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У журналі вміщено статті з проблем давньої іст орії та археології від пер
вісності до середньовіччя, публікац ії нових матеріалів і результатів дослі
джень пам’яток на території України та за Рубежем, біографічні матеріали, 
рецензії та хроніку.

Д ля  археологів, іст ориків, краєзнавців, учит елів іст орії, студентів 
історичних факульт етів, ус іх , хт о цікавиться давньою історією України.

В журнале помещени статьи по проблемам древней истории и археологии от 
первобштности до средневековья, публикации но ви х  материалов и резуль
тате в исследований памятников на территории Украиньї и за рубежом, био- 
графические материалш, рецензии и хрюника.

Д ля  археологов, историков, краеведов, учите лей истории, студентов 
исторических факультетов, всех, кто интересуется древней историей 
Украиньї.
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Нові відкриття 
і знахідки

С.С. Березанська, 
Т.Ю. Гошко, В.О. Самолюк

КОЛЕКТИВНЕ ПОХОВАННЯ 
ТШИНЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
НА р. ГОРИНЬ
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У зв ’язку з руйнацією кургану є околицях м, Нетішин восени 2000р. було проведено археологічні 
дослідження. У статті подано матеріали колективного поховання тшинецької культури. Наве
дено опис знахідок і результати металографічного аналізу виробів із заліза.

Восени 2000 р. на околиці м. Нетішин Славутського р-ну Хмельницької обл. 
співробітник музею В. Самолюк досліджував курган, що руйнувався кар’єром 
для добування піску. Бульдозер зрізав верхню частину насипу й частково пору
шив колективне поховання, що знаходилося в ньому Схили кургану виявилися 
незачепленими, що дало змогу дійти висновків стосовно розміру й структури 
насипу.

Навколо НетІшина відомо кілька курганних груп, що розташовані за 1 —
1,5 км одна від одної. До кожної з таких груп входять від 3 до 5 насипів. За 1998— 
2000 рр. спільною експедицією Інституту археології НАН 3 країни та Нетішинсь- 
кого музею були розкопані 7 курганів, що входять до І та II груп.

Удалося встановити, що всі розкопані курганні насипи близькі за часом і 
належать до однієї, тшинецької, культури.

Зруйнований курган входив до Ш групи, шо складається з 3 насипів. Ця група 
розташована вже в межах міста на землях промислової зони «Піонерка».

Кургани розташовані на дюнній височині в заплаві правого берега р. Горинь. 
Досліджений курган (VIII) знаходиться за 200 м на північний схід від двох інших, 
що відносно добре збереглися й розміщуються на краю дюни. За вцілілими ділян
ками кургану VIII можна припустити, шо його діаметр становить 14— 16 м, а 
висота 0,8— 1,0 м.

Структура кургану близька до тієї, шо зафіксована для інших розкопаних 
насипів. На материковому піску білого кольору простежено прошарок супіску 
сірого кольору завтовшки 8— 10 см. Над ним у центральній частині кургану за
лягало так зване ядро, що складалося з темно-сірого, місцями майже чорного зо- 
листого піску з багатьма вуглистими вкрапленнями та прошарками. «Ядро» було 
зрізане бульдозером майже повністю. За вцілілими ділянками можна припуска
ти, що його товщина в центрі сягала 50— 60 см. а на схилах була дешо меншою. 
Можливо, ядро було перекрито насипом із світлішого піску завтовшки 20— 30 см.

Знахідки — фрагменти кераміки, кістки тварин, уламки кременю та камін
ня — у товщі насипу розміщувалися нерівномірно. Найбільше їх було в «ядрі», 
значно менше в нижній частині насипу й зовсім мало — у верхній. Підкресли
мо, що ця особливість характерна й для інших курганів. На відміну від решти 
насипів, в яких не було кістяків, у кургані VIII виявлено колективне поховання, 
що добре збереглося. Час його спорудження встановити важко. Сліди впускної 
поховальної ями не простежуються, шо можна розуміти як доказ того, що похо
вання не було впускним, а здійснено в процесі збільшення курганного насипу. 
Проте той факт, що центральна частина насипу зруйнована, є сумнівним. 
Можливо, впускна яма була саме тут (рис. І). Колективне поховання складалося 
з двох пар. Обидві пари кістяків лежали валетом, головами в протилежні боки

<& С.С. БЕРЕЗАНСЬКА. Т.Ю. ГОШКО. В.О. САМОЛЮК, 2004
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Рис. І. П л ан  та  р о зр із  ( М — У} ц е н т р а л ь н о ї  ч астин и  н ас и п у  курган у  VIII :  1 —  кераміка ;  2 —  крем ін ь ;  
З —  к істки  тварин:  4 —  к а м ін н я ;  5 —  гли нян і  ва л ьк и ,  6 - -  б іл а й  п ісок : ~ — п о п е л я с т и й  п ісо к  із 
в к р а п л е н н я м и  ву г л и н о к ;  б —  с в іт л о -с ір и й  п ісок : 9 — к іс тки  п о х о в ан ь

(рис. 2). Імовірно, поховання обох пар було здійснено одночасно. Про це свідчать 
однакова глибина й симетричне розташу вання скелетів. Східна пара поховань 
(кістяки І і 2) дуже пошкоджена. Від кістяка І (північного) іп 5Ііи зберігся тільки 
череп І кілька плечових кісток. Очевидно, небіжчик лежав на правому боці в зігбе- 
ному положенні, головою на північ. За 35 см на південний захід від черепа ле
жав бронзовий наконечник списа.

За 60 см на південний схід купкою лежали 6 кремінних наконечників стріл. 
Ще 2 наконечники знаходилися трохи далі. Вони, можливо, були зсунуті буль
дозером. Під час очищення черепа антропологи знайшли всередині маленьке 
золоте кільце.

Інший кістяк першої пари також частково був порушений. Нижні кінцівки 
й таз роздавлені і зсунуті зі свого початкового місця. Верхня частина скелета 
залишилася непошкодженою. Кістяк лежав на лівому боці в скорченому положенні 
головою на південь із зігнутими в ліктях руками. Перед грудьми лежала бронзо
ва шпилька. Під черепом було виявлено глиняний вальок. За кілька сантиметрів 
на південний схід лежав кремінний наконечник стріли. Під ногами скелета була 
яма, овальна в плані, розміром ] х  0.8 м, завглибшки 0,25 м.

