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Із здобуттям незалежності природно збільшується
зацікавленість місцевою історією, краєзнавством. Основи його
лежать в родинному вихованні, але ж і суспільство/держава не
стоять осторонь. Помітна виразна тенденція щодо підвищення
уваги до патріотичного виховання, складовою частиною якого
в нашому регіоні є навчальний курс "Харківщинознавство".
Складнощі його втілення лежать у недостатньому доступі
вчителя краєзнавства до джерел (особливо це стосується
початкових часів заселення нашого краю, що пов'язані із
тлумаченням археологічних знахідок). Сподіваюсь, що дана
робота допоможе вчителям та всім краєзнавцям розібратися у
подіях, що точилися на теренах Харківщині у найбільш давні
часи.

* * *

Історія нашого краю – частина загальноісторичного розвитку
населення території України, яка в силу свого розташування має
і свої властиві риси та особливості. Займаючи прикордонне
положення між степом і лісостепом, розташовуючись у Дніпро-
Донському межиріччі, територія нашого краю відчула на собі
значні міграційні хвилі, які неодноразово змінювали етнічну
картину, ускладнюючи і забарвлюючи різними культурними
фарбами наш край, починаючи практично від початку людського
заселення. Історичний поступ людності нашої території пройшов
ті ж самі етапи розвитку матеріальної культури та організації
суспільства, що й на інших теренах України та всієї Європи, але
мав і певні особливості, що відобразилося не тільки в проявах
первісних культур краю, але і у хронології її окремих періодів
(рис. 1).

ÕÀÐÊ²ÂÙÈÍÀ Ó ÑÒÀÐÎÄÀÂÍ² ×ÀÑÈ (ÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÓ Â×ÈÒÅËÞ-ÊÐÀªÇÍÀÂÖÞ)

Êîëîäà Â.Â.
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Ðèñ. 1

Õàðê³âùèíà ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè...     Êîëîäà Â.Â.
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Наш край у найдавніші часи

Історія краю сягає значної давнини, про яку свідчать нам
здебільшого археологічні джерела. Саме вони дозволяють нам
відновити початкові етапи історії і культури сучасної України.
Початок її сягає періоду пізнього палеоліту (40/35 – 10 тис. р. до
н.е.) і знаменується появою людини сучасного фізичного виду –
Нomo sapiens. Його природно-кліматичні умови пов'язані із
в'юрмським зледенінням і значно відрізняються від сучасних.
Це була прильодовикова тундра, по якій протікали річки, що
належать до верхів'їв басейну Сіверського Дінця та лівих приток
Дніпра: Оріль та притоки Ворскли. Такі умови були мало
сприятливі для постійного проживання населення. Всі наявні
археологічні матеріали, що виявлені біля м. Ізюм та сіл Андріївка
(Балаклійський р-н), Синичине, Кам'янка, Яремівка (Ізюмський
р-н) свідчать про те, що на нашу територію лише тимчасово
заходили групи мисливців (переважно на північного оленя) та
для здобування крем'яної сировини, яку піддавали початковій
обробці на місці знаходження. Більшість досліджених
палеолітичних стоянок Харківщини були саме сезонними
"майстернями" по обробітку кременю. На них знаходять крем'яні
відщепи, скребла, гостроконечники. До археологічних знахідок
додаються фауністичні, які ілюструють "льодовикові" обставини
існування тогочасної людини нашого краю: кістки мамонта  було
виявлено під час будування Держпрому, а також у ярах на
території Харківського зоопарку. Кістки мамонта, шерстистого
носорогу та інших тварин того часу знайдено біля парку поблизу
Сокольників та на Лисій Горі (м. Харків). Рештки плейстоценової
фауни знайдені у Зміївському районі.

В цілому, в цей період відмічається значний прогрес у
розвитку кам'яних знарядь праці (використання призматичного
нуклеусу та панування віджимної техніки, поява знарядь з
мікролітів, вкладишевих знарядь). Ширше використовується
кістка (з'являються гарпун та списометачка, мотика). З'являються
зачатки раціональних знань, розповсюджуються первісні форми
релігії (анімізм, тотемізм, фетишизм та магія), мистецтво (дрібна
пластика, музика, танок). Створюється початкова родова
організація.
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Кінець льодовикових епох і встановлення сучасного клімату
фіксує початок мезоліту (ІХ – VІ тис. до н.е.). Установлюються
близькі до сучасних зони лісостепу та степу, межею яких стала
середня течія Сіверського Дінця, з відповідним тваринним та
рослинним світом, схожим до сучасного. На території
Харківщини замість прильодовикової тундри виникає значна
кількість боліт, озер, струмочків; річки мають максимальний
водотік та неодноразово змінюють свої русла. Замість великих
тварин тундри виникає багато нової дичини. У лісах живуть
бурий ведмідь, кабан, лось, у степах — дикий кінь, бики,
антилопи. Виникає багато водної та пернатої дичини.
Спостерігається зміна форм полювання. Полювання загоном
(колективом) відходить у небуття. На зміну йому приходять
індивідуальні форми полювання, що призводить до появи нової
мисливської зброї: лук та стріли, які не потребували полювання
великим колективом, їх основою була індивідуальна
майстерність мисливця. З появою туку та стріл полювання стало
настільки якісним, що спричинило першу еколого-демографічну
кризу мезолітичного суспільства в частині територій України.
Це втілювалось у нестачу мисливської здобичі і підштовхнула
до відтворюючого господарства. Окрім розвитку мисливства в
мезоліті спостерігається, розквіт рибальства (остроги, гарпуни,
сітки, гачки) та відновлення масового збиральництва. В цей час
відбувається створення умов для відновлювального
господарства. Відбувається одомашнення перших тварин
(собака, свиня, дрібна рогата худоба) та створення передумов
неолітичної революції.

Населення стало значно рухливим, просуваючись за дичиною
воно не створювало довготривалих поселень. Безліч тимчасових
стоянок цього часу виявлено археологами у заплавах річок на
дюнах, які до нашого часу збереглися в середній частині басейну
Сіверського Дінця, по річках Оскіл, Вовча, відомі вони зокрема
поблизу міста Ізюм, біля селищ Завгороднє, Щурівка, Петрівське
Балаклійського району, Грушеваха Борівського району, у районі
Основи на території міста Харкова. Для археологічних знахідок
цієї епохи характерні нові знаряддя з каменю, створені з
мікролітів (невеликі відщепи кременю), які дозволяли економно
використовувати кам'яну сировину. Значна кількість знарядь,
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особливо для рибальства (остроги, гарпуни, гачки) створювалася
з кісток.

Відбувається розпад старих родових колективів і створення
нових людських спільнот (парна родина). Основним осередком
у суспільній організації людей того періоду був рід, в якому
родинні і майнові зв'язки визначались за родовою лінією матері
("матріархат"). Декілька родів об’єднувались у плем’я.

Період неоліту (VI – III тис. до н.е.) характеризується таким
явищем як "неолітична революція", суть якої полягає в переході
від привласнюючих форм господарства (мисливство,
рибальство, збираль¬ництво) до відтворюючих (землеробство і
скотарство). На території Харківщини цього переходу не
відбувається з причин значної віддаленості від стародавніх
світових землеробсько-скотарських центрів, якими були
Середземномор'я, Балкани, Близький Схід. Племена Харківщини
продовжують займатися рибальством, полюванням та
збиральництвом. Однак, значні зміни відбуваються в опануванні
новою кам'яною сировиною – з'являються сучасні види
деревообробних інструментів: сокири, тесла, долота, стамески
(рис. 2). На додаток до плетіння (виникає ще в мезоліті),
з'являється прядіння і ткацтво з тваринної та рослинної
сировини, що створили новий більш зручний та гігієнічний одяг.
Виникає керамічний посуд. Його створення відбувалося засобом
ручної ліпки у джгутиковий чи клаптевий спосіб.  За класами
посуд розподілявся на тарний, кухонний та столовий. Все це
робить життя людей більш зручним, якісним, комфортним.

Всі ці загальні перетворення в господарстві сприяли змінам
в організації життя: початкова родова община замінюється
розвинутою родовою общиною. Життя стає більш осілим, що
сприяє опануванню навколишнім середовищем.
Використовувалися стаціонарні житла (рис. 3). У зв'язку із
підвищенням ролі чоловічої праці (землеробство, скотарство,
обробіток каміння) родовід та майновий спадок почав вестись
по батьківській лінії ("патріархат").

Неолітичні поселення розташовані по всій території
Харківщини. Люди селилися ближче до річок. Вони займали
заплавні дюни, невисокі миси  чи край надзаплавної тераси. Ми
не знаємо як називалися ті племена. В археології для їх
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Õàðê³âùèíà ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè...     Êîëîäà Â.Â.

позначення використовується поняття "археологічна культура"
(рис. 4). Племена, які жили в басейні С. Дінця, належать до
дніпро-донецької археологічної культури (VI – V тис. до н.е.). В
IV тис. до н.е. вона змінюється прийшлими сюди з  півночі
племенами культури ямково-гребінцевої кераміки (рис. 9).

З кінця ІV тисячоліття до н.е. починається доба міді-бронзи.
Неоліт вичерпав можливості покращення знарядь праці. Треба
було шукати новий матеріал. В цей час основні знаряддя
виробництва та зброя починають виготовляти з початку з міді, а
згодом – із бронзи (суміш міді з оловом, свинцем чи миш'яком).
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Ðèñ. 3

Однак, протягом всього періоду бронзової доби  камінь та метали
співіснували, бо кожен з них певні переваги над іншим. Більше
того, переважна більшість знарядь праці створювалися саме з
каменю, а бронзові постійно вдосконалювалися. Рівень розвитку
бронзоливарництва був значно вищим у степо-вій смузі України
аніж на її інших територіях. Бронзові знаряддя праці займа¬ли
другорядне місце в господарстві тогочасного населення;
переважна більшість знарядь продовжувала виготовлятися з
каменю, але бронзоливарництво мало значний вплив на розвиток
озброєння та військової справи,а також прискорило соціальний
розвиток населення. Від етапу до етапу збільшується кількість
виробів з бронзи та кількість зброї В цьому аспекті слід звернути
увагу на певні зміни, що відбувалися в суспільстві:

– Відбулися два суспільні розподіл праці (рис. 5). Спочатку
із загального общинного комплексу відтворюючого господарства
виділяється в окрему галузь кочове скотарство (перший розподіл
– в часи енеоліту), а згодом, як в осілих, так і у кочових племен,
виділяються окремі ремесла (другий розподіл – у добу бронзи).
Цей процес розпо-чинають металургія та металообробка, які
потребували значних спеціалізованих знань, навичок та
накопичення досвіду (рис. 6).

– Спостерігається поступовий перехід від мотикового до
орного землеробства із використанням дерев'яних рал (рис. 6),
що підвищує продуктивність землеробської праці. Вирощували
пшеницю, ячмінь, просо. Збирали врожай кремнієвими та



11

Ðèñ. 4

Õàðê³âùèíà ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè...     Êîëîäà Â.Â.
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Ðèñ. 5

бронзовими серпами;  У осілих племен скотарство було
стійловим, розводили переважно корів, кіз, свиней.

– У зв'язку з подальшою аридизацією клімату все більше
племен пере¬ходить до кочового та напівкочового скотарства,
яке виникає ще в мідну добу: людина практично відмовляється
від землеробства та впроваджує випасання худоби засобом
сезонного пересування разом із стадами. Розводили переважно
велику, рогату худобу, овець, коней. У зв'язку з цим виникають і
розвиваються таки транспортні засоби як вози із житлами-
кибитками на колесах (рис. 7). Це призводить до збільшення
продуктивності тваринництва за допомогою більш якісного
опанування навколишнім середовищем
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Ðèñ. 7

Õàðê³âùèíà ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè...     Êîëîäà Â.Â.
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– У зв'язку з подальшою аридизацією клімату все більше
племен пере¬ходить до кочового та напівкочового скотарства,
яке виникає ще в мідну добу: людина практично відмовляється
від землеробства та впроваджує випасання худоби засобом
сезонного пересування разом із стадами. Розводили переважно
велику рогату худобу, овець, коней. У зв'язку з цим виникають і
розвиваються таки транспортні засоби як вози із житлами-
кибитками на колесах (рис. 7). Це призводить до збільшення
продуктивності тваринництва за допомогою більш якісного
опанування навколишнім середовищем

– На підставі суспільного розподілу праці спостерігається
поглиблення спеціалізації окремих племен у певних галузях
господарювання, що призводить до зростання прибуткового
госпо¬дарства. Слід відмітити, що у бронзову добу вже всі
племена на території України переходять до впровадження
відтворюючих форм господарювання.

– На вищезгаданих засадах відбувається подальше зростання
та інтен¬сифікація торгівлі у вигляді обміну надлишковою
продукцією.

– Все вищезгадане прискорювало майнову та соціальну
диференціацію суспільства, утворення класів та розшарування
первісного ладу. Археологічним доказом цього є матеріали
похо¬вальних пам'яток та панування невеликих за площею
жител, що ілюстру-ють зростання ролі парної сім'ї.

– Епоха бронзи насичена бурхливими подія¬ми, чисельними
зіткненнями та міграціями, що сприяло більш тісним кон¬тактам
між племенами та швидкому розповсюдженню культурних
досягнень. Не уникла цього й територія Слобожанщини

– Хронологічно межі мідно-бронзової доби становлять ХХХІІ
– ІХ ст. до н.е., в яких виділяється кілька етапів. (фаз).

У зв'язку з тим, що через Харківщину проходить кордон між
степом і лісостепом тут спостерігається дві лінії розвитку.

Більшість степової і лісостепової території займали племена
індоіранської групи, які постійно змінювалися під впливом
нових хвиль кочового населення, що прибувало сюди зі сходу
чи з півдня. Так, у ІІІ тис. до н. е. на території нашого краю
проживали племена ямної культури (кінець ІV – середина ІІ тис.
до н.е.), які змінюються племенами катакомбної культури (кінець
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ІІІ – початок ІІ тис. до н.е.). Їх змінюють племена бабинської
культури (20–16 ст. до н.е.), а згодом і зрубної культури (17–10
ст. до н.е.) – рис. 8. Останніх витісняють племена кіммерійців,
що відносяться вже до наступного етапу розвитку. У всіх цих
племен господарство базувалося на кочовому або напівкочовому
скотарстві, землеробство відігравало допоміжну роль. Саме вони
лишили безліч курганів по всій Харківській області. Саме у
культур індоіранського світу виникають кам'яні скульптури, що
втілюють їх світогляд і віру у творця світу. Відкриття основних
культур бронзової доби  (ямної, катакомбної та зрубної) пов'язане
з підготовкою ХІІ Археологічного з'їзду, який відбувся у Харкові
у 1902 р. Саме  Тоді В.О. Городцов відкрив у Ізюмському і
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Ðèñ. 9

сусідніх повітах Харківської губернії три різних види поховань
під курганами: у ямах, у катакомбах та у зрубах, створивши
основу періодизації бронзової доби на Україні.

Північні та північно-західні території та вздовж Сіверського
Дінця опанувало осіле населення, яке доволі довго знаходилось
у своєму розвитку на рівні неоліту. Тут наприкінці IV – III тис.
до н.е. панує культура ямково-гребінцевої кераміки (рис. 9).
Згодом, на її місцевій основі та під впливом племен з Подніпров'я
тут формується мар'янівська культура (21–12 ст. до н.е.), яка
згодом змінюється бондарихінською культурою (11–9 ст. до н.е.)
– (рис. 8). Цю групу племен пов'язують з прафіно-угорським
етносом, який зародився у лісовій зоні Східної Європи.
Металевих виробів знайдено в них небагато, більшість знарядь
залишаються кам'яними, багато кістяних виробів. Вони
займалися примітивним землеробством та, в обмежений
кількості, – скотарством. Значну роль, як і раніше, в них
відігравала рибна ловля та полювання. Житлом для людей була
прямокутна землянка з жердяного каркасу. Ховали без курганів.
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Наступним періодом в історії людства була рання залізна
доба. Чорна металургія починає визрівати у надрах
бронзоливарницького виробництва ще у другій половині ІІ тис.
до н.е.. Зміна бронзи залізом відбулася не одразу, незважаючи
на те, що ос¬тання сировина мала значні переваги і згодом
витісняє всі інші види сировини для створення знарядь праці та
зброї. Головною проблемою впровадження заліза було
опанування температурним про-цесом відновлення металу з
руди, який був значно складнішим за кольорові метали, та
опанування новими технічними прийомами його обробітку,
головним з яких було ковальство. Саме тому рання залізна доба
на на¬шій території настала не відразу після доби бронзи, а через
перехідний період, що датується середина VІІІ – середина VІІ
ст. до н.е., протягом якого і від¬бувалась заміна основних видів
знарядь праці та зброї з бронзи на залізо. Слід зауважити, що у
скіфську добу деякі види і типи бронзових виробів ще
зберігаються. Період ранньої залізної доби має особливості на
півдні Східної Європи:

– Початок ранньої залізної доби співпадав тут із новим етапом
перехо¬ду скотарських євразійських народів до кочового та
напівкочового господарства та відповідним засобам життя.
Причини їх криються у внутрішньому соціально-економічному
роз¬витку племен та в подальшій аридизації клімату.

– Багатопрофільне кочове і напівкочове скотарство давало
можливість максимального використання при¬родних ресурсів,
що вело до значного зростання прибуткового продукту.
Прибутковість землеробства теж зростала за рахунок того, що
нові залізні знаряддя праці дозволили використовувати
чорноземні (більш родючі) ґрунти. Все це вело до прискорення
майнової та соціальної диференціації суспільст¬ва.

– В кочових скотарських суспільствах війна та військова
справа стає фаховим заняттям, одним із різновидів суспільно-
господарчої діяльності, що веде до прискорення загальних
соціально-економічних процесів.

– Спостерігається початок створення класів та держав на
півдні Східної Європи. Скіфські та сарматські суспільства йшли
до цього через військову демократію та інші форми потестарних
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утво¬рень. Причорномор'я потрапило в зону античної
коло¬нізації. Відбувається створення грецьких міст-держав на
зразок середземно¬морських полісів, які підтримували щільні
торгівельні зв'язки із лісостеповим населенням, в тому числі – і
Слобожанщини.).

– До ранньої залізної доби відносяться і перші писемні,
джерела, що якоюсь мірою висвітлюють події, які сталися на
півдні Східної Європи.

