно видеть знаки
собственности отдельных владельцев» [16,с. 286].

Незначительные работы на могильнике у с. Верхний
Салтов Кочетокской археологической экспедиции
Института археологии АН УССР под руководством Д.Т.
Березовца в 1959 – 1961 гг. позволили обнаружить астрагалы
еще в трех катакомбах (№ 13 - 2астрагала, № 16 – 3 астрагала
и № 17 – 1 астрагал) [3, с. 21, 25, 26].

Áèòêè èç êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèé ðàííåñðåäíåâåêîâîãî...        Àêñ¸íîâ Â.Ñ.
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Возобновление работ на могильнике в 1984 г.
экспедицией Харьковского исторического музея сначала под
руководством В.Г. Бородулина, а затем и автора данной
работы позволило существенно расширить наши знания о
данной категории погребального инвентаря аланского
населения, оставившего Верхнесалтовский катакомбный
могильник. На сегодняшний день в результате работ
экспедицией Харьковского исторического музея имени Н.Ф.
Сумцова на главном участке могильника у с. Верхний
Салтов (ВСМ-I) исследовано 76 катакомб и 17 грунтовых
захоронений, на ВСМ-III – 25 катакомбных и 6 грунтовых
захоронений и на ВСМ-IV – 150 погребальных комплекса
(133 катакомбы, 6 дромосов без камер, 11 погребений в ямах
разной конструкции). Астрагалы были обнаружены в 49
погребальных комплексах (в 48 катакомбах и 1 грунтовом
погребении). Общее количество найденных бараньих
астрагалов составило 332 экземпляр.

Из всей этой масс надпяточных костей барана
выделяются астрагалы с просверленными в них
отверстиями, в которые был специально влит свинец.
Данные астрагалы, так называемые «битки», представлены
в коллекции пятью экземплярами. Битки были обнаружены
в катакомбах № 11, 39, 48 (рис. 1: 1 – 3), в грунтовом
погребении № 16 Верхнесалтовского первого (главного)
могильника (ВСМ-I) (рис. 1: 4), и катакомбе № 138
Верхнесалтовского IV могильника (ВСМ-IV) (рис. 1: 5). Если
вес надпяточных косточек барана из захоронений Верхнего
Салтова, в зависимости от степени сохранности, колеблется
от 2,33 до 8 граммов, то вес битков варьируется от 11,55
грамм (кат. № 48 ВСМ-I) до 17,48 грамм (погр. № 16 ВСМ-
I). Четыре из пяти битков, кроме утяжеления их свинцом,
не несут каких-либо других следов обработки (сточенности
и ли подточки), тогда как биток из грунтового погребения
№ 16 ВСМ-I имеет сквозное отверстие для подвешивания,
а на выпуклой его стороне фиксируется прочерченное
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Ðèñ. 1. Áèòêè èç çàõîðîíåíèé êàòàêîìáíîãî ìîãèëüíèêà ó ñ.
Âåðõíèé Ñàëòîâ (ÂÑÌ). 1 – êàòàêîìáà ¹ 11 (ÂÑÌ-I); 2 –

êàòàêîìáà ¹ 39 (ÂÑÌ-I); 3 – êàòàêîìáà ¹ 48 (ÂÑÌ-I); 4 –
ïîãðåáåíèå â ÿìå ¹ 16 (ÂÑÌ-I); 5 – êàòàêîìáà ¹ 138 (ÂÑÌ-IV).

Áèòêè èç êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèé ðàííåñðåäíåâåêîâîãî...        Àêñ¸íîâ Â.Ñ.
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острым орудием (ножом или шилом) граффити в виде
«квадрата». Данное граффити имеет самые широкие
аналогии среди знаков, происходящих памятников не только
салтово-маяцкой культуры, но и других культур Евразии [15,
с. 55 - 59]. Этот символ связан с широко известным знаком,
олицетворяющим горизонтальное строение мира [15, с. 58].
Однако, в данном конкретном случае граффити, нанесенное
на биток, служило, по-видимому, меткой, призванной
отличить свой биток от битков других игроков. Как
свидетельствуют данные этнографии, например, хакасы,
чтобы различить биток от других астрагалов, а также от
битков противников, на гладкой стороне битка каким-либо
острием наносили небольшие зарубки или же, чаще всего,
свою тамгу [11, с. 149].

Присутствие в погребальных комплексах Верхнего
Салтова бараньих астрагалов-«битков» однозначно
указывает на существование у данного аланского населения
игр в кости на выбивание типа бабки у русских или альчики
у осетин, асык/ашик у казахов и других кочевых народов [4,
с. 64 – 65]. Особенно отчетливо это демонстрирует
захоронение подростка (№1) в катакомбе № 39 (ВСМ-I), при
костяке которого было обнаружено 14 таранных косточек
барана (рис. 2: 1). Биток лежал у тазобедренного сустава
правой ноги погребенного (у кисти правой руки) (рис. 2:
2), тогда как остальные 13 астрагалов (рис. 2: 4), один из
которых имел отверстие для подвешивания (рис. 2: 3),
располагались кучкой в районе грудной клетки подростка.
В данном случае, как нам представляется, в захоронении
находился набор для игры конкретного индивида.

Поэтому, неудивительно, что в погребальных комплексах
Верхнего Салтова присутствовали и астрагалы без каких
либо следов дополнительной обработки (тип II по Б.Г.
Петерсу), которые могли быть задействованы как в играх
на выбивание, так и в разнообразных играх на ловкость.
Астрагалы, без каких либо следов дополнительной
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обработки, были встречены в 32 погребальном комплексе
(всего 180 экз.). Количество бараньих астрагалов без каких-
либо следов обработки в одном погребальном комплексе
колеблется от 1 до 30. Эту группу астрагалов дополняют
надпяточные кости баранов, у которых заметны следы
незначительной подточенности с одного или двух боков
(тип I, вид 3А). Таких астрагалов в нашей коллекции
насчитывается 44 экземпляра. Подтачивали астрагалы для
более надежного их примыкания к поверхности при

Ðèñ. 2. Ïîãðåáàëüíàÿ êàìåðà êàòàêîìáû ¹ 39 (ÂÑÌ-I). 1 – ïëàí
ïîãðåáàëüíîé êàìåðû è ðàñïîëîæåíèå àñòðàãàëîâ â íåé; 2 –

áèòîê, 3 – àñòðàãàë ñ îòâåðñòèåì äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ, 3 –
àñòðàãàë áåç êàêèõ-ëèáî ñëåäîâ äîïîëíèòåëüíîé îáðàáîòêè.

Áèòêè èç êàòàêîìáíûõ çàõîðîíåíèé ðàííåñðåäíåâåêîâîãî...        Àêñ¸íîâ Â.Ñ.
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падении при проведении игр на вбрасывание, и для более
устойчивого их положения при играх на выбивание [7, с. 81].

По-видимому, надпяточные кости мелкого рогатого скота,
без каких либо следов подточки или со следами
незначительной сточенности с боков и/или сторон из-за
своей многочисленности, следует рассматривать в качестве
основной массы предметов, использовавшихся аланским
населением Верхнего Салтова для разнообразных игр с
астрагалами (на выбивание, на ловкость, на удачу).

