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НОВІ ЗРАЗКИ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ ПІЗНЬОРИМСЬКОЇ ДОБИ 
З  ВЕРХНІХ ВОДОЗБОРІВ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ ТА ВОРСКЛИ

Скляні вироби зустрічаються порівняно час
то серед матеріалів черняхівеьких пам’яток лі
состепової смуги Дніпровського Лівобережжя, 
але не в такій кількості, як, наприклад, у захід
них районах поширення цієї культури. За ос
таннє десятиліття зроблені знахідки фрагментів 
та цілих посудин при дослідженні поселень та 
могильників у Хохоловому-2, Тимченках-2, Го
ловиному-1, Сумах тощо1. Нагальною потре
бою залишається збір та систематизація вже 
знайдених зразків провінційно-римського скло- 
виробництва на засадах сучасних наукових 
знань про цю галузь д авнього ремесла. Окрім 
того, створений на почищу 70-х рр. В.В.Кро- 
поткіним, звід імпортів римської доби з теренів 
східного ареалу черняхівеьких старожигаостей, 
до яких належали також вироби зі скла, вже за
старів у джерелознавчому та методичному від
ношенні2. Тому публікація нових зразків скла 
римського часу, навіть матеріалів розвідок, має 
важливе значення.

У повідомленні автори ставлять собі за ме
ту дати опис раніше невідомих знахідок скля
них виробів з черняхівеьких пам'яток Харківсь
кої та Бєлгородської областей, зібраних за ос
танні півтора десяташгга. Функционально щ зраз
ки поділяються на фрагменти скляного посуду 
та предмети повсякденного побуту. Перші ре
презентовані 15 уламками скляних посудин, 
другі — трьома гральними жетонами.

Скляні посудини виготовлені за двома тех
нологічними схемами, притаманними пізньо- 
античному скловарінню. До першої належать 
уламки порівняно тонкостінних посудин, ви
готовлених за технікою "тихого дуття" в кера
мічні або кам'яні форми, з гарячим декоруван
ням чи холодним шліфуванням поверхні. Пер
ша технологічна група знаходить багаточисель- 
ні аналогії серед виробів з Північного Причор
номор'я, римських військових таборів на Дунаї, 
серед продукції Комарівської майстерні у Под
ністров’ї5.

Серед виробів, виготовлених за згаданою 
технікою, варто назвати вінце чарки світло-бі
лого кольору діаметром 7,2 см, з трохи відігну
тим краєм та товщиною 0,25 см, з поселення 
Ков'яги Банківського району Харківської обл. 
(рис.1:5; 2:1). Подібні посудини, очевидно, ма
ють місцеве, північнопричорноморське поход
ження і датуються ІД ст. н.е.4

Окремо заслуговує на увагу фрагмент тон
костінної посудини, товщиною 0,15 см, із про
зоро-зеленого скла з вертикальним ребром, 
шириною 0,35 см, на якому нанесена горизон
тальна насічка, що походить з поселення Вой- 
тенки-1 Банківського р-ну (рис.1:10; 2:2). Заз
начена пам'ятка розташована на лівому березі 
р.Мерчик (ліва притока р.Мерла), в 1975 р. 
досліджувалася БАШрамком та О.ГДьячен- 
ком5. Згаданий фрагмент належав чаші півсфе
ричної чи еліпсоподібної форми з повздовжні
ми ребрами. Останні утворювалися за допомо
гою притискування ще не охолодженої скло
маси спеціальними пристроями. Паралелі по
дібним чашам відомі у Півшчнонімєцьких зем
лях, Скандинавії, Північному Причорномор’ї. Де
які дослідники не виключають їх рейнського 
виробництва. Як найближчі аналогії у черня- 
хівській культурі можна навести цілу посудину 
з Черняхова та уламки з Оселівського могиль
ника6. У Західній Європі вони належали до III- 
IV ст. н.е, в черняхівеьких старожишостях та 
пвньоашичних північнопричорноморських місь
ких центрах побутували винятково у Ш ст. н.е.7

