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НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У 2004–2010 РОКАХ НА ТЕРИТОРІЇ НІАЗ “КАМ’ЯНЕЦЬ”

Впродовж 2000–2008 років велика кількість громадян за рішеннями
Кам’янець-Подільського міського виконавчого комітету отримали право на відтворення
втраченої історичної забудови у Старому місті. У подальшому дирекцією Національного
історико-архітектурного заповідника “Кам’янець” у 2007–2008 роках отримано дозвіл від
Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і
туризму України на проведення земляних робіт, а в 2008–2009 роках укладено договори
забудовників із заповідником про архітектурно-археологічний нагляд. Таким чином, на чітко
визначених ділянках (вул. Довга, 1/9; Довга, 11; Довга, 1/3; Довга, 1/2; Замкова; П’ятницька, 8,
10; Зарванська, 5; Зарванська, 5а; пл. Польський ринок, 16а; іст. адреса – пров. Глухий, 2;
пров. Петропавлівський, 5а; вул. Довга, 2/1; пл. Польський ринок, 6/1; вул. Зарванська, 17а;
Троїцька біля майданчика; пл. Польський ринок, 3/7, 3/8, 3/9 та 3/10; пл. Вірменський ринок, 8а;
ділянка, якій у 2010 р. надано адресу вул. Довга, 2/2; пров. Гімназійний, 4; пл. Польський
ринок, 3/3; вул. Зарванська, 7/2, 7/3, та 7/5; Старобульварна, 6) працівниками НІАЗ “Кам’янець”
(м.н.с. О. Мороз та архітектор І категорії Л. Свінціцька) здійснено архітектурно-археологічний
нагляд.

Як з’ясували дослідники, на 22 ділянках виявлено незначну кількість знахідок, що
датовані кінцем ХVІІ – початком ХХ ст.

Переважна частина археологічних предметів походить з кінця ХVІІ ст. Вони відносяться
до періоду другої війни Речі Посполитої з Османською Портою, що розпочалась 1672 р. В ході
військових подій місто на дев’ятий день облоги 150-тисячним турецьким військом у вересні
того ж року капітулювало.

На вищезгаданих ділянках розчищено фрагменти стрічкових кам’яних фундаментів і стін
втрачених житлових будинків, при спорудженні яких був використаний вапняковий розчин.
Також складено плани-схеми збережених частин. Будинки на цих ділянках постраждали
внаслідок бомбардувань німецькою авіацією у 1941 р. та радянськими артилерійськими
обстрілами у березні 1944 р., про що свідчить характер руйнувань.

Залишки фундаментів втраченого житлового будинку за історичною адресою
вул. Довга, 11 забудовником не розчищалися. Попри зауваження дирекції НІАЗ на їхньому
місці механізованим способом закладено котлован.

Розчищені фрагменти фундаментів по вул. Довгій, 1/3 дають можливість визначити
контури відтворюваної забудови – двох житлових будинків, що своїми західними фасадами
формували червону лінію вул. Довгої. Технічний стан фундаментів незадовільний. Розчищені
стінки фундаментів в процесі наступних будівельно-ремонтних робіт доцільно перекласти,
зберігаючи загальні розміри та матеріал виконання [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/1,
інв. № 3722, с. 5, 6].

В результаті проведених робіт на ділянці по вул. Довгій, 1/2 виявлені фрагменти
кам’яного фундаменту втраченого історичного будинку, що своїм західним фасадом формував
червону лінію вул. Довгої. Східна стінка фундаментів безпосередньо з’єднана із фундаментами
сусідньої ділянки по вул. Довгій перев’язкою кам’яного мурування. В південно-східній частині
розчищено вхід до коридору, що веде до однокамерної склепінчастої пивниці. Вхід до неї
оздоблений тесаним білокам’яним порталом. Перед входом по обидві сторони від порталу в
стінах вхідного коридору влаштовані дві ніші. Загальний стан фундаментів задовільний,
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місцями – аварійний. Внутрішній простір засипаний будівельним сміттям (переважно камінь,
бита цегла та будівельний розчин). У західній частині, ділянку перерізає траншея із кабелем
зв’язку, що прокладена у післявоєнний час [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/6, інв. № 3720,
с. 5, 6].

В результаті робіт по розчистці контурів фундаментів споруди цейхауза по вул. Замковій
(верхній рондель Вірменського бастіону) виявлено підвальне приміщення, що займає
внутрішній простір у межах фундаментів. Всередині підвалу, перекриття якого не збереглися,
розчищені вентиляційні ніші. Під підошвою фундаментів простежувався прошарок горілої
деревини та обпаленої глини. Фундаменти засипані відходами будівельних матеріалів.
Археологічний матеріал не виявлено [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/10, інв. № 3724,
с. 4, 6].