Необходимо отметить, что бараньи астрагалы в
рассмотренных захоронениях Верхнего Салтова зачастую
сопровождают костяки детей и подростков. Значительно
реже они встречены при костяках молодых мужчин. Тем
самым подтверждаются данные этнографии, по которым в
игры с астрагалами играли в основном дети и юноши, ходя
не чужды они были и мужчинам [4, с. 65]. При этом играли
обычно в зимнее время года до весны, до прилета ласточек
[4, с. 65]. В одном из сказаний о нартах («Как Сосрыко убил
Богатыря Мукару, сына Пара») упоминается, что нартовская
молодежь играет на льду в бабки, который богатырь
Сосрыко принес с моря на плечах на ныхас и сбросил его
там [5, с. 133, 135].

Таким образом, присутствие в погребениях астрагалов
без дополнительной обработки и «битков» свидетельствует
о распространении у данного населения какой-то
разновидности игры на выбивание, типа игры «тохси» у
осетин [4, с. 63 - 64]. Игры на выбивание способствуют
выработки глазомера, точной ориентации пространстве,
способствуют развитию моторики большого и указательных
пальцев руки.

Однако, в захоронениях Верхнего Салтова, наряду с
достоверно игральными наборами астрагалов, встречаются
и надпяточные кости мелкого рогатого скота с
просверленным для подвешивания отверстием, астрагалы
с граффити. Астрагалы с отверстиями для подвешивания
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выполняли роль амулетов-оберегов, связанных с идеей
плодородия. Известно культовое использование осетинами
астрагалов в молениях, направленных на то, что бы
божество даровало здоровое (мужское) потомство [4, с. 65;
13, с. 99]. У осетин известно и высказывание, когда
здорового и красивого мальчика сравнивают с надпяточной
косточкой из ноги барана (астрагалом) [14, с. 121].
Нанесение на астрагалы граффити, вероятно, было
направлено только на усиление их магических свойств.
Хотя нельзя исключить и того, что астрагалы с граффити
могли использоваться для гаданий [12, с. 115 – 117; 6, с. 74
– 75, 83, 15, с. 55 - 59].

Все выше изложенное указывает на многообразии
функций астрагалов у аланского населения, оставившего
Верхнесалтовский катакомбный могильник.
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ðàçâåäêàìè íà ïðàâîì áåðåãó ð. Òåòëåãè áûë âûÿâëåí ðÿä ðàçíîâðåìåííûõ
àðõåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î âûðàáîòêàõ ïåñ÷àíèêà äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ íóæä â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå è â íîâîì âðåìåíè. Ïðîâåäåííûå
ðàáîòû äîïîëíÿþò àðõåîëîãè÷åñêóþ êàðòó ðåãèîíà, óòî÷íÿÿ, ïîìèìî ïðî÷åãî,
ïðîèçâîäñòâåííûå ñûðüåâûå çîíû â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îêðóæàþùèõ ïîñåëåíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Òåòëåãà, õàòèùå, ïåñ÷àíèê, ïåíüêîâñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ
êóëüòóðà, ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðíàÿ îáùíîñòü

Ñâèñòóí Ã.ª. Ð³çíî÷àñîâ³ àðõåîëîã³÷í³ îá’ºêòè íà ïðàâîìó áåðåç³ ð.
Òåòëåãè (çà ðåçóëüòàòàìè ðîçâ³äîê â 2011 ð.). Àðõåîëîã³÷íèìè ðîçâ³äêàìè
íà ïðàâîìó áåðåç³ ð. Òåòëåãè áóâ âèÿâëåíèé ðÿä ð³çíî÷àñîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ
îá’ºêò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî âèäîáóòîê ï³ñêîâèêó äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá â
ðàííüîìó ñåðåäíüîâ³÷÷³ ³ â íîâîìó ÷àñ³. Ïðîâåäåí³ ðîáîòè äîïîâíþþòü
àðõåîëîã³÷íó êàðòó ðåã³îíó, óòî÷íþþ÷è, êð³ì ³íøîãî, âèðîáíè÷³ ñèðîâèíí³ çîíè â
ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ îòî÷óþ÷èõ ïîñåëåíü.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Òåòëåãà, õàòèùå, ï³ñêîâèê, ïåíüê³âñüêà àðõåîëîã³÷íà
êóëüòóðà, ñàëòîâî-ìàÿöüêà êóëüòóðíà ñï³ëüíîòà

Svistun G.E. Archaeological sites at different times on the right bank of the
river Tetlega (based on the results of intelligence in 2011). Archaeological
intelligence on the right bank of the river Tetlega revealed a number of archaeological
objects from different periods showing the workings of sandstone for economic
needs in the early Middle Ages and in the new time. The work carried out complements
the archaeological map of the region, specifying, among other things, the production
of raw materials in different historical periods, intended for the functioning of the
surrounding settlements.

Key words: Tetlega, katishche, sandstone, Penkovsky archaeological culture,
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Saltovo-Mayak cultural community

Работа по составлению археологической карты бассейна
Северского Донца далека от своего завершения. В
частности, малоизученной является территория,
примыкающая к р. Тетлеге. В среднем и нижнем течении
она протекает через крупный для данной территории лесной
массив, известный как урочище Чугуево-Бабчанская Дача
(в прошлом – Большой черный Въезжий лес).
Археологически этот отрезок речного русла изучен крайне
слабо. Некоторому исправлению данного положения
послужили разведки автора, произведенные в 2011 г. [9, с.
19-24, рис. 42-56]. Во время их проведения вдоль правого
берега были выявлены и осмотрены объекты,
свидетельствующие о характере освоения и хозяйственного
использования осмотренной территории в прошлом. К
периоду, хронологически находящемуся в пределах сер.
XVIII – перв. пол. XIX вв., относятся два объекта: остатки
укрепленной усадьбы и выработки песчаникового камня.
Также выявлено двухслойное раннесредневековое
поселение (Рис. 1).

Укрепленная усадьба находится на верхней террасе
коренного берега – на стыке кварталов лесничества 228 и
245, возвышаясь над поймой реки примерно на 25 м (Рис. 2).
По периметру усадьбы прослеживается небольшой вал со
рвом (с внешней стороны) с общим перепадом высот
примерно 0,5–0,8 м и суммарной шириной до 2,5–3 м. В
целом сохранность данной земляной линии укреплений,
обозначающей периметр подворья, значительно разнится.
В наилучшей сохранности находится восточная экспозиция
(Рис. 3). В наихудшем состоянии, где она едва
прослеживается – южная. С севера дворище примыкает к
оврагу, впадающему в пойму реки. С этой стороны вал и
ров отсутствуют. Таким образом, при укреплении дворища
были учтены топографические особенности местности и
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на указанной экспозиции ограничились, скорее всего,
сооружением некоего деревянного палисада. В плане
усадьба подпрямоугольная. Протяженность ее сторон
составляет: с востока (со стороны речной поймы)  –
примерно 40 м; с южной – примерно 30 м; с запада –
примерно 50 м; с севера (со стороны оврага) – примерно

Ðèñ. 1. Êàðòà ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ðàçâåäîê
è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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40 м. В северо-западной части – у истоков оврага – имеется
проем шириной примерно 3 м. Возможно, что это
старинный въезд на подворье, но не исключено, что он
образован при прорубке просек по границам кварталов
лесничества. Также в северном секторе фиксируются
западины и тропа, ведущая к тальвегу оврага. Наиболее
крупный заплывший котлован размерами примерно 4х2 м
и глубиной на момент осмотра примерно 1 м находится
непосредственно у начала тропы на северном краю

Ðèñ. 2. Ãëàçîìåðíûé ïëàí óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.
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усадьбы. Спускающаяся в овраг дорога спланирована путем
подреза в южном скате ложбины.