До посудин, виконаних за технологічною 
схемою "тихого дуття", беззаперечно, належать 
виразні фрагменти стінок з поселень Тимчен- 
ки-2 та Западенька Зміївського району Харків
ської обл. З першого пункту походить верхня 
частина циліндричного келиха діаметром 11 см, 
з прошліфованими овалами та ледве прокрес
леними паралельними лініями. Скло зелено- 
трав'янистого (оливкового насиченого) кольо
ру товщиною 0,32 см (рис. 1:1; 2:3). Як аналогії 
з території черняхівського ареалу згадаємо ке
лихи із могильників Журавка, Біли Яругськи, 
Суми (ур. Сад)8. У сгарожигаостях "Вільної 
Германії" такі вироби відповідають типу 230 за 
Г.Еїтерсом і датуються 150-400 рр. не. Згідно 
з Е.О.Симоновичем, такі келихи в черняхівсь- 
ких пам'ятках побутували у ІІІ-ІУ ст. н.е.9

Наступні два фрагмента — з черняхівсько
го поселення Западенька, вірогідно, можуть бу
ти віднесені до півсферичних чаш типу 223(7), 
за Г.Еггерсом. Обидва мають напівпрозоре скло 
зі слідами вилуження. Діаметр першої посуди
ни — 10,5 см, товщина стінок — 0,3 см. Корпус 
прикрашений паралельними вишліфуваними 
лініями-канелюрами (рис. 1:7; 2:4). Другий ула
мок репрезентує чашу діаметром 10 см, деко
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Рис. 2. Карта поширення нових знахідок 
скляних виробів:

а —  жетони; б — фрагменти скляного посуОу. 
1 — Ков'яги; 2 —  Войтенки-1;

З — Тимченки-2; 4 —  Западенька;
5 —  Феськи; 6 —  Черемушне;

7 — Трефилівка-1; 8 — Веселе-І\/.

Рис. 1. Нові знахідки скляних виробів.
1-3 —  Тимченки-2; 4 —  Феськи; 5 , 17 —  Ков'ят;

6-8,11,13,16 — Западенька; 9 ,14  —  Черемушне; 10 — Войтенки-1;
12 —  Трефилівка-1; 15 — ВеоелеЧУ.

ровану рядами гравірованих кіл та вертикаль
ними прошліфованими лініями між ними. Тов
щина стінок виробу — 0,4 см (рис. 1:11; 2:4). 
Найближчими аналогіями описаним зразкам є 
чаша з пох. № 5 могильника у Переяславі-Хмель- 
ницькому та глиняна копія з пох. № 139 Ком
панійців10. У системі відносної хронології чер- 
няхівської культури ЄЛ.Гороховського чаші та
ких форм датуються межами першої-третьої 
чверті IV ст. н.е." Не виключена можливість та
кого датування і для вищеописаного келиха з 
Тимченків-2.

До посуду, виготовленого за другою техно
логічною схемою, належить решта знахідок, кот
рі вироблялися шляхом виливання скляної ма
си в спеціальні форми, з наступною холодною 
обробкою поверхні абразивними інструмента
ми. Всі вироби мають значну товщину стінок, 
вінець, денець. Походження цієї категорії про
дукції ще не з'ясоване. Деякі науковці припус
кають сирійсько-мєсопотамські витоки техно
логії виливки скломаси, хоча в ІІІ-ІУ ст. н.е. та
кий посуд вже виготовлявся деякими захід но
європейськими майстернями. Специфічною особ
ливістю декорування окремих посудин є наяв
ність написів грецькою мовою з побажальним 
змістом (Ранжеве, Малаєшти тощо). У сучас
ній археологічній вітчизняній літературі прий
нято іменувати товстостінний посуд з прошлі
фованими елементами орнаменту терміном "Кйо-

нігсбрух-Черняхів”. На основі знахідок посу
дин цього типу в черняхівських могильниках 
лісостепової смуги з надійно датованими фібу
лами, пряжками, тричасними кістяними гребе
нями можна впевнено ствержувата, що такий 
посуд використовувався черняхівською люд
ністю з середини IV до рубежу IV-V ст. н.е.12

