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Однією з характерних рис поховального обряду 

сіверськодонецьких племен у скіфський час вва
жається невисока репрезентативність, порівняно 

із сусідніми регіонами Лісостепу, місцевого ліпленого 

посуду1. Незначна за кількістю збірка даної категорії 

поховального інвентаря було суттєво поповнено матеріа

лами з Пісочинського курганного могильника. У похован

нях могильника знайдено 7 цілих чи згодом реконструй

ованих ліплених посудин (окрім випадків віднайдення 

фрагментів кераміки), що складає майже третину від 

загальної кількості ліпленого посуду із  сіверськодонець

ких поховальних пам'яток. Для повноцінного введення 

до наукового обігу цих матеріалів варто більш докладно 

зупинитися на їх  характеристиці -  як у контексті аналізу 

поховального обряду, так і морфологічних ознак кожної 

посудини зокрема.
Курганний могильник знаходився на південно-схід

ній окраїні селища Пісочин поблизу Харкова. Пам'ятку 

досліджувала експедиція Харківського історичного 

музею під керівництвом В.Г.Бородуліна впродовж 1978- 

1980 років2. Усього було досліджено 35 курганів, у  яких 

виявлено поховання другої половини \Z-IV ст. до н. е А  

Глиняний посуд (враховуючи імпортну кераміку) 

виявлено в 15 курганах могильника (близько 43% від 
загальної кількості розкопаних курганів). У п'яти випад

ках глиняний посуд зафіксовано серед залишків похо

вальних тризн. У кургані №4, у східній частині насипу, 

знайдено 3 фрагменти неоздобленої ліпленої посудини. 

У кургані №7, на рівні поховального ґрунту, серед залиш

ків великого вогневища товщиною 25-30 см, трапилися 

уламки амфор та обгорілі кістки тварин. У насипі кур

гану №8 (висота 6,2 м), на глибині 0,9-1,7 м зафіксовано

фрагменти амфор, кістки тварин, нижню щелепу і зуби 

коня та 5 уламків кам'яного жертовника. Кістки тварин 
та більше 20 фрагментів неоздоблених стінок ліплених 

горщиків виявлено на глибині 0,4-0,5 м у  насипові кур

гану №25 (висота 2,0 м). Два фрагменти стінки амфори 

та більше 20 фрагментів від З'х-4'х ліплених горщйків, 
оздоблених на краях пальцевими защипами, знайдено в 

насипі кургану №31.
У 12 похованнях (11 курганів) могильника глиня

ний посуд входив безпосередньо до складу інвентаря. У 
чотирьох випадках, унаслідок особливостей поховаль

ного ритуалу, через пограбування кургану чи за інших 

обставин у  могилах залишилися лише уламки посуду, за 

якими відтворити загальну форму виробів неможливо. 

У кургані №1 фрагменти червоної амфори виявлено в 

засипці могильної ями та на ї ї  дні, переважно в північно- 

західному куті. Кілька фрагментів червоної амфори зі 

свіжими зламами знайдено серед залишків впускного 

поховання кургану №б, зруйнованого ще до початку 

розкопок цього кургану. В кургані №23, у північно-схід- 

ному куті могили, на 15 см вище дна, знайдено фрагмент 

вінець тонкостінної червоної посудини. На дні могили 
кургану №29, у північно-східному куті, було знайдено

4 невеликі фрагменти амфори. Близько 30 таких самих 

фрагментів підібрано під час розчищення грабіжниць

кого лазу, що вів до могили.
На жаль, фрагменти посуду, знайдені в перелічених 

вище випадках, не були передані до фондів музею і без

слідно зникли.
Цілі форми глиняного посуду (неушкодженого, або 

такого, що підлягає відновленню), виявлені у 8 похован

нях, налічують 14 екземплярів. Половина з них належить
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Мал.1. Виготовлений на гончарному крузі посуд з поховань Пісочинського могильника. Малюнок Леоніда Бабенка.
1. Амфора. Глина, гончарний круг, ліплення, теракота, висота 86 см. Пісочин, Харківщина. Курган №18, поховання 1. IV ст. до н. е. 

Антична культура. Розкопки В.Г.Бородуліна 1979 року. Харківський історичний музей, арх.126/75.
2. Амфора. Глина, гончарний круг, ліплення, теракота, висота 73 см. Пісочин, Харківщина. Курган №8, поховання 1. IV ст. до н. е. 