– На значній території спо¬стерігається створення єдиної
уніфікованої матеріальної культури (незважаючи на існування,
за писемними джерелами, різних племен) , що зумовлювалося
насамперед перебігом політичних подій та культурними
взаємовпливами. Для VІІ – початку ІІІ ст. до н.е. це була так
звана скіфська культура (рис. 10), а для Ш ст. до н.е. – ІV ст. н.е.
– сарматська культура.

– Головні  етнополітичні, господарські та культурні зміни
були пов'я¬зані насамперед із втручанням в перебіг місцевих
подій нових хвиль переселення представників іранського етносу
зі сходу (кіммерійці, скіфи, сармати) та впливом
середземноморського населення через античні міста-держави
Північного Причорномор'я.

– Відбувся третій суспільний розподіл праці – виділилися
фахівці (професіонали) з торгівлі – купці, які зводили виробників
і споживачів (рис. 5). Це  збільшило роль торгівлі в розвитку
суспільства, прискорювало майнове і соціальне розшарування
суспільства.

– На початку раннього залізного віку ( у перехідний період)
існували біметалеві речі, робоча частина яких створювалася з
заліза, а руків'я з міді (бронзи) або кістки чи дерева.

Населення півдня Східної Європи, особливо Північного
Причор¬номор'я, значно випереджало у своєму розвитку
більшість племен степової, лісостепової та лісової зони Євразії,
а тому і мали певний вплив у матеріальній та духовній культурах
на мешканців не тільки сусідніх територій, а і, опосередковано,
інших, більш далеких територій Східної Європи. Всі племена
ранньої залізної доби на Харківщини відносяться до
індоіранського етносу. Осілі землеробські племена населяли
лісостепову частину нашого краю, а в степовій зоні хвилі
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кочовиків: кіммерійці – скіфи – сармати – змінювали одне одного
протягом всього означеного періоду. Спостерігається значний
та активний вплив войовничих племен скотарів-кочовиків на
розвиток місцевого землеробського населення. Особливо це
стосується скіфського часу, коли два кочових угрупування з
центрами на території сучасного Песочина та Старого Мерчика
(рис. 11) контролювали значну частину лісостепового населення
краю, що підтверджується археологічними дослідженнями.

Перехідний передскіфський період (ІХ – середина VІІ ст. до
н.е.) пов'язується з кіммерійцями.  Вони населяли степи
Північного  Причорномор'я, частково проникаючи на південь
нашого краю. Найбільша кількість поховань того часу
досліджена на курганному могильнику біля с. Куп'єваха
Богодухівського р-ну. Це були тимчасові союзи племен, які
створювалися і розпадалися в залежності від військово-
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політичної та міжплемінної ситуації, тому говорити про їх
державотворчість неможливо, немає відомостей про це і в
писемних джерелах. Кіммерійське суспільство знаходилось на
вищій стадії війсь¬кової демократії, що передує утворенню
держави. За поховальними пам'ят¬ками чітко визначається
аристократія, могили якої супроводжуються значною кількістю
інвентарю та мають більші розміри. Кіммерійські вожді
згадуються у писемних джерелах.

З другої половини VII ст. до н. е. кіммерійців поступово
витісняють кочові племена скіфів, яки панували у Північному
Причорномор'ї до межі ІV – ІІІ ст. до н.е. Скіфи утворили
Скіфське царство (перша держава на нашій території), до складу
якого входила й південна частина сучасної Харківщини. Вони
були неперевершеними легкими кінними воїнами свого часу,
головною зброєю яких були лук та стріли. Основне заняття скіфів
— кочове скотарство. Проживали вони в легких розбірних
житлах, юртах та кибитках на колесах, перевозячи на них увесь
свій крам та сім'ї під час переміщення за худобою. Скіфи
розводили коней, овець та велику рогату худобу. Їх худоба завжди
знаходилася на підніжному харчуванні (без заготівлі корму на
зимовий період). Навесні вони відкочовували із стадами на
північ, де довше зберігався соковитий травостій і була широка
мережа водопою. Восени – знов переміщувалися до півдня, де
не було значних заморозків. Взимку коні розбивали копитами
сніговий покров, що забезпечувало кормом і інших тварин. Для
підгодівлі молодняку використовували й зерно, яке отримували
в осілих землеробських племен. Скіфи вели значну торгівлю із
грецькими містами-державами Північного Причорномор'я,
постачаючи туди скотарську продукцію (м'ясо, молоко, сир,
шкіру, повсть), рабів (військовополонених), залізо, наступальну
зброю. Купували вони у греків предмети престижу та розкоші,
прикраси, вино, захисний обладунок.

Скіфські кочові племена мешкали на південних теренах
нашого краю, а лісостепову частину Слобожанщини в скіфські
часи населяли племена, що вели комплексне господарство на
основі орного землеробства та стійлового скотарства. Значного
розвитку у них набуло ремесло: обробіток чорного та кольорових
металів, обробка кісті та створення ліпного глиняного і
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дерев'яного посуду (рис. 10).  У землеробстві застосовувалась
перелогова система, з обробкою землі дерев’яним ралом.
Збирання врожаю здійснювався залізними серпами. Зерно
розтирали на кам’яних зернотерках.  Вони вирощували кілька
видів пшениці та ячменю, просо, жито, бобові, городні та садові
культури. Через скіфів-кочовиків вони постачали зернове збіжжя
та сирцеве залізо до античного світу, отримуючи звідти
гончарний посуд, прикраси та вино. У скотарстві перевагу
віддавали розведенню великої рогатої худоби, яку
використовували і для оранки, та свиней. Поселення
розташовувалися "гніздами". Центрами їх були добре укріплені
городища, яких на Харківщині нараховується близько трьох
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десятків. Вони захищалися ровами та валами із дерев'яно-
ґрунтовими стінами. Навколо городищ розташовувалися селища
землеробів, яких по краю відомо кілька сотень. У випадку
загрози мешканці цих селищ ховалися у городища. Поселення
супроводжувалися курганними могильниками. За
повідомленнями давньогрецького історика Геродота та даними
науковців у скіфський час на теренах Харківщини проживали
різні племена: по Сіверський Дінцю – меланхлени (в перекладі
з давньогрецької – люди в чорному одязі); на лівих притоках
Дніпра – будини.

Найбільш досліджені городища скіфського часу на
Харківщині: Караван, Люботинське, Циркуни (Харківський р-
н); Полкова Микитівка та Хрущова Микитівка (Богодухівський
р-н); Мохнач (рис. 12), Коропові Хутори (Зміївський р-н);
Коломак (Валківський р-н). Найбільшим з досліджених селища
цього часу є "Шовкове" біля городища Караван під Люботином.
Курганні могильники (деякі з них нараховують по кілька сотень
насипів) досліджувалися більше: Велика Гомільша (Зміївський
р-н); Люботинський, Пісочин (Харківський р-н); Старий Мерчик
(Валківський р-н);  Куп'єваха, Полкова Микитівка, Хрущова
Микитівка (Богодухівський р-н). Із закінченням періоду скіфів
перестають існувати і поселення у лісостеповій зоні
Харківщини. До цього часу не з'ясована доля їх населення.
Найбільш пізнім городищем на наш час вважається городище
поблизу с. Циркуні під Харковом, яке існує до "сарматського" часу.

У той час, коли в степах Північного Причорномор’я панували
скіфи, на схід від них, за рікою Дон, жили споріднені з ними
сармати. Головним їх заняттям було кочове скотарство і військова
справа. Їх зброя була вся із заліза, саме  в них вперше з'являється
важка (панцирна) кіннота – "катафрактифії". На теренах
Харківщини жодного сарматського поселення не виявлено.
Виявити їх – завдання для майбутніх науковців. Ми не можемо
стверджувати, що населення скіфського часу було розгромлено
сарматами.  Скіфські городища і селища не мають слідів
погромів або пожеж, вони були покинуті у мирний спосіб.

На відміну від кіммерійців і скіфів у сарматському суспільстві
жінка відігравала значно більшу роль: відома "цариця" Амага, в
жіночих похованнях сарматок зустрічається зброя, жінка
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виконувала головні функції жерців. Особливе положення
сарматських жінок відобразилось у античній міфології: на думку
греків у сарматські часи головною силою у Причорномор'ї  були
"амазонки" – войовничі добре озброєні жінки. Не слід забувати
і той факт, що саме за часи сармат з'явилася

Сарматські поховання відомі у південних районах краю.
Найбільший могильник знаходиться біля с. Бунакове (Лозівськой
р-н). Відомі сарматські поховання біля Абазівки (Зачепилівський
р-н), Воронцівка (Куп'янський р-н), Роздолля (Первомайський
р-н). Відомі поховання під містами Балаклія та Ізюм.

Далі на північ від сарматського степу, у лісостеповій смузі,
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жило осіле землеробське населення, яке взяло участь у створенні
східної групи слов'янських племен. Формування слов'янського
етносу пов'язується із такими культурами межі – першої чверті
I тис н.е. (зарубинецька, пшеворська, липицька, зубрицька) на
Дніпровському лісостеповому Правобережжі та археологічними
культурами другої чверті I тис. н.е. (черняхівська, київська).
Зарубинецька культура відноситься до кінця III до н.е. – II ст.
н.е. і пов'язана своїм походженням із міграцією з Центральної
Європи частини східнокельтського населення до Прип'яті та
Подніпров'я. Вони принесли з собою нову культуру орного
землеробства з основою на просі, нову традицію домобудування,
залізоробного та керамічного виробництва, новий поховальний
обряд; кремаційні поля поховання (без курганів). Другою хвилею
східнокельтського населення пов'язана з частковим
переселенням сюди племен пшеворської культури (II – V ст. н.е.),
які мали багато спільного із зарубинцями. Липицька культура (I
– поч. III ст.н.е.) пов'язана із дакійськм етносом на теренах
Східної Європи. На підставі липицької культури із залученням
носіїв зарубинецької та пшеворської культури в середньому течії
Південного Бугу та Дністра створюється зубрицька культура
(кінець I – III ст. н.е.) Кожна з них не може бути визнана за суто
слов'янську, але в кожній з них є риси, які відповідають
вищезгаданим критеріям виділення слов'ян.

Формування слов'янського етносу було продовжено на
теренах Дніпровського лісостепу в межах поліетнічної держави
Германаріха (в тому числі і на території Харківщини), що
втілюється в старожитності черняхівської культури (III – V ст.).
Поява цього державного утворення була пов'язана із втручанням
на означену територію готів та так звані "перші готські війни",
які проводилися ними у Причорномор'ї (спільно з місцевими
праслов'янськими племенами) у 238 – 261 рр. проти
східноримських провінцій. Провідну політичну та військову роль
в ній відігравали східні готи. Ще однією гілкою розвитку
слов'янського етносу була київська археологічна культура (III – V
ст.), що своїм походженням пов'язана із зарубинецькою культурою;
вона займала Дніпровське лівобережне Полісся, заходячи до
північно-західних територій Слобожанщини. Окрім слов'янських
рис в київській культурі проявляються і балтські етнічні компоненти
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(рис. 13). Протягом другої
чверті I тис. відбувається
накопичення та злиття
окремих слов'янських
рис на конкретних
пам'ятках.

Гунська навала
останньої чверті IV ст.
привела до кризи
держави Германаріха та
відходу готів на захід.
Послаблення готів та
повстання союзу
слов'янських племена на
чолі з Божем, про що є відомості у писемних джерелах, свідчить
про завершення формування слов'ян і створення повноцінного
самосвідомого слов'янського етносу. Протягом всього часу
формування слов'ян степовий південь України був заселений
іраномовними сарматськими племенами, що гальмувало
слов'яногенез на Дніпровському Лівобережжі. Втручання гунів
на означену територію змінили лише етнічну домінанту
степового населення, не змінивши суті слов'яно-кочівницьких
відносин.

Харківщина не була територією, де відбувалося зародження
слов'янського етносу. На нашу територію предки слов'ян
прийшли у складі багатоетнічного угрупування племен
черняхівської археологічної культури (кінець ІІІ – ІV ст. н.е.).
Черняхівська культура та слов'яни взагалі несли із собою нові
культурні традиції домобудування, поховального обряду та
керамічного виробництва. У черняхівських племен поряд із
місцевою ліпною використовувалася високоякісна гончарна
кераміка, яку створювали майстри римських провінцій
Причорномор'я (рис. 14). На відміну від кочовиків, які
застосовували тілопокладення під курганами, нові племена
ховали небіжчиків без курганів, використовуючи обидва
різновиди обряду: кремацію в урні або без неї та інгумацію в
різних варіантах (рис. 15). Наявність кількох обрядів поховання
в межах однієї культури свідчить, що черняхівське населення
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було поліетнічним і мало відмінний від степовиків світогляд. У
черняхівців уже був своєрідний наочний календар, який
відображався на широких культових кубках-чашах, що, скоріш
за все використовувалися у землеробських та календарних
обрядах. Край такої посудини було поділено на 9 або 12 секцій
відповідно весняно-осіннього або річного циклу.

Більшість черняхівських пам'яток знаходиться у лісостеповій
зоні правобережжя Сіверського Дінця. Найбільш вивченими на
наш час є поселення та могильний біля с. Войтенки (Валківський
р-н) та цікавий могильник біля с. Рідний Край Золочівського р-ну.

Основним заняттям слов'янського населення за черняхівські
часи було орне землеробство та приселищне скотарство.
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Основним знаряддям оранки було дерев’яне рало із залізним
наконечником (наральником). Висівали пшеницю, ячмінь, просо,
жито, овес, бобові та городні культури, технічні культури (льон
та коноплю), які йшли на виготовлення одягу. Збирали урожай
залізними серпами. Борошно діставали від розмелювання зерна
на кам'яних ротаційних жорнах та зернотерках. Існував рибний
промисел, мисливство, бортництво. Головними з ремесел були
чорна металургія та ковальство, створення глиняного посуду,
обробка дерева, шкіри та кістки, прядіння і ткацтво.



28

Õàðüêîâñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê                     Âûïóñê 24

Наш край у період середньовіччя
Безпосередньою причиною кризи держави Германаріха та

трансформації черняхівської культури  був наступ гунів у 70-х
рр. IV ст. Наступ гунів розпочав Велике переселення народів,
яке тривало понад 4 століття. Іраномовні племена степу
витісняються або асимілюються тюркомовними. В цей час
черняхівське населення нашого краю змінюються племенами
пеньківської археологічної культури (V – VII ст.). Саме вони
увійшли до писемних джерел як племена антів. Анти – це був
сою племен у складі якого виділяються носії слов'янського,
тюркського, балтського та решток іранського етносу півдня
Східної Європи, що проявилося в домобудуванні на в ліпній
кераміці (рис. 16). Мова їх не відома. Саме анти почали
розселення слов'ян з їх Батьківщини (лісостепова зона Дністра
та Південного Бугу) на південь, захід і схід, що створило, в решті-
решт, три гілки сучасного слов'янства.

Поселення пеньківської культури нечисленні, вони
розпорошені практично по всій території Харківщини по берегах
найбільших річок: Сіверський Донець, Уди, Оскіл. Населення
жило в неукріплених селищах. Галузі їхнього господарства були
традиційними для слов'ян: орне землеробство та приселищне
скотарство, однак рівень розвитку матеріальної культури значно
поступався попередньому часу черняхівської культури, що було
пов'язане із відтоком римських провінційних майстрів зі
слов'янського середовища та зменшенням господарських та
культурних зв'язків із північним  Причорномор'ям, яке в цей час
перетворюється на окраїну Візантійського світу. Відсутність
городищ свідчить про відносно мирні стосунки з тогочасними
кочовиками – тюрками, булгарами, які у той час проживали у
степовій зоні.

В останній чверті I тис племена східних слов'ян знаходяться
на стадії розшарування первісного ладу та зародження держави.
В цей же час на нашій території проживали племена літописних
сіверян, які представлені волинцевською (середина VII –
середина VIII ст.) та роменською (середина VIII – Х ст.)
археологічними культурами. Першій етап розвитку сіверян
пов'язаний із впливом на їх розвиток Хозарського каганату, що
позначилось на наявності у них гончарного посуду (рис. 17),
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другій – суто слов'янський (рис. 18).
Вони займалися традиційним для слов'ян господарством, але

збирали вже по 2 врожаї зернових на рік. Особливістю
господарства саме сіверянських племен Харківщини був певний
позитивний вплив аланського населення, що входило до складу
Хозарського каганату.

Проживали сіверяни здебільшого у квадратних заглиблених
житлах із дерев'яними стінами каркасно-стовпової або зрубної
конструкції. Приміщення опалювалося кам'яною або глиняною
піччю, що розташовувалася в одному з протилежних від входу
кутів (рис. 19). У суспільному житті відбувався процес розпаду
родових общин і формування ранньофеодального суспільства.
Видатною нумізматичною знахідкою сіверянського часу слід
визнати скарб срібних дирхемів (арабські монети) у кількості
1200 шт., що був виявлений у 1930-ті рр. біля селища Безлюдівка
під Харковом.

Пам'ятки сіверян займають значну територію лісового,
поліського та лісостепового Дніпровського Лівобережжя.
Харківщина є південно-східною окраїною цього величезного
масиву племен. Найбільш відомими сіверянськими пам'ятками
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є городища Донецьке (Новобаварський р-н м. Харків) Хорошеве,
Мохнач, Водяне, Коропові Хутори, Гайдари. В документах 1652
р. е свідчення про наявність городища (скоріш за все –
сіверянського) на місті сучасного Харкова. Але до цього часу
немає археологічних даних щодо уточнення місця його
розташування. Найбільш вірогідне місце – сучасна
"університетська гірка" (вул. Квітки Основ'яненко). Літопис під
884 р. повідомляє, що київський князь Олег підкорив своїй владі
сіверян. Але це стосується тих, що проживали вздовж лівого
берега Дніпра. У 960-ті рр. Святослав ще раз підкорює сіверян,
але це стосується населення Подніпров'я та Десни. Сіверянске
населення нашого краю було позбавлено цих навал і мало значну
автономію, що давало йому можливість самостійно будувати
взаємини із Хозарією. Про це свідчить чимала кількість срібних
монет з арабського світу та з Волзької Булгарії. До складу Русі
воно входить пізніше за інші сіверянські племена – лише
наприкінці Х ст. Перехід від роменської культури
переддержавного часу до давньоруської культури добре
простежується науковцями на матеріалах розкопок Донецького
та Хорошівського городищ, що під Харковом.

