


АРХЕОЛОГІЯ 
І ДАВНЯ ІСТОРІЯ 

 УКРАІНИ

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А  А К А Д Е М І Я  Н А У К  У К Р А Ї Н И
І Н С Т И Т У Т  А Р Х Е О Л О Г І Ї

№№№NnNВипуск 3 (36)

2020
КИІВ

НАУКОвИй жУРНАЛ — зАСНОвАНИй У 2011 р. вИДАєТЬСЯ чОТИРИ РАзИ НА РІК

Члени редколегії
БИРКЕ В., доктор археології, Інститут археології та 
історії мистецтв Академії наук Румунії
БОЛТРИК Ю. В., кандидат історичних наук, Інсти
тут археології НАН України
БРУЯКО І. В., доктор історичних наук, Одеський 
археологічний музей НАН України
ҐОЛДЕН П., професор, Університет Ратґер, США
КУЛАКОВСЬКА Л. В., кандидат історичних наук, 
Інститут археології НАН України
МОЦЯ О. П., член-кореспондент НАН України, Інс
титут археології НАН України
ОТРОЩЕНКО В. В., доктор історичних наук, Інсти
тут археології НАН України
ПОЛІДОВИЧ Ю. Б., кандидат історичних наук, фі-
ліал Національного музею історії України — Музей 
історичних коштовностей України
ПОЛТОВИЧ-БОБАК М., професор, жешувський уні-
верситет, Польща
ПОТЄХІНА І. Д., кандидат історичних наук, Інсти
тут археології НАН України
СИМОНЕНКО О. В., доктор історичних наук, Інсти
тут археології НАН України
СКОРИЙ С. А., доктор історичних наук, Інститут ар
хеології НАН України
СОН Н. О., кандидат історичних наук, Інститут ар
хеології НАН України
СТЕПАНЧУК В. М., доктор історичних наук, Інсти
тут археології НАН України
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В., доктор історичних наук, 
Київський національний університет
ТОЛОЧКО П. П., академік НАН України, Інститут 
археології НАН України
ФІАЛКО О. Є., кандидат історичних наук, Інститут 
археології НАН України
ХАЗАНОВ А. М., професор, Університет Медісон — 
вісконсін, США
ХОХОРОВСКІ Я., професор, Яґеллонський універ
ситет, Польща
ЧАБАЙ В. П., член-кореспондент НАН України, Ін
ститут археології НАН України

редАкЦіЙнА колегіЯ
головний редактор
БУЙСЬКИХ А. В., доктор історичних наук, Інститут 
археології НАН України
Відповідальний секретар
ГОРБАНЕНКО С. А., кандидат історичних наук, Ін
ститут археології НАН України
Відповідальні за випуск
СКОРИЙ С. А., доктор історичних наук, Інститут ар
хеології НАН України
ДЗНЕЛАДЗЕ О. С., кандидат історичних наук, Інс
титут археології НАН України

У ВипУскУ:
НАШІ ювІЛЕЇ
СТАТТІ
ПУбЛІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІчНИХ  
МАТЕРІАЛІв
НОвІТНІ ДОСЛІДжЕННЯ
АМАзОНКИ АРХЕОЛОГІчНІ
ДО ІСТОРІЇ КОСТюМА
АНТРОПОЛОГІчНІ СТУДІЇ
ДИСКУСІЇ
ІСТОРІЯ НАУКИ



Археологія і дАвня історія УкрАїни
Науковий журнал з проблем археології та давньої історії

У журналі публікуються результати досліджень з археології та давньої історії України. Ви-
світлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення 
України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців, скіфів та 
сарматів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, 
етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культу-
ри середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії 
археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факуль-
тетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

The results of research on the archaeology and ancient history of Ukraine are published in the 
journal. The issues of social and economic development and cultural relations of the population 
of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, the pages of the history of the Cimmerians, 
Scythians and Sarmatians, material and spiritual culture of the Greeks in the Northern Pontic 
region, ethnogenesis and early history of the Slavs, development of the cities and villages of An-
cient Rus, material culture of the Medieval and Modern periods are observed. New archaeologi-
cal records, survey on history of archaeology and archival sources are being published.

This journal is intended for the archaeologists, historians, regional specialists, teachers of histo-
ry, students of historical departments and for all who is interested in the early history of Ukraine.

Підписано до друку 27.09.2020. Формат 60 × 84/8. Гарн. Century Schoolbook. Папір офс.  
Друк офс. Ум.-друк. арк. 61,7. Обл.-вид. арк. 68,7. Тираж 100 екз. Зам.

Друк на обладнанні видавця: Пшонківський О. В. цифровими комплексами  
Konica Minolta bizhub PRO 1050 та Konica Minolta bizhub PRO C1100. 
Тел.: (044) 33-111-42, тел. / факс: (0456) 33-21-22, e-mail: janina-book@ukr.net; www.janina-book@ukr.net.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів 
видавничої справи ДК № 1500, від 22.09.2003 р.

© ІнСТиТУТ археОлОГІї нан УКраїни, 2020

Засновник та видавець:
Інститут археології 
національної академії наук України

свідоцтво про реєстрацію ЗМі:
КВ № 17659-6509р від 29.03.2011

Адреса редакції:
Україна, 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12
тел.: (+380-44) 418-61-02
Факс: (+380-44) 418-33-06
E-mail: secretaradiu@gmail.com

Затверджено до друку Вченою радою 
Інституту археології нан України
17.09.2020, протокол № 6.