Розчищені фундаменти будинку по вул. П’ятницька, 8 збереглися в задовільному стані:
підвальне приміщення у двох рівнях зі склепінчастим перекриттям. У засипці фундаменту
будинку по вул. П’ятницька, 10 знайдені дві білокам’яні надгробні плити, на лицьовій стороні
кожної – різьблені написи вірмено-кипчацькою мовою (переклад не здійснено).

Стіни та склепіння підвалів будинку по вул. П’ятницька, 8 підлягають збереженню,
реставрації та відтворенню згідно історичних матеріалів. Фрагменти стін будинку по
вул. П’ятницька, 10 перебувають в незадовільному стані, підлягають розбірці з наступним
відтворенням в історичних межах згідно історичних матеріалів [НІАЗ “Кам’янець”, фонди,
шифр 81/9, інв. № 3723, с. 6, 7].

Частково простежена планувальна структура будівель по вул. Зарванській, 5 та 5а
(нумерація надана умовно на час розробки проектної документації), котрі західним фасадом

Рис. 1. Загальний вигляд будинку на пл. Вірменський ринок, 4.
Fig. 1. General view at the house at Virmenskyi rynok square, 4.
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виходили на вул. Зарванську. На ділянці заклали дві траншеї – вздовж західної та південної
меж. Це дало змогу на глибині 0,5 м нижче від сучасного денного рівня землі локалізувати
збережені фрагменти коронки фундаменту та продовжити їх розчистку. У шурфі, закладеному
в західній частині ділянки, на глибині коронки фундаментів виявлено історичний рівень
кам’яного мощення вулиці. Підошва мурування розчищених фрагментів фундаментів лежить
безпосередньо на материковому шарі глини, проміжні культурні нашарування відсутні [НІАЗ
“Кам’янець”, фонди, шифр 81/3, інв. № 3717, с. 5, 6].

В результаті проведених робіт на пл. Польський ринок, 16а у двох траншеях на глибині
0,3 м від денної поверхні виявлені незначні рештки насипного бутово-кам’яного фундаменту
втраченої історичної господарської будівлі. Наступна розчистка виявила аналогічні фрагменти
фундаментів. Технічний стан розчищених решток фундаментів визначений як аварійний. Ґрунт
на ділянці виявився перемішаним з відходами будівельних матеріалів. Археологічні знахідки,
зібрані у траншеях, репрезентують період кін. ХІХ–ХХ ст. Переважно це уламки скляного
посуду та металевих предметів [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/7, інв. № 3721, с. 4, 5].

В результаті проведених робіт на Поштовому узвозі біля виробничого корпусу УТОГ
(довоєнна адреса – пров. Глухий, 2) виявлені фрагменти кам’яного фундаменту, що східним
фасадом формував червону лінію пров. Глухого. Також виявлено кам’яне мощення провулку.
Південно-східний кут фундаментів примикає до підпірної стінки, що є межею досліджуваної
садиби із сусідньою із півдня ділянкою.

Розчищені рештки фундаментів дають можливість встановити історичні розміри будинку
та його розташування на садибі. Технічний стан фундаментів незадовільний, що потребує
проведення ремонтно-реставраційних робіт [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/15,
інв. № 3729, с. 4, 5].

В результаті проведених робіт по вул. Петропавлівській, 5а розчищено фундаменти
будинку по контуру. За допомогою обмірів встановлено розміри: довжина – 12,3, ширина –
11,1, товщина – 0,7 м. Підйомний археологічний матеріал – фрагменти побутових предметів
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Культурні нашарування, що можливо збереглись в межах внутрішнього
контуру фундаментів забудови, не досліджувалися через відсутність підвалів під
відтворюваною втраченою забудовою [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/14, інв. № 3728,
с. 5, 6].

В результаті обмірів по вул. Довгій, 2/1 встановлено часткові параметри будинку:
довжина (за розчищеним фрагментом фундаменту північної стінки) – 15,5 м; ширина (за
розчищеним фрагментом фундаменту східної стінки) – 6 м, товщина стінки – 0,6 м.

