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К. Ю. П е л я ш е н к о

РИТУАЛЬНА ПОСУДИНА З РОЗКОПОК 
ГОРОДИЩА СКІФСЬКОГО ЧАСУ БІЛЯ с. ЦИРКУНИ

УДК: 904.23(477.54)“6383”

Стаття присвячена ліпній посудині IV  ст. до 
н. е. з  Циркунівського городища. А наліз орнам ент а
ції, морфологічних ознак та контексту виявлення 
знахідки дозволяє бачити її використання в обря
дово-культових практиках.

К л ю ч о в і  с л о в а :  ритуальний посуд, П івніч
не Причорномор’я, скіфський час, нелінійна орна
ментація.

Археологічні предмети культового характе
ру завжди привертали особливу увагу дослід
ників. За відсутності або обмеженості даних 
писемної традиції ритуальні речі та об’єкти 
виступають основним джерелом реконструк
ції різних сторін духовного життя давнього 
населення. В матеріальній культурі багатьох 
спільнот, що мешкали на території Північного 
Причорномор’я, присутня т. зв. культова або 
ритуальна кераміка, яка у більшості класифі
кацій розглядається окремою категорією знахі
док. Посудинам, що наділялися ритуальними 
функціями, надавалося особливе семантичне 
значення, а елементи морфології і орнамента
ції повинні були бути пов’язані зі змістом са
мих сакральних дій. Виходячи з цього, дана 
категорія речей є важливою для розуміння різ
них аспектів духовної культури, міфологічних 
та космогонічних уявлень.

Актуальним на сьогодні залишається питан
ня: які критерії дозволяють досліднику відно
сити посуд до ритуального або навпаки. Врахо
вуючи знаковість самого феномену гончарства, 
побутова кераміка також мала певну символі
ку, що пов’язано з сакральним значенням са
мої глини. Якщо брати до уваги лише посуд, 
призначений суто для обрядово-культових дій,
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то для нього можна виділити ряд характерних 
рис, що відрізняє його від побутового. Пере
дусім, це морфологічні особливості: невеликі 
розміри, що виключає використання в госпо
дарстві, або специфічна (антропо-, зооморфна), 
іноді індивідуальна, форма, не характерна для 
більшості побутового посуду. Для культової ке
раміки звичайним є декорування, що часто та
кож відрізняється від загальноприйнятого і має 
певне смислове навантаження: орнаментація з 
порушеним ритмом і симетрією, різноманітні 
знаки та символи. Окрім морфологічних та ор
наментальних особливостей, для інтерпретації 
кераміки як культової важливий контекст, в 
якому виявлена знахідка.

Серед археологічних матеріалів скіфського 
часу пам’яток лісостепової смуги Північного 
Причорномор’я також виділяється категорія 
культової кераміки. В передскіфський та ран- 
ньоскіфський періоди поширення набула куль
това кераміка, що веде свої коріння від культур 
гальштатського кола: піксіди, керноси, зоомор
фні посудини [Дараган, 2011, с. 461—464]. Ряд 
дослідників вважають, що черпаки та кубки, 
окрім побутового призначення, також мають 
відношення до культових церемоній, причому 
особливе сакральне значення випливає з ор
наменту на посуді та морфології [Горбов, 2002, 
с. 252—253; Дараган, 2011, с. 465—476]. До ка
тегорії культових предметів зазвичай відносять 
мініатюрні ліпні посудинки, більша частина з 
яких знайдена в зоні розташування жертовни
ків, культових комплексів або виявлена у на
шаруваннях зольників [Шрамко, 1999, с. 36]. 
Для виконання магічних дій та обрядів ви
користовувалися ліпні курильниці. Знахідки 
їх в поховальних пам’ятках та сліди горіння 
рослинних або смолистих речовин всередині
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Рис. 1. Місце знахідки ритуальної посудини в ямі 
№ 13 розкопуЮ (2010 р.): 1 — вид з заходу; 2 — 
збільшено

доводить їх ритуальне призначення [Зайцева, 
2001, с. 167—168; Синика, Меньшикова, Тель- 
нов, 2014, с. 90—91].

