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У 2019-2021 роках Південна Середньо-
вічна експедиція Інституту археології НАН 
України продовжила розкопки фортеці Тя-
гинь біля с. Тягинка Бериславського райо-
ну Херсонської області. Результатам попе-
редніх років досліджень було присвячене 
колективне монографічне видання («На 
розі двох світів», 2018). Надзвичайно важливі 
відкриття останніх трьох польових сезонів 
експедиції дозволяють сформувати якісно 
нові уявлення з історії українських земель –  
складової частини Великого князівства 
Литовського, Руського і Жемайтійського. 
Дослідження литовських та українських 
вчених за останні десятиліття, відзнача-
ються побудовою нових концептуальних 
підходів до розуміння сутності спільної 
історії України та Литви, яка тривала май-
же 300 років. В свою чергу археологія, яка 
прагне міждисциплінарного та міжнарод-
ного співробітництва, створення спільних 
проєктів сучасного рівня, пропонує нові 
підходи до збагачення пізнання, зокрема 
інтеграції науки й мистецтва. Такою стала 
експедиція 2021 року.

Тут, на берегах Тягинки і Дніпра, під час 
роботи Південної археологічної експеди-
ції, сталася незвичайна культурна подія: 
Міжнародна арт-резиденція «Три крапки». 
У проєктах відомих митців та мисткинь –  
Егле Маскалюнайте та Ірини Троми (Амо-
сової-Новікової) з Литви, Костянтина Але-
нинського, Юлії Балуди, Олександра Ни-
китюка, Олександра Танасюка та Віолети 
Цибочкіної з України, під кураторством 
Олени Афанасьєвої втілилася сміли-

ва ідея – створення мистецьких об’єктів 
(ленд-артів) у синергії з археологією та 
історією.

Наукова значущість досліджень пів-
денного прикордоння ВКЛ – фортифіка-
ційної лінії Вітовта, творця нової Європей-
ської держави, яка об’єднала різні етноси, 
культури і конфесії від Балтії до Чорного 
моря, є надзвичайно актуальною у ство-
ренні нового бачення української історії. З 
політичних міркувань її донині намагають-
ся перекрутити деякі ідеологи, всупереч 
фактам.

 Розвиток громадської дипломатії, між-
народної кооперації та інтелектуальних 
контактів у справі дослідження та збере-
ження культурної спадщини України та 
Литви, сприяв втіленню нових підходів, 
які б відповідали сучасному розумінню єд-
ності науки, культури, формування нової 
ментальності. Мова йде про всі етапи про-
цесу – від ідеї до формування програми, 
менеджмент, фандрайзинг, комунікаційну 
стратегію та реалізацію наукових і мис-
тецьких проєктів. Це невід’ємні складо-
ві просування демократичних цінностей 
розвитку громадянського суспільства та 
волонтерського руху для розбудова дові-
ри і досягнення кращого взаєморозуміння, 
зміцнення миру, безпеки і стабільності.

Тож, пропонуємо досвід наших розро-
бок, здійснених у 2019-2021 роках у польо-
вих та камеральних дослідженнях міжна-
родного колективу.

ВСТУП
О.В. Афанасьєва, 
С.О. Біляєва, 
Н-Д.А. Бімбірайте



РОЗДІЛ 1
ФОРТЕЦЯ ТЯГИНЬ:
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 
ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ 
ТОПОГРАФІЇ ТА СУЧАСНОГО 
СТАНУ ПАМ’ЯТКИ
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1.1. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ.