Внаслідок відсутності підвалів під втраченим історичним житловим будинком та
цілісністю культурних нашарувань, виявлених в межах контуру відтворюваної забудови на
ділянці пропонується здійснити археологічні дослідження, а фрагменти фундаментів не можуть
бути розібрані, перекладені чи іншим чином використані для відтворення історичної забудови
[НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/11, інв. № 3725, с. 5, 6].

Чітко простежена планувальна структура будівлі на. Польському ринку 6/1. Кам’яниця
головним фасадом виходила на площу ринок, а західним – формувала лінію забудови вул.
Домініканської. Слід зауважити, що нижня пивниця виходить за межі фасадної стіни і
продовжується під площею, що є характерним для забудови ринку в Старому місті. У шурфі,
закладеному в одному з кутів камери, виявлено рівень глиняної долівки та фрагментарно –
кам’яне мощення.

В південній частині садиби розчищено муровані фундаменти Г-подібної в плані офіцини.
Після проведених архітектурних обмірів розчищені фрагменти мурувань були розібрані [НІАЗ
“Кам’янець”, фонди, шифр 81/13, інв. № 3727 с. 5, 6].

Археологічний матеріал на пл. Польський ринок, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10 зібраний на місці
проведення робіт та представлений керамічним посудом ХVII–XIX ст., будівельним сміттям
ХХ ст. Ґрунт на ділянках перемішаний на глибину 1,0–1,8 м з відходами будівельних матеріалів
внаслідок вибухів. Глибина залягання материкового шару в межах 2,0–2,5 м.
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На вказаних ділянках були локалізовані та розчищені коронки фундаментів усіх
втрачених історичних будівель, після чого кожна будівля досліджувалась окремо [НІАЗ
“Кам’янець”, фонди, шифр 81/1, інв. № 3715 с. 7, 8].

Проведено розчистку решток фундаментів стін та підвалів ратуші вірменського
магістрату на пл. Вірменський ринок, 8-а, стан яких визначено як задовільний. У південній
частині є аварійні ділянки, що підлягають збереженню та реставрації із наступним їх
використанням для відтворення згідно історичних матеріалів.

У результаті розчистки фундаментів виявлені наступні археологічні знахідки: фрагменти
керамічного та скляного посуду, залізні ковані цвяхи та фрагменти дверних замків кінця ХІХ–
перша половина ХХ ст.; п’ять артснарядів 122-мм калібру, протитанкова граната, дві порожні

Рис. 2. Шурф № 6 на плані будинку.
Fig. 2. Survey pit № 6 at the plane of house.
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обойми крупнокаліберного кулемета (чи зенітної гармати), гвинтівочні гільзи радянського
зразку часів Другої світової війни.

Археологічні розкриття проводились в напрямку із заходу на схід від будинку по
вул. Татарській до вул. Троїцької. На глибині 50 см від денної поверхні було розчищено
склепінчасте перекриття підвального приміщення офіцини та розчищено контури збережених
фундаментів.

У результаті обмірів встановлено розміри; довжина – 29 м; 16,5 м / ширина – 8,5; 6,3 м.
Параметри кам’яних стін: 0,9–1,2 м [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/15, інв. № 3719 с. 4, 5].

У ході земляних робіт на пл. Польський ринок, 3/3 зафіксовані сліди склепінчастого
перекриття підвалу, самі ж перекриття верхнього ярусу підвалу – поруйновані.

Підлоги підвальних приміщень розчищені частково. Приміщення у південній ділянці
нижнього підвалу розчищені в західній частині, решта засипана будівельним сміттям і
знаходилась під господарською спорудою.

Підйомний археологічний матеріал представлений уламками керамічного та скляного
посуду ХІХ – першої половини ХХ ст. Виявлені залізні цвяхи та фрагменти тиньку. Засипка
складається з битого каменю, цегли, будівельних розчинів, перемішаних на всю глибину
верхнього підвалу втраченого житлового будинку. Приміщення нижнього підвалу разом з
нижньою камерою заповнені однорідною кам’яно-земляною засипкою [НІАЗ “Кам’янець”,
фонди, шифр 81/19, с. 5, 6].