Для періоду кінця VI — IV ст. до н. е. викли
кає інтерес поява серед керамічних матеріалів 
пам’яток лісостепової частини Північного 
Причорномор’я невеликих посудин, прикраше
них окремими знаками або т. зв. нелінійним 
орнаментом. Враховуючи їх рідкісність, кожна 
нова знахідка заслуговує на особливу увагу. 
Одному з таких артефактів і присвячена дана 
публікація.

Ліпну посудину, про яку піде мова, було 
виявлено під час дослідження городища біля 
с. Циркуни в 2010 р. Циркунівське городище 
розташовано на території Харківського району 
Харківської області. Укріплення розміщено на 
мису правого корінного берега р. Харків (річко
ва система Сіверського Дінця), обмеженого зі 
сходу і заходу двома глибокими ярами. За тери
торією та культурними ознаками городище від

носиться до сіверськодонецької групи пам’яток 
лісостепової історико-культурної спільноти 
племен скіфського часу. Пам’ятка відома з 
1925 р., у 1950—60-і рр. перші розкопки прове
дені Б.А. Шрамком, в 2005 р. — Д.С. Гречком, 
з 2007 р. щорічно досліджується експедицією 
під керівництвом автора [Пеляшенко, 2014]. 
За комплексом отриманих матеріалів хроноло
гічні рамки існування городища окреслюються 
кінцем VI — початком III ст. до н. е.

Передусім, особливий інтерес викликає кон
текст виявлення знахідки. Посудину виявлено 
на дні ями № 13 розкопу № 10, що розташо
вана в східній частині житлової садиби кінця 
V — IV ст. до н. е., залишки якої частково пе
рекривав зольний пагорб. Яма мала округлу 
форму з діаметром 1,5 м, вертикальні стінки 
та глибину від рівня сучасної денної поверхні 
0,85 м. Дно ями не рівне: в північно-східній 
частині зафіксовано поглиблення на 0,05 м, 
в якому і було залишено ритуальну посудину 
(рис. 1, 1). Вона була зафіксована покладеною 
на бік, вінцями на південний-захід і накрита 
великим уламком кухонного горщика, прикра
шеного пальцевими вдавленнями і наскрізни
ми проколюваннями (рис. 1, 2; 2, 2). Заповнена 
яма м’яким чорноземним ґрунтом зі значною 
домішкою золи та вмістом великої кількості 
дрібної глиняної обмазки з відбитками прутів. 
Північну частину ями перекрило скупчення 
шматків глиняної обмазки (346 фр. різних роз
мірів), що фіксувалося на глибині 0,05—0,15 м 
від рівня сучасної поверхні. В заповненні ями 
виявлено значну кількість фрагментів ліпно
го посуду, з яких вдалося зібрати один цілий 
горщик (рис. 2, 3) та половину горщика, що 
археологічно реконструйований (рис. 2, 4), на 
дні ями біля південної стінки стояв ліпний 
глечик (рис. 2, 5). Також з комплексу походить 
фрагмент глиняного прясла, фрагмент стінки 
сіроглиняного гончарного посуду. У верхньо
му заповненні знайдено фрагменти неповного 
розвалу тулубу гераклійської амфори конічно
го типу, що дозволяє визначити дату засипки 
комплексу другою—третьою чвертю IV ст. до 
н. е. (визначення С.А. Заднікова) (рис. 2, 1). 
Отже, умови виявлення знахідки дозволяють 
припустити, що ритуальна посудина була на
вмисно покладена в яму під час залишення 
садиби. При цьому вона була прикрита або 
прихована уламком кухонного горщика. В ць
ому ж комплексі на дні було залишено ліпний 
глечик, після чого яма заповнювалась чорно- 
земно-золистим ґрунтом з побутовим і буді
вельним сміттям. Подібні обрядово-магічні дії, 
в яких кераміка використовувалася в якості 
ритуальних закладин, відомі у досить широ
кому територіально-хронологічному діапазоні 
[Пошивайло, 2000, с. 258—263]. Серед них і за
кладення посудин при завершенні важливої дії 
або полишенні місця проживання [Пошивайло, 
2000, с. 260].
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Пеляшенко К.Ю. Ритуальна посудина з розкопок городища скіфського часу біля с. Циркуни

Рис. 2. Керамічні матеріали з 
ями № 13 розкопу 10 (2010 р.)