У заповненні ями — золистий сірий пісок, вуглинки, декілька фрагментів 
кераміки та кілька кісток тварин. Немає цілковитої впевненості, що яма пов’я
зана з похованням. Можливо, вона існувала ще до його спорудження.

Друга пара поховань знаходилася на відстані 1,9 м від першої. Вона збереглася 
повністю. Так само, як і в першій парі, кістяки лежали головами в різні боки.
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Рис. 2. К урган  V III .  р о з т а ш у в а н н я  п о х о в а н ь  1— 4: 1 —  н а к о н е ч н и к  с п и с а ;  2 —  н а к о н е ч н и к и  стр іл ;  
З —  ш п и л ь к а :  4 —  б р а с л е т и :  б —  п р о н и з к и ;  6 —  ф р а г м е н т  п ід в іс к и ;  7 —  д іад ем а ;  8 —  зо л о ти й  
п ер с т ен ь ;  9 —  к а м ' я н а  в и м о с т к а

Поховання 3 скорчене, кістяк лежав на спині з розворотом на лівий бік. Руки 
зігнуті в ліктях, кисті перед обличчям, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом. 
Скелет зорієнтований головою на північ — північний захід. На зап’ястках обох 
рук були бронзові браслети, біля шиї виявлено 6 намистин, 5 бронзових, 1 кам’я
на, і фрагмент якоїсь бронзової речі — підвіски чи, можливо, шпильки. Під че
репом знаходилися 2 глиняних вальки.

Кістяк 4 лежав у протилежний бік, головою на південь у скорченому поло
жені на спині з розворотом на правий бік. Руки зігнуті в ліктях, кисті біля облич
чя, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом. На черепі виявлено фрагмент брон
зової стрічки, що впаялась у лобну кістку.

Між парами поховань були виявлені залишки якоїсь сильно зруйнованої 
конструкції, спорудженої з каміння та глиняних вальків, аналогічних тим, що 
знаходились під головами. Уціліла ділянка конструкції мала вигляд дуги чи оваль
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ної, трохи піднятого майданчика. Можливо, це був жертовник. Окремі камені та 
вальки, що були зруйновані бульдозером, траплялися в різних місцях на великій 
відстані від колективного поховання. Усі вальки й камені були приблизно однакової 
форми та розмірів —  1 0 x 6 x 4  см3. Багато з них були випалені. Крім описаної 
конструкції виявлені ще дві, за будовою подібні до неї. Одна з них розташована 
за 1 м на північ від кістяка 4, друга —  за 6 м на схід від кістяка 1.

Каміння, з якого викладено обидві бруківки, трохи більше за каміння й валь
ки, з яких викладена споруда, розташована між парами поховань. Імовірно, ці 
«бруківки» були також пов’язані з похованнями.

Кістки скелета оглянув антрополог, співробітник Інституту археології НАН 
України Л. Литвинова. За її визначенням кістяк 1 належить чоловікові 25—  
ЗО років; кістяк 2 (стать не визначена) — людині 25— ЗО років; кістяк 3 —  жінці 
25 років; кістяк 4 —  чоловікові 45— 50 років. Інвентар, знайдений при похованні, 
підтверджує визначення антрополога, а виявлена на грудях кістяка 2 бронзова 
шпилька дає змогу припустити, що було поховано жінку.

Нижче подано характеристика знахідок з поховань та у насипу кургану. Ви
роби з бронзи представлені наконечником списа, двома браслетами, шпилькою, 
п ’ятьма намистинами-пронизками, фрагментом якоїсь речі, можливо шпильки, 
фрагментом налобної прикраси —  діадеми.

Наконечник списа має розширене в нижній частині перо з прямими лезами. 
Втулка на кінці різко розширюється, утворюючи манжет. Та частина, яка прохо
дить уздовж пера, має з обох боків по ребру, що надає їй в цьому місці ромбопо
дібного перетину. На втулці є два наскрізні отвори конусної форми розширен
ням назовні, один проти одного. Загальна довжина наконечника сгшса 28 см, 
довжина пера 19,2 см. Найбільше розширення пера 7 см. Довжина втулки 8,8 см, 
ширина 2,9 см, ширина манжета 1 см (рис. З, 1).

Решта бронзових виробів належить до прикрас. Цвяхоподібна шпилька має 
плоску круглу головку з двома отворами та виступом зверху, який виглядає про
довженням стрижня, але трохи зміщений убік. Можливо, це було петельне вуш
ко, що зламалося. Стрижень шпильки квадратний у перерізі у верхній частині, у 
середній та нижній — круглий, загострений на кінці. Довжина шпильки 15,8 см, 
товщина стрижня 0,5— 0,8, діаметр головки 2.7— 3.0 см. товщина 0.1-—0,3 см 
(рис. З, 2).

Два спіралеподібні браслети близькі за формою й розмірами. Перший брас
лет виготовлено з лінзоподібного в перерізі дроту, скрученого в три неповні обер
ти. На кінцях дріт тонший і круглий у розрізі. Діаметр браслета 5,7 см, товщина 
дроту 0,2 см, ширина — 0,4 см (рис. 3. 7). Другий браслет зламаний, збереглося 
півтора витки. Його було виготовлено з лінзоподібного в перерізі дроту. Уцілі
лий кінець звужений. Діаметр браслета 5,8 см, товщина дроту 0,2 см, ширина 
збереженої частини 0.4 см (рис. 3.5).

ГГ ять пронизок, одна з яких розсипалася на дрібні шматочки, виготовлені з 
тонких (0,1 см) бронзових пластин, скручених у трубочки. Довжина пронизок 
різна — від 1,4 до 0,7 см, діаметр приблизно однаковий — 0,5—0,6 см (рис. З, 5).

Фрагмент належить виробу'невідомого призначення. Він трохи ширший і 
заокруглений з одного кінця, а з іншого звужений. Його довжина 7,5 см, товщи
на —  0,1— 0,2 см (рис. З, 9).