У квітні 2008 р. розпочалась розчистка ділянок, де історично розташовувались офіцини
садиб по вул. Зарванській, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5. У напрямку з півдня на північ вздовж західного
боку вул. Довгої розчищені 4 ніші та 3 димових канали. Під час розчистки внутрішнього об’єму
фундаментів будинку виконавці робіт провадили виїмку материкової скельної породи за
межами відкритої зовнішньої стіни, що було необґрунтованим. В процесі виконання робіт
існуючу західну стіну будинку № 7/5, яку доцільно було б зберегти, виконавцями частково
розібрано. На північ від межової стіни будинків № 7/5 та № 7/4 розчищені залишки стіни з
п’ятою склепіння підвалу під будинком № 7/3. Незадовільний стан фрагментів відкритих
залишків став причиною їх руйнування. На північ від будинку № 7/3 розчищена потужна
підпірна стіна з трьома контрфорсами. Спостерігалось пошкодження кам’яної кладки підпірної
стіни в місцях контрфорсів та втрата стіни довжиною близько 7 м (з південного боку), що
вимагає ремонтно-реставраційних робіт.

Рис. 3. Вигляд шурфа № 6: північна стіна; вид зверху.
Fig. 3. View at survey pit № 6: northern wall; view from above.
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З півночі від підпірної стіни з контрфорсами розчищено північно-західний кут
фундаментів будинку під умовною адресою вул. Зарванська, 7/2. В південній частині західної
стіни зберігся мурований тинькований горизонтальний канал, який міг використовуватись у
якості льодовника. В західній стінці фундаменту виявлено завалений прямокутний проріз.
Висота приміщення першого поверху (вул. Зарванська, 7/2) від збереженого фрагменту
кам’яного мощення до низу гнізд балок становить 2,8 м. Помітний відступ стіни
(вул. Зарванська, 7/2) на рівні другого поверху, що становить 0,7 м. В процесі виконання
наступних робіт північний фрагмент був зруйнований [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, інв. № 3726,
с. 3, 4].

Розчистка ділянки проводилась також по вул. Старобульварній, 6. Роботи здійснювались
в напрямку із сходу на захід від вул. Старобульварної до Францисканської. Під верхнім шаром
ґрунту та сміття потужністю 0,7–0,9 м у східній частині ділянки розчищено дві кам’яні пивниці
із циркульним склепінням, що сполучались проходом, оздобленим білокам’яним порталом. У
північній камері частково зберігся портал (нижня сходинка та бокові стінки). В центральній
частині садиби, на глибині 0,5 м розчищено склепінчасте перекриття та частково збережений

Рис. 4. Кераміка з шурфа № 6.
Fig. 4. Ceramic ware from survey pit № 6.
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сходовий марш з білокам’яним порталом перед входом в однокамерну пивницю. Також
проведено розчистку контурів збережених фундаментів втрачених будівель, не торкаючи
західної частини садиби, де знаходилася офіцина. Три внутрішні об’єми пивниць, що
збереглись, розчищені від засипки будівельного сміття (бита цегла, камінь, будівельний
розчин).

Стан фундаментів стін задовільний, окрім західної та внутрішніх стін кам’яниці, що
потребують ремонтно-реставраційних робіт.

Археологічний матеріал, що був зібраний на місці проведення обстеження, складається з
дрібних керамічних виробів, які репрезентують період другої половини ХІХ – першої половини
ХХ ст. Серед знайдених речей виокремлюється виявлений у засипці підвального приміщення
комплект зброї часів Другої світової війни, а саме: сигнальна ракетниця, три коробки
сигнальних ракет до неї та фрагмент поясного патронташу (на три відсіки – “кишені”) з
набоями до пістолета чи револьвера [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 81/4, інв. №3718 с. 5, 6].

Рис. 5. Кераміка з шурфа № 6.
Fig. 5. Ceramic ware from survey pit № 6.
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Таким чином у 2008 р. до фондів заповідника на постійне зберігання передано
9 предметів археологічних матеріалів. Серед них інтерес представляє керамічна пляшка сірої
глини із клеймом виробника на зовнішній стінці посудини (діаметр 70 мм, h 250 мм
(НДФ № 726), червоноглиняний полив’яний глечик з геометричним розписом, діаметр 40; 110;
75 мм, h 180 мм (НДФ № 727); фрагмент керамічної тарілки ХVII ст. (сіра глина, полива,
голландський стиль) (НДФ № 730). Предмети знайдені при розчистці підвалів будинку на
площі Польський ринок, 9 (Рибний ряд, 5) ХVІІІ–XІХ ст.

У жовтні 2008 р. на Західному бульварі виявлено наконечник списа, що датований
XVII ст. (НДФ № 728).

Всі інші фрагменти археологічних матеріалів, що виявлені в ході архітектурно-
археологічного нагляду камерально опрацьовуються в НІАЗ “Кам’янець”.