Рис. 3. Ритуальна посудина з Циркунівського городища (фото)

Ритуальна посудина мала форму вузько
горлого глечика з шароподібним тулубом, що 
переходить у конічні плічка та прямими, різко 
відігнутими вінцями (рис. 3; 4). II основні па
раметри: висота 15,5 см, діаметр вінець 7,2 см, 
діаметр шийки 5 см, діаметр тулубу 10,5 см, 
діаметр дна 5,7 см (всі розміри подані по зов
нішній стінці), товщина стінок 0,8—1,2 см. У 
верхній частині, нижче шийки, вона мала дві 
ручки у вигляді наліпів овальних у перетині, 
що були пошкоджені у давнину. Одна з них 
відбита повністю, інша наполовину. Наявність 
двох ручок-наліпів надає посудині антропо

морфних рис. Зовнішня поверхня добре за
гладжена, у деяких місцях простежуються слі
ди лискування поганої якості. Колір поверхні 
жовтий, з одного боку чітко простежується ок
ругла пляма вторинного обпалювання (рис. 3). 
Скоріш за все, посудина зазнавала дії вогню не 
одноразово і в одному й тому ж місці, оскільки 
чорний колір вторинного випалювання про
стежується і на зламі ручки-наліпа. Отже, ряд 
ознак дозволяє стверджувати, що посудина ви
користовувалася тривалий час навіть після її 
часткового пошкодження. Всередині будь-яких 
слідів горіння, залишків смолистих або згорі
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І

Рис. 4. Ритуальна посу
дина з Циркунівського 
городища

лих рослинних речовин зафіксовано не було, 
що не дає підстав відносити знахідку до групи 
курильниць.

Особливий інтерес викликає орнаментація, 
яка вкриває більшу частину поверхні (рис. 3; 
4). Вона складається з двох горизонтальних 
зон. Кожна зона являє ряд з трикутних полів, 
що чергуються вершинами вверх та вниз. Поля 
розділені прокресленими лініями, що утворені 
гострим предметом. У верхній зоні нанесено 
8 трикутників, розділених двома ручками, в 
нижній — 14. Кожне трикутне поле заповнено 
різною кількістю вдавлень, від трьох до дев’яти, 
що виконані округлим у перетині, загостреним 
предметом на глибину 2—4 мм. Всього в вер
хній зоні 27 вдавлень та в нижній — 64 Ч На 
шийці розміщено нідтрикутний у перетині 
пружок. Верхню і нижню зону також розділяє 
пружок з неглибокою виїмкою-канелюром під 
ним. Під нижньою орнаментальною зоною — 
дві горизонтальні виїмки-канелюри, які утво
рюють псевдопружок поміж ними. Порушення 
орнаментального ритму, що виражено в різній 
кількості вдавлень у трикутних полях, дозво
ляє говорити не про декоративну або естетичну 
функцію даного орнаменту, а віднести його до 
числового коду або ідеографічного зображення, 
що має семантичне значення, де умовні знаки 
відображають певну ідею.

Ідеографічні та піктографічні зображення 
на предметах з кістки, каменю та глини можна

1. В тезах доповідей до конференції «Проблемы ис
тории и археологии Украины» помилково була вка
зана не вірна кількість вдавлень в нижній орнамен
тальній зоні [Пеляшенко, 2014, с. 27].

знайти починаючи з кам’яного віку. Вважаємо 
за необхідне навести територіально близькі 
та найбільш відповідні аналогії посуду з не
лінійною орнаментацією серед археологічних 
матеріалів доби бронзи та раннього залізно
го віку. Серед матеріалів розкопок поселення 
доби бронзи Мостище 1 у Донському Лісостепу 
виділяється група кераміки, що була умовно 
названа календарною [Синюк, Березуцкий, 
2001, є. 51—52, рис. 42—44]. Нелінійний ха
рактер орнаментації, спосіб нанесення, мотив 
дуже схожі на циркунівську знахідку: круглі 
вдавлення, що у різній кількості заповнюють 
фігури геометричних композицій, серед яких 
переважають трикутники (рис. 5, 1—4). Посуд 
відрізняється від іншої керамічної колекції з 
нашарувань бронзової доби тонкостінністю, 
морфологічними рисами (біконічний абрис ту
лубу) та не знаходить аналогій. Більшість фраг
ментів була сконцентрована в межах культово
го комплексу — кам’яного лабіринту. Автори 
розкопок вважають, що дана група кераміки 
належала населенню катакомбної спільноти і 
використовувалася в якості атрибутивної час
тини релігійно-культових дій особливого при
значення [Синюк, Березуцкий, 2001, с. 52].