Фрагмент налобної прикраси-діадеми — невелика пластина завдовжки 
5,1 см, завширшки 2,5— 2,7 см, завтовшки 0,1 см. В одному з кутів уцілілого фраг
мента — прямокутний отвір (0,1 х 0,1 см). Можливо, бронзову «стрічку» було 
нашито на якусь тканинну чи шкіряну основу (рис. З, 3).

У похованні 1 під час очищення черепа було знайдено золоте кільце, яке, 
очевидно, потрапило в його середину через вушний чи очний отвір. Кільце, ма
буть, служило вушною чи лобною підвіскою. Воно зроблене з тонкого (0,1 см) 
золотого дроту. Спочатку дріт був здвоєний, потім складений у формі скріпки і 
далі скручений спіраллю. Діаметр кільця 1 см, висота 0,8 см.

Серед бронзових пронизок була одна маленька з чорного каменю розміром 
0,7— 0,5 см (рис. З, 5).

Серед виробів з кременю — 8 наконечників для стріл, які розділяємо натри 
типи. До першого можна зарахувати 3 наконечники, що мають листоподібне
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Рис. 3. Ін в е н та р ,  зн а й д е н и й  б іля  п о х о ван ь :  /  —  б р о н з о в и й  н а к о н е ч н и к  с п и с а ,  пох.  1; 2 —  б р о н з о 
ва ш п и л ь к а ,  пох,  2; 3 — б р о н з о в а  д іа д е м а  ( ф р аг м е н т ) ,  пох, 4: 4 —  зо л о т е  к ільц е ,  п ох .? ;  5 —  5 б р о н 
зо в и х  н а м и с т и н  та  1 к а м ’яна; 6 —  п о су д и н а ,  зн а й д е н а  б іля  пох.  2; Т —  б р о н зо в і  б р а с л е т и ,  пох.  3; 
9 —  ф р а г м е н т  б р о н з о в о ї  п ід в іс к и :  10— 18 —  к р е м 'я н і  н а к о н е ч н и к и  стр іл ;  1 9 —  к е р а м іч н е  п р я с е л ь 
це з н а с и п у

вістря та трапецієподібний держак. їх розміри: довжина 3.4-—3,8 см, ширина 
вістря 1,3 см, ширина держака 0,6— 0,7 см. товщина наконечника 0,3— 0,4 см 
(рис. З, 10, 11, 18). До другого типу слід зарахувати 3 наконечники, що мають 
форму лаврового листа з однаково загостреними двома кінцями. Розміри їх такі 
самі, як і попередніх наконечників (рис. З, 12—14). Наконечники третьої групи 
мають форму витягнутого трикутника з виїмкою при основі. Висота 2,4 та 1,7 см, 
ширина відповідно 1,5 і 1,3 см, товщина 0.25 см (рис. 3. 15— 17). Наконечники 
першої й другої груп виготовлені з темно-коричневого кременю, третьої — зі 
світло-сірого кременю.

У насипу виявлено багато кременю, не пов'язаного з похованнями, близько 
40 знарядь, частина з яких — сокирки клиноподібної форми з цілком зашліфо- 
ваною поверхнею, середня частина серпа з лінзоподібним перерізом (довжина 
фрагмента 4,8 см, ширина 2,8 см, товщина 1.2 см). 8 свердел, 15 скребків і 4 різні. 
Одна частина цих знарядь виготовлена на відщепах, інша — на пластинах. Мож
ливо, деякі з них належать до більш раннього часу й потрапили в курган з куль
турного шару, який використовували для спорудження насипу.

Основну частину знахідок під час розкопок складала кераміка. Усього було 
виявлено 1815 фрагментів різних посудин. Біля самих поховань кераміки не
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знайдено. Не виключено, однак, що в ногах жіночого поховання 2 стояла банко
ва посудина, що була зруйнована бульдозером разом з нижнього частиною ске
лета. Цю посудину вдалося склеїти повністю, оскільки фрагменти були велики
ми й знаходились близько один від одного (рис. З, б).

Основна частина кераміки, близько 75 %, була виявлена на вцілілій ділянці 
«ядра». 280 фрагментів, чи І 5 %, знайдені нижче «ядра» під час підчищення 
основи насипу, 180 фрагментів, чи 10 %, зібрано у відвалі зі зруйнованої части
ни кургану.

Переважна кількість кераміки належить до тшинецької культури. 49 фраг
ментів слід зарахувати до культури кулястих амфор, 20 —■ до культури шнуро
вої кераміки.

Хоча посуд сильно фрагментований, багато уламків удалося склеїти, а фор
ми реконструювати. У результаті з ’явилася можливість робити висновки про цілі 
посудини, їх орнамент та відсоткове співвідношення. У кількох випадках можна 
було простежити техніку виготовлення посуду. Глиняні джгути спіраллю вкла
дали один за одним і прикріпляли до дна, яке виготовляли окремо з цілого шматка 
глини. Для одержання потовщеного вінця, що є однією з характерних ознак тпіи- 
нецької кераміки, до верхнього джгуту додавали ще один, який кріпили ззовні 
посудини. Спосіб потовщення вінець добре простежується, оскільки вони най
частіше розколюються саме в місці з’єднання.

Як домішку до глиняного тіста найчастіше додавали товчений, іноді додатко
во випалений граніт. Великі зерна добре помітні не тільки на зламі черепків, а й 
на поверхні посудини. Внутрішня поверхня зазвичай рівна, добре затерта. Об
робка зовнішньої поверхні посудини була складнішою й крім затирання поляга
ла ще в ангобіюванні, рідше — залощуванні. Колір більшості посудин сірий, 
жовтий та червонястий. Два останні кольори виникали після ангобіговання, 
тобто покривання зовнішньої поверхні топким шаром рідкої глини жовтого та 
червоного кольору. Випал усієї кераміки добрий. Характерна своєрідна павутинна 
потрісканість, особливо сильна навколо великих зерен граніту.