На наш час достеменно на можна стверджувати до якого з
двох можливих князівств входили сіверянські землі нашого
краю. Не виключно, що вони номінально могли у різні часи
переходити від Переяславського князівства до Чернігівського
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(Новгород-Сіверського) і навпаки. Наші землі були їх південними
окраїнами. В цей час існують городища Донецьке (місто Донець),
Хорошівське – обидва під Харковом та городище з розлогим
селищем та курганним могильником поблизу с. Городне
Краснокутського р-ну. У ХІІ ст. створюється городище Гайдари,
яке було прикордонним форпостом для захисту переправи через
р. Уди для запобігання половецьким набігам.

Перетворення Донецького городища на порубіжну фортецю
– місто Донець пов'язано із діяльністю Князя Володимира, який
розпочав ставити на окраїнах держави сторожові міста. Таким
містом став Донець (рис. 20 – план городища з селищами). Він
був добре укріплений ровами, валами з дерев'яними стінами.
Місто Донець згадується в Іпатіївському літописі під 1185 р. у
зв’язку з розповіддю про похід новгород-сіверського князя Ігоря
Святославовича проти половців. Але Донець був не тільки
містом-фортецею на шляху кочівників (на лівому березі вже
починалися території кочовиків); воно було великим
економічним центром. Поряд з городищем виявлено три
поселення, одне з яких виконувало роль міського посаду.
Очевидно, у Дінці жив воєвода князя з військовим загоном, які
забезпечували охорону кордону і спостереження за
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пересуваннями супротивників, а також збирали з підлеглого
населення данину. Населення Дінця було практично тим самим
сіверянським за походженням, до якого додавалися військові
дружинники з інших земель Київської Русі. Вони не тільки несли
службу, а й займалися сільським господарством і ремеслом.
Місто розташовувалося на зручному торговельному шляху, тому
його жителі мали можливість вести жваву торгівлю по
Сіверському Дінцю та Дону, про що свідчать імпортні речі, які
знайшли. Проте у середині ХІІІ ст. воно, як і багато інших
поселень, було розгромлене під час монголо-татарської навали.

Одночасно з сіверянськими племенами на теренах
Харківщини існувала салтівська археологічна культура
(середина VIII – середина Х ст.), яку залишили по собі
різноетнічні племена, що входили до складу Хозарського
каганату. Назва цієї культури походить від с. Верхній Салтів
Вовчанського р-ну, де на межі ХІХ – ХХ ст. місцевим вчителем
В.О. Бабенко був відкритий катакомбний могильник із
похованнями північнокавказьких (за походженням) аланів.
Салтівська культура є археологічним брендом Харківщини. Ніде
немає такої кількості її пам'яток із такою кількістю археологічних
знахідок. Слід пам'ятати, що пам'ятки Хозарського каганату
(поселення, могильники) вивчають на Харківщині вже понад
100 років. Найбільш відомою є епонімна пам'ятка у с Верхній
Салтів – це археологічний комплекс з городищем, посадом,
подолом та чотирма катакомбними могильниками. До найбільш
досліджених на Харківщині відносяться: городище та
кремаційний могильник у с Суха Гомільша, городища та селища
біля сіл Коропові Хутори, Мохнач, м. Вовчанськ; ґрунтові
інгумаційні могильники біля сіл Металівка, Червона Гусарівка,
біритуальний могильник Червона Гірка.  Наприкінці ХХ ст. В.К.
Міхеєвим була створена харківська школа хозарознавства, яка
плідно працює й зараз і є однією з провідних у світі. Північно-
східні кордони Хозарії проходили в межах Харківщини по
Сіверському Донцю, а південно-західні кордони сіверян – по р. Уди.

По лісостеповому (правому) берегу Дінця проживало осіле
населення Хозарії (переважно – алани, що тимчасово
переселилися сюди з Північного Кавказу). По лівому (степовому)
берегу проживали кочові та напівкочові племена (головним
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чином – булгари, а також угри і окремі групи тюркського
населення, які прийшли з Передкавказ'я та Причорномор'я –
Приазов'я. Всі вони вели інтенсивну торгівлю із Арабським
Халіфатом та Візантійською імперією, народами Сходу (по
великому Шовковому шляху). Південно-західні степові райони
області у цей час не мали постійного населення. Спільними у
цих двох груп племен були такі риси матеріальної культури як
кінська збруя, зброя, прикраси та високорозвинене ремесло,
особливо металургія та металообробка і виготовлення
різноманітного якісного гончарного посуду (рис. 21). Всі вони
підкорялися центральній владі хозар, та їх правителю (кагану),
яких проживав поблизу Каспію, виплачуючи йому данину.

Між осілими та степовими племенами Хозарії були й значні
відмінності. Життя й господарство лісостепових алан базувалося
на орному землеробстві  з використанням найкращих знарядь
праці, які були на той час у Східній Європі. Це були дерев'яні
рала з потужними череслами та асиметричними наральниками.
Була двопільна сівозміна з використанням ярового та озимого
посіву. Вирощували, головним чином, кілька видів пшениці та
ячменю, просо, жито, овес, бобові культури, виноград. Збирали
врожай косами і серпами кількох видів, переробляючи його на
борошно за допомогою кам'яних жорен. Про значний рівень
зернового господарства свідчать великі посудини для зберігання
зерна (вмістом до 50 кг і більше), зернові ями, у які можна було
засипати близько 5 тон збіжжя. Розводили переважно велику
рогату худобу та свиней. Взимку утримували худобу у теплих
хлівах, використовували заготівлю сіна та зернову підкормку у
зимовий період. Полювання не відігравало практичної ролі по
забезпеченню м'ясною їжею. Проживали вони в стаціонарних
будинках каркасної або фахверкової конструкції, які
опалювалися відкритими вогнищами або печами, які виникають
в них під впливом сусіднього слов'янського населення. Ховали своїх
небіжчиків алани у катакомбах за обрядом тілопокладення від 1 до
4 осіб (індивідуальні та сімейні підземні склепи). Їх супроводжувала
значна кількість речей: зброя, знаряддя праці, прикраси, предмети
особистого вжитку, арабські та візантійські монети.

Основою господарства степового населення було кочове та
відгінне (напівкочове) скотарство. Розводили переважно велику
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рогату худобу та вівці, менше – коней. Подекуди влаштовували
поля, на яких після попередньої оранки "під дощ" висівали
просо. Окрім створення залізних виробів, вони обробляли шкіру,
кістку, вели торгівлю продуктами тваринництва із осілими
племенами алан та мешканцями візантійських осередків Криму
та Причорномор'я – Приазов'я. Вони проживали в легких
жердяних юртах з повсті, центром яких завжди виступало
вогнище. Постійних поселень в них було менше, більше –
тимчасових: влітку це були – кочовища, в холодну пору року –
зимівники. Ховали своїх небіжчиків вони в різний спосіб.
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Булгарські та угорську племена влаштовували тілопокладення
у ямах, окремі групи тюркських племен спалювали небіжчика
(кремація), а потім частину попелу з кістками, особистими речами
та пошкодженою зброєю поміщали у невелику неглибоку ямку.

Послаблення Хозарського каганату почалося на початку ІХ
ст., під час "громадянської війни" з релігійних причин. У 60-х
роках Х ст. воно ще більше послабилося після переможного
походу дружин київського князя Святослава по землях хозар на
Волзі і Дону. Значна частина аланського населення повертається
на Північний Кавказ, менша – змішується зі слов'янами-
сіверянами, які стають частиною Київської Русі. А степові
народи каганату розчиняються у племенах печенігів, що на
початку Х ст. починають домінувати у степах Причорномор'я. В
середині ХІ ст. вони змінилися половцями, що панували у
європейських степах до середини ХІІІ ст.

У 1238 р. полчища татар знищили Переяславське князівство.
У числі тих староруських міст, які були повністю зруйновані та
спалені татарами, було і місто Донець, що знаходилось на
південних землях теперішнього Харкова. Однак населення
слов'янське населення не зникає, про що свідчать останні
археологічні дослідження на території Харкова. Воно проживає
тут до середини ХІV ст. Далі, до кінця ХVІ ст. писемні відомості
про слов'янське населення на Харківщині відсутні. Саме з таким
явищем й виникає термін "дике поле" по відношенню до нашого
краю. Відсутність постійного осілого слов'янського населення
не означає, що людства тут зовсім не було. Через нашу територію
проходили значні суходольні та водні торгівельні шляхи, які
жваво використовувалися у торгівлі між населенням півдня і
півночі Східною Європи. Про це свідчить значна кількість
виявлених на Харківщині монетних скарбів ХІІІ – ХVІ ст. Кілька
скарбів Золотоординських монет було знайдено на самому
Донецькому  городищі, біля селища Васищеве (під Харковом)
виявлено скарб з 2500 ординських монет. Менші за кількістю
скарби подібних монет виявлені біля Приколотного
(Великобурлуцького р-ну), під Лизогубівкою (Харківський р-н).
Біля с. Павлове знайдено два скарби срібних монет польського
короля Сигизмунда III (середина ХVI ст.). Схожий скарб
польських монет (1083 шт.) виявлений біля с. Павлівка
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Нововодолазького р-ну. Нашу територію доволі докладно
описують у писемних джерелах початку ХVІІ ст.

Таким чином, термін "дике поле" для нашої території, з
урахуванням сучасних археологічних знань, застосовувати не
варто. Тим більше, що вже в другій половині ХІV ст. північно-
західні райони Харківщини входять до так званої "Сіверщини"
– землі по Сіверському Донцю, які були звільнені від панування
"Золотої Орди та увійшли до складу Великого Князівства
Литовського.  Дуже довго – з ХV ст.  до середини ХVI ст. – ці
землі були "спірними територіями" між Польщею (Річчю
Посполитою) та Московським князівством (царством). У другій
половині ХVI ст. Сіверщина переходить під владу московського
царя, а наприкінці ХVI ст. тут засновується Цареборисівська
фортеця (поблизу с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну), яка
розпочинає вже новий етап історії нашого краю –
Слобожанський.

Духовна культура населення нашого краю
Релігійний світогляд людей кам'яного та бронзового віку на

території краю фіксується лише за обрядом поховання, який
свідчить про віру тогочасного людства у потойбічне життя.
Потойбічний світ уявлявся певним віддзеркаленням того, у якому
люди перебували під час земного життя: праця, побут, дозвілля.
Саме тому найбільш давні поховання проводилися за обрядом
покладання тіла (інгумації) у ямах різних форм. З тих самих
причин  з небіжчиком клали частину їжі, знаряддя праці, зброю,
прикраси тощо. З плином часу загальний рівень розвитку
людства збільшувався, що втілюється у збільшення речей, які
закопувалися разом із небіжчиком для влаштування достойного
потойбічного життя. З появою кочового скотарства виникла
потреба позначати могили предків на місцевості – з'являються
курганні насипи Це допомагало проводити час по часу
поминальні обряди. Свідоцтвом тому є знахідки уламків посуду
та кістки від ритуальної їжі в курганному насипу. Початок
фахового та соціального розшарування теж відбивається на
поховальному обряді: воїнів супроводжує зброя, жерців –
культові речі, ремісників – знаряддя їх професії; до поховання
вождів і старійшин вкладають більше речей, збільшується
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курганний насип. Поява обряду спалення тіла (кремація)
пов'язане із вірою в необхідність очищенні душі від тіла при
перенесення її в інший світ. Перші тілоспалення на теренах
Харківщини з'являються на межі I – II тис. до н.е. у племен
бондарихінської культури.

Населення нашого краю у скіфські часи (рання залізна доба)
окрім культу померлих (тілопокладення під курганами),
шанували богів, що були пов'язані із землеробством та
скотарством та влаштовували відповідні культові дії, що
супроводжувалися імітацією жертви за допомогою культових
предметів: глиняні хлібці та статуетки тварин, невеличкі культові
посудинки з напоями. Такі культові вироби часто зустрічаються
на поселеннях скіфського часу на Харківщині (рис. 12: 9–13).
Проведення магічних дій спрямованих на людину доводиться
наявністю глиняних скульптурок у вигляді людини з особистими
рисами або зображень вадами тіла. Мисливська магія
втілювалася у створення фігурок диких тварин, реміснича магія
використовувала глиняні зображення знарядь праці: точило,
л'ячка, рало. Значний за розмірами та кількістю культових речей
комплекс був досліджений біля с. Протопопівка Дергачівського
р-ну. Там було знайдено більше ніж 250 культових хлібців.

Слов’яни сформували свою систему релігійних вірувань на
основі релігійних уявлень своїх попередників. Вони пройшли
свій складний шлях від багатобожжя до сприйняття
християнської православної віри. Але й до цього часу збереглися
окремі язичницькі традиції, що, трансформуючись під впливом
християнства, зберігаються до наших часів. Моління давніх
слов’ян відбувалися найчастіше у священних гаях, біля цілющих
джерел та обожнюваних дерев. Там заборонялося рубати дерева,
рвати квіти, ловити птахів, бо ці гаї вважали житлами богів. За
часи Київської Русі православний християнський обряд
впроваджувався за канонами, що прийшли до нас з Візантії.
Християнство сприяло розвитку освіти, культури, писемності
на всіх східнослов'янських теренах. Воно вивело Київську Русь
до ряду найповажніших держав тогочасної Європи, з
правителями якої вважали за честь породичатися європейські
монархи Англії, Франції, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції,
Норвегії, Візантії.
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Õàðê³âùèíà ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè...     Êîëîäà Â.Â.
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Вірування народів поліетнічної Хозарії було вкрай
різноманітним: від язичества (головний – бог неба, хан-Тенгрі)
до монотеїзму у його різних проявах (іслам, християнсьво,
юдаїзм). Щодо релігії печенігів, то на цей час відомо науковцям
вкрай мало. Виявлені поховання з тілопокладеннями того часу
достеменно засвідчують лише наявність культу предків.
Світогляд половців практично не відрізнявся від їх попередників
і в цілому знаходився в межах загальних культурно-релігійний
традицій тюркського світу, до якого й належали ці племена.
Однак, нам відомі половецькі об'ємні жіночі та чоловічі
скульптури. Вони ("кам'яні баби") були частиною половецького
капища і встановлювалися на курганах. Скульптура відображала
не поховану тут особу (в тих курганах найчастіше взагалі не
було половецьких поховань). Вона була вмістилищем душі
славного члену роду (племені): вождя, старійшини, шамана,
цілителя тощо. Тюрки вважали, що після смерті тієї людини її
дух ще може приносити користь живим і за допомогою шаманів
"втілювали" цей дух у скульптуру. Після того, як на думку
родичів, магічні сили предка було вичерпано, скульптуру ховали
в цьому кургані. Одне з таких святилищ досліджено поблизу с.
Петропілля-1 (Лозівський р-н). Такі святилища та поодинокі
скульптури встановлювалися і по кордонах половецьких племен
для "магічної" охорони їх володінь. Ось чому цих скульптур
знайдено багато в нашому краї, який був межею між
половецьким та слов'яно-руським світом. Масове руйнування
половецьких капищ та повалення "кам'яних баб" пов'язано із
монголо-татарською навалою. В такий спосіб нова політична
сила встановлювала свою владу над племенами попередників,
руйнуючи їх ідеологію.

В цілому, наш край в культурно-ідеологічному розумінні був
контактною зоною багатьох  традицій осілого європейського та
кочових степових народів Євразії, що робить нашу культурно-
історичну спадщину особливо яскравою і  неповторною. Треба
її берегти та вивчати!
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Â ñòàòüå íà îñíîâå àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïîäàíû íåêîòîðûå ôàêòû ïðî
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Lozinski A.G.  Tatarinov S.I. The events of December 1905 at Popasna
St. in Donbass.

The article based on archival materials presented some facts about the
participants and leaders of the revolutionary insurgent movement of December
1905 at Popasnaya station. Materials about their class property, the charges
against them, the court decision and their subsequent fate are covered.

Keywords: station Popasnaya, Revolution of 1905, Pavel Furs, Vladislav
Slushko-Tsyapinsky.

В останній час в зв’язку з подіями на сході України актуальним
стає питання більш детального вивчення історії Донбасу в цілому,
та окремих його регіонів зокрема. Також заслуговують на увагу
питання, що висвітлюють різні аспекти взаємодії влади та
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суспільства, особливо в часи соціальної нестабільності.
Питанню історії робітничого руху на Донбасі було приділено

увагу в Радянські часи. Зокрема видавались спогади учасників
подій [1,3] та дослідження робітничого руху в цілому[2,6], які окрім
ґрунтовного фактажу містили і багато відверто ідеологічного
матеріалу. Досить добре вивчено історію та хід Горлівського
збройного повстання 1905 року, хоча деякі деталі залишаються ще
не дослідженими [2]. Загалом характеризуючи радянську
історіографію робітничого руху на Донбасі кінця ХІХ – початку
ХХ ст.. можна  сказати, що панує думка про лідерство та керівну
роль у подіях саме представників РСДРП(б), підкреслюється
прогресивний характер вимог, що висували очільники більшовиків
на місцях. Про виступи не під приводом більшовицьких організацій
або лідерів практично не згадується.

Відомо, що повстання грудня 1905 року охопило багато
населених пунктів та залізничних станцій Донбасу. Разом з тим
про події на станції Попасна не згадується у жодній з робіт.
Частково про них ми дізнаємось із фондів ДОДА, де міститься
кілька справ Катеринославської губернської тюремної інспекції, в яких
йдеться про засудження учасників подій на станції Попасна [4,5].

22 липня 1909 року, о 8 вечора, в присутності вищого
військового прокурора Ніколіча, військовий суддя, генерал-майор
Селецький оголосив вирок [4, с.2].

На лаві підсудних опинились: відставний поручик Павло
Фаддєєв Фурс, Дворяни Владислав Мечиславович Слушко-
Цяпінський та Іван Йосипович Ейсмонт, міщани Ігнатій Флоріанов
Матковський, Іван Семенов Шевченко, Петро Омелянов Саврасов,
Евген Дмитров Душин, Лаврентій Мавріннієв Іванов, та селяни
Владислав Домініков Петкус, Василь Прокофьєв Шимкін,
Олександр Іванов Кабанов та Василь Миколаєв Соловйов.

Перелічені особи попередньо були передані Одеському
Військово-Окружному Суду.

Розглянувши матеріали справи, суд визнав підсудного
відставного поручика Павла Фурса винним в тому, що:

З 8 по 17 грудня 1905 року на ст.. Попасній, Катерининської
залізної дороги публічно на зборах залізничників та робітників
неодноразово виступав з промовами, в яких говорив про те, що
«правительство мошенничает и обижает народ, отнимает у него
права, дарованные манифестом 17 Октября 1905 года, а потому
надо присоединиться к Декабрьской забастовке, как ослабляющей



43

правительство, а затем вооружиться и низвергнуть правительство
путем всеобщего вооруженного восстания и учредить новое из
выборных от народа» [4, с. 2 зв.].