У 2007 р. на території Старої фортеці розпочались ремонтно-реставраційні роботи
(керівник проекту О. Пламеницька). Мета робіт – відтворення первинного вигляду Північного
бастіону – історико-фортифікаційної пам’ятки XVIII ст. та виявлення місцезнаходження башти
Чорної. Археологічні роботи 2007 р. проводили наукові працівники музею – П. Болтанюк та
Д. Кондратюк (керівник А. Гуцал). Значна кількість предметів виявлена у східній частині
Північного бастіону та на ділянках, де локалізовано фундаменти башти Чорної. Виявлено
близько 600 предметів. Переважає кераміка IV–III тис. до н.е., а також зустрічаються кераміка
племен Чорноліської культури.

У 2008 р. за проектом реставрації і реконструкції Північного бастіону [Мокану,
Пламеницька, 2008] археологічні дослідження здійснювались на території північного бастіону
(керівник к.і.н. Л. Виногродська). Дослідницею опрацьовано 3028 предметів, котрі мають
значну історичну цінність та передані у Кам’янець-Подільський музей-заповідник.

У липні-серпні 2010 р. вищезгадані дослідники продовжили вивчення об’єкту, заклавши
ряд шурфів. Виявлено 629 предметів*, які перебувають у стадії камеральної обробки.

З’ясування невідомих сторінок 30-х років ХХ ст. міста, проводив Хмельницький осередок
Українського товариства “Меморіал” ім. В. Стуса за дозволом міського голови м. Кам’янця-
Подільського А. Нестерука від 09.12.2008 р. [Корольов, Нагнибіда, 2010, с. 3]. У липні 2009 р.
здійснювались пошуково-польові роботи зі встановлення місць масових поховань жертв війни,
голодоморів та політичних репресій по вул. Довгій 15, 15а, а також на площі Вірменський
ринок, 4. Найбільшу кількість археологічного керамічного матеріалу кінця XVII ст. виявлено
по вул. Довгій, 15, Довгій 15а. У закладеному розвідковому шурфі зібрано значну кількість
вцілілого та фрагментованого керамічного посуду, гіпотезу про те, що в цьому місці існувала
вигрібна яма. Підйомний матеріал датується ХVІІ ст. На багатьох знахідках виявлено залишки
їжі. У першій черзі робіт із стратиграфії з’ясовано, що кухонний посуд розміщувався на рівні
1,00–1,30 м від поверхні, тоді як у середніх шарах на відмітці – 0,6–0,8 м простежувалося
скупчення лицьових виповнюючих кахель з румпами, під ними та поряд виявлено значну
частину скляних фрагментів посудин. Положення миски № 5 у шурфі та інших фрагментів
керамічного посуду свідчить, що вони притиснені, а отже не могли бути викинуті на смітник
цілими раптово після господарського використання [Нагнибіда, 2010].

У березні 2010 р. представники “Меморіалу” передали у фонди заповідника
375 предмети. В наукових статтях висвітлена лише археологічна кераміка (кухонний та
столовий посуд) [Нагнибіда, 2010, 2011], тоді як поза увагою  залишено архітектурно-
декоративну кераміку, метал та скляний посуд. Це пояснюється їх фрагментарністю. Тому
складно на даному етапі проаналізувати знахідки та висвітлити майстерність цехових
робітників Кам’янця і презентувати їх для широкого огляду.

23 травня 2009 р. о 17:00 годині в західній частині Старого міста трапилась пожежа на
пам’ятці архітектури – у костелі та келіях монастиря домініканок (ХVІІІ ст., охор. №1642).

* Автори висловлюють щиру подяку за надану інформацію старшому науковому працівнику К-ПМЗ
П. Болтанюку.
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З грудня 2009 р. по березень 2011 р. велись роботи із розчистки костелу св. Михайла від
насипного шару будівельного і промислового сміття та наслідків травневої пожежі.
Архітектурно-археологічний нагляд за роботами здійснив науковий співробітник
НІАЗ “Кам’янець” Р. Нагнибіда.

Співвідношення виявленого на об’єкті археологічного керамічного матеріалу показує, що
знахідки датовані кінцем ХVII ст. домінують над предметами часів трипільської культури та

Рис. 6. Кераміка з шурфа № 6.
Fig. 6. Ceramic ware from survey pit № 6.
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ХVІІІ–ХХ ст. До фондів заповідника передано 56 предметів на постійне зберігання [НІАЗ
“Кам’янець”, фонди, шифр 81/13, інв. № 3756].