В северо-восточном углу фиксируется хатище, развал
которого достигает размеров примерно 8х10 м с выходами
на поверхность мелких фрагментов кирпича, коробчатых
печных изразцов (Рис. 4; 5) и фрагментов гончарных
сосудов (Рис. 6). Помимо этого, также следует указать, что
местными жителями в разные годы в пределах дворища
были находимы медные российские монеты: «полушки»
1731–1750 гг. и две копåйки 1812–1820 гг.

Светлоглиняные терракотовые коробчатые изразцы на
лицевой пластинке толщиной от 0,75 до 1,2 см
(преимущественно 1,0–1,1 см) в пределах сохранившихся
фрагментов (Рис. 4) имели рельефно выраженный
растительный орнамент в виде «коловоротов» из лиан со
стилизованными цветками. Разновидностей такого типа
орнаментов достаточно много. Подобное декоративное
оформление фронтальных частей изразцов известно,

Ðèñ. 3. Âîñòî÷íàÿ ëèíèÿ âàëà è ðâà óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ.
ïîë. XIX ââ. Âèä ñ ñåâåðà.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.



48

Õàðüêîâñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê  Âûïóñê 23

Ðèñ. 4. Ôðàãìåíòû ëèöåâûõ ïëàñòèíîê ïå÷íûõ êîðîá÷àòûõ
èçðàçöîâ ñ õàòèùà íà òåððèòîðèè óñàäüáû

ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.
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например, с территории нынешней Херсонской области
Украины (Каменская Сечь), где они датируются нач. – перв.
третью XVIII в. [16, с. 21–23; 17, мал. 3.1–3.4.]. С внутренней
стороны они были закопченными. Румпы данных кафелей
присоединялись к лицевой пластинке по ее кромке, под
углом вовнутрь. Общая высота рюмок, включая лицевую
пластинку, составляет  8,33 и 8,94 см при максимальной
толщине 1,66, 1,81, 2,2 см. При этом два образца имели
утолщенный, несколько уплощенный на торце край. В
отличие от них, один из найденных образцов – наоборот –
утончался к закругленному на торце краю. Найденные
фрагменты позволяют сказать, что рюмки коробчатых
изразцов круговые, т.е. выполнены на гончарном круге.
Один из образцов с сужающимся краем относится к разряду
простых  – не имеющих отгибов для увеличения прочности
крепления в конструкции печи.  Два прочих имеют
расширение по краю, что увеличивало прочность и
надежность конструктива. Но, тем не менее,
технологического заворота наружу теста рюмки,
характерного для этой категории изделий (присутствующее
и в подобных по декоративному оформлению образцах из
Херсонской области) не прослеживается. Аналогичные
румпы имеют место на рельефных коробчатых изразцах,
найденных на Чугуевском городище [10, с. 32, рис. 136, 1,
137; 11, с. 27. рис. 88, 1, 89]. По-видимому, образцы,
найденные на рассматриваемом нами хатище, следует
датировать относительно более поздним временем по
сравнению с изразцами с Каменской Сечи, что связано,
скорее всего, с изменением способов технологического
крепления в конструктиве печи. Косвенно это
подтверждается и находками монет в пределах усадьбы, в
целом датирующие ее сер. XVIII – перв. пол. XIX вв.

Среди фрагментов сосудов были встречены: верхняя
часть светлоглиняного горшка с уплощенной ручкой,
прикрепленной к несколько отогнутому наружу

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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вертикальному венчику с небольшим утолщением по краю
и прямолинейным орнаментом, выполненным бурым
ангобом (Рис. 6, 1); плечико светлоглиняного горшка с
зональным прямолинейным орнаментом, между
сгруппированными линиями которого размещены мазки,
выполненные бурым ангобом (Рис. 6, 2); фрагменты двух
коричневоглиняных мисок или полумисок с перегибом на

Ðèñ. 5. Ôðàãìåíòû ðóìï ïå÷íûõ êîðîá÷àòûõ èçðàçöîâ ñ õàòèùà
íà òåððèòîðèè óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.
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переходе от тулова к берегам с утолщениями и отгибами
бортиков по краям. Внутренняя поверхность этих изделий
украшена бурым ангобом: комбинированным
геометрическим орнаментом в виде радиальных прямых и
ломаной линий с мазками как между группами полос, так и
размещенными поверх них (Рис. 6, 3, 4). Реконструируемый
диаметр одной из мисок или полумисок составляет 26 см.

Выработки песчаникового камня. Начиная с оврага, к
которому примыкает усадьба – в северном направлении от
нее – фиксируются места выработок песчаникового камня
в виде многочисленных отвалов грунта и террасирования
склона (Рис. 7), обращенного к р. Тетлеге (Рис. 1).
Продолжительность вдоль поймы реки данных выработок
– не менее 700 м. В квартале лесничества 208 зафиксирован
проезд с третьей надпойменной террасы на вторую с
пандусом (Рис. 8; 9) для вывоза, по всей видимости,
добытого камня. Ширина проезда и его продолжения –
пандуса – составляет по верху примерно 2–3 м при длине
примерно 20–23 метров. Хотя, как и в случае с проездом на
усадьбу с напольной стороны, нельзя исключать
образование данного проезда на территорию выработок в
связи с формированием квартальных просек лесничества.

Ðèñ. 6. Ôðàãìåíòû êåðàìè÷ñêîé ïîñóäû ñ õàòèùà íà òåððèòîðèè
óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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Следует отметить, что подробного плана на территорию
добычи песчаника на данный момент, к сожалению, не
существует: слишком сложный антропогенный ландшафт с
большим количеством отвалов в условиях залесенной
местности на склоне надпойменных террас требует
больших затрат времени с задействованием геодезического
оборудования, что в процессе разведок не представлялось
возможным. Можно с большой долей уверенности
предположить, что обследованная нами усадьба сер. XVIII
– перв. пол. XIX вв. была связана с данными разработками
(возможно, служила в качестве некоего приюта для
постоянных рабочих и служащих, пункта учета
произведенных работ и т.п.), т.к. в означенное время
песчаниковый камень был широко востребован при
строительстве в Чугуеве, связанном с перепланировкой
города во вт. пол. XVIII в. в ходе Градостроительной
реформы Екатерины II и масштабным строительством

Ðèñ. 7. Òåððàñèðîâàííûå ñêëîíû â ðåçóëüòàòå ðàçðàáîòîê
ïåñ÷àíèêà íà ïðàâîì áåðåãó ð. Òåòëåãè. Âèä ñ çàïàäà.
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времен Украинских военных поселений, а также в других
поселениях, территориально прилегающих к выработкам.
Бутовый (рваный) камень использовался, прежде всего, для
фундаментов построек. Такие фундаменты, использующие
«дикой» камень, были характерны для построек XVIII–XIX
вв. не только в пределах современной Харьковской области,
но и на иных территориях, где имели место доступные для
разработок залежи [1]. В частности, мы находим прямые
указания на такую технологию в архивных документах,
относящихся ко времени военных поселений. Например, в
округе Белгородского уланского полка «для построения
каменного полкового госпиталя под главный корпус оного
вырыто четыре продольные канавы и забучено бутовым
камнем» [3, л. 106]*. А в документе, описывающем план

Ðèñ. 8. Âúåçä, âåäóùèé íà òåððèòîðèþ êàìåíîëîìíè.
Âèä ñ çàïàäà.