Коли приїхав на Михайлівське родовище, що знаходиться у
Бахмутському повіті, на зборах шахтарів публічно виступав з
промовами, в яких повідомляв, що «Великие Князья Кирилл и
Михаил, обобрав шахтеров и забрав их деньги удрали в Монако
проигрывать их, и что еще недавно арестовали на границе
отправленные им туда 300 вагонов золота, что говорил с целью
возбудить неуважение к их особам, как членам
ИМПЕРАТОРСКОГО дама» [4, с. 2 зв.].

Підсудний Владислав Слушко-Цяпінський був визнаний винним
у тому, що 16 грудня 1905 року на станції Попасна, в бібліотеці,
серед машиністів, а потім і на зібранні залізничників та робітників,
публічно проголошував промови, в яких, маючи за мету
спровокувати останніх до бунтівних дій, закликав до повалення
уряду шляхом загального збройного повстання для завоювання собі
прав навіть ціною власної крові, та до сформування військових
дружин на допомогу бунтівним військам [4, с. 2а].

Підсудних Владислава Слушко-Цяпінського, Ігнатія
Матковського, Лаврентія Іванова, Івана Шевченко, Владислава
Петкуса визнати винних в тому, що з 8 по 17 грудня 1905 року на
ст. Попасній в публічних промовах в присутності багатьох
залізничників та робітників з метою спровокувати їх до бунтівних
дій, закликали до приєднання до Грудневого політичного страйку
та повалення уряду шляхом збройного повстання, а Матковський,
окрім того, кричав «Долой жандармов!» [4, с. 2а].

Обвинувачених Івана Ейсмонта, Євгена Душина, Петра
Саврасова, Василя Шимкіна, Василя Соловйова та Олександра
Кабанова виправдати в зв’язку з недоведеністю провини [4, с. 2а].

Суд призначив: Фурсу, Слушко-Цяпінському, Матковському,
Шевченко, Іванову та Петкусу заслання на поселення [4, с. 2а].
Павла Фурса позбавили всіх майнових прав, чинів та срібної
медалі, а Владислава Слушко-Цяпінського позбавили дворянства
[4, с. 2а зв.].

Згідно відгука про ссильного ми дізнаємося, що Павло Фурс
уродженець Мінської губернії, на момент засудження мав дружину
29-ти років Феодосію, та двох дітей – Ніну та Олену. Сім’я
проживала в м. Єльці, Орловської губернії. На момент засудження
– 48 років, віросповідання православного. Висловив бажання взяти

Ïîä³¿ ãðóäíÿ 1905 ðîêó íà ñòàíö³¿ Ïîïàñíà...                                  Ëîçèíñüêèé Î.Ã., Òàòàðèíîâ Ñ.É.
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з собою в заслання родину [4, с. 3]. Згідно резолюції Тюремного
відділення Павла Фурса було відправлено у ведення Єнісейського
Губернського Правління 17 серпня 1909 року, разом з іншими
засудженими [4, с. 5, 6].

Засуджений Владислав Мячиславович Слушко-Цяпінський –
уродженець Вітебської губернії, Лепельського повіту, на момент
засудження 48 років, одружений – дружина Пелагея, 43 років,
проживав у Костромській губернії, католик [5, с. 4, 8].

26 вересня 1909 року Імператор відхилив прохання засуджених
про помилування [4, с.11; 5 с. 13].

Отже зазначені факти дають нам більше інформації про події
1905 року на станції Попасна, зокрема імена лідерів, що закликали
до повстання робітників, та їх долю. Слід звернути увагу, що в
даному випадку агітаторами повстання були відставний поручик,
дворяни, міщани та селяни – тобто представники багатьох станів
суспільства, а не тільки робітники чи селяни. Справи не містять
жодних свідчень або навіть натяків на причетність засуджених до
РСДРП, отже це вносить певні правки до традиційного уявлення
про події грудня 1905 року на Донбасі, сформовані радянською
історіографією, про те, що виступала переважно робітники та
селяни, про організуючу та лідерську роль більшовицьких
організацій. Так, дійсно, вони були і активно діяли, але не всюди, і
в деяких місцях, як от наприклад на станції Попасна, очільниками
революційного руху були пересічні люди.

Багато деталей подій грудня 1905 року на Донбасі залишаються
невідомими та потребують подальшого дослідження.
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Коловрат-Бутенко, Ю. А., Вус Н. А. Уроженцы Змиевского
уезда Харьковской губернии в Первой мировой войне.

Статья посвящена вопросу составления списков уроженцев
Змиевского уезда Харьковской губернии Российской империи,
принимавших участие в Первой мировой войне. На основе
архивных документов и фотографий авторы установили фамилии,
имена и отчества более ста змиевцев-участников Великой войны
1914–1918 гг.

Ключевые слова: Змиевской уезд, Первая мировая война,
кавалеры георгиевского креста.

Коловрат-Бутенко, Ю. А., Вус Н. А. Уродженці Зміївського
повіту Харківської губернії в Першій світовій війні

Стаття присвячена питанню складання списків уродженців
Зміївського повіту Харківської губернії Російської імперії, які брали
участь у Першій світовій війні. На основі архівних документів і
фотографій автори встановили прізвища, імена та по-батькові понад
сотні зміївців-учасників Великої війни 1914–1918 рр.

Ключові слова: Зміївський повіт, Перша світова війна, кавалери
георгіївського хреста.

Kolovrat-Butenko, Yu.A., Vus N.A. Natives of the Zmievsky
district of the Kharkov province in the First World War

The article is devoted to the issue of compiling lists of natives of the
Zmievsky district of the Kharkov province of the Russian Empire who
took part in the First World War. On the basis of archival documents
and photographs, the authors established the surnames, first names and
patronymics of more than a hundred Zmievites participating in the Great
War of 1914–1918.
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Первая мировая война для населения Российской империи
начиналась колоссальным воодушевлением и волной патриотизма.
Уже 14 августа 1914 г. Главковерх великий князь Николай
Николаевич опубликовал «Воззвание к полякам», в котором
пообещал после победы в войне объединить Царство Польское с
польскими землями, которые будут отняты у Германии и Австро-
Венгрии, в автономное государство в унии с Российской империей
[25]. В ходе Галицийской битвы августа-сентября 1914 г.
присоединением Галиции завершилось «собирание русских
земель», проводившееся Россией на протяжении сотен лет. 18 марта
1915 г. между Великобританией, Францией и Россией было
подписано секретное соглашение, согласно которому
Константинополь с черноморскими проливами передавались
Российской империи в обмен на земли в азиатской части Османской
империи [19, с. 123-124]. Годом позже было подписано соглашение
и по азиатской части Турции. Согласно нему Россия должна была
получить Западную Армению и часть Северного Курдистана –
район Хаккяри [20, с. 106-107]. Начало войны складывалось самым
благоприятным образом.

Тем не менее, несмотря на огромное историческое значение,
Первая мировая война не нашла должного отражения ни в
советской, ни в современной украинской историографии.
Практически во всех крупных городах Западной Европы имеются
памятники участникам и/или жертвам той войны, которую
современники называли не иначе, как Великой. У нас – ни одного.
Начавшись с колоссального подъёма патриотизма, в российском
имперском официозе она получила наименование Второй
Отечественной, по аналогии с войною 1812 года. В последующем,
после установления советской власти, война стала называться
империалистической. Подразумевалось, помимо прочего, что
Первая мировая война была братоубийственной для рабочих и
крестьян обеих воюющих сторон, а коль скоро так, то героев тут
быть не могло – только жертвы. Это обусловило отсутствие
интереса к данному периоду у советских историков и краеведов.
Современная украинская историография считает Первую мировую
войну братоубийственной для представителей украинского этноса,
которые вынужденно воевали друг против друга. А значит также
нет особого смысла изучать данный период истории. Исключением
являются разве только украинские сечевые стрельцы.

Между тем, такой подход прямо перечёркивает принцип
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историзма. Жителями украинских губерний Российской империи
(и змиевцами, в частности) Первая мировая война воспринималась
как война за Родину. В ходе её наши земляки проявляли чудеса
мужества, стойкости и героизма, вряд ли считая себя жертвами.

Восполняя ещё один пробел истории, представленная читателю
статья призвана вернуть из забвения имена наших земляков и
предков, мужественно защищавших свою Отчизну. Отдельной
задачей работы является освещение процесса мобилизации и
условий социальной защиты жён и детей лиц, призванных на
военную службу.

Первые шаги в решении поставленной задачи были
предприняты Н. А. Вус. Двумя научно-популярными работами [18,
с. 37-39] исследовательница ввела в историко-краеведческий
оборот сведения о двух участниках Первой мировой войны,
родившихся в селе Берека Змиевского уезда. Данные о ещё четырёх
участниках войны приводятся в работе М. И. Саяного в 2017 г.
[27]. Наконец, в 2018 г. выходит статья Ю. А. Коловрата-Бутенко,
в которой публикуются имена более 70 змиевцев, мобилизованных
в 1914 г. [24]. Значительную работу по публикации фотографий,
относящихся к Змиевскому уезду, проводит Е. А. Костенко. Как
правило, фотографии, публикуемые на её персональной странице
в «Одноклассниках» атрибутированы и имеют более-менее
пространное текстовое пояснение [21].

Первой группой источников настоящего исследования являются
фонды Государственного архива Харьковской области [6, 7, 8] и
архивного отдела музейного комплекса Змиевского лицея №1 им.
З. К. Слюсаренко [1, 2, 3]. Вторую группу источников составляют
семейные архивы потомков участников Великой войны [12].
Наконец, общую картину 1914 г. восстанавливается по
воспоминаниям Г. К. Жукова [10] и медицинскому отчёту Б. А.
Зингера [11].

На территории Змиевского уезда располагалось Чугуевское
пехотное училище, дислоцировался ряд воинских частей Русской
императорской армии. Здесь была относительно хороша развитая
сеть железных дорог. Поэтому данный регион с самого начала
войны был плотно вовлечён в ход её событий. В уезде были
развёрнуты несколько госпиталей (этому вопросу посвящены
несколько работ и докладов Н. А. Вус [15, 18, с. 37-39]), а также
запасных частей. Например, в сёлах Балаклея и Лагери был
расквартирован 5-й резервный кавалерийский полк. Помимо тысяч
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солдат здесь проходил ускоренную военную подготовку и Г. К.
Жуков [10, с. 32, 40-41].

В период с 4 июля и после 1 августа 1916 г. должность
Змиевского уездного воинского начальника занимал М. Ф.
Козловский [23].

В ходе мобилизации на фронт была призвана большая часть
работников земства, в основном врачи и фельдшеры, в том числе
ветеринарные.

Андреенко Георгий Семёнович (писец управы),
Басков Фёдор (ветеринарный фельдшер),
Башкатов Василий Савельевич (мастер по бурению колодцев),
Березуцкий Афанасий Васильевич (медицинский фельдшер),
Богомолов Андрей Филиппович (ветеринарный фельдшер),
Бутенко Артемий Фёдорович (медицинский фельдшер),
Васильев Пётр Владимирович (медицинский фельдшер),
Воробьёв Кондрат Фёдорович (медицинский фельдшер),
Голубцов Иван Карпович (ветеринарный фельдшер),
Горбатенко Афанасий Сидорович (ветеринарный фельдшер),
Горинов Константин Васильевич (медицинский врач),
Гринёв Константин Васильевич (медицинский врач),
Дегтярёв Николай Иванович (медицинский фельдшер),
Емельянов Василий Емельянович (медицинский фельдшер),
Знаменский Владимир Александрович (медицинский врач),
Иванов Михаил Михайлович (медицинский фельдшер),
Кизименко Иван Фёдорович (ветеринарный фельдшер),
Кирзнер Борис Самуилович (медицинский врач),
Клех Григорий Андреевич (писец управы),
Кононов Григорий Степанович (медицинский фельдшер),
Кочетков Фёдор Николаевич (конюх случных пунктов),
Кутепов Алексей Антонович (ветеринарный фельдшер),
Куценко Потап Владимирович (медицинский фельдшер),
Лаврик Аврам Степанович (писец управы),
Ломакин Терентий Фёдорович (медицинский фельдшер),
Лукинов Никита Никитич (ветеринарный фельдшер),
Лысак Иван Дмитириевич (медицинский фельдшер),
Лысюк Стефан (ветеринарный фельдшер),
Маслак Георгий Фёдорович (рассыльный),
Мельников Василий Павлович (медицинский фельдшер),
Морозов Арсений Егорович (медицинский фельдшер),
Николаенко Яков (медицинский фельдшер),
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Оболенцев Александр Иванович (ветеринарный врач),
Остафийчук Моисей Ильич (медицинский фельдшер),
Пелипенко Иван Федосеевич (ветеринарный фельдшер),
Перкун Никифор (медицинский фельдшер),
Пономарёв Филипп Алексеевич (медицинский фельдшер),
Пономаренко Иван Кузьмич (медицинский фельдшер),
Приймак Николай Матвеевич (писец управы),
Прохватило(в) Константин Карпович (ветеринарный
фельдшер),
Романов Семён Романович (медицинский фельдшер),
Руднев Назар Иванович (ветеринарный фельдшер),
Рябов Прокофий Трофимович (ветеринарный фельдшер),
Свинарь Митрофан Корнильевич (ветеринарный фельдшер),
Семёнов Александр Иванович (медицинский врач),
Сенатский Семён Васильевич (медицинский фельдшер),
Сергиенко Тимофей Тарасович (медицинский фельдшер),
Скляр Григорий Дмитриевич (медицинский врач),
Скляров Георгий Дмитриевич (медицинский врач),
Слащёв Алексей Васильевич (ветеринарный фельдшер),
Слюнин Пантелеймон Захарович (медицинский фельдшер),
Смицкий Михаил Фёдорович (землемер),
Снурников Василий Фёдорович (медицинский фельдшер),
Снурников Владимир Васильевич (медицинский фельдшер),
Соколов Владимир Григорьевич (медицинский врач),
Соловьёв Лаврентий (медицинский фельдшер),
Сороченко Василий (медицинский фельдшер),
Спесивцев Александр Иванович (ветеринарный врач),
Сподобин Антон Андреевич (ветеринарный фельдшер),
Степовский Евсей Автономович (ветеринарный врач),
Таможский Пётр Петрович (писец управы),
Танцур Павел (медицинский фельдшер),
Тарусин Филипп Иванович (преподаватель ремесленного
училища),
Татарский Тимофей Саввич (медицинский фельдшер),
Ткаченко Онуфрий (медицинский фельдшер),
Уткин Антон Петрович (ветеринарный фельдшер),
Чепелев Илья Анисимович (медицинский фельдшер),
Шабешко Денис Иванович (медицинский фельдшер),
Шатохин Пётр Михайлович (ветеринарный фельдшер),
Шестов Захарий Никитич (медицинский фельдшер),
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Штана Никифор Иванович (песец управы),
Шумейко Александр Васильевич (рассыльный),
Якубович Леонид Гаврилович (медицинский врач) [8, л. 5-7,
11-12, 30].
Медицинский врач Мойша Давидович Рапутов ушёл на фронт

добровольцем [11, с. 10].
Такая мобилизация кадров земства сильно ударила, в первую

очередь, по медицинской части, что было детально освещено в
медицинском отчёте по Змиевскому уезду за 1914 г.: «Особенно
чувствительным для земской медицины уезда в настоящую войну
оказалось отсутствие фельдшеров по той причине, что в Змиевском
уезде почти все 47 фельдшеров, за исключением двух: Роллера и
Боровка, запасные, из военных, которые в начале войны все и были
сразу мобилизованы вместе со всеми запасными нижними чинами.
В виде этого и в дальнейшем течении войны земская управа была
поставлена в крайне затруднительное положение при своих заботах
о замещении вакантных фельдшерских должностей. Дело в том,
что школьные фельдшера, имеющиеся как известно, вообще в
крайне ограниченном числе в России, тоже отчасти были
мобилизованы, и остальная часть их была забрана нарасхват массой
всякого рода частных и общественных медицинских учреждений
за весьма высокую плату – до 100 рублей в месяц и выше. Змиевское
земство, конечно же, не могло в данном случае выдержать
конкуренцию. Присылаемые губернским земством студенты
медики и курсистки-медички II и III курсов тоже за высокую плату
60-75 рублей в месяц, оказались совершенно непригодными к
земской службе и в особенности для самостоятельной врачебной
деятельности: на врачебном пункте при отсутствии врача и на
самостоятельных фельдшерских пунктах. Этим и объясняется тот
факт, что на 8 свободных врачебных вакансий управа в состоянии
была заместить от начала войны и до конца года  лишь 2 вакансии,
а из 29 фельдшерских вакансий остались совершенно
незамещёнными до конца года – 16 вакансий. Управа могла
подыскать лишь 13 фельдшеров, да и то таких, которые служили
не до конца года, а от 1-5 месяцев» [11, с. 4-5].

Согласно постановлению Харьковского губернского земского
собрания от 2 августа 1914 г., служащие Змиевского земства,
призванные на фронт, получали жалование за две недели вперёд
за счёт губернского земства [8]. Лишившись единственного порою
кормильца, многие жёны вынуждены были ходатайствовать о том,
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чтобы часть этих денег была выдана им. Таково обращение Т. Е.
Серомолот, жены эпидемического фельдшера Ф. А. Серомолота
[8, л. 80]. Такое же обращение поступило и от жены С. Р. Романова.
Последнее, судя по архивным документам, было удовлетворено
[8, л. 95, 96]. А прошение Е. Ф. Киптевой о выдаче зарплаты мужа
– отклонено [8, л. 102, 104].

В ходе третьей очереди мобилизации в 1915 г. [26] был
сформирован 450-й Змиевский пехотный полк [22, с. 18; 29, с. 110],
включённый в состав 113-й пехотной дивизии (командир – генерал-
майор П. С. Шорин) 45-ого армейского корпуса [13]. 113-я пехотная
дивизия сформирована из 32-й и 87-й ополченческих бригад
(приказ Верховного Главнокомандующего №532 от 29.06.1915:
«Сформировать 14 пехотных дивизий (№№111-124) из 28
ополченческих бригад»; приказ Верховного Главнокомандующего
№683 от 07.08.1915: «О присвоении наименований полкам
Черноморской пехотной бригады и 111-125 пехотной дивизий»).