Протягом 2010–2011 років науковець провів камеральне опрацювання 888 предметів з
досліджень Кам’янець-Подільської фундації, що проводились на території НІАЗ “Кам’янець” у
1991–1999 роках (дослідження фундаментів Троїцького храму, будинку по вул. Татарська, 19 та
крипт костелу Домініканського монастиря). Значна кількість предметів датована XVII–XX ст.

У 2009 р. розпочато, але ще не завершено дослідження громадською організацією
“Меморіал” будинку на пл. Вірменський ринок, 4 зі встановлення місць політичних репресій
30-х рр. XX ст. Це будинок колишньої православної духовної консисторії (охор. № 1645)
знаходиться в південно-західній частині Старого міста Кам’янця-Подільського.

Він сформований у XIX ст. на основі трьох стародавніх будинків XVII–XVIII ст., два з
яких виходили на червону лінію забудови площі і один розташовувався в глибині ділянки
(фото 1).

В 1807–1809 роках на місці раніше існуючих будівель споруджені кам’яний
одноповерховий будинок з боку площі, в глибині двору двоповерхова офіціна, що прилягав до
будинку з південного боку, сарай та стайня.

В 1834 р. садиба із вказаними вище будівлями були придбані Подільською духовною
консисторією. Протягом 30-х–60-х років XIX ст. проводиться перебудова. При порівнянні
планів 1832 і 1925 років спостерігаємо, що перебудови зазнав головний одноповерховий
будинок садиби. Він став двоповерховим та розширився з південного і західного боків,
внаслідок чого набув складної конфігурації в плані. З південного боку до нього прилягала
двоповерхова офіціна, а до тої ще одна, що збудована на місці сараю і стайні, які знаходились
тут в 1806–1832 роках, що й передбачалось проектом 1832 р.

Отже, сучасний будинок консисторії складається з декількох об’ємів, побудованих в
різний час. Перший поверх східного крила головного будинку, двоповерхова офіціна, що
прилягає до будинку та перший поверх другої офіціни були збудовані в 1806–1809 роках.
Двоповерхові об’єми, прибудовані до головного будинку, які розширили його в південному і
західному напрямах, другий поверх цього будинку та другий поверх другої офіціни були
збудовані в 30–60 роки XIX ст. [НІАЗ “Кам’янець”, фонди, шифр 73/104] (рис. 1).

В радянський час будинок консисторії використовувався в різних цілях, особливо в
30-х роках ХХ ст., коли в ньому розташовувалось НКВС.

Шурф № 6, що був закладений в другому з півночі членуванні першої офіціни, при його
північній та східній стінах (рис. 2). Загалом була досліджена площа 2,5×2 м (5 м2) на глибину
1,35 м. Стратиграфія шурфу складає 3 шари:

1. Цегляна кладка фундаменту, та нівелювання поверхні засипкою будівельного сміття.
Від сучасної денної поверхні потужність шару 0,25 м.

2. Шар світло-сірого гумусу потужністю 0,55 м, що залягає на глибині 0,25–0,30 м.
3. Чорний гумусований шар, насичений горілою деревиною потужністю 0,25–0,35 м, що

залягає на глибині 0,75 м.
4. Горизонт трипільської площадки, що залягає на глибині 1,05–1,15 м і дослідженої на

0,15–0,20 м (рис. 3).
Залишки керамічних горщиків були розташовані у об’єкті на глибині 0,8–0,9 м, що був

запущений з шару чорного гумусу й прорізав шар трипільської площадки на 0,2 м. На жаль,
повністю дослідити цей об’єкт не вдалося. Фрагменти керамічних посудин розташовувались
хаотично і являли собою побутове сміття.

Загалом комплекс складався із цілої керамічної форми (плошки) – 1 фрагмент; верхньої
частини керамічних посудин (вінце, плечі) – 3 фрагмента; стінок – 5 фрагментів, у тому числі
орнаментованої – 1 фрагмент; придонної частини та денця – 2 фрагменти. Повністю
реконструювати профіль стало можливим тільки у однієї посудини (№ 4).

Найбільшу інформативність мають, безумовно, фрагменти вінець та ціла археологічна
форма плошки; друге місце займають орнаментована стінка та придонна частина горщиків.
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Імовірно, деякі фрагменти стінок та денце складають єдину з вінцями посудину, але встановити
яку саме візуально поки що не вдається. Тому представлені фрагменти горщиків коректніше
розглядати окремо.

Вінце № 1 (рис. 4) зроблене технікою ручної ліпки та поправлено на поворотному
(ручному або повільному) крузі. Діаметр на зрізі вінця 19 см. Товщина стінки 13–15 мм.