*  Ââûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà ïðåäîñòàâëåííûå àðõèâíûå ìàòåðèàëû
ðóêîâîäñòâó Õóäîæåñòâåííî-ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ È.Å. Ðåïèíà: Ñ.È. Áó÷àñòîé
è Î.À. Øåâ÷åíêî.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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дома для Дивизионного командира в г. Чугуеве, приводятся
размеры подобного конструктива: «фундамент глубиной
пол-аршина, забутован бутовым камнем 10 куб. саженей и
10 куб. аршин фундамента» [4, л. 10б-11]. Наглядным
примером может служить, помимо прочих, фундамент
здания Штабов военных поселений в том же г. Чугуеве,
обследованный во время археологических раскопок в 2009 г.:
слой песчаниковых камней в нижней части конструкции
составлял по высоте более 70 см [8, с. 13, рис. 307-308].

Качество местного песчаника было недостаточным, что
ограничивало область его применения для массивных
наземных конструктивов [7; 15]. Но, в то же время, было
возможным использование данного камня в качестве
рудного сырья в черно-металлургическом производстве [5,
с. 114], для чего, в частности, и необходима была массовая
добыча.

Расстояние, требующееся преодолеть для доставки
ломаного камня из места выработок на р. Тетлеге, например,

Ðèñ. 9. Âúåçä ñ ïàíäóñîì, âåäóùèå íà òåððèòîðèþ êàìåíîëîìíè.
Âèä ñ âîñòîêà.
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в Чугуев, составляет примерно 5 км; в Кочеток – примерно
2,5 км, что вполне приемлемо при условии использования
гужевого транспорта.

Песчаник в означенном регионе был востребован и в
предыдущие эпохи: прежде всего, в раннем средневековье
населением салтово-маяцкой культурной общности, которое
широко использовало его в военном и гражданском
строительствах, при изготовлении жерновов, в черно-
металлургическом производстве. Находящиеся в округе
археологические памятники содержат остатки оборо-
нительных стен, печей-каменок и жернова, построенных/
изготовленных с помощью данного камня [6; 12-14 и др.],
заготовки песчаникового рудосодержащего сырья [5, с. 114].
Очевидно, что для его массовой добычи использовались
те же выработки задолго до нового времени. Под-
тверждением тому является раннесредневековое поселение,
расположенное в районе разработок залежей песчаника.

Раннесредневековое поселение. Проезд в районе
разработок залежей камня, пандус которого спускается с
третьей надпойменной террасы, приводит на южную часть
остатков площадки второй, частично уничтоженной
выработками. Ее высота над поймой реки составляет
примерно 18–20 м. Участок, не затронутый добычей камня,
сохранился в виде сектора окружности максимальной
шириной 30 м по линии запад-восток и длиной примерно
100 м по линии север-юг (Рис. 1; 10, 1). По внутреннему
краю площадки – примыкающей к склону – имеет место
продольное углубление, которое, по всей видимости, своим
происхождением связано с камнедобычей. Здесь был
обнаружен фрагмент бегунка песчаникового жернова с
лучевой насечкой на рабочей поверхности внешним
диаметром примерно 37 см и центральным ворон-
коподобным отверстием диаметром 3,3–5,5 см. Толщина
сохранившейся части изделия варьировала в пределах 3,5–
5,3 см (Рис. 11). Иного подъемного материала не

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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Ðèñ. 10. Ðàííåñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå íà òåððèòîðèè
êàìåíîëîìíè: 1 – ãëàçîìåðíûé ïëàí; 2 – ñòðàòèãðàôè÷åñêèé
ïðîôèëü êóëüòóðíûõ îòëîæåíèé.
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обнаружено. Тем не менее, шурфованием данной площадки
было зафиксировано двухслойное поселение, получившее
название Тетлега-2 (условная нумерация поселений в
долине р. Тетлеги продолжена с учетом выявленного в 2007
г. селища Тетлега-1 [2, с. 9, 10]).

Шурф 1 (Рис. 10, 2) размерами 2х2 м был заложен в
центральной части сохранившейся площадки второй
террасы (Рис. 10, 1). На глубине около 20 см начали
встречаться находки фрагментов круговой салтово-маяцкой
керамической посуды (кухонных горшков, столовых сосудов
и красноглиняных амфор) (Рис. 12, 1–4; 6–9). Также были
найдены фрагменты лепного горшка пеньковской культуры
(Рис. 12, 10). С глубины около 30-40 см находки фрагментов
пеньковской керамической посуды (Рис. 12, 5) участились
при встречаемости отдельных фрагментов керамики

Ðèñ. 11. Ôðàãìåíò
æåðíîâà

ñ òåððèòîðèè
ðàííåñðåäíåâåêîâîãî

ïîñåëåíèÿ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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салтово-маяцкой культурной общности. Также с глубины
около 30 см до глубины около 60 см встречались фракции
древесного угля и очень редко печины и мелких фрагментов
костей животных. На глубине около 60 см найден зуб
животного (коровы?). Серозем, содержавший артефакты,
имел примеси фракций сырой и пропеченной глины, а
также древесного угля. Ниже, с глубины около 80-90 см,
фиксировалась плотная коричневая материковая глина.

Салтово-маяцкая кухонная керамика была представлена
стенками кухонных горшков с прочерченным
прямолинейным орнаментом (Рис. 12, 6), выполненным
гребенчатым штампом, а также венчиком, отогнутым наружу
и имеющим уплощенный верх и подрез для крышки (Рис.
12, 9). Тесто кухонных горшков шамотировано и имело
неравномерный обжиг по толщине черепков – от серо-
черного внутри до оранжево-коричневого снаружи
цветовых оттенков. Столовая посуда салтово-маяцкой
культурной общности представлена стенками сосудов
равномерного обжига серого и оранжевого оттенков, часть
из которых на внешней поверхности пролощена (Рис. 12,
1-4). Один из фрагментов имеет прочерченный орнамент
в виде волнистой линии (Рис. 12, 1). Тарная керамика
представлена гофрированными стенками красноглиняных
амфор с равномерным качественным обжигом черепков
(Рис. 12, 7, 8).

Пеньковская керамическая посуда (Рис. 12, 5, 10)
представлена фрагментами лепных горшков с отогнутым
наружу и несколько утолщенным по закругленному краю
неровным венчиком, с покатыми плечиками. Тесто
содержит крупный керамический шамот, с бугристостью в
местах крупных фракций. Также имеют место
трещиноватость и отпечатки выгоревших растительных
остатков. Иногда в тесте отмечаются мелкие окатанные
камушки – дресва.
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Таким образом, выявленное поселение имеет отложения
пеньковской культуры и салтово-маяцкой культурной
общности и может быть датировано в общих рамках V–IX вв.

* * *
Зафиксированные во время разведок объекты на

правобережье р. Тетлеги дополняют археологическую карту
региона, способствуя пониманию динамики освоения

Ðèñ. 12. Ôðàãìåíòû êåðàìè÷åñêèõ ñîñóäîâ ñ êóëüòóðíûõ
îòëîæåíèé ðàííåñðåäíåâåêîâîãî ïîñåëåíèÿ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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рассматриваемой территории в раннем средневековье и
новом времени. В частности, выяснен один из источников
строительного камня для указанных выше исторических
периодов. Помимо него, не исключены и иные места по
добыче песчаника, поиск которых следует продолжить.