ISSN 2227-4952 (Print)
ISSN 2708-6143 (Online)

рисунки авторські
надруковано в авторській редакції
комп’ютерна верстка С. А. Горбаненка

Усі матеріали рецензовано

Усі права застережено. Передрук можливий 
зі згоди редакції та авторів статей

офіційний сайт журналу:
https://adiu.com.ua/index.php/journal
офіційна сторінка журналу:
Сайт «Спілка археологів України» [http://www.vgosau.kiev.ua] — 
Бібліотека — Журнал «археологія і давня історія України»
[http://www.vgosau.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=183]

Виходить за інформаційної підтримки 
Всеукраїнської громадської організації
«Спілка археологів України»



© ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, 2020

ЗМіст Contents

вступне слово 6 Introduction

Наші ювілеї Our anniversaries

Скорий, С. А. До 100-річчя від дня народження 
варвари Андріївни Іллінської

7 Skory, S. A. To the 100th anniversary of Varvara An
driivna Illinska

Хазанов, А. М. По поводу юбилея А. в. Симонен
ко — поздравления, размышления и пожелания

15 Khazanov, A. M. On the anniversary of O. V. Symo-
nenko — congratulations, thoughts and wishes

Ave 70! (О. С. Дзнеладзе, Д. М. Сікоза) 17 Ave 70! (O. S. Dzneladze, D. M. Sikoza)
Список друкованих праць О. в. Симоненка (упо-
рядники О. С. Дзнеладзе, Д. М. Сікоза)

27 The publications of O. V. Symonenko (compiled by 
O. S. Dzneladze and D. M. Sikoza)

Статті PaPers

Хохоровски, Я. «Птицеголовые» или «конноголо
вые» скипетры — реальная или фальшивая ди
лемма?

35 Chochorowski, Ja. «Bird-Head» or «Horse-Head» 
Sceptres — a Real or Apparent Dillema?

Махортых, С. В. Скифы и Урарту 79 Makhortykh, S. V. The Scythians and Urartu
Гречко, Д. С. Поселенські системи Дніпровсько
го Лісостепового Лівобережжя другої половини 
VIIІ — середини VІ ст. до н. е.

91 Grechko, D. S. Settlement System of the Dnieper 
Left-Bank Forest-Steppe of the Second Half of 8th — 
Middle of 6th Centuries BCE

Крютченко, А. А. О возможных вариантах разви
тия укрепленных поселений скифского времени 
Днепро-Донской лесостепи

101 Kriutchenko, O. O. Presumable variants of the 
development of fortified settlements of the Dnieper-
Don forest-steppe in the Scythian Age

Полин, С. В., Дараган, М. Н. вертикальный тип 
скифских катакомб V—IV в. до н. э. в Степном 
Причерноморье

111 Polin, S. V., Daragan, M. N. Vertical Type of 
Scythian Catacombs of the 5th—4th Century BC in 
the Northern Pontic Steppe

Полидович, Ю. Б. Иранская мифологема царской 
власти и пектораль из Толстой Могилы

135 Polidovych, Yu. B. Iranian Myth about the Royal Au
thority and the Pectoral from Tovsta Mogyla

Королькова, Е. Ф. О стилях и метаморфозах (к про
блеме дефиниций сарматского звериного стиля)

150 Korolkova, E. F. About Styles and Metamorphoses 
(the Issue of Definitions in the Study of Sarmatian 
Animal Style)

Оца, Л. Другий етап сарматського перебування у 
валахії

157 Oţa, L. The second stage of Sarmatian settlement in 
Wallachia

Любичев, М. В., Шультце, Э. Погребения с сар
матскими признаками на могильниках поздне
римского времени войтенки и зачепиловка: срав
нительная характеристика

178 Lyubichev, M. V., Schultze, E. Graves with Sarma
tian features at the grave fields of the Late Roman 
Period Voytenki and Zachepilovka: comparative 
characterization

Дзнеладзе, Е. С., Сикоза, Д. Н. Оборонительные 
сооружения поздних скифов Нижнего Днепра

191 Dzneladze, E. S., Sikoza, D. N. Fortification of the 
Late Scythians of Lower Dnieper Region

Скрипкин, А. С., Клепиков, В. М. Археологические 
памятники II—I вв. до н. э. Нижнего Поволжья и 
некоторые этнические проблемы сарматов

214 Skripkin, A. S., Klepikov, V. M. Archaeological Sites 
of the Lower Volga Region of the 2nd—1st Centuries 
BC and some Ethnic Issues of the Sarmatians



4 ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2020, вип. 3 (36)

Публікація 
археологічНих 

матеріалів

PublicatiOns  
Of archeOlOgical 

material

Гуцал, А. Ф. житла Рудковецького городища (за 
матеріалами досліджень 1972—1974 р.)

223 Hutsal, A. F. Habitations of Rudkivtsi Settlement 
(According to Research Materials of 1972—1974)

Бабенко, Л. І. бронзова бутероль та біметалевий 
меч з колекції Харківського історичного музею 
імені М. Ф. Сумцова

238 Babenko, L. I. Bronze scabbard-chape and bimetallic 
sword from M. F. Sumtsov Kharkiv Historical Mu
seum

Пеляшенко, К. Ю. Курганний могильник скіфсь
кого часу «Дергачі»

246 Pelyashenko, K. Yu. Kurgan Burial Ground of the 
Scythian Time «Dergachi»

Романюк, В. В. Керамічний комплекс ранньо-
скіфського часу із урочища Китай Гора у Пороссі

261 Romanuik, V. V. Ceramic Complex of Early Scythian 
Age from the Tract China Mountain in Porosie

Медведєв, Г. В. Мечі та кинджали у поховальному 
обряді Усть-Альмінського некрополя

266 Medvedev, G. V. Swords and Daggers in the Funeral 
Ritual of the Ust-Alma Necropolis

Воронятов, С. В. Фалары конского оголовья из 
кургана 1 на зубовском хуторе

281 Voroniatov, S. V. Phalerae the Decoration of Horse 
Headgear from Barrow 1 on Zubovski Khutor

Дзиговський, О. М., Масюта, Д. О. Амфорна тара 
з сарматських поховальних пам’яток буджака (ос
тання третина II—III ст. н. е.)