Нанесення різноманітних систем знаків, 
ідеограм, окремих піктографічних зображень 
отримало широке розповсюдження в кераміч
ній традиції племен зрубної культурно-істо
ричної спільноти, хоча дана традиція просте
жується ще зі старожитностей абашевської та 
культури багатопружкової кераміки [Отро- 
щенко, Формозов, 1988, с. 153]. Комплексний 
аналіз, проведений дослідниками, дозволив 
зробити висновки про існування у населення
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зрубної спільноти зародків писемності та кос
могонічних уявлень [Беседин, Сафонов, 1996; 
Отрощенко, Формозов, 1988]. Ідеограми на ке
рамічних посудинах трактуються фахівцями 
як зображення календарної системи, основу 
якої складає місячний синодичний рік [Бесе
дин, Сафонов, 1996, с. ЗО]. Серед відомих посу
дин з ідеограмами є і такі, що за орнаментом 
можна вважати аналогічними ритуальній по
судині з Циркунівського городища (рис. 5, 5— 
8). Орнаментація посудин ламаним зигзагом, 
що утворює повернуті вершиною вгору і донизу 
трикутники, набула особливого поширення на 
кераміці зрубної спільноти. Відома серія знахі
док, де ці трикутники заповнювались графічно 
різними знаками, штрихуванням або різною 
кількістю однакових знаків [Беседин, Сафо
нов, 1996, рис. 2—6]. Особливу увагу привертає 
горщик з поховання Підгірне І, 7/7, в орнамен
тальній зоні якого було розміщено 14 трикут
них полів (як і у нижній зоні циркунівської 
посудини), що були заповнені різною кількістю 
хрестів, від 1 до 5 (рис. 5, 7). Фриз з 14 знаків 
(11 свастик, 1 хрест в квадраті та 2 квадратних 
поля заповнені вдавленнями) розміщений на 
невеликій посудинці з Оксютинців (рис. 5, 8) 2. 
Автори окремої публікації знахідки висунули 
припущення: «перед нами не той календар, 
яким користувалися для точних астрономічних 
спостережень, а особливий ритуальний кален
дар, необхідний мертвому у потойбічному світі» 
[Гершкович, Якубенко, 2001, с. 76].

За своїми морфологічними ознаками риту
альна посудина з Циркунівського городища зна
ходить досить чіткі аналогії серед однієї групи 
ліпних курильниць Північного Причорномор’я 
IV—І ст. до н. е. [Синика, Меньшикова, Тель- 
нов, 2014]. Курильниці, що були розповсюджені 
від Добруджи та Нижнього Дунаю до Дону, 
мають роздутий тулуб, звужену шийку, прямі 
або відігнуті вінця. Частина з них оздоблена 
ручками-вушками, як правило, з отворами для 
підвішування. Цікаво, що наявність ручок є ло
кальною особливістю пам’яток Північно-Захід
ного Причорномор’я, і лише одна така куриль
ниця виявлена в Криму [Синика, Меньшикова, 
Тельнов, 2014, с. 88]. За типологією В.С. Сініки 
та М.П. Тельнова, знахідку з Циркунів можна 
віднести до типу 3, варіанту 2 — посудини з 
максимальним розширенням корпусу в нижній 
частині, що мають вушка [Синика, Меньши
кова, Тельнов, 2014, с. 87, рис. 18]. Більшість 
курильниць має орнаментацію, серед способів 
нанесення та мотивів якої також можна виді-

2. Посудина зі знаками з Оксютинців походить з не 
документованого комплексу і датована В.А. Іллінсь- 
кою скіфським часом за загальним датуванням кур
ганного могильника [Ильинская, 1968, с. 169]. За 
морфологічними, орнаментальними ознаками, ха
рактером глиняного тіста була віднесена Я.П. Герш
ковичем та О.О. Якубенко до бронзової доби [Герш
кович, Якубенко, 2001, с. 72—73].