Дальнейшие работы по изучению выявленных в 2011 г.
объектов поможет пониманию технологий добычи камня
в прошлом. Места старинных выработок изучены очень
слабо. В нашем случае такую работу следует начинать с
составления детального плана разработок, что, с одной
стороны, потребует существенных усилий; с другой –
значительно поможет общему пониманию технологических
процессов и потенциальных ресурсов этнокультурных
сообществ раннего средневековья и времени Российской
империи.
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ÌÀÉÑÒÅÐ Ó ÍÀÐÎÄÍ²É ÊÓËÜÒÓÐ²

Ñóøêî Â.À.

Відоме українське прислів’я про поганого батька, який
«нічого синові у руки не дав», суголосне зі східною притчею
про те, що той, хто дав синові рибину – забезпечив його
вечерею, а хто дав вудку та навчив ловити рибу – забезпечив
його життя. Взагалі у народній культурі цінувалися уміння,
знання, навички: «Не питай старого, а питай бувалого», –
такі й подібні вислови доводять шанобливе ставлення
громади до «спеціаліста», майстра, знаючої особи. Тому для
українця отримати певний фах не тільки і не стільки означало
мати матеріальний зиск, а зайняти певне становище, що
визначалося повагою та шаною громади, а не статками –
«чесний рід».

І хоча неменш відоме прислів’я твердить: «не святі горшки
ліплять, а такі ж люди, як і ми»,– проте ставлення до майстрів
різних професій переконливо свідчить, що в українській
традиційній культурі існував розподіл на майстерність та
ремісництво, так би мовити – художню творчість та
ремісничий вишкіл, з відданням переваги першому і певною
зверхністю щодо другого.

Для підтвердження своєї думки звернемось до розгляду
двох ремесел: гончарського та шевського.

Необхідність у виробах як гончарів, так і чоботарів
(шевців) несумнівна. Більше того: шевські вироби завжди
були ознакою шляхетності та багатства, знаком статусності,
свідченням достатку: «видно пана по халявах» – глузуючи
казали про того, хто навіть спромігся на панське вбрання,
але відповідне взуття та щей у пристойному, панському, стані
для кого виявилося занадто розкішним.
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Так, навіть козак Голота, хоч і «писав ногою босі сліди»,
про людське око мав бодай передки та халяви.

Гончарні вироби, здавалося б, були ширше вживанішими:
без них неможливо було обійтися й найбіднішій родині.
Полив’яні чи череп’яні, в більшій чи меншій кількості, але
горщики та глечики мали бути на кожній полиці та миснику.

Умови праці: сире вогке приміщення гончара, висока
температура випалу, й на противагу можливість шевцю
займатися своєю справою прямо у власній хаті без особливої
майстерні,– наче б то також кажуть на користь шевців.

Однак тут спрацьовували зовсім інші чинники й попри
усю непривабливість «копирсання у глині» саме до гончаря
склалося ставлення як до особи посвяченої, а майстер швець,
навіть такий, чиї вміння високо цінувалися, шанований за

Êîçàê Ìàìàé. XVIII ñò. Õàðê³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé
³ì. Ì.Ô.Ñóìöîâà. Ôîòî Ê.ª.Ðàêèòÿíñüêîãî

Ìàéñòåð ó íàðîäí³é êóëüòóð³ Ñóøêî Â.À.
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особисті людські якості, був лишень робітником, людиною
умілою, але тільки й того.

Причиною цього явища може бути і давніша історія
гончарського ремесла, адже саме обробка глини стає
першою технологією розробленою людьми. Безумовно,
християнська онтологія також приклалася до цього [1, с. 67
– 86], адже оповідь про ліплення перших людей з глини слід
визнати загальновідомою по всій Україні до 1920-х років.

Нам видається досить цікавим, що навіть там, де
побутували оповіді про створення Адама та Єви дияволом
– а Г.Булашев наводить такі оповіді з Волині, Поділля та
Куп’янщини [1, с. 90 – 91] – існувало незмінне ставлення
до гончара як до особи втаємниченої, посвяченої, шанованої,
майстра-деміурга.

Натомість про шевське ремесло або про його вироби не
маємо жодних зафіксованих переказів ні від етнографів
попередніх епох, ні сучасних. Навіть таке домашнє жіноче
заняття, що не сприймалося ремеслом або чимось вартісним,
як прядіння, знайшло втілення у народному епосі (можливо,
під впливом грецьких міфів). Проте чоботарство не лише у
громаді, а й навіть у середовищі самих майстрів не стало
об’єктом міфологізації.

Номенклатура інвентарю та виробів також
випрацьовувалася у кожному ремеслі у відповідному руслі,
лише підтверджуючи сакральність гончарства та
профанність чоботарства:

• антропоморфні назви частин посуду «горло», «шийка»,
«тулуб», «ручка», «носик», «пипка» у гончарстві;

• абсолютно не співвіднесені з людиною «перед»,
«задник», «халява», «лапка» / «копил» тощо у шевстві.

Таке ставлення підкреслюється перенесенням на людське
тіло назв гончарних виробів: «макітра» / «горщик» – голова,
«пуп» як позначення частини людського тіла та підвищення
на внутрішній стороні денця глечика, горщика, макітри; «дно
випало» – казали про ненажеру тощо.
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²íòåð’ºð õàòè ïåêàðÿ ó Ìóçå¿ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó ó
Ïåðåÿñëàâ³-Õìåëüíèöüêîìó: íà ïðèï³÷êó – ìàê³òðà, íà ëàâ³ ãîðùèê
òà ïîëèâ’ÿí³ ãîðíÿòà-áëèçíÿòà, íà äîë³âö³ – ãîðùèê ç ïîêðèøêîþ.

Ìàéñòåð ó íàðîäí³é êóëüòóð³ Ñóøêî Â.À.
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Натомість у чоботарстві лишень у кирзових чоботах
з’являються «вушка» для пришвидшення їх узування, і то
навряд чи появу цієї назви можна напряму співвіднести з
людським тілом: швидше за всього ця назва походить від
подібності до голчиного вушка.

Розвиток чоботарства призводить до закріплення саме
за чоботарським реманентом приказки, що позначає людину
нетворчу та закострубілу у старих поглядах: «ти все кроїш /
шиєш на один копил» – кажуть про нетворчу людину. Адже
від 1910-х років вислів «два чоботи пара» став неправдивим,
бо у шевстві використовуються лекала для викроювання
взуття окремо на праву та ліву ногу, а не кроєні на єдиному
копилі. Подібне взуття представлене в колекції Харківського
історичного музею імені М.Ф.Сумцова.

Найкраще ставлення до шевця як людини умілої, але
обмеженої у власному фасі, ілюструє приказка «Швець, знай
своє шевство, а в кравецтво – не мішайся». Суть її прекрасно
розкрив в оповіданні «Салдацький патрет» Г.Ф.Квітка-
Основ’яненко [2].

Цікавим у такому протиставленні шевства та гончарства
нам видається такий факт: в народній педагогіці нерідко як
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гарний приклад працьовитості, що його дитина має
наслідувати, виступає «котик, який шиє чоботи», проте
дорослий чоботар часто-густо був прикладом пияка, який
ще й матюкається («п’є, як сапожник», «матюкається, як
сапожник»). Хоча об’єктивні факти доводять, що жодним
чином професія не впливає на особистісну поведінку. Більше
того, у тих же таки Липцях на Харківщині, де відбувалися
події «Салдацького патрета», титарем церкви Різдва
Христового до 1930-х років, до закриття храму, був чоботар
Кльований Никифір Федорович (1889(?) – 1975).