В соответствии с приказом №532 планировалась к
формированию из 32-й и 82-й ополченческих бригад. Позднее 82-я
бригада заменена 87-й ополченческой бригадой. Из-за нехватки
вооружения этот процесс затянулся, и новые дивизии начали
прибывать на фронт лишь к концу 1915 г. Среди них 113-я пехотная
дивизия в составе 449-го Харьковского, 450-го Змиевского, 451-го
Пирятинского и 452-го Кролевецкого полков. Дивизия входила в
состав 34-го армейского корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта.
Первым полком в дивизии числился 449-й Харьковский. Он был
сформирован в феврале 1916 года из трёх дружин Харьковского
ополчения и первоначально назывался «Первым формируемым
полком». Собственное имя он получил 3 марта 1916 г. Командовал
полком генерал П. М. Будзилович.

Многие змиевцы были награждены высшей воинской наградой
для нижних чинов – Знаком отличия Императорского ордена
Святого Георгия Победоносца (Георгиевским крестом). Кавалерами
полного банта данной награды были уроженец с. Чемужовки
Максим Калинович Кришталь (рис. 1), уроженец с. Тарановки
Кузьма Тихонович Поливъяный или, возможно, Пашвяный (рис. 2),
уроженец Змиева М. Диптан. Тремя крестами был награждён А.
С. Шемет (рис. 3), Яков Иванович Кришталь (рис. 4) – двумя [27].
Пётр Романович Гончаренко (рис. 5), служивший сапёром, за
участие в операции на реке Сан получил Знак отличия
Георгиевского ордена 4-й степени. Во время Брусиловского
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наступления и позже, в дни июльской катастрофы 1917 г., рядом с
Харьковским сражался второй полк 113-й дивизии – Змиевский.
Участником сражений Брусиловской наступательной операции был
(в районе Луцка) уроженец хут. Джгун Тимофей Николаевич
Коваленко (рис. 6), награждённый к концу войны Георгиевскими
крестами 4-й и 3-й степени и медалью «За храбрость» [24, с. 12-13].

Как установила Н. А. Вус, в базе данных Союза возрождения
родословных традиций сохранились имена 97 жителей с. Берека,
выбывших с поля боя убитыми или раненными [28].

О двух из них исследовательница нашла более подробную

Ðèñ. 1 Ðèñ. 2 Ðèñ.3

Ðèñ. 4 Ðèñ. 5
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информацию Лукьянчиков Алексей Филиппович (рис. 7) родился
16 мая (ст. ст.) 1885 г., в простой крестьянской семье жителей
слободы Берека Змиевского уезда. Принимал участие в знаменитом
Брусиловском прорыве. Был награждён Георгиевским крестом.
Служил в 187-м пехотном Аварском полку. Ранен с 18 на 19 июля
1915 г. на р. Висла, посад Мацеевице. Вернулся домой, вскоре после
этого женился на вдове, чей муж погиб на фронте. Что
примечательно, он тоже был Лукьянчиков, хотя и не родственник [17].

Вторым беречанином-ветераном Первой мировой войны был
Горлов Афанасий Иванович (рис. 8), родившийся 2 мая 1886 г. по
старому стилю. Был крещён в Христо-Рождественской церкви с.
Берека Змиевского уезда Харьковской губернии. В документах по
социальному обеспечению за 1925 г. сообщается, что Горлов
Афанасий Иванович получал пенсию по инвалидности, как
инвалид Старой Армии [16].

Многие из уроженцев с. Берека служили в 274-м Изюмском
пехотном полку. 18 января 1915 г. в районе с. Бескид-Кляузе в
Карпатах попали в плен сразу 14 беречан.

1. Абалмасов Андрей Васильевич
2. Абалмасов Стефан Корнеевич
3. Бабин Иван Евдокимович
4. Барбинов Алексей Савельевич
5. Беляев Федот Федотович (не попал в плен, был ранен под
Бескид-Кляузе)
6. Борзенко Алексей Никифорович
7. Борзенков Антон Евдокимович
8. Борзенков Иван Никифорович

Ðèñ. 6 Ðèñ. 7 Ðèñ. 8
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9. Заночкин Сергей Павлович
10. Микулин Григорий Дмитриевич
11. Рышков Яков Афанасьевич
12. Сапрыкин Михаил Фёдорович
13. Сапрыкин Филипп Емельянович
14. Страхов Пётр Михайлович
15. Якимов Василий Павлович
Федот Федотович Беляеве 1876 г. р., старший унтер-офицер.

Был ранен 24 января 1915 г. Был жив в 1943 г., жил с семьей сына [5].
Барбинов Алексей Савельевич служил старшим унтер-

офицером, ранен дважды: в период 22-25 сентября 1914 г. и 22
февраля 1915 г. В 1916 г. ему была назначена пенсия по
инвалидности (увечье носа) – 30 руб. в год. [9].

В семейном архиве Л. А. Меняшевой хранится фотография,
запечатлевшая Комова и Заночкина (рис. 9). Как установлено Н.
А. Вус, Комов Иосиф Алексеевич родился около 1881 г. в с. Берека.
Служил рядовым 12-го Великолуцкого пехотного полка. Ранен 12
июня 1915 г. под Ярычувом в составе Трухменского передового
16-го отряда. Эвакуирован в госпиталь на ст. Кросно. После
ранения получил инвалидность. Умер в 1933 г. от тифа. Похоронен
в с. Берека [6, л.119]. Относительно Заночкина на фото, можно
предположить, что это Заночкин Сергей Павлович из приведённого
выше списка. Однако по словам родственников, скорее всего это
Заночкин Андрей Павлович. Таким образом, данная персоналия
требует уточнений.

Беречанин Кобелев Фёдор Степанович (рис. 10) 1878 или
1879 г. р. служил в ополчении три года [7].

Некоторые змиевцы побывали в плену. Наибольшую
известность приобрёл австрийский концентрационный лагерь
(первый в мире) Талергоф . Закарпатский русин В. Р. Ваврик так
описывает своё пребывание в плену: «Это был лютейший застенок
изо всех австрийских тюрем в Габсбургской империи.<…>

Смерть в Талергофе редко бывала природной: там её прививали
ядом заразных болезней. По Талергофу триумфально
прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении
погибавших речи не было. Враждебным отношением к
интернированным отличались даже врачи.

О здоровой пище и думать не приходилось: тёрпкий хлеб, часто
сырой и липкий, изготовленный из смеси самой подлой муки,
конских каштанов и тёртой соломы, красное, твёрдое, несвежее
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конское мясо дважды в неделю по маленькому кусочку,
покрашенная начерно вода, самые подлые помои гнилой картошки
и свёклы, грязь, гнёзда насекомых были причиной неугасаемой
заразы, жертвами которой падали тысячи молодых, ещё вполне
здоровых людей из среды крестьянства и интеллигенции.

Для запугивания людей, в доказательство своей силы тюремные
власти тут и там по всей талергофской площади вбили столбы, на
которых довольно часто висели в невысказанных мучениях и без
того люто потрёпанные мученики» [4].

В один из германских концлагерей попал солдат 8-го гренадёрского
Московского полка Русской императорской армии Иван Сергеевич
Любченко (рис. 11). Чудом ему удалось бежать и добраться до
Российской миссии в Берне (Швейцария). Там он получил
свидетельство на проезд, при помощи которого добрался на Родину.

Иван Николаевич Грунин (1883 г. р.) в Первую мировую войну
получил три ранения, два раза был контужен (рис. 12), Андрей
Григорьевич Зощин (1895 г. р.) с 1915 по 1918 год служил военным
моряком на Воздушной станции «Бухта Нахимова» (рис. 13).

Относительно денежного довольствия призванных в ополчение
змиевцев можно сказать следующее. Ратник ополчения в
должности десятника в
октябре 1914 г. имел
жалование в 60 руб.,
медицинский врач – 125 руб.,
ветеринарный врач – 108 руб.,
33 коп. Врачам выдавались
квартирные в размере 25 руб.
[8, л. 100]. Выплачивались
также пособия семьям ратников
ополчения [8, л. 114] и запасных
[8, л. 103] (т. е. призванных в
запасные батальоны).

Интересной особенностью
являлось то, что согласно
постановлению Харьковского
губернского земского собрания
от 2 августа 1914 г.,
мобилизованным служащим
земства сохранялось
жалование (75 % от ставки), а Ðèñ. 9
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ушедшим на фронт добровольцами – нет [8, л. 111]. Замещавшие
ушедших на фронт земцев временные работники, находившиеся
на штатных должностях, получали ежемесячную плату [8, л. 112].

С учётом начавшейся инфляции выплаты эти, вероятно, не
покрывали необходимых для нормальной жизни расходов. В
августе 1915 г. Змиевская уездная земская управа пишет в
Харьковский комитет Всероссийского земского союза докладную
записку: «Призванные по мобилизации (некоторые из нижних
чинов), но затем уволенные вовсе от военной службы по
неспособности к таковой, на предложение Змиевской уездной
земской управы занять сохранённую за ними должность
отказываются, в то время, когда дома исполняют всю крестьянскую
работу. При этом получают 75 % сохранённого за ними жалования»
[8, л. 120]. Решением упомянутого комитета от 24 декабря 1915 г.
выплату 75 % оклада таким хитрецам прекратили [8, л. 126].

Представленная работа выявила лишь незначительную часть
уроженцев Змиевского уезда, принимавших участие в Первой
мировой войне. Между тем огромный массив источников
(архивных документов, семейных фотографий,
специализированные базы данных Интернета и пр.) ещё ждёт своих
исследователей.

Начавшись с огромного воодушевления и подъёма патриотизма,
Первая мировая война очень быстро привела к депрессивному
состоянию не только отдельных людей, но и экономики страны, в
целом. Сотни тысяч раненых, убитых, десятки тысяч
перемещённых лиц, разорение крестьянских хозяйств, владельцы

Ðèñ. 10 Ðèñ. 11 Ðèñ. 12
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которых ушли на фронт и многие другие последствия Первой
мировой войны стали причиной последовавших катастрофических
событий, получивших всемирно-историческое значение.
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â³äñ³÷ íàá³ãàì òàòàð.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ëåâê³âêà, áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ, ñàëòîâî-ìàÿöüêà
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Svistun G.E. Multi-layered settlement Levkovka in Izyum district of Kharkiv
region

The paper publishes data on a multi-layered settlement in a village. Levkovka,
where deposits of the Saltovo-Mayatsky cultural and historical community of the
8th – 9th centuries are recorded. and the time of the colonization of Sloboda
XVIII century. At this place, towering over the crossing of the river. Seversky
Donets, there was a fortress, reflecting the raids of the Tatars.
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Вводимая в научный оборот информация о выявленном
во время разведок 2013 г. многослойном селище в с. Левковке
[1, с. 52]  вносит свой вклад в продолжающийся процесс
составления археологической карты Харьковской области.
В частности – памятников салтово-маяцкой культурно-
исторической общности, список которых постоянно
увеличивается, насчитывая уже более двух с половиной
сотен объектов.

Поселение было выявлено в западной части
современного населенного пункта Левковки –
административного центра Левковского сельского совета
Изюмского района Харьковской области (Рис. 1, 1).

В топографическом отношении археологический объект
находится на краю мыса высотой 10–12 м относительно поймы
левого берега р. Северского Донца, с севера и юга
ограниченного длинными ярами (б. Солонецкая и б. Долгенькая
соответственно), глубоко врезающимися в террасу левого
берега и впадающими в пойму.  С юга от б. Солонецкой
находятся ур. Плоское, ограниченное одноименным яром,
и ур. Осички с курганными могильниками на
доминирующих высотах, за которыми начинается
обширная низина в извилине русла Северского Донца в
западном направлении, называемая Изюмской Лукой с
обширным искусственно высаженным сосновым бором (в
котором имеют место плакорные дубравы) и блюдцами
многочисленных малых озер, а также заболоченных
участков [2; 3, с. 60–66]. Не исключено, что в прошлом –
при большей полноводности Северского Донца – эта низина
была затопляемой.

На момент обследования поверхность поселения в
с. Левковке частично распахана под огороды, а частично
находится под частной застройкой (Рис.1,2).

Ìíîãîñëîéíîå ïîñåëåíèå Ëåâêîâêà â Èçþìñêîì ðàéîíå...                                                  Ñâèñòóí Ã.Å.
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Ðèñ. 1. Êàðòà ñ ìåñòîì ðàñïîëîæåíèÿ è ïëàí ìíîãîñëîéíîãî
ïîñåëåíèÿ â ñ. Ëåâêîâêà.
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Ориентировочные размеры памятника, согласно
нахождению подъемного материала, составляют 127х80 м.
Площадь – 1,0 га. На дневной поверхности были собраны
материалы, датируемые VIII–IX вв. (салтово-маяцкая
культурно-историческая общность) и XVIII в.
(слобожанская культура).

Материалы салтово-маяцкой культурно-исторической
общности представлены фрагментами кухонных горшков
с нарезным прямолинейным орнаментом по тулову, который
по плечику дополнен волнистым (Рис. 2, 1, 2, 4), а также
фрагментами красноглиняных амфор (Рис. 2, 3).

Венчики горшков отогнуты наружу. Шамотированное
измельченной керамической массой, а также включающее
известковые фракции тесто красно-коричневых оттенков
на поверхности имеет внутри преимущественно серый
окрас. Отмечены раковины от выгоревших при гончарном
обжиге органических элементов. Толщина черепков
варьируется в пределах 0,6–0,9 см и утолщается книзу
сосуда, достигая 1,8 см. Нижний диаметр донной части
одного из сосудов составляет 10,0 см.

Ðèñ. 2. Ôðàãìåíòû
êåðàìè÷åñêîé ïîñóäû

ñàëòîâî-ìàÿöêîé
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé

îáùíîñòè.

Ìíîãîñëîéíîå ïîñåëåíèå Ëåâêîâêà â Èçþìñêîì ðàéîíå...                                                  Ñâèñòóí Ã.Å.
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Стенки красноглиняных амфор имеют равномерный
качественный обжиг по всей толщине и отличаются
плотностью. В их тесте отмечены белесые (известковые ?)
включения, а поверхность имеет плавные радиальные
канелюры, известные еще как гофрированность.

Материалы XVIII в. представлены фрагментами
гончарной посуды с геометрическим орнаментом в виде
сочетаний прямых и волнистых радиальных линий с рядами
мазков в области плечиков, высоких горловин и бортиков,
выполненных  ангобом бурых оттенков. Были встречены
опуклобокие широкогорлые тонкостенные горшки с
закраиной в донной части, изготовленные из каолиновой
глины (Рис. 3, 1–3, 5, 6). Их губы несколько отогнуты
наружу, преимущественная часть из которых имеет
уплощение по тонкому краю. Зафиксированные диаметры
горловых частей составляют 11,5 см, 13,5 см, и 14,0 см.
Характерно, что на внутренней поверхности у основания

Ðèñ. 3. Ôðàãìåíòû
êåðàìè÷åñêîé ïîñóäû

ñëîáîæàíñêîé êóëüòóðû.
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губы всех найденных горшков отсутствовали рельефно
выраженные закраины для удержания крышек.

Также имела место находка верхней части серо-глиняной
макитры с отогнутым наружу до горизонтального уровня
закругленного по краю бортика, украшенного волнистой
радиальной линией, выполненной ангобом бурого оттенка
(Рис. 3, 4). Ее диаметр по верху составляет 14,5 см.

Среди прочего, имела место находка фрагмента бортика
серо-глиняной крышки-миски с закругленным краем и
пазом-уплотнителем в месте перекрытия сосуда (Рис. 3, 7).

Декоративно-архитектурная керамика представлена
фрагментами лицевых пластинок и рюмок коробчатых
печных изразцов. Рельефно выраженный растительный
орнамент представляет собой лепестки цветов и цветочные
розетки с пестиком в виде точки и округлыми лепестками
(Рис. 4, 1–4). Зафиксированная толщина лицевых пластинок
находится в пределах от 0,7 до 1,2 см. Румпы рюмок
прикреплены по самому краю лицевой пластинки под
небольшим углом вовнутрь периметра изделия и имеют на
противоположном конце технологический отгиб во
внешнюю сторону или утолщение в обе стороны для более

Ðèñ. 4. Ôðàãìåíòû êîðîá÷àòûõ ïå÷íûõ èçðàçöîâ
ñëîáîæàíñêîé êóëüòóðû.

Ìíîãîñëîéíîå ïîñåëåíèå Ëåâêîâêà â Èçþìñêîì ðàéîíå...                                                  Ñâèñòóí Ã.Å.
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надежного крепления в конструкции печи (Рис. 4, 4, 5).
Высота одного из образцов, включая рюмку и толщину
лицевой пластинки, которую удалось зафиксировать,
составляет 4,5 см. Толщина румп находится в пределах 0,45–
0,75 см. Тесто печных изразцов имеет преимущественно
бежево-коричневую цветовую гамму.

Также имели место находки кремневых отщепов,
которые затруднительно соотнести с конкретным
культурно-хронологическим этапом поселения.

На западном краю поселения – вдоль крутого спуска в
пойму Северского Донца – на протяжении около 140 м
зафиксирован небольшой вал шириной до 2 м и высотой
около 1 м. Фрагментарные остатки вала и рва также
имеются и в других частях возвышенности. Данные
земляные сооружения являются, скорее всего, остатками
крепости с башнями XVIII в., сооруженной для защиты от
татар, которые переправлялись через реку у Левковки для
набегов на Задонецкий край. В частности, из дворянской
грамоты Захаржевич-Капустянских известно, что в 1733 г.
«…Крымский Хан, во многом воинстве пришед, с
Татарскими ордами ворвался в границу прямо на поселение
Изюмского полка, где … Капустянский … с данною
Изюмского полка 50 человек Козаков командою атакован
был и штурмован от сильного неприятеля на перелазе близ
Левковки на реке Донец, и оного неприятеля внутрь не
пропустил, но ранил многих и убил; а в той деревне жилой
его дом со всеми пожитками неприятель разорил и огнём
выжег, а людей его, Капустянского, поселённых на
собственной земле купленной, более 150 душ, забрал в полон,
а скотину рогатую, овец и людей всех с собою угнал …»
(цитировано по: [4, с. 319, 320]).