Серед форм можна виділити горщики, банки, миски, вази, друшляки. Гор
щики тюльпаноподібної форми складають приблизно половину керамічної ко
лекції (рис. 4, /, 3, б. 8, 9. //) . їх можна розділити на два типи. До першого типу 
належать посудини з високим струнким, слабко профільованим тулубом, відігну
тими вінцями та маленьким плоским дном, до другого — посудини з більш опук
лим тулубом і ширшим дном. Обидва типи тюльпаноподібних посудин багато й 
різноманітно орнаментовані. Переважно орнамент прокреслений у вигляді двох 
чи трьох горизонтальних смужок, розміщених під вінцями. Дуже часто нижче й 
вище від таких смужок є малюнок із прокреслених трикутників, овалів чи пучків 
коротких навскісних ліній. Рідше горизонтальні смуги розірвані групами верти
кальних смуг чи наколів. Особливу групу складають тюльпаноподібні посуди
ни, прикрашені наліпленим валиком, розмішеним під вінцями. Кілька фрагментів 
мають орнамент у вигляді так званого колючого дроту.

Посудини банкової форми трапляються значно менше. Це або високі посу
дини з рівними стінками, шо трохи розширюються догори, і відносно невели
ким дном, або низькі, з перетином стінок у верхній частині, широким дном, що 
часто має закраїну. Банки зазвичай не орнаментовані (рис. 4, б).

Велику групу посуду складають миски. їх також можна поділити на два типи —  
напівсфєричні та конічні. Перший тип був розповсюджений ширше. Зазвичай це 
посудини великих розмірів. їхні стінки плавно зігнуті, а біля самого верху ста
ють майже вертикальними. Часто на цьому місці буває жолобок, що ніби підкрес
лює злам стінок. Конічні миски мають конусоподібний тулуб і невелике пласке 
дно. Миски орнаментовані рідко, переважно круглими наскрізними проколами, 
зробленими під вінцями (рис. 4, 5).

Знайдено фрагменти 8 різних ваз. Дві з них удалося склеїти майже по
вністю. Одна має біконічний тулуб, плавно відітнуті широкі вінця, невелике дно 
з маленькою закраїною. Вінця прикрашені кількома прокресленими лініями. 
Верхня частина посудини до перелому тулуба орнаментована закресленими три
кутниками з опущеними вниз кутами. Інша ваза має випуклий тулуб і високу 
конічну шийку з потовщеними косозрізаними вінцями. Верхня частина чаші 
орнаментована прокресленими напівовалами (рис. 4, 2, 7).
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Рис. 4. П о с у д  з н а с и п у

Знайдено 5 фрагментів друшляків. Усе це — уламки стінок, густо вкриті 
наскрізними отворами. За уламками можна припустити, що друшляки були різної 
форми та розмірів.

Виявлено кілька мініатюрних посудинок. шо формою імітують банки та мис
ки. Вони виготовлені з глини без домішок. Висота мініатюрного посуду 5— 6 см.

Серед керамічних виробів знайдено прясельце — кругле в плані, бІконічне 
в розрізі, верхній та нижній кінці сплощені. У центрі — круглий отвір. Висота 
прясельця 2,9 см, діаметр 5 см. ширина отвору в центрі 0,9 см. Від тривалого 
використання прясельце дуже залощене (рис. З, 19).

Для визначення хронології та культурної належності Нетішинського курга
ну УВІ найістотнішим є залучення аналогій. Майже всі предмети, знайдені при
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похованнях, а також сам поховальний обряд мають численні аналогії серед пам’я
ток тшинецької культури на території України та Польщі.

Найближчою аналогією колективному похованню є Войцехівський могиль
ник У ньому, як і в Нетішинському кургані, виявлені колективні поховання, що 
складаються з парних поховань чоловіка й жінки, покладених валетом. В обох 
могильниках аналогічні положення скелетів та їх орієнтація. Крім Войцехівсь- 
кого, у Північній Україні є ще кілька могильників, близьких до НетІшинського 
як за обрядом, так і за Інвентарем 2. Подібні курганні могильники з колективни
ми похованнями відомі й у північно-східній частині Польщі, на Куявах 3.

У Нетішинському кургані знайдені дуже характерні для тшинецької культу
ри випальні глиняні вальки 4.

Майже весь Інвентар, знайдений при нетішинському колективному похо
ванні, має численні аналогії в різних тшинецьких пам’ятках. Два спіралеподібні 
браслети, знайдені при похованні 3, є дуже характерними прикрасами. Вони 
розрізняються за товщиною та формою дроту, з якого їх виготовляли, а також 
кількістю витків, але в цілому становлять один тип прикрас. Спіралеподібні 
браслети знайдені у Войцехівському могильнику, Кустовцях, Малополовецько- 
му-3. На території Польщі також знайдені поховання й скарби, до складу яких 
входять багатоспіральні браслети (Дубна, повят Ссредж Д Сігіско 6).

Шпилька, знайдена на грудях скелета 2, також має аналогії в тшинецьких 
пам’ятках. Подібною до неї є шпилька з могильника Малополовецьке 3. Щоправ
да, остання має перекручений стрижень І петельку під шляпкою. Подібні шпильки 
знайдені в Комарівському могильнику, Букувні й Путятннцях 1. Виявлене при 
скелеті 3 бронзове трубчасте намисто має пряму аналогію в кургані тшинецької 
культури могильника Гуляй-Город. У кургані 4! цього могильника при парному 
похованні знайдено 2 булавки з ромбічними головками й трубчасті пронизки з 
бронзового листа. Від нстішпнських вони відрізняються дещо трохи більши
ми розмірами Д

На лобі скелета 4 виявлена бронзова стрічка, впаяна в кістку. Очевидно, це 
була діадема. На вцілілому фрагменті немає пуансонного візерунка, характерного 
для більшості діадем бронзового віку. Проте нічим іншим, окрім головного убо
ру вельможних чоловіків, це бути не може. У тшинецькіи культурі на території 
Польщі відомо досить багато діадем. Більшість із них походять зі скарбів. Відо
мості про них зібрані у праці А. Гардавського та К. Веселовського У Автори 
датують ці скарби 1400— 1 300 ст. до н. е. Про пізніші діадеми пише М, Гедл, ха
рактеризуючи пєредлужпцьку культуро ■ З’ цілому якась частіша діадем може 
бути пов'язана з горизонтом скарбів Карпатського басейну Фарро й Опали та 
належати до періоду ВС 11. Діадема, знайдена в могильнику біля с. Борки воє
водства Кальскс. датується ВВ,-ВС Трапляються вони й пізніше — у період 
ВД-НА 13. У період існ> ванн я тшинецької культури діадеми були широко відомі 
на Кавказі. Велику підбірку цих прикрас, шо походять з Тлінеького могильника 
і добре датовані XIV— XIII т. до н. е.. публікує Б.В. Тсхов Ч

Отже, майже всі бронзові речі нетішинського колективного поховання 
знаходять для себе численні аналогії в пам'ятках тшинецької і кемеровської культур.