Вірогідно, причиною постання ставлення до чоботарів
як до пияків є традиція «запивання могоричу» за виконання
замовлення, тоді як збут гончарських виробів відбувався на
ярмарках і раніше перейшов із сфери особистого договору
до акту купівлі-продажу. Проте навіть це не спричинилося
до десакралізації гончарства.

Використання виробів праці майстрів слугує прикладом
неоднаковості ставлення до цих ремесел: важко назвати
ритуали та обрядодії, де б не використовувався гончарський
посуд. Достатньо згадати спільне поїдання каші на знак
єдності (укладання угоди, початок нової справи – відвідання
вечорниць чи школи тощо); «бабину кашу» на народинах,
«кутю», «канун», «коливо» у поховальній обрядовості;
«кутю» Святої вечері – всі ці дії та страви вимагають горщика,
нерідко нового, полив’яного. Натомість чоботи, черевики
в обрядовості використовуються слабко, а той взагалі
заборонене їх використання – як узування небіжчика у
поховальній обрядовості. Ба й тоді, коли вони присутні як
важливий атрибут (подарунок тещі від зятя у весільній
обрядовості), вони є знаком прощання та розлуки.

Тож, до середини ХХ ст., допоки активно існували обидва
ці народні заняття, гончарі належали до Майстрів, людей,
які «щось у носі мають», чоботарі ж сприймалися як такі, що
мають легкі гроші («стук-гряк – та й п’ятак») і зовсім не
вміють ними орудувати («сапожник біз сапог»).

Ìàéñòåð ó íàðîäí³é êóëüòóð³ Ñóøêî Â.À.
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Магія, тобто вплив на природні явища надприродним
чином, багатьом мешканцям сучасних мегаполісів видається
якщо не зовсім анахронізмом, то, принаймні, екзотикою. І,
тим не менше, значна кількість людей, зовсім не вважаючи
себе «магами» і «чародіями», зокрема в Україні, абсолютно
буденно, хай іноді і напівжартома, виконує щодня безліч
магічних дій, часом зовсім не усвідомлюючи їх магічний
характер.

Що роблять на сході України люди, якщо у хаті загубилась
якась річ? Виконують нехитрий обряд: зав’язують ніжку
стільця носовичком і примовляють: «Чорт-чорт, пограй та
віддай!». І, що цікаво, річ частіше за все знаходиться за кілька
хвилин, причому на найвиднішому місці, на яке людина
перед тим неодноразово дивилася, але не бачила потрібного
предмету. У ефективності цього способу пошуку
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неодноразово переконувався і автор цих рядків, як і деякі
його знайомі, хоча раціонально пояснити успіх даної операції
навряд чи можливо. Іноді вважається, що річ забрав
погратися домовик (у такому випадку звертаються
безпосередньо до нього), який часто асоціюється з нечистою
силою. Одна наша респондентка з Харківщини розповідала,
що у неї час від часу зникали суто жіночі атрибути (щось із
косметики, обручка, бігуді тощо), а через два-три дні
з’являлися на тому самому місці, де вона їх клала, з чого вона
зробила висновок, що у неї живе домовичка [3, с. 279—280].

На Закарпатті, у Рахівському районі, коли щось загубилося
у кімнаті, роблять вказівним і великим пальцем колечко і
приказують: «Дідьку-дідьку, дам тобі дірку! Поможи мені
знайти таку-то річ!». Коли річ знаходиться, знов показують
пальцями колечко і розпускають його, кажучи: «Дідьку, на, я
тобі даю дірку!» [12]. Наші інформанти стверджували, що
це справді допомагає. Є й такий спосіб: «Як щось загубилось,
ніж гострим догори поклав на стіл — і шукай! У піч кладуть
ніж гострим догори чи кочергу, щоб знайти. Кажуть: “Но,
поможи знайти, ножику!”» [9]. Взагалі-то ніж гострим
догори залишати не можна навіть на мить (це до сварки),
але свідоме порушення табу має призвести до зовсім іншого
результату. Логічним є й використання кочерги (згадаймо:
«Ні Богу свічка, ні чорту кочерга»). Вочевидь, за уявленнями
етнофорів, такі сакральні речі як стіл і піч повинні сприяти
уловленню нечистої сили, а ніж гострим боком може її
«поранити», і вона змушена буде віддати те, що вкрала. Для
впливу на невидимого злочинця використовують й інші речі:
«У хаті щось загубиться — перевернути погар (стакан —
М.К.) на столі, покласти точилку (качалку) у бродер (духовку
— М.К.) або у піч, намастити часником дверці шпора (де
древа кладут). А як найдеться — то все назад» [10]. Часник
тут зовсім не випадкова річ: він вважається могутнім
оберегом, і його (зокрема на Рахівщині) зазвичай беруть із
собою, коли йдуть до небіжчика або на цвинтар.

Ìàã³ÿ ïîâñÿêäåííÿ (çà ìàòåð³àëàìè åêñïåäèö³éíèõ...              Êðàñèêîâ Ì.Ì.
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Коли ж пропала не дрібничка, а, скажімо, машина чи
велика сума грошей, мешканці Рахівщини звертаються до
священика (як православного, так і греко-католицького) і
просять, щоб вдарили у спеціальний дзвін, посвячений саме
на пошук вкраденого (за це дається невелика пожертва).
Розповідають, що у одного чоловіка вкрали машину, міліція
знайти її не змогла, а після того, як вдарили у дзвін, машина
знайшлася – аж у Германії. Друга історія: у магазині
виявилася велика нестача грошей – і після удару дзвона до
директорки прийшла одна з продавчинь і повернула усю
суму.

Повернути собі річ, вважають мешканці села Великий
Бичків на Рахівщині, можна, примусивши крадія страждати.
Для цього береться рушник, перевішується через відкриті
двері, і двері закривають. Згідно з уявленням інформантів, у
цю мить якась сила починає стискати горло крадієві і
душитиме доти, доки той не поверне крадене. При цьому
можуть приказувати на кшталт:  «Як двері так закриваються
і тиснуть на рушник, так аби тебе тисло у грудях, аби вернув
ту річ!» [4].  Це зразок імітативної магії (див.: [1]).

Католики-українці у випадку втрати якоїсь речі моляться
святому Антонію: вони вірять, що саме він допомагає її
знайти.

Щодо крадіжки, вона сприймається не просто цілком
позитивно садоводами і квітникарями в Україні, але й
виступає обов’язковою передумовою нормального
зростання рослини, яку пересаджують. Загальновідомо:
«щоб прийнялося, треба вкрасти», «крадене краще росте».
Іноді, коли хтось просить у господаря чи гілку для щеплення,
чи паросток, той каже: «Вкради, щоб я не бачив». Можливо,
успішність проведеної «операції» має сприяти успішності
приживання рослини на новому місці, тобто успішність
крадія передається рослині. Тут також діє магічний принцип
тотожності (подібності).
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У центральних та східних регіонах України багатьом
відомий прийом, що дозволяє вийти з лісу людині, яка
заблукала. Треба верхню одежу переодягти шиворіт-
навиворіт і взуття з правої ноги надіти на ліву ногу, а з лівої
– на праву. Одне з пояснень: лісовик («лєший») сприйме за
свого (оскільки це – дрес-код самого лісовика), перестане
водити і підкаже правильний напрям.