Особливий інтерес викликають виразні улам
ки від келихів з теренів верхнього водозбору 
Сіверського Дінця, що дозволяють у загальних 
рисах реконструювати форму окремих посудин. 
Наприклад, своєю збереженістю вирізняється 
уламок денця циліндро-конічного келиха з по
селення Феськи Золочівського району Харків
ської обл. У 1980 р. Є.М.Петренко при дослід
женні цього поселення, розташованого на ви
сокому мисі надзаплавної тераси правого бере
га р.Уда, разом з уламками гончарного та ліп
ного посуду, скляними намистинами знайшов 
згадане денце12. Виріб виготовлено з темнувато
го зеленого (оливкового насиченого) скла. Ден
це має діаметр 3,5 см, його товщина 1,8 см. Ке
лих зберігся десь на половину висоти, з чого 
можна зробити висновок про розміри макси
мального діаметру, який дорівнював приблиз
но 10 см. Придонна частина прикрашена ряда
ми вшшііфуваних кіл, товщина стінок — 1,5 см 
(рис. 1:4; 2:5). Схожі келихи зафіксовані в пох. 
№ 60 Журавки та пох. № 14 Ранжевого14.

Фрагмент другого келиха, тотожної фор
ми, походить з вищеназваного поселення Тим
ченки-2. Це уламок посудцни діаметром 10,5 см, 
товщиною 0,8-1,3 см, із зеленого скла з жовту-
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вагам відтінком (сяабонасичений оливковий 
колір). Поверхня прикрашена кількома рядами 
прошліфованих кіл (рис.1:3; 2:3).

Третій за кількістю фрагмент товстостін
ного келиха, циліндронапівсферичної форми, 
знайдено у Тимченках-2: скло свіхло-зелене (олив
кове), товщиною 0,9 см, верхній діаметр ке
лиха 10,4 см, корпус декоровано прошліфова- 
ними колами та вертикально поставленими шлі
фованими овалами (рис.2:2; 2:3). Абсолютно 
подібний як за пропорціями, так і за декором 
до тамченківського зразка келих зустрічається 
серед матеріалів Комарівської склоробної май
стерні на Дністрі15.

Окрім того, слід зазначити уламок денця 
прозорого скла з поселення Западенька, на яко
му присутні рельєфний валик та невелика за- 
країнка в нижній частині. Загальні розміри йо
го такі: діаметр — 7,6 см, товщина дна — 1,3 см, 
товщина стінок — 1,0 см (рис. 1:8; 2:4). Описане 
денце може належати, судячи з масивності ви
робу та прийомів виготовлення, до конусопо
дібної чаші. Серед відомих у черняхівських ста- 
рожигностях аналогів зішлемося на дещо схо
жу посудину з пох. № 86 могильника Осеяівка16.

На тому ж  поселенні знайдено фрагмент 
стінки посудини товщиною 0,8 см з іридизова- 
ного синього скла, котре складається з двох 
шарів: зовнішнього — синього напівпрозорого 
та внутрішнього — прозорого. Стіночка прик
рашена вишліфуваними лініями у вигляді "ялин
ки" (рис.1:16; 2:4).

Ще один уламок іридизованого скла за
фіксовано на поселенні Ков'яги Валківського 
р-ну Харківської обл. Колір фрагменту — світ
ло-зелений (оливковий): зовнішній шар — 
світло-зелений, внутрішній — каламутний на
півпрозорий. Збереглися сліди вишліфуваного 
кола; товщина фрагмента — 0,6 см (рис. 1:17; 2:1).

На поселенні Черемушне Валківського ра
йону Харківської обл. та вже неодноразово зга
даному селищі Западенька зафіксовані малови
разні фрагменти стінок товстостінних посудин 
типу "Кйонігсбрух-Черняхів". З першого пунк
ту походить фрагмент жовто-зеленуватого скла 
товщиною 0,9 см, прикрашений вишліфува- 
ним колом, з другого — стіночка прозоро-білу
ватого скла з вишліфуваними рельєфними заг
либинами (рис. 1:6,14; 2:4,6).