Рис. 5. Календарна кераміка доби бронзи (1—4) 
та ліпний посуд з «ідеограмами» зрубної культур
но-історичної спільноти (5— 7) (1—4 — Мостище 1; 
5 — Юбілейне, 1/11; 6 — Губарі, 3/7; 7 — Підгірне І, 
7/7; 8 — Оксютинці (1—4 — за: [Синюк, Березуцкий, 
2001, рис. 42, 1, 5; 43, 1, 5]; 5—7 — за: [Беседин, Са
фонов, 1996, рис. 2, 4; 3, 4; 4, 4, 7; 5, 4, 7]; 8 — за: 
[Гершкович, Якубенко, 2001, с. 77])

лити декорування з порушеним ритмом, що 
знаходить відповідники на нашій ритуальній 
посудині (рис. 6, 1—6). Виконані вони, як пра
вило, прокресленими лініями або канелюрами 
та округлими вдавленнями. Територіально по
судини з нелінійним орнаментом представлені 
в Подністров’ї (рис. 6, 1, 2), у некрополі та на 
городищі Ольвії (рис. 6, 3, 4) та в Криму (рис. 6, 
5, 6). За технікою нанесення та сюжетом досить 
схожою до нашої знахідки є уламки курильниці 
з Ольвії [Марченко, 1988, с. 102— 103; рис. 33, 
4\. Тут також нанесено дві горизонтальні зони, 
які складаються з квадратних полів, що розді
лені прокресленими лініями навхрест, утворю
ючи чотири трикутних поля. Останні заповнені 
округлими вдавленнями, кількість яких також 
неоднакова (рис. 6, 4). Інтерес викликають 
кримські курильниці з шароподібним тулубом, 
що мають нелінійний орнамент, який скла
дається з солярних символів, рослинних та гео
метричних композицій (рис. 6, 5, 6). За думкою 
О.Д. Дашевської, курильниці з символічними
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Рис. 6. Ліпні курильниці з пам’яток Північного 
Причорномор’я та посудини з савроматських ком
плексів Поволжя та Приуралля: 1 — Глине, 99/1; 
2  — Глине, 20/1; 3 — Некрополь Ольвії, 56/1901; 4 — 
Ольвія; 5 — Біляуський могильник, 31; 6 — Кри
нички, 12; 7 — Боаро, к. 25; 8 — Верхньо-Погромне, 
к. 4; 9 — Аблязівка (1—3 — за: [Синика, Меньшико
ва, Тельнов, 2014, рис. 4, 3; 8, 5; 10, 1]; 4 — за: [Мар
ченко, 1988, рис. 33, 4]; 5 — за: [Дашевська, 1980, 
рис. 3]; 6 — за: [Яковенко, 1971, рис. 4, 1]; 7—9 — за: 
[Смирнов, 1964, рис. 65, 10, 13, 22])

зображеннями, знайдені в пізньоскіфських по
ховальних комплексах, присвячувались божес
твам [Дашевская, 1980, с. 28].

Невеликі ліпні посудини з грушоподібним, 
розширеним донизу тулубом та звуженою 
шийкою відомі серед савроматських старожит- 
ностей (відділУ, за К.Ф. Смирновим). Вони 
характерні для всієї області розповсюдження 
савроматської культури, протягом VI—IV ст. до 
н. е. [Смирнов, 1964, с. 112, 114; рис. 65] (рис. 6, 
7—9). На деяких з них також прокреслені ок
ремі знаки або нелінійні орнаментальні зони 
[Смирнов, 1964, рис. 65, 13, 14, 22, 23]. Схожий 
за формою посуд знайдений і в ранньосармат-

ських комплексах у степовій частині Північно
го Причорномор’я [Степи ..., 1989, табл. 72, 78, 
84]. Верхня частина їх прикрашалася горизон
тальними рядами канелюр, що нагадує декора
тивне розділення зон на посудині з Циркунівсь- 
кого городища. Серед керамічних матеріалів 
античних міст Північного Причорномор’я 
також можна назвати морфологічно схожий 
посуд. Невеликі червоноглиняні глечики ви
тягнутих пропорцій, з розширенням тулубу в 
нижній частині та прямим лійчастоподібним 
горлом знайдені в некрополі поблизу завода 
ім. Войкова в м.Керч, в комплексах, що дату
ються другою половиною IV ст. до н. е. [Капо- 
шина, 1959, рис. 40]. Ряд аналогій знаходимо і 
в керамічному комплексі меотів правобережжя 
Кубані [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 20, 7, 
8].