Вероятно, брод через Северский Донец находился там
же, где и ныне находится мост. Расстояние от него до
западной экспозиции возвышенности с многослойным
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поселением составляет около 140 м. Дополнительное
исследование данной территории позволит более точно
установить особенности фортификационных сооружений
и периметр укрепления, которое, скорее всего, занимало
всю возвышенность у переправы, максимально используя
защитные свойства местности и перекрывая, таким
образом, проход вглубь водораздельного плато.
Дополнительно подходы к крепости прикрывали яры: балка
Долгенькая с севера, балка Солонецкая с юга и
ответвляющаяся от последней балка Клиновая с юго-
востока.  Особенности данной местности диктовали
необходимость обустройства укрепленного пункта,
контролировавшего перелаз, не на правом (пологом и
заболоченном берегу реки с широкой поймой, как
большинство иных крепостей Подонцовья), а на левом (в
данном случае представляющем собой высотную
доминанту на террасе).  Археологические раскопки также
позволят уточнить характер и площадь
раннесредневекового поселения, зафиксированного на этом
месте. Его расположение, возможно, также было связано с
переправой через Северский Донец, находящейся выше по
течению от низменности Изюмской Луки.
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è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò»
ã. Õàðüêîâà.

Èíòåíñèâíî ðàçðóøàåìûé êóðãàííûé ìîãèëüíèê íà âîñòî÷íîé îêðàèíå
Õàðüêîâà íóæäàåòñÿ â ñðî÷íûõ ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
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êóðãàíàõ èìåëè ìåñòî âïóñêíûå ïîãðåáåíèÿ, îäíî èç êîòîðûõ áûëî âûÿâëåíî
â ðàçðóøåííîì ñîñòîÿíèè è îòíîñèòñÿ ê ðàçâèòîìó ñðåäíåâåêîâüþ
(îðèåíòèðîâî÷íî – XII–XIII ââ.).
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Okatenko V., Svistun G., Filchakov M. Kurgan burial ground and medieval
burial in the area of the residential massif «Horizon» Kharkiv

Intensively destroyed barrow burial on the eastern outskirts of Kharkov needs
urgent rescue archaeological research. The materials revealed during the
destruction allow us to relate its appearance to the Bronze Age (presumably to
the period of existence of the Srubna cultural and historical community of the
15th – 12th centuries BC). Also in the mounds, inlet burials took place, one of
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which was found in a destroyed state and belongs to the developed Middle Ages
(tentatively XII–XIII centuries).

Keywords: Horizon housing estate, burial mound, burial, stirrup.

Археологические памятники, которые находятся на
окраинах разрастающегося г. Харькова, зачастую
разрушаются, попадая в зону интенсивной хозяйственной
деятельности еще до того, как успевают быть
исследованными специалистами. Данная ситуация,
естественно, не способствует культурно-хронологическому
пониманию характера означенной территории в прошлом.
И любые – даже фрагментарные – сведения об
уничтожаемом археологическом наследии приобретают
особое значение и нуждаются в тщательной фиксации.

В частности, печальная судьба постигла курганный
могильник на восточной окраине г. Харькова. В результате
антропогенного воздействия человека большинство его
насыпей были снивелированы в XX веке в процессе
использования этой территории вначале в качестве взлетной
полосы аэродрома, а впоследствии – застройки нового
микрорайона «Горизонт» или же разрушены современными
кладоискателями. Несмотря на это, благодаря
сохранившимся картографическим материалам и
информации переданной небезразличными к своей истории
местными жителями, нам удалось обследовать и нанести на
план не только сохранившиеся насыпи курганов (№№ 1; 7)
но и собрать информацию о разрушенных древних
погребениях непосредственного могильника (№№ 2; 3; 4; 5; 6).

Одно из них (№ 6) со следами несанкционированного
проникновения в курганную насыпь (Рис. 1, позиция 6)
было осмотрено еще в начале 2000-х гг. Оно находилось к
северо-востоку от Ростовской трассы М-19, на территории
современного фруктового сада (в настоящее время –
выкорчевывается). Согласно картографическим источникам,
рассматриваемая территория до середины XX в. представляла

Êóðãàííûé ìîãèëüíèê è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà
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Ðèñ. 1. Êàðòà ñåð. XX â. ñ íàíåñåííûìè îáúåêòàìè ìîãèëüíèêà.

Ðèñ. 2. ×åðåï èç ðàçðóøåííîãî ïîãðåáåíèÿ ýïîõè áðîíçû.
Ôîòî 2019 ã.
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собой сельхозугодия. В топографическом отношении
насыпь кургана имела высоту до 1 м и была расположена
на плато между истоками оврагов Драненький (Дробицкий
Яр) и Гудай на правом берегу р. Роганки. Житель
микрорайона «Горизонт», учитель истории, обнаруживший
разрушение насыпи, осмотрел на месте остатки погребения,
по которым можно было определить, что человеческий
скелет был сориентирован головой на северо-восток и
находился в слабо скорченном положении на правом боку.
Отмечено небольшое количество охры, а перед руками
находился кремниевый отщеп. Тут следует подчеркнуть, что
исходя из описания очевидца, большая часть могилы тогда
не была раскопана. Зафиксированные характеристики
позволяют отнести погребение к эпохе бронзы, скорее
всего, к срубной культурно-исторической общности.

Поврежденный череп (Рис. 2) был передан в
Харьковский музей природы, а также составлено описание
обстоятельств местонахождения. На базе данной
организации, где череп хранится до настоящего времени,
было проведено его остеологическое исследование.1

В целом черепная коробка и лицевая часть попали в руки
специалистов в сильно поврежденном состоянии. Нижняя
челюсть сохранилась целой и содержала зубы. Проведенное
изучение черепа показало, что он принадлежал мужчине
возрастом около 40–45 лет (согласно степени изношенности
зубного ряда, составляющего 3 балла (по М.М. Герасимову),
а зарастание участков метапического шва соответствует
тому же возрасту (по Р. Мартину)). Черепной указатель
составляет 70,74, что соответствует долихокрану. Череп
крупный, сверху овоидный. Сосцевидные отростки
развитые, выступающие, с умеренным рельефом, что может
свидетельствовать о хорошем физическом развитии при

  Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü îñòåîëîãó Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ ïðèðîäû
ÕÍÓ èì. Â.Í. Êàðàçèíà Â.Ë. Áîíäàðåíêî çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó ñî âñåìè
êîñòíûìè ìàòåðèàëàìè, ðàññìàòðèâàåìûìè â äàííîé ïóáëèêàöèè.
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жизни. Надбровье выражено, глабеллярная область
развитая, выступающая (4 балла). Орбиты квадратные.
Носовые кости узкие, грушевидное отверстие каплевидной
формы, наибольшая ширина достигает 25 мм. Подносовой
шип (6 мм) искривленный в сторону, узкий (4 бала).
Альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти
рельефны. Резцы и коренные зубы крупные, здоровые, с
высокими коронками, без следов поражения кариесом.
Кальциевые отложения (зубной камень) не отмечены. На
зубном ряду верхней и нижней челюсти присутствуют
признаки аномального стирания рабочей поверхности
коронок. Два центральных резца верхней челюсти и правый
моляр нижней челюсти отсутствовали при жизни. Тело
нижней челюсти среднемассивное, высокое. Угол ветви
челюсти составляет 115°. У основания венечного отростка
заметны рельефные гребни крепления нижнечелюстной
мускулатуры. Подбородочный выступ выраженный, угол
выступания равен 110°. Прикус прямой, клещевидный.
Затылочная кость выступающая, преломленная. Выйная
линия не выражена.

Тип фронтальной постановки и вертикальная
профилировка орбит, скуловая ширина и челюстные
показатели максимально приближены к метрическим
признакам, характеризующим европеоидный расовый тип.

В середине 2000-х гг., на противоположной стороне
Ростовской трассы М-19, в 50 м к югу от поста ДПС, во
время прокладки подземных коммуникаций строителями
были выброшены останки человека и деформированное
стремя (Рис. 1, позиция 2; 3, позиция 2; 4; 5; 6).
Топографически данное место находится у истоков оврага
Драненького (Дробицкий Яр). В отвале траншеи данные
находки были обнаружены выпускником исторического
факультета ХНУ им. В.Н. Каразина В.А. Тынкевичем,
который их и передал сотрудникам ДП ОАСУ
«Слобожанская археологическая служба» ГП «НИЦ
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Ðèñ. 3. Ñèòóàöèîííàÿ êàðòà-ñõåìà ðàçìåùåíèÿ êóðãàíîâ è ìåñòà
íàõîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ îñòàíêîâ ñî ñòðåìåíåì ó æèëìàññèâà

«Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà.

«ОАСУ»» ИА НАН Украины. По «горячим следам» место
находки было осмотрено доцентом ХНУ им. В.Н. Каразина
Ю.В. Буйновым и ст. научным сотрудником «Слобожанской
археологической службы» В.Н. Окатенко. На момент
осмотра участок, к сожалению, был уже спланирован, а
исследователями зафиксированы лишь мелкие фрагменты
человеческих костей. Впоследствии об упомянутом
средневековом стремени А.А. Лаптевым был сделан доклад
на XXIV-й краеведческой конференции молодых ученых
исторического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина [8, с. 11].
В печатной литературе данный материал, к сожалению,
опубликован не был.

Нами будет рассмотрена территория – в северо-
восточном секторе нововозведенного жилмассива

Êóðãàííûé ìîãèëüíèê è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà
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Ðèñ. 4. Ñèòóàöèîííàÿ ñõåìà ìåñòà íàõîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ
îñòàíêîâ è ñòðåìåíè ó æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà.

«Горизонт», размещенном на восточной окраине Харькова,
за окружной дорогой, которая входит в исторический район
Рогань. Здесь с южной стороны от Ростовской трассы М-19 –
был расположен курганный могильник, который визуально
в настоящее время практически не фиксируется. Следует
отметить, что на нынешнем месте жилмассива в годы
Великой Отечественной войны располагался военный
аэродром Рогань, который в послевоенное время был в
распоряжении Харьковского военного училища летчиков
имени С.И. Грицевца и закрыт в 1972 г. Застройка
микрорайона началась в 1980-х гг. В связи с данным
обстоятельством, можно предположить, что
первоначальное количество курганов, т.е. площадь самого
могильника была больше, а насыпи были снивелированы
для нужд грунтового аэродрома. Возможно, именно поэтому
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Ðèñ. 5. Êîñòÿê
ñ ìåñòà

íàõîæäåíèÿ
ñðåäíåâåêîâîãî

ïîãðåáåíèÿ ó
ïîñòà äîðîæíî-

ïàòðóëüíîé
ñëóæáû (ïî Â.Ë.
Áîíäàðåíêî).

в нашем распоряжении остались картографические
сведения о курганах, расположенных в непосредственной
близости к старой дороге (они не мешали взлетной полосе),
ведущей, судя по аэрофотоснимкам военного времени, в
расположение летной части (Рис. 7). На снимках, сделанных
с немецкого самолета-разведчика, аэродром обозначен как
Flugplatz (Аэродром, летное поле), указаны его размеры
1700х1300 м, а также осуществлена точная привязка к
транспортной развязке и населенным пунктам [12].
Интересно, что сама дорога на этом аэродроме сохранилась
с небольшими изменениями до наших дней и является
хорошим ориентиром для привязки уже разрушенных
насыпей.

Выездом на место2  была определена степень
сохранности могильника на данный момент.
Картографические материалы разных лет фиксируют

Êóðãàííûé ìîãèëüíèê è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà
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Ðèñ. 6. Ñòðåìÿ ñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ ñðåäíåâåêîâîãî ïîãðåáåíèÿ. Ôîòî,
ïðîðèñîâêà è ðåêîíñòðóêöèÿ (ïî À.À. Ëàïòåâó).

несколько курганов (отмеченные высоты насыпей
составляли 1,2 м и 3 м), из которых при осмотре местности
был обнаружен один (№ 3) (Рис. 1, позиция 3; Рис. 3, позиция
3). Курган расположен на плато у истоков балки Панасий
(высота над уровнем моря 178 м), в пределах жилой
многоэтажной застройки, на расстоянии около 300 м южнее
Ростовской трассы, с западной стороны старой
(разрушенной в пределах нового жилмассива) мощеной
дороги, ведущей в направлении пгт Рогань. Расстояние от
юго-восточной оконечности 9-ти этажного дома по адресу
ул. Ростовская, 7 составляет 70 м. На момент осмотра
деформированная поверхность кургана была ограждена
  Ìàòåðèàëû äàííîãî îñìîòðà ìîãèëüíèêà íàøëè îòðàæåíèå â íàó÷íîì
îò÷åòå: [9, ñ. 27, 28, ðèñ. 2.111–2.119].
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металлической сеткой, закрепленной на несущих
металлических трубах, а по его периметру устроены погреба
местных жителей. Диаметр кургана составляет 22 м при
высоте 1,5 м. К моменту застройки прилегающей
территории, согласно картографическим данным, высота
насыпи составляла 3 м.

Еще один курган (№ 4), расположенный с восточной
стороны дороги, ведущей в воинскую часть и отмеченный
на картах прошлых лет высотой 1,2 м, попал в зону
строительства Храма Всех Святых (Рис. 1, позиция 4; 3,
позиция 4). По-видимому, окончательно сама насыпь была
разрушена в процессе планирования площадки под
строительство. Интересно, что в 2015 г. на прилегающей
территории (огороды) нами были собраны мелкие
фрагменты глиняной лепной керамики, характерной для
эпохи бронзы.

Еще одна насыпь (№ 5) высотой 3 м (Рис. 1, позиция 5; 3,
позиция 5), отмеченная на картах прошлых лет, на
местности к настоящему времени не прослеживается.

Точная идентификация курганного могильника и
соотнесение его с определенной исторической общностью
не осуществлены из-за недостаточности информации,
поэтому памятник может быть лишь предположительно
отнесен к эпохе бронзы на основании обнаруженных
артефактов. Данный могильник, количество насыпей
которого остается также окончательно неустановленным,
помимо основных погребений, имел, по-видимому, и более
поздние впускные захоронения, на что указывают
упомянутые выше находки останков человека и стремени3

у поста дорожно-патрульной службы.
Костный материал (Рис. 5), изученный на базе

Государственного музея природы ХНУ им. В.Н. Каразина,
представлен истлевшими, плохо сохранившимися
фрагментами костей мужского скелета без черепа. По
ним установлено, что погребенный достиг возраста около

Êóðãàííûé ìîãèëüíèê è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà
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Ðèñ. 7. Àýðîôîòîñíèìîê ñ íåìåöêîãî ñàìîëåòà-ðàçâåä÷èêà âðåìåí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
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30–40 лет. Учитывая массивность, высоту тела нижней
челюсти и рельеф альвеолярного края, можно допустить
принадлежность костяка к мужскому полу. Строение
тазовых костей и развитый рельеф кости в местах
крепления мышц также соответствуют вышеуказанному
определению пола. Длина единственной целой большой
берцовой кости составляет 373 см, что при метрическом
расчете длины тела по костям скелета соответствует
росту около 168 см (по Л. Мануври). Установить расовый
тип, к сожалению, не представляется возможным ввиду
отсутствия черепа. Кости последнего представлены всего
одним фрагментом фронтальной части нижнечелюстной
кости. При этом зубы утеряны. Всего посткраниальный
скелет представлен 32 фрагментированными костями
конечностей, ребер и позвонков, из которых: кости верхних
конечностей – 6 шт.; кости нижних конечностей – 3 шт.;
позвонки шейного, грудного и поясничного отделов – 15 шт;
крестец – 1 шт.; кости таза – 2 шт.; ключичная кость – 1
шт.; лопаточная кость – 1 шт.; ребра – 3 шт.

Для культурно-хронологической характеристики
остатков погребения является важным железное стремя
(Рис. 6). Оно попало в руки исследователей в
деформированном и фрагментированном состоянии, но, тем
не менее, сохранило морфологические особенности,
позволившие сделать важные выводы. Данный элемент
снаряжения лошади представляет собой кованое изделие,
выполненное из брусковидной заготовки, в средней части
которой сформирована овальная в плане, с небольшим
прогибом подножка, имеющая продольное ребро жесткости
в виде выпуклого наружу желобка шириной около 1,0 см.
По обеим сторонам от подножки отходят подквадратные в
поперечном сечении дуговидные элементы дужки (со
стороной около 0,75 см в нераскованной части), которые
 Ñäàíî íà õðàíåíèå â ôîíäû Õàðüêîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ
èì. Í.Ô. Ñóìöîâà.

Êóðãàííûé ìîãèëüíèê è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà
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на концах были также раскованы и сварены между собой с
образованием килевидной верхней части. В этом же месте
было пробито продолговатое отверстие с овальными краями
для путлища. Такая несложная технология [4, с. 182],
несомненно, способствовала массовому распространению
подобных изделий, что мы наглядно наблюдаем на
просторах Восточной Европы и Сибири. По всей
видимости, данные факты указывают на активное участие
городских ремесленных центров в производстве конского
снаряжения [5, с. 100].

Реконструируемые по сохранившемуся фрагменту
максимальные ширина и высота стремени составляют 13,0 и
12,0 см соответственно. Ширина подножки достигает 6,4 см.
Прорезь для путлища в плане имеет размеры 1,6х0,4 см.
Изделие в профиле приближено к перевернутой букве Т.

А.Н. Кирпичников характеризует данный вид изделий
конского снаряжения как стремена «смягченной
угловатости» и относит эти изделия к VII типу, указывая на
их изначальное южное происхождение, скорее всего, с XI в. в
среде торков и печенегов, откуда они распространяются
географически и становятся уже широко встречаемыми в
XII–XIII вв., в том числе и среди золотоордынских
древностей [6, с. 318, 360, табл. 146, 15, 16]. По типологии
Г.А. Федорова-Давыдова стремя из могильника на
жилмассиве «Горизонт» полных аналогий не находит, имея
лишь отдельные сходные черты в изделиях отделов Г и Д
[11, с. 13, рис. 1]. Это объясняется не только более узким
набором известных на то время образцов конской сбруи,
но и недостаточно обоснованной корреляцией в
произведенной типологизации [2, с. 42, 44].

Фрагментированность рассматриваемого нами изделия
ограничивает возможности достаточно точного
датирования находки, но по метрологическим параметрам
(ширина и усиление ребром жесткости подножки) могут
говорить об уже развитой, усиленной конструкции, но в то
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же время являющейся переходной формой к утяжеленным,
т.е. более позднему этапу развития этого вида стремян ввиду
совершенствования тактики тяжелоконной борьбы в XIII в.
[5, с. 100, 101]. Подобные ребра жесткости с опущенными
книзу краями подножки при максимально упрощенной,
унифицированной конструкции имеют, в частности, место
на стремени монгольского времени из Ближних Елбанов
на Алтае [10, с. 99, рис. 2]. Также в качестве примера
стремян с опущенными краями подножки можно привести
находки стремян XIII–XIV вв. из Кызыл-Болчока на Алтае
[7, с. 26, 27, рис. 5, 3, 4]; из клада в Торецком поселении II
пол. XIV – I пол. XV вв. Татарстана [1, с. 241, 242, рис. 6, 4, 5];
из золотоордынского погребения конца XIII – начала XIV вв.
в могильнике «Олень-Колодезь» в бассейне Среднего Дона
[3, с. 106, 107, рис. 9, 1, 2] и др. Но при этом в приводимых
примерах ширина подножки и ширина прорези для
путлища значительно превышают указанные параметры
нашего экземпляра. Поэтому и датировку последнего,
скорее всего, следует определять несколько более ранним
периодом.