Винятком є бронзовий спис, виявлений біля скелета 1. Такий тип зброї в 
тшинецькіи і комаровській культурах поки що невідомий. Абсолютна аналогія 
виявлена в румунському скарбі Одапле-Подаре, Автори публіка ції датують скарб 
XIV— XIII ст. до н. е. Ч  Достовірність цієї дати підтверджена. У скарбі Одай- 
ле-Подаре є серп ранньозрубного типу. Серп має слабковигнуте лезо, викувано 
гак для закріплення. Подібний за формою серп походить з Ульянівського скарбу, 
що на Миколаївщині. Є.Н. Чсрних датує його XIV— XIII ст. до н. е. Ч  Не вик
ликає сумнівів типологічна подібність нетішинського списа зі списами з Боро
дінського скарбу. З бородінськими списами нетішинський об’єднує форма пера, 
що розширена в нижній частині, трикутна загострена нервюра, манжетоподібне 
закінчення з прим’ятинами на втулці. Певно, манжетоподібпІ списи складають 
найбільш ранній пласт втулкових списів. До нього слід зарахувати, крім боро
ди нських, списи ссЙминсько-турбинського металу. Списи з Нетішинського кур
гану й скарбу Одайле-Подаре здаються пізнішими, що займають проміжне місце 
між ними та списами з прорізними лопатями.У Київській радіовуглецевій лабора
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торії Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України і МНС 
України для парного поховання була встановлена дата КІ-10280, 3180 ± 60 ВР, 
15 1517— 1409, 26 1603— 1551, 1549— 1543, 1539— 1369, 1361— 1315 саі. ВС.

Характеризуючи курганний насип, в якому знаходилося колективне похован
ня, підкреслимо дві обставини. 1 за своєю структурою, і за великою кількістю 
інвентарю курган VIII різко відрізняється від звичайних курганних поховальних 
споруд. Слід нагадати, що зазначений насип дуже подібний до Інших, дослідже
них у 1998—^2001 рр. у цьому районі 17. Оскільки їх будова ідентична, а знайде
ний у них археологічний матеріал аналогічний, можна дати таку узагальне
ну характеристику.

Насип складається з трьох шарів. Верхній шар завтовшки 20— 40 см утво
рений зі світлого піску, що містить невелику кількість знахідок. Середній шар, 
умовно названий «ядром», являє собою лінзу темно-сірого, іноді чорного піску 
з численними вкрапленнями золи та вугілля. В «ядрі» знаходиться основна, за
звичай дуже велика, кількість знахідок —  кераміки, кременю, кісток тварин. 
Нижче «ядра» розміщується третій шар, чи основа насипу. Це світлий, іноді 
жовтуватий пісок з невеликою кількістю знахідок. Складається враження, що 
місце, на якому пізніше було насипано курган, попередньо підготовлювалося, З 
нього зчищали дерен та шар стародавнього чорнозему Майданчик вирівнюва
ли, іноді посипали піском. Під час розкопок на цьому майданчику виявлені різно
манітні сліди людської діяльності: численні ями та ямки, брук, сліди вогнищ, цілі 
та побиті посудини.

Виникає питання, що ж можуть собою являти описані споруди? Очевидно, 
що це не житла, оскільки в них не трапляється жодних будівельних залишків. їх 
також не можна вважати поховальними спорудами. Відсутні центральні похо
вальні ями, скелети чи кальциновані кістки. Характерні риси всіх нетішинських 
насипів: тришарова структура, сліди численних кострищ, шо забарвили се
редній шар у зол отаво-вуглистий колір, а також велика кількість знахідок; тися
чі фрагментів кераміки, сотні кремінних виробів і відщепів й інші вироби да
ють змогу пов’язувати їх з пам’ятками, що одержали назву «зольники» Ч  Як 
відомо, ці пам’ятки трапляються на території Румунії, Молдови. 5'країни. Незва
жаючи на деякі відмінності, зольники всіх цих міст, очевидно, виражають загаль
ну ідею й відповідають єдиним чи, в усякому разі, близьким ідеологічним уяв
ленням. Культову сутність цих своєрідних пам’яток визнає більшість археологів. 
Досі зольники були відомі в культурах ноа, сабатинівській. білогрулівеькій та чор- 
ноліській. Розкопки нетішинських курганів дають змогу припустити їх існу
вання і в пізній тшинецькій культурі. Вони виявлені лише в одному з ареалів 
тшинецької культури —  у басейні середньої течії р. Горинь. Чи були вони і в інших 
районах поширення тшинецької культури, покажуть подальші дослідження. 
Появу зольників у басейні р. Горинь можна пов'язувати з впливом культури ноа. 
Досі цей вплив простежувався тільки в інвентарі, насамперед у кераміці. Оскіль
ки зольники відображують духовну культуру, тобто одну з глибинних сторін 
людського життя, вплив культури ноа на життя племен тшинецької культури на 
території Волині був, імовірно, досить сильним.

Більшість металевих знахідок з Нетішина були досліджені спектральним і 
металографічним методами. Дані спектрального аналізу наведено в таблиці.