288 Dzygovskyi, O. M., Masyuta, D. O. Transport 
Amphorae from the Sarmatian Burial Grounds of 
Budjak (the Last Third of 2nd—3rd Cent. AD)

НовітНі  
доСліджеННя

the latest  
research

Скорый, С. А., Зимовец, Р. В., Окатенко, В. Н. 
Курган 524 у с. жаботин (новое в изучении «опор
ного» памятника скифской архаики в Украинской 
Правобережной Лесостепи)

300 Skory, S. A., Zimovets, R. V., Okatenko, V. N. The 
Barrow 524 near Village Zhabotin (New Research of 
the «Basic» Site of the Scythian Archaic Period in the 
Ukrainian Right-Bank Forest-Steppe)

Козленко, Р. А. Новые тамгообразные знаки и эле
менты сарматского вооружения и снаряжения из 
Ольвии

327 Kozlenko, R. A. New Tamga Signs and Elements of 
Sarmatian Armament and Equipment from Olbia

Медведев, А. П. Новые сарматские курганы на 
Среднем Хопре

334 Medvedev, A. P. New Sarmatian Barrows in the Midd-
le Khoper Basin

амазоНки  
археологічНі

amazOn  
archaeOlOgical

Фіалко, О. Є. «А дівчат амазонки привчали до 
зброї, коней та полювання…»

347 Fialko, O. Ye. «And Girls Amazons Accustomed to 
Arms, Horses and Hunting...»

Иштванович, Э., Кульчар, В. Мужественные жен
щины или женственные мужчины? Находки ору
жия в сарматских женских погребениях Алфельда

360 Istvánovits, E., Kulcsár, V. Masculine Women or 
Feminine Men? Weapon Finds in Sarmatian Female 
Graves of the Great Hungarian Plain

Шевченко, Е. Б. Методика исследования женских 
погребений с оружием (на материалах сарматско
го могильника «Новый»)

367 Shevchenko, E. B. Research Methods for the 
Women’s Buries with Weapons on the Example of 
the Sarmatian Burial ground «Novy»

до іСторії  
коСтюма

tO the histOry  
Of the cOstume

Могилов, А. Д. Серьги из Светловодского могиль
ника

375 Mogylov, O. D. The Earrings of the Svitlovodsk Cem
etery

Клочко, Л. С. Головні убори із бердянського кур
гану

383 Klochko, L. S. The Headdress from the Berdyansk 
Kurgan



5ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2020, вип. 3 (36)

Ліфантій, О. В. Нові дані щодо скіфських золотих 
аплікацій одягу з курганів біля с. Ольгине Хер
сонської області

395 Lifantii, O. V. New Data about Scythian Gold 
Garment Appliqués from Barrows near Olhyne 
Village of Kherson Oblast

Грумеза, Л., Бирке, В. Скляні намистини з сар
матських могильників південно-західної Румунії

402 Grumeza, L., Bârcă, V. Glass beads discovered in the 
Sarmatian cemeteries from south-western Romania

Кропотов, В. В. Фибула из погребения 4 могиль
ника Холмское в Cеверо-западном Причерно-
морье

416 Kropotov, V. V. The Fibula from Burial 4 in the 
Holmske Burial Ground at North-West Pontic 
Region

Лимберис, Н. Ю., Марченко, И. И. Хронология 
браслетов с коническими шишечками на концах 
из меотских памятников Прикубанья

423 Limberis, N. Yu., Marchenko, I. I. Сhronology of the 
Armlets with Conical Cone Ends from the Mаeotian 
Sites of the Kuban Region

Полосьмак, Н. В. вещи из гардероба хунну (по на
ходкам в Ноин-улинских курганах)

431 Polosmak, N. V. Clothes from the Xiongnu Wardrobe 
(Based on Finds from the Noin-Ula Burial Mounds)

аНтроПологічНі  
Студії

anthrOPOlOgical 
studies

Козак, О. Д., Слободян, Т. І. Неординарне похо
вання у кургані скіфського часу біля жаботина

445 Kozak, O. D., Slobodуan, T. I. Unusual Burial in the 
Barrow of Scythian Age near Zhabotin Village

Балабанова, М. А. К вопросу о западных связях 
сарматского населения по данным антропологии

452 Balabanova, M. A. Discussing the Western Connec
tions of the Sarmatian Population According to An
thropology Data

Перерва, Є. В. Трепанація у сарматів Нижнього 
Поволжя (до роздумів про пошук причин і витоків 
традиції)

465 Pererva, E. V. Trepanation in the Sarmatians of the 
Lower Volga Region (Revisiting its Causes and Ori
gins)

Рудич, Т. О. Пізні скіфи: формування складу насе
лення за матеріалами антропології

476 Rudych, T. O. Late Scythians: the Formation of the 
Population According to the Anthropological Material

Шультце, Э., Любичев, М. В., Козак, А. Д. Детское 
погребение на могильнике черняховской культу
ры войтенки