Велике значення має настрій людей, які роблять ту чи
іншу справу. Якщо у господині поганий настрій, якою  вона
гарною кухаркою не була б, борщ у неї не вдасться, а якщо
навіть він буде смачний, не факт, що всім, хто його скуштує,
буде добре. Українці це знали з давніх давен. Коли
обмазували чи білили хату толокою (гуртом), треба було
співати веселих пісень – «щоб хата була веселою», тобто
щоб радісно було жити людям у новому приміщенні (див.:
[3, с. 194—197; 2]). На Закарпатті зауважують, що коли
готують весільний коровай чи паску, треба, щоб жінки «не
сварилися і дуже не сміялися – щоб в хаті було тихо, спокійно,
мирно» [12]. Вочевидь, звичай «посидіти на доріжку» теж
має магічно-психологічну ґенезу: після метушні зборів
важливо заспокоїтися хоч на хвилинку, для чого треба сісти
і не розмовляти, і це перша хвилина подорожі – отже, якщо
мандрівка спокійно почнеться, спокійно й продовжиться. З
цим пов’язаний і припис закарпатців: «Коли заблудишся,
треба обов’язково сісти – тоді прояснюється» [12].

На Західній Україні є низка магічних способів
регулювання вагітності. Ми зафіксували й доволі рідкісний:
«Коли наречена танцює на весіллі, їй кидають гроші на
тарілку. Як хоче, щоб не було дитини до року, не треба брати
у подолок, а треба брати, склавши на грудях руки, ніби на
них дитина, — тоді народить, як буде хотіти» [12].

Дуже багато магічних дій, пов’язаних із дитиною. У селі
Великий Бичків на Рахівщині, що славиться надзвичайно
смачним і красивим кондитерським виробом під назвою
«медяник» (його готують на весілля, ювілеї та інші урочисті

Ìàã³ÿ ïîâñÿêäåííÿ (çà ìàòåð³àëàìè åêñïåäèö³éíèõ...              Êðàñèêîâ Ì.Ì.
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події), під час весілля є ритуал: «аби були такі файні діти, як
медяники, молоді повинні подивитися у дірку медяника».
Аналогічний звичай є і на Івано-Франківщині. Сенс цього
звичаю: властивості медяника (короваю) повинні «перейти»
на дітей, що мають народитися внаслідок шлюбу.

Коли дитинка робить перші кроки, у багатьох українських
родинах мати або бабуся бере ножиці і ніби щось перерізує
між її ногами. Це називається «перерізати пута»: люди вірять,
що після цього дитина швидко почне ходити. На Рахівщині
ж популярні такі магічні дії: «Аби скоро ходила дитина, встати
у неділю рано, поставити дитину на ноги і сказати: “Як скоро
люди йдуть до церкви, так ти скоро йди!”. Або кажуть
“Дубові ніжки!” (щоб були міцні)» [10].

В усіх регіонах України відомий звичай давати дитині,
зазвичай перед тим, як вона йде до школи, розв’язати власну
пуповину (ще й досі чимало батьків, особливо у сільській
місцевості, її зберігають). Якщо дитина швидко з цим
впорається – буде швидко розв’язувати усі задачі у своєму
житті. У Верховинському районі Івано-Франківської області
дитині часто ускладнюють завдання: розв’язати треба,
тримаючи пуповину поза спиною. А якщо хочуть, щоб вона
займалася торгівлею і мала у цьому успіх, треба здійснити
цю процедуру на ринку.

На Західній Україні нами зафіксовано чимало магічних
способів допомогти дитині заговорити у випадку, коли вона
довго не говорить. Наприклад, такий: «Йдеш по вулиці —
найшла конфету, прийди додому і дай її і ключ дитині, аби
грала з ключем, і кажи: “Як ключ відкриває замок, так щоб
відкрила рот”. Це щоб скоріше заговорила» [10]. Або такі:
«Щоб швидше дитина почала говорити, треба їй дати дори
з церкви. Можна вкрасти у ковдуша (жебрака — М.К.) хліба
— тоді майскоро заговорит» [14].

Колись в українських хатах, де народжувалися діти, висіли
дерев’яні колиски. Існувала заборона їх гойдати, коли там
нема дитини: малюк вмре або захворіє [5]. Інше тлумачення:
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«чорта колишеш». Сьогодні не тільки у закарпатських селах,
а й в українських містах, зокрема у Харкові, молоді матусі,
виявляється, прекрасно знають, що не можна качати пусту
коляску – з тих же причин. І це теж прояв «магічного
мислення».

Надзвичайно розповсюджені архаїчні магічні засоби у
практиці сучасних українських городників. Часто їх
виконують жартома, але ж виконують абсолютно так само,
як і тисячу років тому. Наприклад, на сході України, коли
саджають гарбузи (роблять це  жінки), сідають на тільки-но
закопане у лунку перше сім’ячко, узявшись за сідницю і
примовляючи: «Щоб були, як срака!» (тобто великі), а коли
садять капусту, беруться за голову, «щоб були такі міцні і
здорові голівки!». На Закарпатті також, «коли посадять ріпу
(картоплю – М.К.), сідають на межі — най ся усідаєть все
добре і най усідає ріпа, най ріпа прийметься!» [12]. Однак і
«коли другий раз коплят (копають  – М.К.) ріпу, кажуть: “Аби
така ріпа, як задниця! “ – і сідають на бадилля, або:  “Хай
буде така, як голова!” –  і торкаються голови» [5]. Зазвичай
звертаються до старшої жінки для виконання цієї магічної
дії: «Як коплять ріпу, треба сідати. Кажуть: “Мамо, сідайте,
аби була ріпа файна, така, як ви!”» [5].

Цікавий весільний звичай був у Рахові, Ясінях
Закарпатської області: коли молоді мали зайти до хати, на
них кидали чоловічі штани, «аби ся держали, як дві штанини
докупи»[6]. Під час готування страв для весілля здійснюється
також низка обрядодій, на які може і не звернути уваги
сторонній спостерігач.

«Кухарьки, коли пекли, шкаралупу яєць кидали у одне
відро. Я питаю:

- Навіщо ви мечете всі сюди?
- Аби всі гості зійшлися, яких запросили. Мечемо докупи,

не розмітуємо» [6].
Ритуали об’єднання і досі грають значну роль у культурі

людства. Коли у родині сварки, можна вдатися до наступних

Ìàã³ÿ ïîâñÿêäåííÿ (çà ìàòåð³àëàìè åêñïåäèö³éíèõ...              Êðàñèêîâ Ì.Ì.
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магічних дій: «Щоб держалися купи, щоб не сварилися, щоб
родина вся була разом, одна жінка брала три сирих яйця,
обгорнувала їх тістом — як свята Троїця — і запікала» [7].

Коли молода жінка місить тісто, їй можуть порадити
сипати борошно як зверху на тісто, так і на дно посудини: зверху
— «щоб діти не були лисими», на дно — «на врожай» [8].

Звісно, й «чорна» (шкідницька) магія не забута. Наведемо
характерну розповідь: «Одна жінка казала: “Тільки у хаті
сваримося, а десь робимо — ні”. Чоловік відважив плиту у
порога: “Диви, що ми переходимо!” А там клубок, і голка, і
всяких знаків. Теща зробила. Казала: “Тоді будеш жити з
Миколою, як у мене виросте волосся на долоні”. Він верг
(кинув — М.К.) той клубок на ватру (вогонь — М.К.) — і у
них навіки став мир» [11].