В и р іб  невизначєного призначення. можливо уламок ш п и л ь к и  (ан. 103). Ви
никає сумнів щодо використання його для проколювальних робіт. По-перше, він

Результати спектральних аналізів, %

Номер аналізу Си 5п РЬ 2п Вї А е 5Ь А ь Ре N4

і 03 оси. 7.3 0.2 0.2 0.002 0.02 0.6 > і 0.05 0.55
104 осн. 4.7 0.01 0.02 0.0003 0.002 0.1 0.2 0.06 0,15
105 О С Н . 9.0 0.01 — 0.002 0.01 0.6 > 1 0,01 0.6

106 осн. 9,1 0.02 0.03 0.0003 0,005 0.15 0,5 0.045 0.3
107 осн. 20,5 0,15 0,5 0,04 0,003 0.04 1 0,2 0,01

108 осн. 0,5 0,006 0,015 0,0004 0.03 0,02 0,1 0,05 0,01
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має закруглену робочу частину; по-дру
ге, його товщина по всій довжині одна
кова —  0,1 см. Тому під час проколю
вання неминуче мав би згинатися. Не
рівна поверхня свідчить про вільне 
кування. Шліф зроблено на поздовжньо
му перерізі вужчого кінця (рис. 5, /). 
До травління спостерігається сильна 
корозія, що поширюється на межах полі
едрів та двійниках, і невелика кількість 
блакитного евтектоїду, що ледве витяг
нутий і не має чіткої паралельності. 
Металографічне дослідження виявило 
повністю рекристалізовану структуру з 
двійниками всередині зерен. Величина 
зерен 0,035 мм. Мікротвердість металу 
175,8 кг/мм2 (рис. 6, /).

Наявність у металі свинцю 0,2 % та 
недостатня кількість домішок, які б ней
тралізували ного негативний вплив, ро
бить неможливим гаряче кування. Неве
ликі розміри поліедрів у поєднанні з 
формою евтектоїду свідчать про засто
сування вільного кування заготовки в 
холодному стані з подальшим відпалю
ванням за невисокої температури. 

Ступінь обтиску досягав 80 % (відсутність дендритної ліквацІЇ, тріщини напру
ження на поверхні виробу).

Для металографічного дослідження шпильки (ан. 104) взяли зразок із голов
ки біля великого отвору (рис, 5, 3). До травління видно, як корозія поширюється 
па межах дендритів і поліедрів із двійниками {рис. 6, 2). Після травління відкри
лася крупнозерниета поліедрична структура з двійниками на тлі залишкової ден
дритної ліквації. Мікротвердість метале 149.1 кг/мм2. Величина зерна 0,09— 
0,065 мм (рис. 6, 3. 4).

Отже, шпилька відлита у двостулковій ливарній формі (залишки ливарних 
швів на головці та верхній частині голки) із прямокутною в розрізі голкою. Ко
вальські роботи були спрямовані на витягування й загострення голки, а також 
на пробивання отворів у головці. Менший отвір діаметром 0,4 см у формі неве
ликого овалу має заокруглені краї знизу шляпки. упритул ло голки, а зверху — 
гострі краї, тобто в цьому випадку було застосовано однобічне пробивання от
вору суцільним конусним пробійником. Відтяжка металу на краях отвору, яка 
неминуче з'являється піл час таких операцій, швидше за все. була обточена, про 
що свідчать гострі краї отвору зверху головки.

Для більшого отвору було застосовано двобічне пробивання, що підтвер
джується металографічно: закруглені краї отворе' з двох боків, відсутність холодно- 
деформованої структури, залишкова дендритна ліквацІя; форма включень 
свідчить про те, що ковальські роботи для пробивання отворів у шляпці прово
дили по нагрітому металу. Кування голки було спрямовано на її витягування та 
загострення.

Фрагмент дротяного браслета із сегментоподібного у  перерізі дроту (ан. 
105). Товщина 0,2 см, ширина 0,4 см. Добре заполірована поверхня вкрита по
здовжніми тріщинками. На кінцях дріт звужується. Внутрішній діаметр брасле
та 5,8 см (рис. 5, 3).

Шліф зроблено на поздовжньому перерізі дроту. До травління спостерігаються 
корозійні язви, тріщинки (рис. 6, 5). Після травління відкрилася повністю ре- 
кристалізована дрібнозерниста поліедрична структура у вигляді текстурних смуг 
деформації. Відстань між смугами деформації 0,05 мм. Розміри зерна 0,01 — 
0,02 мм. Мікротвердість металу 174,5 кг/мм2 (рис. 6, 6).
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Рис. б. Мікроструктури: /  — ан. 106, зо. 70; 2 — ан. 106. зо. 120; 3 — ан. 106, зб. 7 0 ; — ан. 107, 
зб. 120; 5 — ан. 107, зб. 200; 6 — ан. 107. зо. 200

Отже, браслет було виготовлено з дроту, який кували в гарячому стані на 
жолобчатому ковадлі, що відбилося на лінзоподібній формі дроту та розташу
ванні евтектоїду на поперечному шліфі. Про великий ступінь обтиску і невисо
ку температуру кування свідчить текстурна мікроструктура. До речі, це й при
звело до появи тріщин напруження на поверхні виробу.

Аналогічний попередньому дротяний браслету 3 витки (ан. 106). Браслет було 
виготовлено із сегментоподібного в перерізі дроту завдовжки 39.4 см. завшир
шки 0,4 см, завтовшки 0,2 см; на кінцях він звужений. Діаметр пружини 5,8 см 
(рис. 5 ,4). Поверхня вкрита дрібними тріщинками, розташованими вздовж дроту.

Шліф зроблено на поздовжньому перерізі дрот>'. До травління спостерігався 
евтектоїд, витягнутий невиразними ланцюжками в напрямку деформації мета
лу. Після травління відкрилася повністю рекристалізована дрібнозерниста полі- 
едрична структура у вигляді текстурних смуг деформації. Розмір зерна 0,045 мм. 
Мікротвердість металу 226,1 кг/мм2 (рис. 7, 1, 2).

Так само, як і попередній, цей браслет кували за невисоких температур 
(дрібне зерно, подрібнений евтектоїд) з великим ступенем обтиску (80 %): тек
стура та тріщинки напруження (на жолобчатому ковадлі), сегментоподібна фор
ма дроту та розташування евтектоїду, що вигинається за формою жолоба. Це 
добре видно на поперечному шліфі (рис. 7, 3).

Наконечник списа (ан. 107). Під час візуального огляду та з невеликим 
збільшенням на мікроскопі МБС уздовж ребра на втулці помітні відбитки слідів 
полірування форми. Слідів ковальських робіт на виробі не помічено (рис. 5, 5).