489 Schultze, E., Lyubichev, М. V., Kozak, A. D. Сhildren’s 
Grave at the Cemetery of the Chernyakhiv Culture 
Voytenki

диСкуСії discussiOns

Ольговский, С. Я. бродячие металлурги в Север
ном Причерноморье

503 Olgovskii, S. Ya. Wandering Casters in the Northern 
Pontic Region

Раев, Б. А. Конские налобники из новолабинского 
погребения 71 и курганов у с. Глиное как индика
тор контактов Поднестровья и Прикубанья

510 Raev, B. A. Horse Frontlets from Novolabinsky 
Grave 71 and Kurgans Near the Village of Glinoe as 
an Indicator of Contacts Between the Lower Dniestr 
Region and the Kuban Region

іСторія Науки histOry Of science

Каравайко, Д. В. Історія дослідження городища 
скіфського часу Ширяєве

524 Karavaiko, D. V. History of Investigations of 
Shyriaieve Hillfort of the Scythian Time



238 ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2020, вип. 3 (36)

УДК [904.22:069.5](477.54) DOI: 10.37445/adiu.2020.03.13

Л. І. Бабенко 

бронЗоВА бУтеролЬ тА біМетАлеВиЙ МеЧ  
З колекЦії хАркіВсЬкого істориЧного  

МУЗею іМені М. Ф. сУМЦоВА 

Статтю присвячено публікації бронзової бу-
теролі з фондів Харківського історичного музею 
імені М. Ф. Сумцова, пошуку ймовірних джерел її 
походження та аналізу можливого зв’язку з безпас-
портним біметалевим мечем з довоєнної колекції 
музею.

ключові слова: скіфська культура, бутероль, 
біметалевий меч, археологічна виставка у Харкові, 
Харківський історичний музей імені М. Ф. Сум-
цова.

У науковому доробку варвари Андріївни Іл
лінської є чимало праць, що складають золотий 
фонд скіфознавства. До останніх безперечно 
належить і публікація матеріалів розкопок 
Реп’яхуватої Могили, що стала еталонним ком
плексом серед пам’яток скіфської архаїки (Иль
инская, Мозолевский, Тереножкин 1980, с. 33, 
54). Одним із яскравих предметів поховального 
інвентарю цього кургану є бронзова бутероль 
у вигляді голівки хижого птаха, яка завдяки 
документованому контексту набула значення 
опорної серед знахідок подібного кола.

бронзова бутероль подібного типу є і в ар
хеологічній колекції Харківського історичного 
музею імені М. Ф. Сумцова (далі ХІМ; інвен
тарний номер Арх-32/35). Цю бутероль нещо
давно ввів до наукового обігу Р. в. зимовець, 
який опублікував фотографію предмета й на
дав лаконічну інформацію про можливе його 
походження (2016, с. 77, рис. 2; 5: 5). Однак ви
черпної інформації про бутероль ця публікація 
не дає. На момент фотографування бутероль 
знаходилася в експозиції музею, тому знімок 
можна було виконати лише через скло вітрини, 
без масштабу і з одного боку. з цієї ж причини 
відсутні дані про параметри бутеролі. Нарешті, 

більш ґрунтовної розвідки потребує і історія ви
явлення бутеролі, що вирізняється наявністю 
певних нюансів.

бутероль репрезентована втулкою, що за
кінчується голівкою хижого птаха. У перетині 
втулка має ромбоподібну форму і поволі зву
жується у бік голівки. зверху та знизу (по від
ношенню до голівки) втулка має виразні реб
ра, з обох боків вони більш згладжені. Отже 
форма втулки більш близька не до конуса, а 
до зрізаної піраміди з чотирикутною основою. 
По краю втулка має дві пари округлих наскріз
них отворів, призначених для кріплення на 
дерев’яну основу піхов. Пташина голівка пе
редана трьома виразними елементами — оч
ницями з оком, дзьобом та язичком. Очниці з 
оком усередині гіпертрофовані, добре виражені 
рельєфно та майже на половину свого розміру 
підіймаються вище лінії втулки та дзьоба. У 
кожному з очних яблук округлим поглиблен
ням позначені зіниці. Дзьоб розкритий, його 
абрис має форму асиметричного овалу. Над
дзьобок широкий, масивний, загнутий дони
зу та загострений на кінці. У нижній частині 
наддзьобок має рельєфний повздовжній витон
чений уступ. Піддзьобок більш тонкий, майже 
прямий, ледь звужений до кінця. Кінчик під
дзьобка відламано, але збереженість гостро
го кінця наддзьобка дозволяє дійти висновку, 
що і у непошкодженому вигляді наддзьобок і 
піддзьобок не були з’єднаними і між ними був 
невеликий проміжок. Язик виразний, довгий, 
загострений на кінці та ледь піднятий догори 
(рис. 1).

відсутність ознак ливарних швів дозволяє 
зробити припущення про можливе виготовлен
ня бутеролі в техніці лиття за втраченою воско
вою моделлю. бутероль має пошкодження су© Л. І. бАбЕНКО, 2020
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часного характеру у вигляді вм’ятини на краю 
втулки, що розірвала один із отворів, а також 
тріщини по боковому ребру на половину дов
жини втулки.

Параметри бутеролі наступні. загальна 
довжина — 6,4 см. Розміри перетину втул
ки біля основи — 2,7 × 1,9 см, біля пташиної 
голівки — 2,3 × 1 см. Глибина втулки — 4,4 см. 
Діаметр зовнішнього контуру овалу очниці — 
1,8 × 1,5 см. Діаметр отворів на краю втулки — 
0,5 см.