Таким образом, разрозненные материалы, собранные в
районе жилмассива «Горизонт» на восточной окраине
Харькова, позволяют составить общую характеристику в
значительной степени поврежденного курганного
могильника, который возникает в эпоху бронзы
(предположительно – в период бытования срубной
культурно-исторической общности XV–XII вв. до н.э.) и
имеет впускные погребения, осуществленные в развитом
средневековье (ориентировочно в XII–XIII вв.). Полевые
исследования, которые еще возможно осуществить на
разрушаемом памятнике, смогли бы дать более
определенные культурно-хронологические характеристики
этого курганного могильника.

Êóðãàííûé ìîãèëüíèê è ñðåäíåâåêîâîå ïîãðåáåíèå â ðàéîíå æèëìàññèâà «Ãîðèçîíò» ã. Õàðüêîâà
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Zheltobriukh    Andråy.  The Ukrainian Forest-Steppe is a contact zone of
ancient cultures (the epoch of the final bronze and the early Scythian period).

This article examines the connections of the Late Bronze Age and the Early
Scythian tribes on the territory of the Ukrainian forest-steppe Left-Bank by
analyzing individual finds in the Ukrainian Forest-Steppe. It is proved that the
ancient Forest-Steppe was a kind of link between the Caucasus region and the
Danube region in the final period of the Bronze Age and in the Scythian period,
the contact zone where Eastern and Western material cultures were mixed.

Keywords: later bronze time, forest-steppe of the left bank of Ukraine, contact
zone, eastern and western material crops.
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Фінальний період бронзового віку на півдні Східної
Європи в цілому і на Україні зокрема характеризується
появою ряду нових культурних утворень, які, в свою чергу,
через певний час, привели до появи нової яскравої культури
вже раннього залізного віку - скіфської культури. Тому
зовсім невипадково культура скіфів-кочівників і племен
лісостепової зони, які сприйняли скіфську культуру, певною
мірою пов'язана з культурою племен кінця бронзового віку.
Саме природні фактори значною мірою сприяли  цьому.

Від Дунаю до Північного Китаю на тисячі кілометрів
простягнувся великий пояс Євразійських степів. Протягом
тисячоліть тут, в місцях, віддалених від центрів цивілізації,
відбувалися події, яким надалі нерідко судилося змінити
етнічну і політичну мапу Старого Світу. Тут розквітали і
гинули оригінальні культури, починалися рухи, що
приводили до масового переселення народів,
зароджувалися грандіозні імперії. На відміну від дрімучих
лісів і гір степ і лісостеп не роз'єднувала людей, а, навпаки,
сприяла спілкуванню, торгівлі, контактам, сприяла
поширенню культурних досягнень і навичок на великі
відстані. У більшої мірі це залежало від рухомого способу
життя, який вели її мешканці. У зв'язку зі зміною
кліматичних умов степ в повній мірі стала степом  і
з'явилася  сучасна  лісостеп  тільки  на рубежі II-I тисячоріч
до н.е. і тоді ж населення перейшло до кочового та
напівкочового скотарства в степу і осілого землеробства в
лісостепу як до головного заняття.

Як раз в цей час різка зміна способу життя співпала з
поширенням заліза, яке змінило в якості основного металу
дорожчу і трудомістку бронзу. Починався ранній залізний
вік, а з ним і час скіфів.

Походження скіфів ще не з’ясовано остаточно. Це
викликано своєрідністю скіфської культури, елементи якої
(особливо кінська вузда, предмети озброєння та речі,
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оформлені звіриним стилем) не мають аналогів, або,
точніше, витоків в попередніх культурах. Таким чином,
постають питання: де та як виник цей комплекс
матеріальної культури.

Згідно однієї гіпотези, скіфи сформувалися у колі
скотарського населення доби бронзи, яке мешкало в
Євразійських степах, зокрема, в Поволжжі, та просунулося
в Північне Надчорномор’я. За доби заліза культура цього
населення на нашій території набула своєрідні риси. Її ж
остаточне формування пов’язано з середньоазіатськими
походами скіфів. Саме там скіфи перейняли звіриний стиль,
творчо переробивши його згідно своїх релігійних уявлень.

Згідно другої гіпотези, скіфи прийшли на нашу
територію з глибин Центральної Азії та принесли вже
готовий комплекс матеріальної культури. Потіснивши
попереднє населення, а саме кіммерійців, вони зайняли
українські степи. Ця гіпотеза якоюсь мірою збігається з
повідомленням Геродота, хоча межею між Європою та
Азією тоді вважався Дон. Та все ж і в цій Центральній Азії
важко віднайти прототипи усім скіфським речам. По-друге,
прихід центрально-азіатського населення фахівці не
фіксують. Окрім того, твердо встановлено, що скіфи
належали до східно-іранської мовної групи  народів,  які
мешкали  спочатку  саме  в  Південно-Східної  Європі, і в
першій половині І тис. до н.е. розпочали просування в
азіатському напрямку, а не навпаки.

Щодо першої гіпотези, яка  віддає перевагу місцевому
формуванню скіфської  культури, то дійсно  деякі риси
спадковості між  нею та попередніми є.  Вони
спостерігаються, в  першу чергу, за поховальним обрядом
та ліпною керамікою, меншою мірою – за предметами
озброєння та спорядження коня. Це, та принципово нові
елементи культури дозволяють, так би мовити,
«примирити» прихильників вказаних гіпотез та вважати,

Óêðà¿íñüêèé ë³ñîñòåï – êîíòàêòíà çîíà äàâí³õ êóëüòóð ...                                         Æåëòîáðþõ À.Î.
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що скіфська культура сформувалася на місцевій основі, але,
певно, за деякого притоку й нового населення зі сходу.

Отже скіфи належали до кола кочових народів, які
мешкали в Євразійських степах. Тут здавна віддавали
перевагу скотарству. Але кочівництво, як специфічний
спосіб діяльності та життя виник на рубежі доби бронзи та
заліза, тобто на межі ІІ-І тис. до н.е. Кочовий спосіб життя
ґрунтується, головним чином, на одній галузі діяльності –
скотарстві. Справжні кочівники не займаються
землеробством, не мають поселень, тому мало займаються
і ремісничою справою. Їхнє життя проходить у дорозі.
Володіючи значними гуртами худоби, вони змушені увесь
час пересуватися, адже худоба вимагає все нових і нових
пасовищ. Лише в місцях, багатих травою та водою, вони
можуть затриматися на деякий час, щоб за кілька днів чи
тижнів знову рушити у дорогу. І продукти землеробства, і,
значною мірою, ремісничі товари кочівники отримували в
обмін на худобу від осілого землеробського населення.

Звичайно таке життя сповнене несподіванок та
небезпеки. Тому кочівники добре володіли зброєю та
цінували коней. Загалом кочовий побут породив своєрідний
комплекс матеріальної культури, де переважали легкі, міцні
та зручні в  дорозі  речі – металеві казани для приготування
їжі, дерев’яні чаші й таці для її споживання, шкіряні
бурдюки для води та молока, повстяні намети тощо. Цей
спосіб життя породив і своєрідний комплекс духовної
культури та етикету, де цінувалися хоробрість, витримка,
спритність, героїзм, солідарність. Ці риси значною мірою
притаманні й скіфам.

За  раннього  часу (VII ст. до н.е.)  основною територією
проживання скіфів були Прикубанські та Передкавказькі
степи. Саме тут зосереджено значна частина скіфських
найдавніших пам’яток. Це знамениті Ульські, Келермеські,
Костромські, Великі Ставропольські та Краснознам’янські
кургани. Зосередження скіфів саме на цій території відбиває
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напрямок їх інтересів – а саме до Передньої Азії. Згідно
ассірійських джерел, вони з’явилися тут в 670-х рр. до н.е.
Важко сказати, що конкретно спонукало скіфів до походів
в Передню Азію. Але кочівників завжди вабили нові
незвідані краї, багаті міста, де кипіло інше життя. А
оскільки вони були мобільними та добре озброєними, то
легко долали значні відстані.

В Передній Азії за того часу панувала Ассірія – перша
імперія давнини. Їй нелегко було тримати в покорі
величезну територію, і поява нової сили викликала
занепокоєння у ассірійських правителів. Цар Асархаддон
схиляє скіфів на свій бік, можливо, віддавши заміж свою
доньку за скіфського царя Партатуа. Цей крок подовжив
життя Ассірії. Згідно Геродота, особливої могутності скіфи
досягли тут за царя Мадія – сина Прототія (Партатуа в
ассірійських джерелах). Вони начебто панували тут 28 років
та наводили жах на все населення. Їх навіть злякався
єгипетський цар Псамметіх та відкупився від них багатими
дарами. З їхнім пануванням покінчив лідійський цар
Кіаксар. Запросивши скіфських ватажків на бенкет, він
підступно знищив їх, і скіфи вимушені були полишити ці
краї. Звичайно, загибель ватажків могла дезорганізувати
скіфів. Але справа, певно, полягала і в тому, що з падінням
Ассірії та  виникненням Мідійської  держави  змінилася
ситуація в  Передній Азії. На деякий час припинилися війни,
і скіфам, які звикли воювати, нічого  було тут робити. На
рубежі VII-VI ст. до н.е. вони повертаються на батьківщину.

До цього українські степи привертали увагу скіфів
менше, хоча інтересу до цих територій вони не втрачали.
Та  з VI ст. до н.е. степи стають основним місцем
проживання скіфів. Цьому, безумовно, сприяла поява греків
у Північному Надчорномор’ї. В середині VII ст. до н.е. греки
заснували тут перший апойкій (буквально – висілок) – на
острові Березань неподалік сучасного Очакова. І вже на
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початку VI ст. до н. е. уздовж узбережжя Чорного моря
виникає ціла низка грецьких міст: Ольвія в гирлі Південного
Бугу, Тіра – в гирлі Дністра, на Керченському півострові –
Пантікапей, Німфей, Феодосія та ще багато міст, які пізніше
об’єдналися у Боспорське царство. Колонізували ці краї
вихідці з малоазіатського міста Мілет. Лише Херсонес (нині
Севастополь) заснувало інше місто – Гераклея Понтійська.

Завдяки появі греків первісне населення нашої території
вступило в тісні контакти з розвиненими античними
державами. Це, разом з провадженням заліза, надало нового
імпульсу розвитку землеробства і скотарства. Залізний плуг,
запряжений волами чи кіньми, дозволив розширити посівні
площі, а надлишки хліба було кому продавати. Греки
закупали зерно та худобу не лише для себе, а й переправляли
на батьківщину. Місцеве ж землеробське населення
(лісостепове та кочове) приваблювали високоякісні грецькі
товари, вино та оливкова олія.

Таким чином, з доби раннього заліза на території України
активно розвивалися та взаємодіяли три світи, що різнилися
господарством, рівнем розвитку та етнічною належністю.
Уздовж узбережжя Чорного моря виникла ціла низка
грецьких міст, у лісостеповій смузі мешкало землеробське
населення,   яке  лишало   грандіозні   городища    та
курганні    могильники. Ланцюгом між цими світами стали
скіфи-кочівники, що займали степову смугу. Їхня
посередницька участь у торгівлі та власна діяльність дала
правлячій верхівці величезні багатства та гегемонію в цьому
регіоні.

У лісостеповій смузі території України, намагаючись
протистояти скіфам, лісостепове населення консолідується
та зводить величезні городища, обнесені валами та ровами.
Це, наприклад, Трахтемирівське городище напроти
Переяслава-Хмельницького площею 500 га, Ходосівське під
Києвом - 2 тис.га, Більське на Ворсклі - 4 тис. га та ін.
Мешкало на них небагато людей, та у разі загрози сюди
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разом з худобою збігалися люди з навколишніх селищ. Але
сила була на боці скіфів, адже землероби прив’язані до своєї
території - до осель, землі. Саме тому їм важко протистояти
постійним набігам кочівників, які полишили свої сім’ї та
худобу в степу. Окрім того, без античних ринків збуту
лісостепове населення лишалося перспектив розвитку. Тому
воно мало миритися з кочовиками.

У мирних стосунках зі скіфами були зацікавлені й греки.
Від контактів з ними залежала сама можливість існування
грецьких міст на цій території, а також торгівля особливо
на початкових етапах.  Таким чином,  певно у  VI ст. до н.е.
скіфи твердо закріпилися тут. Цьому, можливо, сприяла їхня
перемога над персидським царем Дарієм, який прийшов
сюди на чолі великої армії (512 р. до. н.е.). Згідно Геродоту,
Дарій хотів помститися скіфам за їхнє вторгнення в Мідію,
та його спіткала невдача. Заманивши персів далеко в степи,
скіфи виснажили їхню армію. Тікаючи, перси кинули навіть
своїх поранених.

Найвищої могутності скіфи досягли у IV ст. до н.е. за
царювання Атея, який прожив довге життя - 90 років. На
цей час припадає пік вивозу хліба з Північного
Надчорномор’я, і скіфська верхівка небувало збагатилася
на цьому.   Саме  IV ст. до н.е.  датуються  найбагатші
скіфські  кургани, могили під ними буквально набиті
коштовними  речами.   Скіфські  царі  починають  чеканити
свою  монету.  Тим не менш вже помітні й ознаки занепаду.
Саме з цього часу, й навіть з кінця V ст. до н.е., археологи
фіксують кризові явища. Певно, непомірна жадоба наживи
виснажила лісостепове населення. У IV ст. до н.е.  на  деяких
лісостепових  городищах  життя  завмирає,   скорочується
античний імпорт, занепадає матеріальна культура.

У самому степу, на тлі зростаючого багатства скіфської
знаті, спостерігається зубожіння рядового населення,
перехід його до землеробства. Слід зазначити, що кочівники
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нехтують такою працею, тому примусити обробляти Їх
землю можуть лише злидні, та в першу чергу, відсутність
худоби. Але, поновивши її, кочівник кине землеробство,
оскільки сенс його життя - безкрайній степ, кінь, кочування.
Тому перехід до землеробства завжди є ознакою зубожіння
кочівників. Окрім того, маючи постійну потребу у хлібі для
збуту грекам, скіфські правителі змусять свій народ
займатися землеробством. Про це, зокрема, свідчать
зведення Кам’янського городища в степу (неподалік
Нікополя) та заселення землеробами Керченського
півострова. Потреби у хлібі змусили деяку частину скіфів
кочувати на захід. Вони переселяються в Добруджу (район
сучасної Румунії), і Атей накладає данину на балканське
(фракійське) населення. Однак інтереси скіфів тут
зіткнулися з претензією на цю територію македонського
царя Філіпа – батька знаменитого Олександра
Македонського. У 339 р. до н.е. у Подунав’ї сталася битва,
в якій загинув Атей, і скіфи полишили Добруджу. Спроби
Олександра Македонського підкорити скіфів були марними.

Окрім відзначених явищ, ніщо, здавалось б, не
передвіщало загибелі Скіфії. І все-таки, у ІІІ ст. до н.е.
велика скіфська держава загинула. Багато народів було в
історії, та вони не зникли безслідно. Зникла лише певна
культура. Вона  видозмінювалась через якісь причини - чи
то зміни напрямку господарчої діяльності, чи то
поступального розвитку, чи то приходу нового населення.
Зі скіфами складніше. Вони начебто зникли фізично. На
початку ІІІ ст. до н.е. степи, де ще донедавна кипіло
бурхливе життя, спустіли. Хоча античні автори пов’язують
загибель Скіфії з навалою сарматів – нових кочівників із-
за Дону, археологічні дані свідчать, що сармати  зайняли
безлюдні землі.

Грецькі та римські автори залишили немало свідчень про
скіфів. Та серед них перше місце належить Геродоту, який
жив у V ст. до н.е. Його називають батьком історії, оскільки
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опис подій, зроблений ним, поєднується з інтересом до
минулого. З цією метою він багато мандрував та вивчав
звичаї і побут різних народів, записував перекази та
аналізував їх. Геродот, певно, побував і в Ольвії та, можливо,
спілкувався із скіфами. Одну з книг його «Історії», четверту,
присвячено скіфам та їхнім сусідам. Завдяки писемним
джерелам ми знаємо звичаї скіфів, їхню мораль, релігію,
перекази про походження, імена правителів, їхню політику,
дати подій, стосунки з греками. Але ці свідчення були б,
значною мірою, абстрактними без археологічних джерел.
Саме археологічні джерела надають реальності цьому
народові, подають образ скіфського народу матеріально
втіленим.

Яскравий та оригінальний світ скіфської культури -
досконала зброя та кінські обладунки, витончені прикраси.
Найбільшої своєрідності цій культурі надає так званий
скіфський звіриний стиль. Улюбленим мотивом оздоблення
речей було зображення тварин – хижих та травоїдних, диких
та свійських, птахів, а також фантастичних, які поєднують
тулуб тварини з головою хижого птаха, крилатих левів та
коней. Часто такі зображення передають сцени боротьби
хижих або фантастичних звірів з травоїдними та
свійськими.

Такий загальний нарис історії Скіфії. Як ми бачимо, вона
зіграла значну роль в історії стародавньої  України  давши
назву раннього  періоду залізного віку на нашій території, хоча
так званий скіфський період стосується не лише власне скіфів,
а й землеробського населення лісостепової  та  лісової смуг.

Матеріальним підтвердженням значення для Скіфії
території українського лісостепу є археологічні артефакти
виявлені на Дніпровському лісостеповому Лівобережжі.

Серед знахідок предметів іншокультурного походження
періоду пізньої бронзи та скіфського часу на території
Дніпровського Лівобережжя безумовно панують
північнокавказькі бронзові вироби.
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Ðèñ. 1. Áðîíçîâà ñîêèðà ç ì. Êðàñíîãðàä

Ðèñ. 2. Áðîíçîâå òåñëî ³ ñîêèðà ç õóò. Êíèøåâêà
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Роль кавказької металургії для Лівобережної
лісостепової території сучасної України, де власної
сировини для одержання кольорових металів не було,
зростає з початку I тис. до н.е. і зберігає своє значення аж
до VII-VI ст. до н.е., тобто аж до закінчення
ранньоскіфського періоду. Це явище пояснюють
загальноісторичною ситуацією, яка склалася на півдні
Східної Європи і загальному занепаді металообробки в
період пізнього бронзового віку - ранньоскіфського часу в
Карпато-Дунайській області та Північному Надчорномор'ї [11].