Серед старожитностей скіфського часу лі
состепової частини межиріччя Дніпра і Дону 
посуд з ідеографічними зображеннями або по
рушеним ритмом представлений досить незнач
ною кількістю (рис. 7). Майже повну аналогію 
сюжету на циркунівській посудині знаходимо 
на уламку ліпного горщика з розкопок Східно-

. ■ : ї»ЄС‘ї  ,,ц« 
і/ ,<>:  ̂ [ V ї і . і\  ‘ '

З см 
_і і_

2 см_і
1, 5 2, 4, 6

Рис. 7. Ліпні посудини, прикрашені нелінійною орнамента
цією з пам’яток скіфського часу лісостепової частини межиріч
чя Дніпра та Дону: 1 — Новотроїцьке городище; 2 — Східне 
укріплення Більського городища; 3 — Книшівське городище; 
4 — Лубни, ур. Замок, 1/2 (1882 р.); 5 — Мостшце 1; 6 — Ок- 
сютинці (1 — за: [Ляпушкин, 1961, рис. 35]; 2 — за: [Шрамко, 
1983, рис. 5, 11]; 3 — [Український ..., 2004, 2-а с. обкл.]; 4 — 
за: [Супруненко, 2000, с. 218]; 5 — за: [Синюк, Березуцкий, 
2001, рис. 91, 20]; 6 — за: [Ильинская, 1968, рис. 45])
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го укріплення Більського городища (рис. 7, 2). 
Всі інші відомі аналогії — маленькі або навіть 
мініатюрні керамічні форми, які походять як з 
поховальних (Лубни уроч. Замок, 1/2), так і з 
поселенських комплексів (городища Книшівсь- 
ке, Мостище 1, Новотроїцьке). Орнаментальні 
сюжети вирізняються своєю індивідуальністю, 
як і морфологія. Проте їх ритуальне призна
чення та особливий семантичний зміст нане
сених зображень представляються найбільш 
вірогідними.

Різні числові значення, що втілені в орна
ментації на ритуальній посудині з Циркунівсь- 
кого городища, ще раз підтверджують думку 
про існування у племен скіфського часу лісо
степової частини Північного Причорномор’я 
певної знакової системи. Подібні нелінійні зоб
раження на посуді бронзової доби дослідники 
інтерпретують як календарні системи. З одного 
боку, кількість заповнених трикутних полів на 
знахідці з Циркунів, як у верхній, так і в ниж
ній зонах (відповідно 8 та 14) не передбачає ві
дображення будь-якої з відомих календарних 
систем (місячного або сонячного календарю). 
Числові значення в різних полях також не 
відповідають кількості днів місяця або тижня. 
Втім, на думку В.І. Беседіна та I.E. Сафонова, 
в подібній орнаментації може бути відображе
не загальне уявлення про відрізки часу, і в 
такому випадку це скоріш зображення року, 
аніж календар [Беседин, Сафонов, 1996, с. 28]. 
Дослідники календарних систем наводять при
клади різних варіантів рахунку часу у тради
ційних суспільствах. Так, наприклад, верхнь- 
окалмицькі юкагири розділяли рік на шість 
періодів, а у деяких народів Західного Сибіру 
рік складався з 13 місяців, тривалість яких 
залежала від природних ознак [Климишин, 
1985, с. 281—282]. Розділення днів всередині 
місяця також не завжди було однаковим і скла
далося з традиційних семи днів на тиждень. 
Давні римляни та етруски застосовували вось
миденний тиждень: сім робочих днів та один 
базарний, що вважався святковим [Бикерман, 
1975, с. 54]. Тут можна згадати верхню орна
ментальну зону на нашій ритуальній посудині, 
де розміщено 8 полів: 7 заповнені трьома вдав
леннями, а одне — шістьома. Втім, у нас немає 
жодних підстав стверджувати, що у населення 
скіфського часу лісостепової частини Північно
го Причорномор’я був поділ місяців на тижні. 
Автори попереджають про високу вірогідність 
помилкової інтерпретації випадкових спів- 
падінь на одній або кількох посудинах: «При 
желании здесь можно подобрать любые значе
ния для привязки к религиозно-мифологичес
ким, календарным и другим представлениям 
самых разных народов» [Беседин, Сафонов, 
1996, с. 27].