бутеролі подібного типу неодноразово при
вертали увагу дослідників. Останнім часом 
їм було присвячено дві спеціальні роботи, де 
репрезентовані вичерпні вибірки знахідок 
подібних прикрас піхов меча та висвітлено 
історію їх вивчення, а також проблеми хроно
логії, ґенези мотиву тощо (вольная 2015; зи
мовец 2016). Побіжно тих чи інших проблем, 
пов’язаних з вивченням бутеролей у вигляді 
пташиної голівки, торкалися багато інших 
дослідників у статтях, монографіях чи дисер
таційних роботах (Мошинский 2006, с. 17, 18; 
Новичихин 2006, с. 50—52; Скорый, зимовец 
2014, с. 39—44; Канторович 2015, с. 666—668; 
Полидович 2015, с. 154—159; Топал 2015, 
с. 63—74; 2018, с. 50, 51, 287—289; Шелехань 
2016; Topal 2015, p. 39—43; Скорый, Окатенко, 
зимовец 2020, с. 114—117 та інші). за зовніш
нім виглядом наконечник піхов з Харківського 
історичного музею найбільш схожий на буте
ролі з Реп’яхуватої Могили, острова зміїний та 

ряду інших пам’яток. Саме дві останні знахід
ки були виділені А. М. Новічихіним у другу 
групу бутеролей «скіфського» типу (2006, с. 51). 
О. П. Мошинський, а вслід за ним і Г. М. воль
ная подібні бутеролі в окремий тип не виділя
ли, а вважали їх «реплікою», одним із варіантів 
розвитку кавказьких наконечників — щоправ
да О. П. Мошинський вважав за прототипи 
усі кавказькі наконечники піхов (Мошинсь
кий 2006, с. 17), а Г. М. вольная відводила цю 
роль бутеролям виділеного нею першого типу 
(вольная 2015, с. 21, 26, 27, рис. 3: 1). Але з 
розширенням кола подібних знахідок погляди 
на існування окремого типу стають усталени
ми. Д. О. Топал об’єднав їх у причорноморську 
різновидність бутеролей — «тип Матусів», до 
якого відніс шість знахідок. Окрім бутеролей 
з Реп’яховатої Могили та острова зміїний, до 
нього ввійшли дві кримські знахідки (Скорый, 
зимовец 2014, с. 39, 40, кат. 31, 32), а також на
конечники з Пашківського городища (Пьянков 
2005, с. 449, рис. 1) та Ніспоренського району 
(Топал 2014, с. 23, рис. 2: 4; 2015, с. 70, рис. 4: 
21—26; 5; Topal 2015, p. 42, fig. 5: 21—26; 6). 
виділений Р. в. зимовцем тип «Реп’яхувата 
Могила» репрезентований п’ятьма екземп
лярами і дещо вирізняється від попередньої 
вибірки за складом. До нього дослідник не за
рахував пашківську і ніспоренську бутеролі, 
але доповнив «харківським» наконечником, — 
підкресливши «некавказьку» локалізацію 
знахідок, що походять виключно з Північного 

рис. 1. бутероль з колекції ХІМ (фото 
Л. І. бабенка)
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Причорномор’я, Середнього Подніпров’я та 
Криму (зимовец 2016, с. 77, 79—81). звісно, 
подібні висновки, побудовані на аналізі лише 
чотирьох предметів, з яких лише «епонімна» 
бутероль надійно задокументована, не можна 
вважити остаточними. Але якщо вони знай
дуть підтвердження у майбутньому, це певним 
чином, хоча б гіпотетично, дасть змогу окресли
ти можливу територію походження і бутеролі з 
Харківського історичного музею.

У цьому разі є сенс скрупульозніше досліди
ти історію надходження харківської бутеролі до 
колекції музею, що вирізняється певними ню
ансами та є доволі заплутана. Як відомо, друга 
світова війна та окупація Харкова німецькими 
військами спричинили катастрофічні наслід
ки для колекцій міських музеїв. частина з них 
була втрачена під час евакуації на схід, внаслі
док попадання авіабомби у вагон з експонатами 
декількох харківських музеїв на станції Алек
сєєвка бєлгородської області. У 1944 р. залиш
ки врятованої колекції повернулися до Харкова 
з Уфи далеко не у повному складі. Колекції, що 
залишилися у місті, неодноразово грабувалися 
окупантами. У 1942 р., на базі об’єднаних фон
дів історичного музею та Археологічного музею 
Харківського університету, була відкрита архе
ологічна виставка, знищена пожежею у люто
му 1943 р. частину експонатів було врятовано 
проведеними на згарищі у 1943—45 рр. роз
копками під керівництвом І. Ф. Левицького. 
Але під час цих буремних подій було повністю 
втрачено облікову документацію. Отже всі ек
спонати — і повернені з евакуації, і збережені 
в окупації — фактично втратили паспорт. Для 
частини предметів вдалося відновити інформа
цію про їх походження — завдяки публікаціям 
довоєнного часу чи з пам’яті співробітників му
зею, хоча подекуди могли вкрастися помилки, 
як при атрибуції експонатів (наприклад, срібні 
наконечники ніжок притронного табурета були 
визначені як навершя скіфських прапорів), так 
і спроб визначити їх походження — зокрема, 
багато речей, навіть інших епох (з вознесенсь
кого скарбу тощо), були віднесені до Олександ
ропільського кургану. Однак значна кількість 
експонатів, серед яких чимало атрактивних, 
так і залишилась неатрибутованою. У травні 
1951 р. музей лишився єдиного фахового ар
хеолога — через хворобливий стан здоров’я 
І. Ф. Левицький вимушений був звільнитися, 
а наступного року Івана Федоровича не стало. 
На початку 1952 р. були розпочаті роботи по 
відновленню облікової документації, і по ново
створеній групі зберігання «Археологія» стали 
заповнювати інвентарні книги. Але цього ж 
року робота по інвентаризації колекції була 
призупинена через реорганізацію музею — 
25 жовтня 1952 р. вийшов наказ № 148, згідно 
якого «з метою покращення організаційно-ме-
тодичної та культурно-просвітницької робо-
ти» передбачалося «відділ первісного суспіль-