Посудина має коротку середньоввігнуту пряму шийку, що плавно переходила у покаті
округлі плечі. Зріз вінця простий – заокруглений, без проточки та закраїни. Кордони зрізу вінця
до шийки з внутрішнього та зовнішнього боку підкреслені при обробці на колі, завдяки цьому
із зовнішнього боку утворено ледь помітне ребро.

Поверхня затерта травою по сирій глині на повільному крузі. Плечі та верхня частина
тулуба орнаментовані хвилястими стрічками, що зроблені двозубим гребінцем 4 мм завширшки
по сирій поверхні після затирки її на колі. З внутрішнього боку також помітні відбитки грубої
затирки травою, але вони вертикальні і виконані не на крузі. Також на внутрішньому боці
помітні технологічні шви від джгутів 20–30 мм завширшки.

Тісто темно-сірого кольору, пористе, погано вимучене. Серед домішок візуально помітні
включення дресви та крупного (2–4 мм) кварцу. Випал неоднорідний: внутрішня частина стінки
на зрізі має чорний колір.

Вінце № 2 (рис. 4). За основними показниками доволі схоже до попереднього. Може
виникнути думка, що це частини однієї посудини. Так, наприклад, цей фрагмент також
зроблений технікою ручної ліпки з подальшою правкою на поворотному крузі. За своїми
основними морфологічними параметрами посудина схожа з попередньою, тобто має пряме
середньо відігнуте коротке вінце, стрімкі покаті плечики. Обробка поверхні, техніка формовки,
склад тіста та випал також ідентичні попередньому зразку.

Але при більш детальному розгляді помітні деякі відмінності. Перш за все, зріз вінця
цього фрагменту більш загострений. На його внутрішньому боці помітна затертість, що
утворює невиразну площадку. Але ззовні зріз вінця не так помітно підкреслений, тобто ребро
не утворюється.

Орнамент також зроблений таким самим знаряддям (двозубим гребінцем 3–4 мм
завширшки), але він більш різнорідний: хвилясті лінії на плечиках та тулубі розділені чотирма
горизонтальними стрічками по ребру посудини, що зроблені тим самим знаряддям.

Вінце № 3 (рис. 5) помітно відрізняється від попередніх. Вінце, у найбільшому
розширені, має діаметр 17 см. Товщина стінки – 10–13 мм. Воно зроблене за тією ж
технологією що й попередні, тобто сформоване вручну та поправлене на повільному крузі.
Плечики посудини стрімкі, низькі та округлі.

Але посудина має плавно відігнуту шийку, що закінчується прямим пласким
вертикальним зрізом вінця. Краї зрізу добре підкреслені з обох боків і ззовні утворюють ребро,
що імітує спуск.

Поверхня посудини шорстка, загладжена травою на повільному колі. Відбитки затертості
травою помітні на внутрішньому боці посудини, але зроблені вони виключно на крузі, на
відміну від попередніх зразків. Вінце, що збереглося, зроблене з чотирьох стрічок, які помітні
на зламі. Ззовні вони ретельно загладжені при обробці поверхні.

Тісто погано вимучене, пористе. Спектр кольорів коливається від світло-жовтого до
помаранчевого. Основу тіста складає каолінова глина. Помітні великі включення дресви та
кварцу.

Випал нерівномірний: на зламі помітно, що внутрішня частина стінки чорного кольору й
має різку межу.

Плошка № 4 (рис. 5) зроблена на поворотному крузі. Плошка виготовлена з трьох
шматків тіста: денця, стінки та вінця. У придонній частині помітний технологічний шов. Внизу
вінця шов ретельно загладжений й простежується тільки на зламі. Посудина по зрізу вінця має
діаметр 110 мм. Діаметр денця 85 мм. Висота 60 мм. Стінки посудини прямі, вертикальні. Саме
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вінце пряме коротке середньо відігнуте. Має простий зріз у вигляді загладженої площадки, що
зроблена перпендикулярно прямій шийки.

Поверхня ретельно загладжена на колі за допомогою тканини. Обробка придонної
частини на перетині денця – тулуба свідчить про те, що посудину під час процедури
загладжування перевертали вверх денцем. Перетин шийки – тулуба підкреслений лінією, що
зроблена знаряддям 1,5 мм завширшки. На внутрішньому боці помітні відбитки пальців, що
залишилися внаслідок формування об’єму посудини.