Чисельну колекцію пізньоримського скла 
з поселення Западенька доповнює уламок ке
лиха конічної форми з "соловим" орнаментом, 
біло-прозорого скла, товщиною 0,8 см. Келихи 
з такою орнаментацією поверхні зафіксовані в 
похованнях черняхівських могильників Ранже- 
ве, Гаврилівка17. У верхньому водозборі Сіверсь-

кого Дінця фрагмента подібних посудин знай
дені на поселенні Хохлове-2 Бєлгородської обл.18 
В системі відносної хронології черняховської 
культури, за Є Л .Гороховським, аналогічні ке
лихи типові для 4-ї фази (350-400 рр. н.е.).

Спеціального розгляду заслуговують зна
хідки скляних грально-рахувальних жетонів, які 
поки що є першими зразками цієї категорії про
дукції провінціально-римського скловиробницг- 
ва у крайніх південно-східних межах черняхівсь- 
кого ареалу. У вітчизняній літературі скляні же
тони трактувалися як предмети для рахунку або 
гральні фішки на кшталт сучасних шашок19. Се
ред старожитностей дочерняховської доби такі 
вироби невідомі. Б.В.Магомедов схильний вба
чати скляні жетони та посуд як нововведення 
в побут, перш за все, військової аристократії чер- 
няхівського суспільства під впливом германсь
ких племен30. У князівських похованнях Захід
ної Європи (горизонт Льойна-Хаслебен) скляні 
жетони виявлені цілими наборами21. На тере
нах Дніпровського Лівобережжя грально-раху- 
вальні жетони знайдені в Переяславі-Хмель- 
ницькому (по 11 білих та чорних екземплярів в 
пох. № 5), похованнях Компанійців, Кантеми- 
рівки, Нових Санжар22.

Нарешті, перейдемо до більш детального 
опису нових знахідок. У 1992 р. на одношаро
вому черняхівському поселенні Трефилівка-І 
Ракитянського району Бєлгородської обл., в од
ному зі скупчень перепаленої обмазки, В.ВДІ- 
д иком було знайдено жетон світло-зеленого (олив
кового) кольору діаметром 1,4 см та висотою 
0,7 см. У верхній частині виробу фіксується не
велике заглиблення правильно-округлих обри
сів (рис. 1:12; 2:7). Поселення розташоване на 
правому берем р.Готня (правий приток р.Вор- 
скла), за 0,4 км на південь від тваринницької 
ферми.

На поселенні Весеяе-ГУ, в зоні Муромсь
кого водосховища на р.Харків, М.М.Григорян- 
цем та Г.В.Бейдіним 1989 р. виявлено за випад
кових обставин подібний жетон з оливкового 
скла. Розміри виробу — діаметр 1,7 см, висота 
— 0,8 см, на лицьовому боці наявні чотири заг
либлення тотожньої форми, як на знахідці з 
Трефилівки-І (рис.1:15; 2:8). Краї жетону трохи 
оплавлені.

Нарешті, зупинимося на останній знахідці 
подібного типу з Черемушнош, яка має трохи 
менші розміри: діаметр — 1,0 см, висота — 0,6 см, 
скло оливкового кольору, заглиблення-ямки 
відсутаі (рис. 1:9; 2:6). Жетон знайдено М.М.Гри- 
горянцем і Г.В.Бейдіним у 1993 р.

Не виключено, що заглиблення на жето
нах з Трефилівки-І та Веселого-VI є задишка
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ми скляної інкрустації в техніці "мілефіорі", 
спорадично поширеної на деяких виробах чер- 
няхівської культури (Рижівка) та пам'ятках піз- 
ньоримського часу Західної Європи (Емерсле- 
бен)м. У загальних рисах грально-рахувальні 
жетони датуються ПІ-IV ст., для виробів з во
дозборів Сіверського Дінця та верхів'їв Ворск
ли вважаємо більш прийнятним дату — IV ст., 
спираючись на логіку поширення черняхівсь- 
кої культури із заходу на схід.

Таким чином, описані зразки провінцій
но-римського скловиробницгва у переважній 
більшості належать до IV ст. Вони засвідчують 
порівняно високий рівень розвитку економіки 
та соціальної структури місцевого населення і 
віддзеркалюють жваві торговельні стосунки з 
пізньоантичними центрами.
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