ства зберегти в експозиційній структурі в 
такому ж об’ємі, як він є, а штатну посаду 
заввідділом вивільнити та передати у знов 
утворений відділ радянської історії». Інакше 
кажучи, у експозиції музею розділ, присвяче
ний найдавнішому минулому, залишався, але 
відділ первісного суспільства було ліквідовано 
(бабенко 2011, с. 6—12).

Однак археологічний напрямок у роботі му
зею все ж зберігався і до відновлення у 1968 р. 
у структурі закладу відділу археології. У вере
сні 1955 р. на роботу до відділу феодалізму істо
ричного музею було зараховано є. в. Пузакова, 
який, по можливості, займався археологічними 
дослідженнями на Харківщині.

Саме за таких умов у липні 1957 р. до музею 
надійшов так званий «Харківський скарб». згід
но Акту передачі до Харківського Державного 
історичного музею це сталося 10 липня 1957 р. 
Сам «скарб» начебто було знайдено місцевими 
учнями О. Глазковим та ю. Шаболтасом за ад
ресою вул. Шота Руставелі, 25, на подвір’ї шко
ли-інтернату № 3 і за порадою студента педін
ституту К. Нікіткіна передано до музею. Скарб 
дуже строкатий за складом і налічує 236 пред
метів різних епох — від неоліту до середньовіч
чя та нового часу. зокрема, до нього ввійшли 
крем’яні знаряддя праці та фрагменти глиня
ного посуду епохи неоліту та бронзової доби (а 
також кам’яна сокира цього часу), предмети оз
броєння та прикраси скіфської доби, старожит
ності салтівської культури та давньоруського 
часу, глиняні козацькі люльки тощо, частина — 
з добре помітними ознаками перебування у вог
ні. є.в. Пузаков, який присвятив цій знахідці 
декілька публікацій у місцевих газетах, вважав, 
що «її збирачем була російська людина, пат
ріот, який закопав у землю колекцію, щоб вона 
не дісталась ворогові й не загинула» (Пузаков 
1959, с. 4). Подібна «історія» походження скарбу 
не дуже правдоподібна. Речі скарбу безперечно 
походять з колекцій харківських музеїв, але 
важливо визначити можливий час та обставини 
його «формування».

за рядом побічних ознак можна припустити 
походження «Харківського скарбу» саме з ар
хеологічної виставки. Про це свідчить, окрім 
слідів вогню на деяких предметах та старих ін
вентарних номерів, культурно-хронологічний 
діапазон речей зі скарбу — від кам’яної доби 
до козацьких часів, що повністю відповідає те
матичній структурі археологічної виставки, де 
був репрезентований період від кам’яної доби 
(кімнати 1 і 2 «Палеоліт», «Неоліт») до Київсь
кої Русі і монгольського часу (кімнати 7 і 8), а 
закінчувалася виставка «етнографічним» роз
ділом «Народне мистецтво до більшовизму» 
(«Volkskunst vor dem Bolschewismus», кімна
та 9; Kurzer… б. р., S. 149—153). Але «потрапи
ти» у «скарб» ці речі могли по-різному.

Окрім «офіційних» розкопок згарища вистав
ки І. Ф. Левицьким, докласти руки до цієї спра
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ви могли і інші шукачі. зокрема, у колекції 
Музею археології Харківського національного 
університету імені в. Н. Каразіна знаходить
ся певна кількість предметів з Олександро
пільського кургану, що надійшла до музею за 
невідомих обставин у 1945 р. (задников 2019, 
с. 285—294). Колекція Олександропільського 
кургану та ще п’яти скіфських курганів була 
передана за рішенням Паритетної комісії з 
Ермітажу до Харкова у 1932 р. саме до історич
ного музею, а у війну — частково евакуйована, 
частково залучена до побудови археологічної 
виставки. І скоріш за все ці речі були кимось 
також підібрані на згарищі виставки і передані 
до університетського музею «неофіційно», без 
оформлення будь-якої документації (бабенко 
2018, с. 599). Але так само до згарища могли 
навідуватися і інші сторонні особи, щоб задо
вольнити свій пошуковий інтерес. Покопирсав
шись на попелищі, можна було знайти сотню-
другу предметів для власної «колекції». Потім 
же, втративши до неї інтерес, чи побоюючись 
негативних наслідків за вчинене, прикопати 
«скарб» на подвір’ї, де згодом на нього натра
пили підлітки.

Серед старожилів історичного музею побу
тувало і інше припущення щодо походження 
цього «скарбу», яке пов’язувалося з можливою 
його містифікацією. Адже після ліквідації від
ділу первісного суспільства було призупинено 
відновлення інвентарних книг по групі «Ар
хеологія» і частина предметів, у тому числі зі 
згарища археологічної виставки, залишалася 
не облікованою. І співробітник музею є. в. Пу
заков, який охоче співпрацював зі школярами 1 
та мав потяг до написання статей до місцевих 
газет, не встояв перед спокусою створити неве
личку «сенсацію» місцевого штибу, підібравши 
з не облікованих предметів археологічної ко
лекції більш-менш атрактивні речі та залучив
ши до цієї справи знайомих підлітків 2.