Тісто пористе. Основу складає каолінова глина. Колір поверхні – світло-помаранчевий. В
тісті простежуються інтенсивні домішки дресви, крейди та кварцу. Випал нерівномірний.  На
зламі помітно, що внутрішня частина стінки посудини темна або чорна.

Придонні частини № 5 та 6 схожі як між собою (рис. 6) так, у багатьох рисах, з вінцями
№ 1, 2. Це стосується складу тіста, особливо домішок кварцу, обробки поверхні, випалу та
технології формування. Посудини були виконані технікою стрічкового наліпу та обточені на
колі. В обох фрагментах на зламі помітно, що стінки посудин ліпилися на верхню кромку
виступу вже сформованого начину. Сам начин виготовлявся з єдиного шматка тіста, що був
розплющений на гладкій поверхні.

Орнаментована стінка посудини № 7 (рис. 6) також цілком тотожна за всіма
характеристиками вінцям № 1 та 2. Теж саме можна сказати про інші (неорнаментовані) стінки
посудин даної колекції.

Хоча обсяги колекції, що досліджувалась, були невеликими, але виразні риси
представленого в ній керамічного матеріалу можна упевнено використовувати за для
археологічної та історичної інтерпретації комплексу.

Результати досліджень можна викласти декількома пунктами.
1. Посудини мають пропорції характерні для слов’янської кераміки загалом: високі,

видовжені форми, найбільше розширення тулуба у верхній третині посудини, опуклі покаті
плечики, середній вигін вінця тощо [Щапова, 1992, с. 173–174].

2. Традиційно у визначені керамічних посудин перше місце займає форма вінця.
Представлені фрагменти № 1 та 2 відносяться до І типу, підтипу 14 за новгородськими
старожитностями [Смирнова] або типу І а за типологією керамічної колекції Новогрудка
[Малевская-Малевич, 2005]. Вінце № 3 відноситься до ІІІ типу за старожитностями Клецка
[Поздняков, 1992, с. 49–56].

3. Техніка ліпного формування з наступним обточуванням посудини на гончарному колі
разом зі стрічковими наліпками у сполученні з хвилястим орнаментом на плечиках та тулубі
характерна для керамічного виробництва кінця ІХ–Х ст. [Петрашенко, 1992, с. 173–174].

4. Обробка поверхні на легкому колі, груба затирка травою, та вертикальна затирка без
поворотного моменту також характерна для давньоруських керамічних виробів до середини
ХІ ст. [Малевская-Малевич, 2005, с. 22–23].

5. Склад тіста, грубі домішки дресви та кварцу цілком тотожні виробам, що багато
дослідників відносять до кінця ІХ – першої половині ХІ ст. на правобережному Подніпров’ї та
Поліссі [Кучера, 1998, с. 160–162].

6. Нерівномірний випал посудин, загальна якість виробів відповідає рівню організації
виробництва РФК-1 – РФК-2 (за визначенням А. Бобринського). Тобто рівню кустарного,
домашнього виробництва та випалу кераміки у неспеціалізованих печах [Бобринський, 1982].

7. Аналогічні типи керамічного посуду зустрічаються в шарах ІХ–ХІ ст. Києва,
Новгорода, Гродно, Мінська, поселень середньодніпровського Правобережжя, Побужжя,
Полісся та інших пам’яток давньоруського часу [Блажевич, 1992; Пачкова, Петрашенко, 1982;
Петрашенко, 2005; Петрашенко, 1992; Сагайдак, 1991].

8. Розглянувши основні параметри представлених матеріалів можна упевнено датувати
їх в межах кінця ІХ – першої половини ХІ ст., а вужче – у межах другої половини Х ст.
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Dmytro SHEVCHENKO,
Ruslan NAGNYBIDA

NEW ARCHEOLOGICAL MATERIALS ACCORDING TO THE ARCHITECTURAL-
ARCHEOLOGICAL OVERSIGHTING AND RESEARCHING IN 2004–2010 ON THE

TERRITORY OF THE NHAR OF “KAMYANETS”

The history of Kamyanets-Podilsky demands a great amount of scrupulous investigations, so
that the archeologists are taking the greatest part in it.

The article includes short characteristic of the basement fragments and archeological ceramics,
which where exposed while architectural-archeological oversighting and researching on the territory
of preserved area within 2004–2010. Then in 2009, on well-known Virmenski Rynok square, 4 an
unique ceramic complex was found and analyzed in the deepest details.

Taking everything into account, we can suppose the settlement existence from the middle of the
X century, when the town of Polians – Kyiv – become an announced metropolis of the united Russ.