Антична культура. Розкопки В.Г.Бородуліна 1978  року. Харківський історичний музей, арх.122/438 .
3. Канфароподібний кілік. Глина, гончарний круг, ліплення, штампування, лакування, висота 9  см. Пісочин, Харківщина. Курган №8, 

поховання 1. IV ст. до н. е. Антична культура. Розкопки В.Г.Бородуліна 1978  року. Харківський історичний музей, арх.122/436.
4. Канфар. Глина, гончарний круг, ліплення, штампування, лакування, висота 9.6 см. Пісочин, Харківщина. Курган №18, поховання 1. 

IV ст. до н. е. Антична культура. Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/76.
5. Лекіф. Глина, гончарний круг, ліплення, мальовка, лакування, висота 7,9 см. Пісочин, Харківщина. Курган №22. IV ст. до н. е. 

Антична культура. Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/192.
6. Глечик. Ілина, гончарний круг, ліплення, лискування, димлення. теракота, висота 26,5 см. Пісочин, Харківщина. Курган №22.

IV ст. до н. е. Антична культура. Розкопки В.Г.Бородуліна 1 9 7 9  року. Харківський історичний музей, арх.126/220.
7. Мисочка. Глина, гончарний круг, теракота, висота 6,4 см. Пісочин, Харківщина. Курган №14. IV ст. до н. е. Антична культура. 

Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/20
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Мал.2. Ліплений посуд з поховань Пісочинського могильника. Малюнок Леоніда Бабенка.
1 .  Горщик. Глина, ліплення, теракота, 25x17.5 см. Пісочин, Харківщина. Курган N»6. IV ст. до  н . е . Скіфська культура.

Розкопки В.Г.Бородуліна 1978 року. Харківський історичний музей, арх.122/387.
2 . Горщик. Глина, ліплення, нігтеві вдавлення, теракота, 28x26 см. Пісочин, Харківщина. Курган № 16. IV ст. до н. е . Скіфська культура. 

Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/71.
3 . Глечик. Глина, ліплення, теракота, 28x29 см. Пісочин, Харківщина. Курган №22. IV ст. до н. е . Скіфська культура.

Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/219.
4 . Глечик. Глина, ліплення, теракота. 22x22.8 см. Пісочин, Харківщина. Курган №27. IV ст. до н. е . Скіфська культура.

Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історияний музей, арх.126/287.
5 . Кухоль. Глина, ліплення, теракота. 16.4x13 см. Пісочин, Харківщина. Курган N»8, поховання 1 . IV ст. до и . е . Скіфська культура. 

Розкопки В.Г.Бородуліна 1978  року. Харківський історичний музей, арх.122/437 .
6 . Глечик. Глина, ліплення, теракота, димлення. 32x42 см. Пісочин, Харківщина. Курган № 10. ̂  ст. до н. е . Скіфська культура. 

Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/1.
7 . Глечик. Піина, ліплення, теракота, 9 ,8x9 ,8 см. Пісочин, Харківщина. Курган №10. Ш  ст. до н. е . Скіфська культура.

Розкопки В.Г.Бородуліна 1979  року. Харківський історичний музей, арх.126/2.
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до різних видів імпортної кераміки, решта -  до ліпленого 

посуду місцевого виробництва.

Асортимент порівняно нечисленної імпортної кера

міки достатньо різноманітний. У похованнях могиль

ника виявлено 2 цілі амфори (кургани №8, поховання 1 

[мал.1 :2 ] та №18, поховання 1 [мал.1 :1 ]) , чорнола

кові канфароподібний кілік (курган №8, поховання 1 

[мал.1 :3 ]) та канфар (курган №18, поховання 1 [мал.1 :4 ]), 

червонофігурний лекіф (курган №22 [мал. 1 :5 ]), сірий 

глиняний глечик з пружкованим горлом (курган №22 

[мал.1 :6 ]) та світлаглиняна мисочка, прикрашена гори

зонтальними канелюрами (курган №14 [м ал.1 :7 ])4.

Ліплений посуд місцевого виробництва репрезенто

вано такими виробами5:

1. Горщик з ледь виділеним плоским денцем, округ

лим, витягнутим по вертикалі тулубом та плавно відігну

тими назовні, косозрізаними вінцями. Поверхня горщика 

ледь загладжена, шерехата, місцями вищерблена. Зовні 

поверхня посудини сірого кольору, всередині -  бурого. 