Незалежно від того, яке з двох припущень 
ближче до істини, безсумнівним є зв’язок пред
метів «Харківського скарбу» з археологічною 
виставкою 1942—43 рр. у Харкові. У цьому ви
падку є сенс звернути увагу на ще один «без
паспортний» предмет з археологічної колекції 
ХІМ. Мова йде про біметалевий меч з залізним 
клинком та бронзовим руків’ям (рис. 2; 3). Меч 
достеменно було знайдено І. Ф. Левицьким 
при розкопках згарища археологічної виставки 

1. Так, у звіті про дослідження експедиції музею у 
тому ж таки 1957 р. є. в. Пузаков згадує про ак
тивну участь 230 учнів середніх шкіл Харкова та 
інших міст області (Пузаков 1958, с. 5).

2. Я розшукав родичів ю. в. Шаболтаса, який, як 
виявилося, все життя мешкав за адресою вул. Шо
та Руставелі, 25, кв. 1. На жаль, юрій васильович 
помер ще у 1998 р. зі слів дружини він ніколи не 
згадував про цю дитячу пригоду, що говорить про 
несуттєвість цієї події у його житті та можливу 
особисту непричетність до неї.

(бабенко 2006, с. 53). Таким чином, і бутероль і 
біметалевий меч були задіяні при побудові ар
хеологічної виставки, отже мають щонайменш 

рис. 2. біметалевий меч з колекції ХІМ (фото 
Л. І. бабенка)
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спільну проміжну ланку походження — в один 
і той же час перебували в одному місці. Однак 
цікаво проаналізувати вірогідність спільного 
первісного джерела для обох предметів, доку
ментована інформація про походження яких 
втрачена, адже вони належать до одного куль
турного і хронологічного контексту та пов’язані 
між собою функціонально.

варто зазначити, що оформлені у вигляді 
голівки хижого птаха бронзові бутеролі доволі 
рідкісні — на наш час, враховуючи як випад
кові знахідки, так і матеріали з розкопок на 
теренах від Кавказу і волги до Румунії, налі
чується менше тридцяти екземплярів (вольная 
2015, с. 19—31; зимовец 2016, с. 76—88; Топал 
2015, с. 63—74; 2018, с. 50, 51, 287—289). У ба
гатьох випадках, коли бутеролі були знайдені у 
похованнях, вони очікувано супроводжувалися 
знахідками мечів. зокрема, комплекти мечів 
та бутеролей у вигляді голівки птаха виявлені 
у похованнях Нижньо-чегемського та Старшо
го Ахмиловського могильників, Реп’яховатій 
Могилі, похованні кургану 127 в урочищі Мар
ченки поблизу більського городища (Акритас 

рис. 3. Рукоять біметалевого меча з колекції ХІМ (фото Л. І. бабенка)

рис. 4. Фрагменти рукоятей біметалевих мечів та 
бутеролі з могильників Кумбулта та Фаскау на Пів
нічному Кавказі, без масштабу (1, 2, 4, 5 — Уварова 
1900; 3 — Крупнов 1960)
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Бабенко, Л. І. бронзова бутероль та біметалевий меч з колекції Харківського історичного музею...

1961, табл. III: 9; Ильинская, Мозолевский, Те
реножкин 1980, рис. 11: 6; 12: 1—3; чижевский 
2008, рис. 33: 7; Скорый, Окатенко, зимовец 
2020, с. 114-117, рис. 8—10). Піхви меча з похо
вання 246 Тлійського могильника мали схожу 
кістяну бутероль (вольная 2015, рис. 1: 14), а 
закінчення піхов парадного меча з похован
ня біля с. Фірмініш було оформлене у вигляді 
стилізованої голівки птаха (Vulpe 1990, Taf. 3: 
11). Кінчик клинка залізного меча зберігся все
редині однієї бутеролі з Фаскау (Уварова 1900, 
с. 275, 276, табл. CXL: 4).

знахідки біметалевих мечів також не виріз
няються високою репрезентативністю — відо
мо загалом трохи більше 20 екземплярів, що 
походять переважно з випадкових знахідок та 
зруйнованих поховань (бабенко 2006; вороши
лов 2006; 2007; Топал 2015; Topal 2015). брон
зова бутероль — у вигляді згорнутої у кільце 
пантери — супроводжувала біметалевий меч 
з кургану біля хут. Стєпной (виноградов 1974, 
с. 259, 260, рис. 1). Спільних знахідок бімета
левих мечів та бронзових бутеролей у вигляді 
голівки птаха начебто невідомо. Але є сенс 
звернути увагу на декілька знахідок з Кавказу. 
Свого часу П. С. Уварова опублікувала зобра
ження уламків руків’їв двох біметалевих мечів 
з могильника поблизу с. Кумбулта (рис. 4: 1, 2; 
Уварова 1900, табл. XCV: 3, 4) та двох бутеро
лей у вигляді голівки птаха з Фаскау (рис. 4: 
4, 5; Уварова 1900, табл. CXV: 4, 5). Пізніше 
фрагмент перехрестя меча з частиною руків’я 
з могильника Фаскау поблизу с. Галіат ввів 
до обігу є. І. Крупнов (рис. 4: 3; Крупнов 1960, 
табл. XXX: 3). згодом виявилося, що фрагмент 
меча з Фаскау, опублікований є. І. Крупновим 
і фрагмент рукояті одного з мечів з Кумбулти 
за П. С. Уваровою (рис. 4: 1), є уламками од
ного меча — чи то з Фаскау, чи то з Кумболти 
(бабенко 2006, с. 53, 54; 2010). Можна напевне 
стверджувати, що при обліку, збереженні чи 
публікації паспорти предметів з двох могиль
ників були переплутані. А тому не виключено, 
що уламки обох мечів і дві бронзові бутеролі 
пов’язані між собою і кожна з пар — бутероль 
і фрагмент руків’я — походять з одного похо
вання, тобто, ці дві бутеролі прикрашали піхви 
біметалевих мечів.