Негативну роль у розвитку металургії зіграло
припинення використання в XI-X ст. до н.е. Донецьких
мідних копален [8]. Тому в кінці бронзового віку і в
ранньоскіфський час на всій території стародавньої України
відбувається різке скорочення знахідок виробів з металу в
степовій зоні і збільшення знахідок в Лісостепу. Все це
вказує на переорієнтацію зв'язків і превалювання в
подальшому кавказького напряму в постачанні племен
пізнього бронзового віку і раньоскіфського часу металом і
виробами з нього майстрів і ливарників саме лісостепової
України[3]. Про це свідчать  знахідки виробів
північнокавказьких типів [3].

Значний інтерес представляють знайдені на території
Дніпровського Лівобережжя бронзові сокири з м. Краснограда
(рис.1) і сел.Васищеве поблизу Харкова [3]. Обидва вони
практично однакові і по типології відносяться до
Північнокавказьких сокир т.з. кобанського типу і датуються
кінцем II – початком І тис. до н.е. Схожий характер
оформлення обушной частини сокир, прикрашеної
короткими рельєфними  лініями, злегка овальна форма
вушка, а також пропорції дозволяють звузити датування і
датувати їх вже в межах IX-VIII ст. до н.е., тобто вже
предскіфским або кіммерійським часом [3]. Ця знахідка
свідчить про існування на території Харківської області вже
тоді племен, які деяким чином були пов'язані з Кавказьким
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регіоном. Також з кавказьким імпортом пов'язані знахідки
бронзового тесла і проушної сокири біля хутора Книшевка
(рис.2), бронзових молотків біля селища Коломак і села
Верхній Бішкін на Харківщині, двукільцевих вудил,
трехпетельчатих псаліїв і прикрас північнокавказьких типів
на Сумщині, які датуються в межах VIII-VII ст. до н.е., тобто
кіммерійським і вже раннескіфським часом [3]. Буде  дуже
спокусливо  припустити, що не всі ці знахідки є прямим
кавказьким імпортом. Можливо вже в цей період на

Ðèñ. 3. Áðîíçîâà ëàíêà
äâóê³ëüöåâèõ âóäèë ç ñ. Êàðàâàí

Ðèñ. 4. Çàë³çíà ñîêèðà ç ñ. Êàðàâàí
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Лівобережжі та безпосередньо в Лісостепу було
налагоджено власне виробництво бронзових виробів, що
наслідують кавказьким формам, технологічним прийомам і
традиціям. Це питання вимагає спеціального вивчення.
Найцікавіше те, що дві останні знахідки на Харківщині
пов'язані з Кавказом.

Це бронзова ланка двукільцевих вудил, орнаментована
по стрижню нарізаними квадратами, явно
північнокавказького виробництва кінця VIII — першої
половини VII ст. до н.е. (рис.3) [2].

Знахідка цього цікавого артефакту на території
Сіверсько-Донецького Лісостепу в черговий раз свідчить
про дуже раннє проникнення предметів
північнокавказького походження в український Лісостеп в
познєкіммерійський і ранньоскіфський час, ще на
початковій стадії формування скіфської культури.

Також цікава залізна сокира-чекан з обухом-молотком, з
проушним отвором зсунутим до обуха і зігнутим корпусом,
який повторює за формою північнокавказькі бронзові
сокири кобанськой культури (рис.4) [2]. Сокири цього типу
досить часто зустрічаються в комплексах періоду скіфської
архаїки VI ст. до н.е. на Північному Кавказі і в Лісостеповій
частині України в поєднанні з іншими видами скіфського

Ðèñ. 5. Áðîíçîâ³ âóäèëà ç³ ñòðåìåíîâèäíèìè çîâí³øí³ìè
çàê³í÷åííÿìè ç õóò. ×åðíîãîðåâêà.
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озброєння. Зустрічаються вони в знахідках і навіть у
Закавказькому регіоні, де, вочевидь, теж був центр їх
виготовлення.

Проведені спостереження над типологією і хронологією
сокир – чеканів, які нас зацікавили, дозволяють припустити,
що в VIII-VII ст. до н.е. саме на Північному Кавказі і в
Закавказзі йшов процес формування цього типу озброєння
на основі форми бронзових сокир колхидо-кобанських
типів. Саме звідти вони поширюються у Скіфію і, особливо,
в її лісостепову частину.

Нами не виключається можливість виготовлення
бронзових двукільцевих вудил і залізних сокир-чеканів, що
слідують кавказьким зразкам, і в нашому лісостеповому
регіоні.

Рідкісний тип бронзових вудил з стременовидними
зовнішніми закінченнями знайдений в 1901 році
В.А.Городцовим в похованні 3 кургану 1 біля хутора
Черногоревка Ізюмського району Харківської області. Зараз
вони знаходяться в експозиції Харківського історичного
музею (рис.5) [1]. Вочевидь, вони теж, за низкою
специфічних ознак, можуть бути віднесені до
північнокавказького виробництва середини-кінця VIII ст.
до н. е., тим більше, що аналогічні знахідки вудил цього
типу були знайдені в Чечні і Адигеї [1].

Ðèñ. 6. Çàë³çíà äâóëåçîâà ñîêèðà ç ñ. Êàðàâàí
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Знахідки  вудил і псалій кіммерійського і
раннескіфського періодів на території  українського
лівобережнього лісостепу свідчать про ранн’є перебування
тут намадів - кочовиків.

Карпато-Дунайський регіон представлений у знахідках
у межах Слобожанщини дещо  слабше кавказського, але
все ж представлений.  Ще Б.А. Шрамко і Г.І. Мілюкова одні
з перших звернули увагу на досить значне проникнення
фракійської матеріальної культури на територію Скіфії ще
на самому ранньому етапі її історії [4,5,10].

При розкопках Люботинського городища, однієї з
еталонних пам'яток скіфської матеріальної культури
Ворсклинсько-Донецького межиріччя, були знайдені
фрагменти імпортної фракійської кераміки пізнього періоду
фракійського гальштату: уламки сіроглиняних судин, які
мають слабке лощення за ангобу. Посилаючись на розкопки
Р.В.Смирнової курганів біля сіл Круглик і Долиняни на
Буковині, де були виявлені подібні судини, Б.А. Шрамко
особливо зазначає, що вони зустрічаються на західних
територіях від Середнього Подністров'я, Поділля та
Буковини до Трансільванії, Угорщини і Словаччини. Він
відносить час їх появи в Скіфії і в тому числі на
Люботинському городищі до VI ст. до н.е. Саме тут, на
Люботинському городищі, їм була також виявлена і залізна
бритва гальштатского періоду [12]. Він особливо
підкреслює, що «з самого початку в культурі населення, яка
сформувалася в Лівобережному Лісостепу дуже ясно
простежуються західні культурно-економічні зв'язки
особливо з фракійцями і з племенами, культура яких
формувалася під їх впливом» [11,13].

Г.І. Мілюкова відзначає збільшення кількості виробів
фракійського типу в курганах  скіфської   аристократії  в  V-
IV ст. до н.е.   Особливо це стосується наявності в них
прикрас кінської вузди, які оформлені у так званому
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«фракійському звіриному стилі» дещо відмінному від власне
скіфського звіриного стилю. Г.І. Мелюкова пояснює це
досить тісними взаємодіями між скіфською і фракійською
аристократією, особливо у другій половині IV ст. до н.е.[6].

Підтвердженням вищесказаного і доповненням до нього
є знахідка на Харківщині  масивної   залізної  двулезової
сокири,  типової  у знахідках  на пам'ятках фракійської
культури Дністровсько-Прутського межиріччя і
Трансільванії (рис.6) [4,7]. Наскільки нам відомо, подібна
знахідка виявлена як в Сіверсько-Донецькому лісостепу, так
і на всій Лівобережній Україні вперше. Ця знахідка ще раз
підтверджує раніше зроблені висновки про зв'язки
скіфського регіону лісостепової зони з фракійськими
племенами в період архаїки тобто в VII-VI ст. до н.е.
Говорячи про досить тісні контакти  племен пізнього
бронзового періоду і племен періоду скіфської архаїки, ми
не можемо не згадати ще дві цікаві знахідки на Харківщині.

У селі Островерховка Мерефянського р-ну Харківської
області знайдені бронзові вістря списа і кинджал (рис.7)[1].

Подібні предмети озброєння, імовірно можна датувати
періодом фінальної бронзи тобто XII-VIII ст. до н.е. Цікаво
те, що в передскіфських комплексах півдня Східної Європи
подібні знахідки не зустрічалися досі, ця знахідка на
Харківщині абсолютно унікальна і її правильне визначення
- справа майбутнього.

Підводячи підсумки викладеним нами фактам та їх
аналізу, необхідно відзначити безумовне існування досить
тісних і тривалих (з XII по VI ст. до н.е.) зв'язків між
населенням лісостепових областей України і населенням
Північного Кавказу і Карпато-Дунайського регіону. Значною
мірою цьому сприяли кочові племена- номади, які в
пізніший предскіфский і ранньоскіфский періоди
контролювали степові райони півдня Східної Європи. Вони
були своєрідною сполучною ланкою між Кавказом та
Подунав’ям і світом землеробів і ремісників, які заселяли
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лісостепові області у фінальний період бронзового віку і в
скіфський період.

Активна участь і зацікавленість стародавніх кочівників
в торговельному обміні з осілими землеробськими
общинами добре відома в історії. Наведені нами в нашій
роботі знахідки на території української лісостепу в
черговий раз підтверджують той факт, що цей регіон був
тією контактною зоною де змішувалися східні і західні
матеріальні культури і з них викристалізувалась єдина
культура скіфського часу.
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«ÈÇ-ÇÀ ÒÅÁß ÁÓÄÅÒ ÏËÀÊÀÒÜ ÏÀÐÅÍÜ».
ÄÅÂÈ×Üß ÑÓÁÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ
ÊÎÍÖÀ ÕÕ – ÍÀ×ÀËÀ ÕÕ² ÑÒ.: ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ

Êðàñèêîâ Ì.Ì.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå ñàìîäåëüíûå àðòåôàêòû,
ðàñïðîñòðàíåííûå â äåâè÷üåé ñðåäå â Óêðàèíå â êîíöå ÕÕ – íà÷àëå ÕÕ² ñò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåâè÷üÿ ñóáêóëüòóðà, àðòåôàêòû, Óêðàèíà

Êðàñèêîâ Ì.Ì. «Èç-çà òåáÿ áóäåò ïëàêàòü ïàðåíü». Ä³âî÷à ñóáêóëüòóðà â
Óêðà¿í³ ê³íöÿ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. : àðòåôàêòû.  Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ ñïåöèô³÷í³
ñàìîðîáí³ àðòåôàêòè, ùî áóëè ðîçïîâñþäæåí³ ó ä³âî÷îìó ñåðåäîâèù³ â Óêðà¿í³
íàïðèê³íö³ ÕÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ä³âî÷à ñóáêóëüòóðà, àðòåôàêòè, Óêðà¿íà

Krasikov M.M. “The boy will cry because of you”. Maiden sub-culture in
Ukraine of the end of XX - start of XXI century: artifacts. The article analyzes
specific self-made artifacts spread among the maiden environment in Ukraine at
the end of XX - start of XXI centuries.

Keywords : maiden sub-culture, artifacts, Ukraine

Девичья субкультура ХХ века не раз привлекала внимание
специалистов. Наиболее полно и глубоко исследована она была
в монографии С. Б. Борисова «Мир русского девичества : 70–90
годы ХХ века», хотя и в других работах нашли отражение различные
аспекты данной темы (см. библиографию: [1, С. 322–338]).

Судя по публикациям, именно в провинциальных городах
зафиксировано большинство фактов, относящихся к девичьей
субкультуре. Возможно, это случайность, а, возможно,
действительно, она богаче именно в провинции. Контактная
социальная группа, как правило, гораздо контактнее в небольших
локусах, а не там, где масса возможностей для выбора
индивидуального времяпрепровождения, даже в эпоху
Интернета.

В нашем исследовании мы будем опираться на материалы
(интервью и артефакты), собранные нами в Украине в 2000-е
годы. Хранятся они в созданном нами Этнографическом музее
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«Слобожанські скарби» имени Г.Хоткевича Национального
технического университета «Харьковский политехнический
институт».

Новогодний «пожеланник» С. Борисов называет «особым
жанром девичьей рукописности» последней трети ХХ века [1,
С. 264]. С равным основанием «новогодник» (как именуют его
наши информанты) можно отнести к разновидности
самодельных альбомов или декоративного hand maid’а. О
специфике создания данных артефактов можем привести такой
рассказ: «Я начала вести „новогодник“ где-то с 3–4 класса, когда
мне было 10 лет. Первый мой «новогодник» был 2007 года. Сам
„новогодник“ представляет собой тонкую тетрадь (12 листов),
листы которой сложены в треугольники. Каждый такой
„треугольник“ подписывался именем и фамилией того человека,
который должен был развернуть лист, написать поздравления,
вложить небольшой подарок (наклейку, закладку, календарик и
т. п.), заклеить „треугольник“, украсить его разными рисунками
фломастерами, карандашами, написать число и время, когда
хозяин „новогодника“ должен открыть поздравление и передать
его ему. В своих „новогодниках“ я обычно писала фамилии своих
одноклассников и близких друзей. Так как я сейчас живу в
Харькове, я общалась с местными девочками и выяснила, что
они не вели „новогодников“» [2]. Большинство внутренних
частей «конвертиков» не содержит текста (девочки ограничились
только подарками) или в них банальное поздравление с Новым
годом на русском или английском языке, но есть и признания
(«Ты моя лучшая подруга»), и стишки, и тексты с рисуночками.
В старших классах ведение «новогодников» нами не
зафиксировано.

Еще одной разновидностью артефактов девичьей
субкультуры являются имевшие хождение еще лет 10 назад
чихалки, икалки, спотыкалки, чесалки, зевалки – тексты для
окказиональной мантической практики. Основа их –
непроизвольная акциональность, т.е. когда человек совершает
некие действия невольно, а значит, по логике гадателей, это знак
чего-то или намек на что-то – разумеется, из любовной сферы.
Все тексты, кроме чесалок, строятся по принципу: первая
половина строки – время, вторая – предсказание. В чесалках в
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первой половине строки указывается часть тела, которая может
чесаться, а время не маркируется. Записывались такие пособия
для гаданий в столбик, например:

«Зевалка
7.00–8.00 хорошо выглядишь
8.00–9.00 остерегайся блондинов!
9.00–10.00 он тебя поцелует
10.00–11.00 вы любите друг друга».
И т. д. до 24.00 [3].

«Чихалка
7.00–8.00 К тебе придет парень
8.00–9.00 Из-за тебя будет плакать парень
9.00–10.00 Твой парень любит тебя
10.00–11.00 Нравишься парню».

И т. д. [3]. В спотыкалках и икалках иногда обозначается
только день недели:

«Спотикалка
Понеділок — до сліз.
Вівторок — до любові.
Середа — до хвороби.
П’ятниця — до зустрічі.
Субота — до зради.
Неділя — до листа.

Ікалка
Понеділок — до знайомства, на щастя.
Вівторок — до поцілунку, хтось любить тебе.
Середа — до побачення, до смутку.
Четвер — до інтересів, на радість.
П’ятниця — до листа, до любові.
Субота — до зустрічі, до новин.
Неділя — до веселощів. [6].
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Эти тексты записывали на отдельные листочки и
использовали как «шпаргалку» в нужный момент  или заносили
в блокноты, альбомы и т. п. Популяризировали их и «Книги для
девочек». Например, в книге «для детей старшего школьного
возраста»  «Лучшая энциклопедия для современных девчонок»,
которую написала Элга Боровска, наряду со сведениями о том,
что такое менструация, советами, как одеться на первое свидание
с мальчиком и упражнениями для пресса, есть всевозможные
гадания, и в том числе икалки и спотыкалки [7].

Очень популярными до недавнего времени были «анкеты
друзей»: у многих девушек имеются «заветные тетрадки,
которые очень бережно сохраняются, а потом передаются по
очереди из рук в руки. Ваши друзья и подруги в них заполняют
анкеты, отвечают на разные вопросы, но важнейшим вопросом
в таких анкетах является „Кто из мальчиков тебе нравится?“ В
таких тетрадках, обклеенных картинками, красивыми
конвертиками, ваши подруги и друзья кладут свои фотокарточки
и пишут свои сокровенные тайны и секреты, туда заносят стишки
о любви, гадания и приметы. К тому же, не только девочки ведут
подобные тетради, но и мальчики тоже» [3].

«Песенники», сегодня, вероятно, ушедшие в прошлое, но
весьма популярные в советские годы, заполнялись как девочками
школьного возраста, так и девушками 20–25 лет, в т.ч.
студентками. Как правило, бралась общая тетрадь, красивым
почерком туда записывались песни, вклеивались фотографии
любимых артистов, делались зарисовки или вклеивались
рисунки (преимущественно с цветами из поздравительных
открыток). Приведем рассказ составительницы одного из таких
песенников: «С 6–7 класса я стала вести „песенник“. Мне всегда
нравилось вести такие тетрадки или блокноты и украшать их
картинками, которые я вырезала из разных журналов, например,
„Юность“, „Ровесник“. Тогда (это было в начале 80-х) многие
девочки лет в 10–15 вели такие „песенники“. В них мы
записывали не только песни, которые слышали и записывали на
кассетах магнитофона, но и разные стихи, рассказы, истории –
их мы брали из тех же журналов. Особенно мне нравились
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вырезки из журнала „Советский экран“ – фотографии актеров,
кадры из разных фильмов… Часто мы обменивались с подругами
текстами песен и стихов, картинками, также впечатлениями от
только что услышанных песен и решали, записывать нам их текст
или не стоит» [5].

Действительно, кроме песен, такие тетради-альбомы
содержали и прозаические тексты (в небольшом количестве), и
ритуальные поэтические формулы, вроде такой:

Писала здесь рукой небрежно
чтоб через много много лет
от жизни скучной и мятежной
какой нибудь остался след [4].

Это далеко не все артефакты девичьей субкультуры недавнего
прошлого, однако очевидно, что каждый такой документ достоин
самого пристального внимания ученых, поскольку в нем не
только бездна культурологической (в т.ч. гендерной)
информации, но и уникальный срез эпохи.
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