Загальна висота -  25 см, діаметр вінець -  12 см, тулуба

-  17,5 см, денця -  11 см (мал.2 :1 ). Курган №6.

Подібні посудини видовжених пропорцій добре 

репрезентовані в лісостепових пам'ятках Правобе

режжя -  кургани №400, №401, №409 поблизу с.Журівка, 

№1 біля с.Макіївка6 та Посулля -  кургани біля мЛубни і 

№2 поблизу с.Оксютинці7.

2 . Горщик з роздутим округлим тулубом, лійкоподіб

ним горлом та тонкими, косозрізаними назовні вінцями. 

Вирізняється деякою асиметричністю пропорцій. Оздоб

лений горизонтальним ланцюжком з пальце-нігтевих 

поперечних вдавлень, нанесених на шийку посудини. 

Висота -  28 см, діаметр вінець -  14,5 см, тулуба -  26 см, 

денця -  11,5 см (мал.2 :2 ) . Курган №16.

Подібні посудини з розтрубоподібним горлом добре 

відомі в степових пам'ятках8. Вироби з подібною фор

мою горла знайдено також на Східному Більському горо
дищі9,  в деяких оксютинських курганах10, кургані №2 

старомерчанського могильника11 тощо. Але більшість з 

наведених аналогій вирізняються орнаментом та загаль

ною конфігурацією тулуба.

3 . Глечик з ледь виділеним плоским денцем, силь- 

новипуклим тулубом, форма якого подібна до 6іконіч

ної, з округлим ребром, коротким дугоподібним горлом, 

що переходить у плоско зрізані вінця з потовщеним та 

відтягнутим назовні краєм. Зовнішня поверхня світло- 

бурого кольору, з ледь рожевим відтінком, добре заглад

жена, місцями бугриста. Висота глечика -  28 см, діаметр 

вінець -1 5 ,5  см, тулуба -  29 см, денця - 1 4  см (мал.2 :3 ). 

Курган №22.

4 . Глечик з кулястим, ледь приплюснутим тулубом, 

виділеним циліндричним горлом та зрізаними плоско 

вінцями з потовщеним та відтягнутим назовні краєм. Зов

нішня поверхня нижньої частини тулуба бурого кольору, 

верхня -  сірого. Поверхня глечика гладка, місцями 

помітні сліди від загладжування пучком трави у гори

зонтальному напрямку. Загальна висота глечика -  22 см, 

діаметр вінець - 1 4 ,8  см, тулуба -  22,8 см, денця -1 0  см 

(мал.2 :4 ). Курган №27.

Дві останні посудини Олексій Бандуровський атри- 

бутує як розтрубоподібні горщики12. Зважаючи на висо

кий ступінь умовності будь-якого термінологічного виз

начення тих чи інших категорій давнього посуду, все 

ж слід зауважити, що за характерними ознаками (зрі

зані плоско вінця з потовщеним та відтягнутим назовні 

краєм, добре загладжена поверхня, конфігурація загаль

ної форми тощо) ці посудини, безсумнівно, належать до 

категорії глечиків13.

Подібний за формою посуд знайдено в низці пам'яток 

Лісостепового Лівобережжя, до того ж схожі морфоло

гічні ознаки часто мали не тільки глечики, а й корчаги, 

відрізняючись лише дещо більшими розмірами. Серед 

найближчих аналогій можна назвати глечик з кургану 

біля с.Келеберда14, а також ряд посудин безпосередньо 

з сіверськодонецьких пам'яток -  курганів №7 старо

мерчанського могильника та №1 біля с.Протопопівка15. 

Подібну форму за дещо більших розмірів мають кор

чаги з Дніпровського Правобережжя та Більського горо

дища16.

5 . Кухоль одновушний невеликих розмірів. Мав 

маленьке плоске дно, кулястий випуклий тулуб та широке 

дугоподібне горло, що переходить у  зрізані плоско вінця 

з потовщеним та відтягнутим назовні краєм. До плечика 

кухля кріпилася еліпсоподібна у  перетині ручка, що від

билася ще в давнину. Поверхня кухля чорного, місцями 

бурого, кольорів. Загальна висота -  16,4 см, діаметр 

вінець -  9,4 см, тулуба - 1 3  см, денця -  6,2 см (мал.2:5). 

