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© К.Ю. Ііеляшснко
(м. Харків)

Ліпний посуд з курганних некрополів 
Більського городища

УДК 90416.023 (477.53)“-07/-03”

В околицях і на території Великого Більського город ища відо
ма значна кількість курганних груп. Найбільші з них — Скоробір 
(в ур. Скоробір, Осняги, Саранчеве поле) та Перещепине, менша 
кількість куріанів знаходиться в могильниках в ур. Марченки, 
Блажки, Перемірки і в складі курганних некрополів А та Б. На 
сьогодні зусиллями археологів досліджено 113 поховань скіфсь
кого часу, що складає майже половину розкопаних поховальних 
пам'яток басейну Ворскли.

Серед здобутих під час розкопок археологічних матеріалів 
значною колекцією представлений саме ліпний посуд, що вияв
лений у 66 похованнях різних хронологічних груп. Загальна ж 
кількість форм, знайдених в цих комплексах — 122.

У поховальній обрядовості населення Більського город ища ви
користовувалася морфологічно та ж сама кераміка, що й у побуті. 
Виявлений у курганних могильниках посуд представлений, як пра
вило, цілими або графічно реконструйованими формами, і нерід
ко походить з вузько датованих комплексів, що робить його цінним 
джерелом для типологічної характеристики, допомагає визначити 
час появи та побутування окремих тинів, а також простежити 
зміни гончарної традиції в часі.

Для архаїчних комплексів (сер. VII - 2-ї пол. VI ст. до н.е.) від
значений найбільший відсоток поховань з посудом та його різно
манітність. Характерними є набори гарного і столового посуду:
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корчаги, черпаки, кубки, частина з яких прикрашена геометрич
ним різьбленим орнаментом або пластичними наліпами. Значною 
кількістю репрезентовані миски, деякі з них мають високу ніжку- 
піддон. Поверхня столової і тарної кераміки добре залискована 
або щільно загладжена. Серед кухонного посуду відомо кілька гор
щиків, що прикрашені наскрізними проколами по краю, в поєднан
ні з пальцевими вдавленнями або налігшим гіружком-валиком. 
Окрім того, в похованнях виявлені малі посудини, що повторю
ють форму великих горщиків і мисок.

Походження основних елементів гончарних традицій ран- 
ньоскіфського часу пов'язане з населенням Середнього Подніп
ров'я передскіфського часу. Значна частина типів ліпного посуду 
знаходить аналогії серед матеріалів Жаботинського поселення у 
Дніпровському лісостеповому Правобережжі та на селищах ворс- 
клинської групи пам'яток в культурних відкладеннях жаботин
ського горизонту.

У середньоскіфськии час (кін. VI - 2-га пол. Vст. до н.е.) від
буваються як кількісні, так і якісні зміни: знижується відсоток по
ховань з ліпним посудом, відживає традиція виготовлення ряду 
категорій столової і тарної кераміки: черпаків, кубків, корчаг з 
біконічним та округло-біконічним тулубом, водночас — зникає 
різьблений геометричний орнамент. Натомість з'являються інші 
категорії ліпного посуду: глеки великих і середніх розмірів з руч
ками та без них. Продовжують використовуватися горщики, мис
ки і малі посудини. В якоїсь мірі, зменшення кількості поховань з 
ліпним посудом компенсується застосуванням у поховальній 
практиці античного імпорту.

В кін. V - IV ст. до н.е. передусім відзначаються зміни кількіс
ного характеру. Не переривається тенденція зменшення загальної 
кількості поховань з ліпним посудом, при тому, що відсоток антич
ної кераміки в цей період, у порівнянні з попереднім, залишаєть
ся відносно однаковим. Поряд зі вже відомими формами, у комп
лексах гіізньоскіфського часу з'яшіяються кухлі.

Керамічні матеріаги з некрополів Більського городища є важ
ливим джерелом з вивчення питань сакрально-обрядової ролі ліп-
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мого посуді' в поховальній обрядовості населення скіфського часу. 
Простежені певні відмінності, пов'язані зі статевим показником: 
малий відсоток комплексів з керамікою в похованнях чоловіків, їх 
видова і кількісна обмеженість (в основному, кухонний та тарний); 
значна частка комплексів з ліпним посудом в жіночих похован
нях, що часто представлені цілими наборами різних за категорія
ми форм.

Вивчення окремих особливостей розміщення інвентарю в 
поховальному просторі дозволяє стверджувати, що посуд зали
шався поряд з небіжчиком не тільки в якості ємності для напутньої 
їжі або рідини, а й з інших — ідеологічних міркувань. Так. відомі 
випадки вміщення посуду догори дном або один в одному. Саме 
серед матеріалів розкопок Більських курганів відома найбільша 
кількість випадків покладення кераміки на дерев'яному накатни
ку над могилою.

Отже, колекція ліпного посуду, що походить з курганних груп 
округи Більського городища, відображає загальні тенденції роз
витку гончарних традицій та є важливим джерелом для вивчення 
деяких ідеологічних сторін життя населення скіфського часу ба
сейну Ворскли.
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