Поширеним на Рахівщині є уявлення, що молода,
заходячи до хати молодого, може зробити так, що свекруха
незабаром помре. Наприклад, так: «Як невістка перший раз
заходить у хату (чоловіка — М.К.), аби не стала на поріг, і
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свекруха спеціально
піднімала плаття
невістці: чи ти стала, чи
ні, чи бажаєш мені
смерті?» [15].

Народна культура
виробила чимало засобів
захисту від лихих людей,
а також магічних
способів виявлення тих,
хто робить шкоду.
Наприклад, такий:
«Знали, яка жона забрала
молоко. Три ножі треба
поставити на ручку,
вверх гострим, і на їх
доїти — з кожної дійки по 9 раз цвіркнути. А потім ножі
вийняти і доїти далі. Три дні треба доїти на ножі — і та жінка
прийде щось просити позичити. І нічого їй не дати. І аби з
землі трісочку не взяла. Приходила — мама не дала» [12].

На Закарпатті в якості апотропея серед усіх верств
сільського населення часто використовується цукор: «Як
робила в столовій, мали бути перевірки — сипали цукром
(по підлозі — М.К.): най буде всім солодко! Як діти йдуть в
дорогу — цукор у кросовок, аби йому дорога була солодка!
Просто подумати треба: “Аби до тебе усі були солодкі, як
цукор!”» [13].

Не тільки в селах, а й в українських містах сьогодні
популярні магічні дії, повязані з грошима. Зокрема такі: «Щоб
гроші велися — купити новий гаманець, покласти копійку,
щоб була нерозмінна монета. Як дістав зарплату — принеси
додому, щоб переночували, бо швидко гроші розійдуться.
Лівою рукою віддавай гроші, а здачу бери правою. Чешеться
ліва рука на гроші, а права —  віддавати» [12].

Ìàã³ÿ ïîâñÿêäåííÿ (çà ìàòåð³àëàìè åêñïåäèö³éíèõ...              Êðàñèêîâ Ì.Ì.
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В усій Україні добре відомий такий магічний предмет як
зав’язка, якою перев’язують ноги чи руки небіжчику, коли
несуть його на цвинтар. Перед похованням зав’язки
знімають і найчастіше кладуть у труну (інколи це робить
священик, «щоб баби на них не ворожили»). Однак часом
ці зав’язки бере хтось із рідних (жінки), використовуючи їх
для лікування чи профілактики захворювання суглобів
(перев’язують руки чи ноги, коли вони «крутять») або для
того, щоб утихомирити корову, яка брикається під час доїння
(перев’язують їй ноги), за логікою: як у мертвого руки-ноги
не болять, так щоб і у мене не боліли; як мертвий не може
рухатися, так щоб і корова тихо стояла. Утім, використовують
ці зав’язки і для шкідницьких магічних дій. На Рахівщині ми
зустріли ще одну модерну функцію даних артефактів:
«Шофери беруть цю зав’єзку, щоб менти не штрафували.
Коли беруть, примовлєють: “Як сей мрець нічого не
говорить, не може нікому зла причинити, так щоб і мені ніхто
нічого не говорив і не міг зла причинити!” Я носила таку
зав’єзку — помагає, щоб не убрів у щось» [15].
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Отже, українці і на початку ХХІ століття схильні до
виконання архаїчних дій магічного характеру, що є
свідоцтвом не стільки «забобонності», «відсталості»
населення, скільки результатом збереження традицій, котрі
сприймаються сьогодні переважно як культурна гра, утім,
анітрохи не втрачаючи своєї серйозної  прагматики.
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ÀÑÃÝ - Àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà
ÁÑÈ – Áàëòî-ñëàâÿíñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ìîñêâà.
ÂÄÈ – Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè
ÂÈÄ – Âñïîìîãàòåëüíûå èñòîðè÷åñêèå äèñöèïëèíû. Ìîñêâà
ÂÑÑÀ – Âîïðîñû ñêèôî-ñàðìàòñêîé àðõåîëîãèè
ÂÕÃÓ - Âåñòíèê Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ÃÀÈÌÊ – Ãîñ. Àêàäåìèÿ èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÃÀÕÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Õàðüêîâñêîé îáëàñòè
ÈÀ ÍÀÍÓ - Èíñòèòóò àðõåîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû
ÈÀ – Èíñòèòóò àðõåîëîãèè
ÈÀÊ – Èçâåñòèÿ Àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè
ÈÃÀÈÌÊ – Èçâåñòèÿ Ãîñ. àêàä. èñòîðèè ìàòåð. êóëüòóðû. Ëåíèíãðàä
ÈÎÀÈÝ – Èçâåñòèÿ Îá-âà àðõ. èñò. è ýòíîãð. Êàçàíñêîãî óíèâ.
ÈÈÌÊ – Èíñòèòóò èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÊÑÈÀ – Êðàòêèå ñîîáù. î äîêëàäàõ è ïîëåâûõ èññë. ÈÈÌÊ. Ìîñêâà.
ÊÑÈÈÌÊ – Êðàòêèå ñîîáù. î äîêëàäàõ è ïîëåâûõ èññë. Èí-òà àðõ. Ì.
ÌÀÝ – Ìóçåé àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè
ÌÈÀ – Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ
ÍÀ ÈÀ ÍÀÍ – Íàó÷íûé àðõèâ èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÍÀÍ
ÍÀÍÓ – Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê Óêðàèíû
ÍÈÀË – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
ÍÌÖÎÊÍ – íàó÷íî-ìåòîä. öåíòð îõðàíû êóëüò. íàñë. äåïàðò.
êóëüòóðû ÕÎÃÀ
ÐÀ – Ðîññèéñêàÿ àðõåîëîãèÿ
ÐÃÂÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-èñòîðè÷åñêèé àðõèâ
ÐÃÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ
ÑÀ – Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ
ÑÀÈ – Ñâîä  àðõåîëîãè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ
ÑáÍÓ – Ñáîðíèê çà íàðîäíè óìîòâîðåíèÿ. Ñîôèÿ.
ÑÃÝ – Ñîîáùåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà. Ëåíèíãðàä
ÑÅÝÑ – Ñòåïè Åâðîïû ýïîõè ñðåäíåâåêîâüÿ
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ÑÌÊ – ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà
ÑÝ – Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ. Ìîñêâà
ÒÎÈÏÊ - Òðóäû Îòäåëà èñòîðèè ïåðâîáûòíîé êóëüòóðû
ÒðÃÈÌ – Òðóäû Ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìîñêâà
ÒðÈÝ – Òðóäû Èíñòèòóòà ýòíîãðàôèè. Ìîñêâà
ÒðÌÀÎ – Òðóäû Ìîñêîâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà
ÓÇ ËÃÓ – Ó÷åíûå çàïèñêè Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñ. óíèâåðñèòåòà
ÓÂÏ – Óêðàèíñêèå âîåííûå ïîñåëåíèÿ
ÕÃÏÓ – Õàðüêîâñêèé ãîñ. ïåä. óíèâåðñèòåò èì. Ã.Ñ.Ñêîâîðîäû
ÕÌÌ – õóäîæåñòâåííî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
ÖÃÈÀÊ – Öåíòðàëüíûé Ãîñ. èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Óêðàèíû ã. Êèåâ
JNES – Journal of Near Eastern Society.
ÕÀ – Õàçàðñêèé àëüìàíàõ
ÕÀÑ – Õàðüêîâñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê
ÕÈÀÑ – Õàðüêîâñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê
ÝÎ – Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå
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