Якщо зараз знахідки і бронзових бутеролей, 
і біметалевих мечів репрезентовані невеликою 
кількістю, то у довоєнний час вони складали 
категорію зовсім рідкісних, майже унікальних 
знахідок. Так, були відомі бутеролі з Фаскау 
та верхньо-Кобанського могильників (Уваро
ва 1900, табл. CXV: 4, 5; рис. 80) та з острова 
зміїний (Левки), що була привезена в Одесь
кий музей після 1841 року (Островерхов, Охот
ников 1989, с. 55). з біметалевих мечів можна 
назвати знахідки з Кумбулти (?) (Уварова 1900, 
табл. XCV: 3, 4), кургану 2 біля с. Райгород (Ха
ненко, Ханенко 1900, табл. XXXVIII: 166) та з 
пагорбу Стєньки Разіна біля с. Лапоть побли

зу м. Камишин Саратовської області (Шкурко 
1962, с. 98, 100, рис. 4). Отже «харківські» буте
роль і меч є п’ятими, кожен у своїй серії, з до
воєнних знахідок. Тому зважуючи вірогідність 
можливого зв’язку між ними, цілком дореч
но сформулювати це питання дещо інакше, а 
саме — чи можуть два виключно рідкісні пред
мети, що існували в одному хронологічному та 
культурному контексті та були пов’язані між 
собою функціонально, потрапити у музейну ко
лекцію незалежно одне від одного? Це можливо, 
хоча і дуже малоймовірно, майже фантастично. 
Але припущення про вірогідний зв’язок між 
ними буде залишатися гіпотетичним, допоки не 
отримає документального підтвердження. від
шукати його можна серед матеріалів, присвяче
них організації археологічної виставки 1942 р. у 
Харкові, зі згарищ якої походять обидва предме
ти, можливо це станеться у майбутньому.

Отже, скоріш за все, до війни обидва предме
ти перебували у фондах одного з харківських 
музеїв — історичного або археологічного музею 
університету, колекції яких були залучені при 
створенні археологічної виставки. Хоча не слід 
виключати і інше джерело їх надходження на 
виставку, визначити яке можна лише за архів
ними матеріалами, якщо такі знайдуться. У 
цьому випадку ми отримаємо ще один яскра
вий комплекс скіфської архаїки, що доповнить 
джерельну базу скіфознавства. Свого часу було 
зроблене припущення про можливе місцеве 
походження біметалевого меча з Харківського 
історичного музею (бабенко 2006, с. 56). Якщо 
зв’язок бутеролі з біметалевим мечем буде до
ведено, то, враховуючи належність «харківсь
кого» наконечника піхов до причорноморського 
типу бутеролей, відповідна локація обох пред
метів отримає додаткову аргументацію.
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BRoNZE SCABBARd-CHApE 
ANd BimEtAlliC SWoRd 

FRom m. F. SUmtSoV KHARKiV 
HiStoRiCAl mUSEUm 

In M. F. Sumtsov Kharkiv Historical Museum ar
chaeological collection a bronze scabbard-chape can be 
found, which has a form of a rhomb-shaped plug that 
ends with a head of a carnivorous bird. The bird’s head 
is conveyed by three expressive elements — an eye in 
the eyesocket, a beak, and a tonguelet. Chapes of such 
type count a bit more than twenty exemplars, which 
are located preferably on the Caucasus and Northern 
Black Sea coastal area territories. Chape was included 
in the so-called «Kharkiv treasure». This treasure was 
supposedly found by two teenagers in their yard in 
1957; they gave it to the museum. The treasure is very 
variegated by its content and counts 236 objects of dif
ferent epochs — from the Neolithic Age to the Middle 
Ages and modern ages. By the range of symptoms the 
treasure can be linked to the Archaeological exhibition 
opened in occupied Kharkiv in 1942 and which was 
demolished by the fire in February 1943. The exhibi
tion was based on the materials of the Historical Mu
seum collections and the Archaeological Museum of the 
Kharkiv University; it demonstrated as wide chrono
logical period as the content of the «Kharkiv treasure» 
was — from the Stone Age to the Cossacks times. So, 
apparently before the war, the chape belonged to the 
collection of one of these museums. The loss of the ac
counting records of both museums prevents from deter
mining the more precise origin of the chape.

In the Archaeological exhibition remnants after the 
fire a bimetallic sword with an iron blade and bronze 
handle was also found. The sword and the chape be
long to the same cultural and chronological context 
and are tied with each other functionally. At the same 
time, they are quite rare findings. It allows admitting 
a possible connection between them and their belong
ing to the same complex. Visually the Kharkiv chape 
is the closest to the findings from the Northern Black 
Sea coastal area, which allows defining the possible 
territory of origin of this complex, which is just hypo
thetic for now.

Keywords: Scythian culture, scabbard-chapes, bi
metallic sword, archaeological exhibition in Kharkiv, 
M. F. Sumtsov Kharkiv Historical Museum.
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