Курган №8, поховання 1.

Горщикоподібні одновушні кухлі відомі з нечислен
них знахідок на Більському городищі17 та в деяких кур

ганах Посулля та Дніпровського Правобережжя18. Але 

пісочинський кухоль відрізняється від запропонованих 

аналогій більш стрункою конфігурацією глекоподібного 

тулуба, формою відтягнутих назовні вінець, а також роз

мірами та місцем кріплення верхнього краю вушка.

6 . Глечик дворучний з маленьким плоским дном, 

кулястим опуклим тулубом, вузьким та порівняно висо

ким циліндричним горлом, що переходить у  зрізані 

плоско вінця з потовщеним та відтягнутим назовні 

краєм. Глечик має дві вертикально поставлені, еліпсо

подібні в перетині вушка, що кріпилися з обох боків 

до верхньої частини горла та плечика. Поверхня сірого 

кольору, добре загладжена, місцями лискована. Загальна 

висота -  42 см, діаметр вінець -  13 см, тулуба -  32 см, 

денця -  10,4 см (мал.2 :6 ) . Курган №10.
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Подібні двовуші глечики належать до категорії ліп

лених імітацій грецького посуду, що отримали в скіфсь

кий час деяке поширення в степового населення19. 

Однак знахідки подібних ліплених імітацій античної 

кераміки не вирізняються багаточисельністю. Пісо- 

чинський глечик має найбільшу схожість з посудиною з 

кургану №3 біля с.Протопопівка на Харківщині20. Серед 

більш далеких аналогій слід зазначити ліплену амфору

з Частих курганів21 та глечики з Дніпровського Право

бережжя22.
7 . Глечик двовушний з виділеним кільцеподібним 

утором, кулястим сильновипуклим тулубом з високими, 

майже горизонтальними плечиками, що переходять у 

пряме, ледь розширене догори горло з закругленими 

вінцями. Маленькі, еліпсоподібні в перетині вушка крі

пилися з обох боків горла. Поверхня глечика вкрита 

плямами сірого та бурого кольорів, ледь загладжена, 

бугриста. Висота глечика -  9,8 см, діаметр вінець -  

5,1-5,4 см, тулуба -  9,8 см, денця -  4,8-5 см (мал.2 :7 ). 

Курган №10.

За зовнішнім виглядом глечик подібний до черво

ної посудини з кургану №5, поховання 2 біля с.Широке 

на Херсонщині23.

У чотирьох похованнях було знайдено по дві чи 

більше глиняних посудин. їх  комплектність така -  
амфора, канфароподібний к іл ікта  ліплений кухоль (кур

ган №8/1), два двовушні глечики -  великий та маленький 

(курган №10), амфора та канфар (курган №18/1), лекіф,

виготовлений на гончарному крузі та ліплений глечики 

(курган №22). Цікаво, що в обох випадках амфори суп

роводжувалися посудом для вживання вина -  кіліком 

чи канфаром.
Як правило, посуд був розташований в одному із 

кутів могили, але в обох випадках амфори знаходилися 

окремо від решти посуду. Твердження про розміщення 
амфор виключно в північно-східному куті могили навряд 

чи варто захищати категорично24. У кургані №18/1 
амфора знаходилася у  південно-східному куті. Посуд 

частіше ставився біля ніг небіжчика (кургани №6, №10, 

№16, №18/1, 27) чи на рівні колін (кургани № 8/1,10). 

Лише в кургані №22 посуд стояв у куті могили, навпроти 

голови одного з похованих.

Більш широка репрезентативність глиняного посуду 

серед поховального інвентаря вирізняє Пісочинсь- 

кий курганний могильник з-поміж старожитностей 

сіверськодонецького населення скіфського часу. Це 
дозволяє констатувати наявність, заодно з іншими25,  ще 

однієї риси поховального обряду, що вирізняє окрему 

групу (окрім Пісочина, до неї входять Протопопівка, 

Старий Мерчик тощо) місцевих пам'яток. Подібне спос

тереження підтверджує висновок про можливу належ

ність подібних пам'яток певним групам населення, що 

прийшло на територію сіверськодонецького регіону на 

початку V ст. до н. е . і згодом зайняло панівне становище 

серед місцевих племен, утворивши військово-аристокра

тичний прошарок суспільства26.
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