На посудині з Циркунівського городища ми 
вбачаємо зображення певного часового циклу, 
розділеного на відрізки. Тривале використан-

ня, сліди маніпуляцій з вогнем та контекст 
виявлення знахідки вказують на особливе при
значення цієї посудини у обрядово-культовій 
практиці. Виходячи з морфології посудини, 
вона призначалася, найбільш вірогідно, для 
рідини, яка під час ритуальних дій нагрівала
ся, судячи з характерної чорної плями, постій
но в одному місці. Для переміщення розігрітої 
посудини призначалися ручки-наліпи. Отже, 
враховуючи особливе семантичне значення 
орнаментації, посудина могла призначатися 
для узливання рідини під час відправлення 
культів, пов’язаних з календарними святами. 
Втім, дану тезу можна залишити лише на рів
ні припущення. Недостатня вибірка посуду з 
ідеограмами для скіфського часу не дозволяє 
робити конкретні висновки з приводу кінце
вої розшифровки даного числового коду. Тому 
більш повну інтерпретацію мотиву залишаємо 
за майбутніми дослідниками.
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К  Ю. П е л я ш е н к о

РИТУАЛЬНЫЙ СОСУД ИЗ РАСКО
ПОК ГОРОДИЩА СКИФСКОГО ВРЕ

МЕНИ У с. ЦИРКУНЫ
В 2010 г. при раскопках городища скифского вре

мени у с. Циркуны, расположенного на правом бе
регу р. Харьков, был найден лепной сосуд, который 
по форме, орнаментации и условиям обнаружения 
предполагает использование его в культовых прак
тиках. Зафиксирован он на дне ямы, положенным 
на бок и накрытым большим обломком лепного ку
хонного горшка, что указывает на факт преднаме
ренного оставления его в комплексе. Сосуд имеет 
форму узкогорлого кувшинчика. В верхней части, 
чуть ниже шейки, были расположены две ручки в 
виде овальных в сечении налепов, придающие со
суду антропоморфные черты. Наибольший интерес 
представляет орнамент-идеограмма с нарушенным 
ритмом. Он состоит из двух горизонтальных зон ло
манных прочерченных зигзагов, образующих череду
ющиеся вершинами вверх и вниз треугольные поля,

которые заполнены разным количеством округлых 
вдавлений. Передача разных числовых значений 
позволяет предполагать изображение определенно
го временного цикла, разделенного на отрезки. Сам 
сосуд, учитывая особое семантическое значение, мог 
использоваться при отправлении культов, связан
ных с календарными праздниками.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ритуальный сосуд, Се
верное Причерноморье, скифское время, нелиней
ная орнаментация.

K. J  и. P e l j a s h e n k o

RITUAL VESSEL FROM THE 
EXCAVATIONS OF A SCYTHIAN 

TIME HILFORT NEAR TSVIRKUNY 
VILLAGE

In 2010 during the excavations of the Scythian time 
hillfort near Tsvirkuny village, located on the right 
bank of the Charkov river, a hand made vessel was 
found. On the base of the shape of this vessel, its figura
tion and conditions of revealing we can suppose it was 
used for cult purposes. It was found on the bottom of a 
pit, sited on the own side and covered by the big piece 
of a large handmade pot. This evidences it was located 
in this complex purposely. This vessel has a shape of a 
narrow-neck jug. In the upper part (lower of its neck) 
there are two handles were situated. They were formed 
as an oval jut. Thus this gave the anthrop-amorphous 
shape to this vessel. The most interesting is the de- 
sign-ideogram with the broken rhythm. It consists of 
two horizontal areas of the broken tracing zigzags. 
They formed alternate triangular fields with an up and 
down tops, which were filled by the different number of 
round small pits. Meaning the different numbers this 
can give us the possibility to suppose it was marked the 
definite time cycle. It was parted on the spaces. So, ac
cording to its special semantic significance, this vessel, 
could be used for the cults concerned with the calendar 
celebrations.

K e y w o r d s :  ritual vessel, Northern Black Sea 
area, Scythian time, nonlinear figuration.
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