Зразок для металографічного аналізу було вирізано зі втулки, щоб не псува
ти вигляд музейного експоната. До травління на шліфі видно евтектоїд, розта-
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Рис. Мікроструктури; / — ан. 103, зо. 200: _? — ан. 104. зо. 120; і  — ан. 104, зо. 70; 4 — ан. 104, 
зо. 200; о — ан. Ї05. зо. 115; б — ан. 105. зо. 120

Рис. 8. Мікроструктури: і — ан. 108. зб. 200; 2 — ан. 109. зо. 200

шований на межах зерен (рис. 7, 4). Після травління відкрилася дрібна поліед
рична структура. Розміри зерна 0.25—0,015 мм. У багатьох зернах спостерігаєть
ся голчаста фаза (рис. 7, 5, 6). Мікротвердість металу 221,75 кг/мм2.

В Інституті геохімії навколишнього середовища НАН України і МНС України 
поверхню шліфа було піддано рентгенівському мікрозондовому аналізу на при
ладі Еіесігоп ргоЬе Х-гау тісгоапаїігеп ТУРЕ ІХА-5. Його результати розшиф
ровуються таким чином ( див. фотографію мікроструктури): біле поле —  а-твер- 
дий розчин (Си —  88, $п —  і 2 %); темне поле —  фазові виділення. Сіре поле 
(рудний мікроскоп) —  куприт Сш,0 (Си —  85, Зп —  0 %), темна кайма навколо
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нього (Си — 85 ,8п ~ 50 %) —  фаза Си65п. Фазові перетворення такого роду відбу
ваються під час швидкого охолодження в процесі загартовування у в о д і19.

Отже, можна стверджувати, що наконечник списа було відлито у кам’яній 
(сліди полірування стулок форми), майстерно вирізаній двостулковій ливарній 
формі з добре підігнаними стулками (товщина пера наконечника приблизно 
0,15 см) і вставним осердям завдовжки 25 см. На втулці є два отвори, що виник
ли від застосування штифтів для утримання осердя у вертикальному положенні 
під час відливання наконечника. Метал у форму заливали з боку втулки. З огля
ду на конусну форму отворів можна припустити, що вони були розширені ззовні. 
Тоді гвіздки, що закріплювали наконечник на держаку, добре ховалися б у паз і 
не виступали б над поверхнею втулки. Напливи, що утворюються навколо штифта 
в процесі лиття, майстер міг зІшліфувати, щоб не заважали вкладанню древка 
до втулки. Іще гарячим наконечник було загартовано у воді (голчаста фаза).

Чотири проиизки (показані на рисунку в розгорнутому стані) скручені з 
тонкопрокованих пластин довільно взятої форми: 2,2 х 1,2; 2 х 2,9; 1,6 х 1,1; 0,9 х 
х 0,6 см (рис. 5, 6). Товщина металу близько 0,1 см. Краї пластин потоншують
ся.Через поганий стан металу хімічний склад визначено тільки для однієї 
(ан. 108). Матеріалом для виготовлення цієї пронизки була металургійна плав
лена мідь із великою кількістю домішок І4і, VI, А§, 8Ь, Зп, Р, Аз. Металографіч
но вивчено дві: ан. 108, 109. Шліфи зроблено на поперечних зрізах пластин. 
Вивчення мікроструктур металу показало дрібнозернисту' поліедричну структуру 
з двійниками всередині зерен (рис. 8). Мікротвердість металу 92.9 (ан, 108), 
95,6 кг/мм2 (ан. 109). Розміри зерна 0,045 (ан. 108). 0,065 —0,09 мм (ан. 109).

Розміри зерен у поєднанні з підвищеними показниками мікротвердості мета
лу, коли після експериментального відпалювання протягом 1 год зразка 109 його 
первинна твердість значно знизилася (з 95,6 до 52.83 кг/мм2), безумовно, свідчать 
про гаряче кування заготовок в інтервалі температур 600— 800 °С. Закручуван
ня в трубочки проводили в гарячому стані, оскільки сліди холодної деформації 
на обох шліфах відсутні.

Через погану збереженість діадеми її вивчено лише візуально. За кольором 
металу вона подібна до пронизок. Рівна поверхня и однакова товщина метале
вою стрічки (близько 0,1 см) свідчать про гаряче ку вання. Невелике звуження 
металу на краях могло утворитися внаслідок обрізування зайвого металу (до речі, 
так само, як на пронизках) чи нерівностей, що неминуче виникають на краю 
пластини під час вільного кування. У торці смужки, у кутку, пробито прямокут
ний отвір (0,6 х 1 мм), по краю якого проходить трохи відтягнутий убік виступ- 
ний кант металу. З цього випливає, шо прошивку металу проводили інструмен
том Із прямокутним робочим кінцем на ковадлі з отвором.

Отже, нетішинський метал за хімічним складом досить неоднорідний. Ви
роби виготовлені з олов'янистої бронзи (4.7— 20.5 У), у трьох випадках зі 
збільшеним вмістом арсену (невнзначениїї виріб, шило —■ ан. 103. браслет — 
ан. 105, наконечник списа — ан. 10"). та міді (пронизки. діадема).

У колекції якісно вирізняється наконечник списа своєю довершеністю 
виконання. Серед аналогічних виробів він поки що єдиний, досліджений мето
дом металографії.

Застосування майстром загартовування виробу у вол: технологічно виправ
дане. Пояснюється воно бажанням трохи зменшити крихкість металу з таким 
високим вмістом олова (20.5 %). Це припущення підтверджу ється дослідженнями
І.Г. Равич з вивчення впливу швидкості охолодження на мікротвердість 20.

Дротяні вироби, тобто браслети, а разом з ними виріб невідомого призна
чення, кували з великими ступенями обтиску за невисоких температур, що при
звело до появи тріщин напруження. Цей прийом відзначений також на аналогіч
них браслетах з Малополовецького-3.

