
                                                                    Баюк В. Нова знахідка посудинки ульвівецького типу...

461

Матеріали і дослідження
з археології Прикарпаття і Волині.
2012. Вип. 16. С. 461–462.

Віктор БАЮК

НОВА ЗНАХІДКА ПОСУДИНКИ УЛЬВІВЕЦЬКОГО ТИПУ З НАДСТИР’Я

На цей час досить цікавою темою залишається своєрідна група керамічних знахідок, яку
в археологічній науці прийнято називати кубками або келихами ульвівецького типу.
Незважаючи на майже столітню історію вивчення такого посуду, їхні знахідки вкрай нечасті.
Мова йде про специфічні посудинки, що досить яскраво відрізняються за низкою ознак від
звичних археологам форм і зустрічаються здебільшого на могильниках часу пізньої бронзи.

Подібна до таких знахідок була виявлена 2011 р. під час рятівних розкопок експедицією
ДП “Волинські старожитності” під керівництвом автора на південній околиці с. Підгайці
Луцького р-ну [Златогорський, Баюк, 2012]. Топографічно розкоп знаходився на першій
надзаплавній терасі високого правого корінного берега р. Стир близько 150 м на південь від
русла річки. Культурний шар тут досить слабко насичений, однак зустрічаються знахідки від
епохи бронзи до часу середньовіччя. Цей виріб виявлено під час зачистки дна котловану
споруди ХVІ–ХVІІ ст. на глибині 1,2 м від денної поверхні в передматериковому шарі світло-
жовтого супіску. Це мініатюрна посудинка біконічної форми (рис.), яка має висоту 6,4 см,
найбільше розширення гостро профільованих плічок, що становить 5,2 см, плавно спадає до
круглого денця діаметром 2,9 см. Висока тонка шийка піднімається від плічок, майже не
відхиляючись назовні, і завершується тонким вінцем без додаткових оформлень. Виріб досить
якісний, тонкостінний (товщина стінок до 0,25 см), тісто добре вимучене з незначною
домішкою піску. Лощена поверхня чорного кольору є гладенькою на дотик як ззовні, так і
всередині посудинки [Баюк, 2011, с. 17–22; с. 64, табл. VІ, 1; с. 84, фото 35].

Найближчим, і до недавнього часу найсхід-
нішим місцем знахідок такого типу посудин є
Рованцівський могильник, що знаходиться в
3200 м на північний захід на протилежному, ліво-
му, березі Стиру. Він був виявлений В. Шкоро-
падом та В. Івановським у 1986 р., досліджений
Д. Павлівим у 1987 р. та 1989–1990 рр. Загалом
тут відкрито 80 інгумаційних і 9 кремаційних
поховань та 16 окремих поховань черепів [Козак,
Оприск, Шкоропад, 1999, с. 11]. На основі аналізу
керамічного комплексу відомих знахідок ульві-
вецьких келихів Д. Павлів виділив окрему рован-
цівську групу такого посуду, що є близькою
аналогією нашій знахідці. Основні риси такої
кераміки: загладжені профілі плічок, невиразна,
плавно спадаюча до дна ніжка, тонкостінність та
відсутність орнаментації [Павлів, 1993, с. 81], –
повністю присутні в нашому випадку, однак
класичним “келихом” через мініатюрні розміри

називати знахідку є недоречним. Виявлені в Рованцях цілі форми посуду ілюструють нам
достатню схожість, однак всі вони є дещо більшими від нашої мініатюрної знахідки.
Прикладом майже ідентичного виробу є посудинка з могильника, віднесена Д. Павлівим до
9 типу першої групи кераміки [Павлів, 1993, с. 30; рис. 1, 3], яка відрізняється розмірами від
знайденої по всіх основних показниках не більше ніж на 0,25 см. Цілком можливо, що така
мініатюрна посудинка, повторюючи загалом форму звичайного посуду, відігравала якусь роль
в поховальному обряді за певних обставин.

Рис. 1. Підгайці, 2011, розкоп 1. Посудинка
ульвівецько-рованцівського типу.
Fig. 1. Pidhaytsi, 2011, excavation 1. The vessel of
the Ulvivok-Rovantsi type.
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Іншою досить спорідненою аналогією можуть бути посудини з розкопок могильника у
с. Городок, що проводились археологічною експедицією під керівництвом Д. Козака [Козак,
Оприск, Шкоропад, 1999, с. 3]. Серед досліджених поховань тут знайдено зразки, які суттєво
подібні до рованцівського типу ульвівецького посуду [Козак, Павлів, 1999, с. 71–80].

Відомі також аналогії такого посуду з території Польщі, зокрема до них включають речі з
пам’яток мазовецько-подляської групи лужицької культури Середнього Надбужжя (могильник
Кам’янка-Надбужна). Виявлені тут зразки нагадують рованцівський тип і можуть бути
похідними від ульвівецьких форм посуду [Павлів, 1993, с. 76].

Отже, враховуючи вищесказане, можемо зробити деякі висновки. За всіма ознаками
знахідка з Підгайців відноситься до рованцівського типу ульвівецьких посудин та має аналогії з
розкопаних могильників Західної України та Польщі. Досить мініатюрні її розміри у цьому
випадку не суперечать загальній картині знайденого посуду, оскільки такий тип також
зустрічається на цих пам’ятках і також відноситься до ульвівецької групи. Місце знахідки на
правому березі Стиру дещо коригує карту поширення таких речей і дає новий матеріал до
питання інтерпретації та розповсюдження цієї надзвичайно цікавої групи посуду доби пізньої
бронзи.
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Viktor BAYUK

NEW FIND OF THE VESSEL OF ULVIVOK TYPE FROM STYR RIVER REGION

The results of the author’s rescue archaeological researches in the village of Pidhaytsi (Lutsk
district Volhyn region) are published in the article. The main idea of the article is the new find of the
vessel of the Ulvivok type. The article deals with its description as well as with the investigation of the
number of similar finds from the territory of Western Ukraine and Eastern Poland and their
comparative analysis. According to the results of the researches the map of distribution of finds of this
type is corrected and their eastern border is set.