Особливою рисою шпильки, яка відрізняє її від аналогічних виробів, є два 
отвори на головці, для пробивання яких було застосовано два способи — одно
бічне й двобічне. Виступ на головці — не. швидше за все. залишок ливника, 
оскільки краї його акуратно обпиляні.
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Становлять інтерес налобна прикраса та пронизки своїми напрочуд рівни
ми потоншеними краями, що можуть виникнути під час різання металу. До то
го ж, форма пластинок, з яких скручені пронизки, додає впевненості припущенню 
про існування спеціального інструмента.
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С.С. Березанская, Т.Ю. Гошко, В.А. Самолюк

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
ТШИНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЬЇ НА р. ГОРЬІНЬ

Работа посвящена исследованию курганной насьіпи, расположенной вблизи г, Нетишина 
Славутского р-на Ровенскои обл. Внутри насьіпи находились два парньїх захоронения. В 
каждом из них бьити похороненьї мужчина и женщина, они лежали валетом, в скорченном 
положений. Бьіл иайден многочисленньїй инвентарь, золотеє кольцо, бронзовьіе браслетьі, 
булавка, диадема, бусьі, наконечник копья и кремневьіе наконечники стрел. Сама насьіпь 
сущсственно отличаетея от обьічньїх погребальньїх курганов. В ней имеетея мощньїй золь- 
ньій слой с вкрапленнями угля, множеством фрагментов керамики, костей животньїх и об- 
ломков камня. Указанньїе чертьі еближают нетишинскую насьіпь с зольниками белогрудов- 
скоготипа, Возможно, нетишинское захоронение следует рассматривать в одном ряду с зти- 
ми своеобразньїми культовьіми памятниками.
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5.5. Вегетпзка, Т.Уи. Сохкко, У.А. Затоіик

СОМ М ІМ А Б ВІЖ ІАБ ОР Т5НШ ЕТ8 
С ІЛ Т ІЖ Е  ОN ТНЕ ООКУN К.ІУЕК.

Тіііз шогк із сіеуоіед Іо іпуезїі^аііоп о ґа  Ьигіаі тоипсі Іосаіесі пеаг КеїізЬіп сіїу (Зіауиіа К.е§іоп, 
К.оупо ОЬІазї). Ту/о со^идаїесі £гауез у/еге сіізсоуєгєсі іпзісіе ІЬе тоипсі. А шаіе апсі а Решаїе 
Ьигіесі іп еасЬ оР іЬ е т  шеге )ихїар05есІ Ьеадз Іо Рееї іп сгоисЬес! розіііоп. Митегоиз §гауе 
аззетЬ1а§е ипеагіЬесІ іпсіисіесі а §о1с! гіп§, Ьгопге Ьгасеїеґз, ріп, сііасіет, Ьеасіз, зреагЬеасІ апсі 
РІІпР аггоу/Ьеасіз. ТЬе тоипсі іїзеІРзиЬзІапііаІІу сііРРегз Ргот іЬе ге^иіаг Ьигіаі-тоипсіз. II сопІа і пес! 
а таззіуе  азН Іауег шіїЬ ітрге§паїіопз оРсоаі, а Іоґ оРсегатіс Їга§тепїз, ап іта ї Ьопез апсі зіопе 
Рга§тепІз. ТЬе сЬагасіегізїісз іпсіісаіесі Іікеп їЬе ИеїізЬіп тоипсі іо іЬе Ве1о@тс1оука іуре «азЬ- 
тоипсіз». РоззіЬІу, іЬе КеїізЬіп Ьигіаі зЬоиІсі Ье сопзісіегед атоп §  апсі іо§еіЬег шііЬ іЬезе ресиїіаг 
сиіі топ и теп із .

М.В. Любичев, В.В. Скирда, С.А. Усанов   «я

ЗАЛІЗНІ РЕЧІ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ З МУЗЕЮ АРХЕОЛОГІЇ 
ТА ЕТНОГРАФІЇ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

До наукового обігу введено нові черняхівські речі, що є ще одним внеском у  вивчення господар
ства та військової справи цісї культурної спільності.

Восени 2002 р. під час перевірки фондів Музею археології та етнографії Слобід
ської України при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна 
було знайдено дві залізні речі чєрняхівської культури, публікація яких, безумов
но, збагатить наші знання про землеробство та озброєність племен цієї спільно
ти. Ідеться про бойову сокиру та наральник.

Бойова провушна залізна сокира з поселення Оболонь 5 (рис. 1,2) виділяєть
ся великими розмірами. Її загальна довжина 20,7 см; найбільша ширина леза
5,5 см; розмір отвору — 5 х 3,2 см, обуху прямокутної форми —4,4 х 3,5 см. Виріб 
має прямий край і асиметрично розширене лезо. Б.В. Магомедов і М.Є. Левада 
налічують 24 знахідки таких сокир в ареалі чєрняхівської культури (рис. 2) 
Вони належать до типу Беме II, або «Компанійці», і були розповсюджені серед 
європейських варварських племен. Великі розміри нашого екземпляра свідчать 
на користь його використання як ударної, а не метальної («франписка») зброї. З 
карти поширення цих сокир видно, що скупчення їх спостерігаються в Румунії, 
Молдові, а також у Середньому та Нижньому Подніпров'ї, чотири екземпляри 
походять з Дніпровського Лівобережжя (Хлопків 2. Компанійці, Латишівка, Крас- 
нопілля) (рис. 2). Територіально найближчою є знахідка з Краснопілля 2 (р. Си
роватка — Псел — Дніпро), за 220 км на північний захід від нашої знахідки. За 
зовнішнім виглядом сокира з Оболоні 5 є ближчою до виробів з Краснопілля 3, 
Великої Вільшанки 4. Це зумовлено досить нешироким лезом порівняно з соки
рами, наприклад, із Финтинелє, Книшівки. Латишівки. Будешт. Петроас Т

Поселення Оболонь 5, на поверхні якого знайдено сокиру, нині розташова
не в межах м. Ізюм. Пам’ятку виявлено розвідками О.Г. Дяченко в середині 
1970-х років. Проте фахівець визначає селище як пеньківське \  Цілком зрозумі
ло, що в носіїв пеньківської культури подібних сокир не існувало. Сама пам’ят
ка віддалена від кордону ареалу чєрняхівської культури, який проходить за лінією 
Чугуїв — Зміїв —  Нова Водолага — КарлІвка, на 80— 100 км. Подібна сокира 
була знайдена в пізньосарматському підкурганному похованні № 11 біля Ниж
ньої Дуванки (річки Красна — Сіверський Донець). Її параметри: довжина —

Є  М.В. ЛЮБИЧЕВ. В.В. СКИРДА. С.А. УСАНОВ. 2004

/55Л,Г 0235-3490. Археологія. 2004. 1 125