Фортеця Тягинь посідає важливе місце серед укрі-
плень Великого князівства Литовського, Руського і 
Жемайтійського у зв’язку зі стратегічним положенням 
як в оборонному так і в економічному напрямках, що 
знаходить підтвердження в її подальшій історії (Маль-
ченко, 2003, с.59-77). У геополітичному ракурсі – це вдале 
розміщення на острові Велике городище на високому 
березі над р. Тягинка та над Дніпром. Фортецю побу-
довано на городищі, що має свою історію у попередні 
часи, пов’язану з історією скіфів, античності, міст Улу-
су Джучі (Єгоров, 1985, с.12; Єльніков, 2014, с.89-97). Острів 
Велике городище із залишками фортеці знаходиться 
в 0,5 км на південний захід від села Тягинка Берислав-
ського району Херсонщини, у місці впадіння річки Тя-
гинка в Дніпро. Острів овальної форми, довжиною до 
400 м, шириною до 300 м. Висота його над сучасним 
рівнем Дніпра становить 6-10 м. Площа острову 18,3 га  
(іл. 1). Увесь периметр острову був оточений укрі-
пленнями, від яких збереглися залишки кам’яних стін 
майже по всьому периметру, але заввишки зазвичай 
не більше 0,5 м. За даними тримірного моделювання 
(Кобалія, 2018, с.172-198), топографічної зйомки («На розі 
двох світів», 2018, с.28-36) та археологічних досліджень 
ХХ-ХХІ ст. виявлена досить складна фортифікаційна 
система комплексу. 

У писемних джерелах збереглися різні згадки 
щодо історії Тягинського комплексу (городища та 
фортеці), які розкривають різні етапи його існування. 
Найбільш давніми є розрізнені повідомлення німець-
ких хроністів Йогана фон Посільге, автора «Хроніки 
землі Пруської», Дітмара з Любека та Йогана Руфу-
са, з яких складається загальна інформація щодо 
походів князя Вітовта і навіть побудови ним замку з 
каменю та глини на Дніпрі на відстані 200 миль від 
Вільнюсу (Жарких, 2017).

З джерел XVI ст. заслуговують на увагу повідом-
лення мандрівників (Жильбер де Ланнуа, Михалон 
Литвин), на які ми частково звертали увагу раніше 
(«На розі двох світів», 2018, с.8), а також деякі дані середи-
ни XVII ст. турецького мандрівника Евлія Челебі (Челе-
бі, 1961). Крім того, варті уваги свідоцтва XVIII-XIX ст.: 
С.І.Мишецького 1740 р., Жана-Бенуа Шерера 1788 р., 
Ф.Ф.Ласковського 1865 р., О.С.Афанасьєва-Чужбин-
ського 1860 р., які дають можливість переконатися у 
досить тривалому існування будівельних залишків фор-
теці та її забудови, що підкреслює достатньо потужну 
забудову, планування, конструкції та матеріал будів-
ництва. 

Ситуація 1740 року презентована у праці інжене-
ра-підпоручика С.І.Мишецького, виданій у 1847 р. й 
присвяченій історії запорізьких козаків. Він наводить 
важливі факти для історії та сучасного дослідження 
комплексу городища та фортеці. Автор відмічає міс-
цезнаходження руїн (при річці Тягинці) біля самого 
Дніпра; надає опис комплексу: «велике містечко Тя-
гинка і при ньому трикутний замок з круглими вежа-
ми, оточений водою»; інформує про розміри пам’ятки 
(довжиною у версту, а шириною понад півверсти), 
що фундамент містечка кам’яний. Він вказує, що бу-
дівельниками були «давні німецькі народи-франки», 
і що у 1738 році замок був відбудований росіянами 
(Мышецкий, 1847, с.33). Відзначимо, що вказане плану-
вання фортеці (трикутне) збігається із сучасними 
даними аерофотозйомки. Також відповідає і місце 
знаходження фортеці та природні умови розташу-
вання, матеріал будівництва – камінь. Але, С.І. Ми-
шецький бачив замок більш пізнього часу, оскільки 
він згадує круглі вежі, тоді як нами розкрито прямо-
кутну вежу, що цілком відповідає ранньому періо-
ду кам’яного замкового будівництва. Наприклад, 

С.О. Біляєва, К.С. Гуленко
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у Кревському замку кутова вежа виходить за межі 
периметра стін, аналогічно Тягинській, і має форму 
прямокутника (Красножон, 2018, с.100, іл. 48). Це й пря-
мокутні більш ранні бази по відношенню до круглих 
веж цитаделі Білгород-Дністровської фортеці, та-
кож трикутної за планом. До того ж найбільш раннє 
зображення фортеці у Кодексі Латинус Парисинус  
XIV ст. саме з прямокутними вежами (Шлапак, 2001, с.18, 
іл. 2). 

Невеличка згадка французького аташе й історика 
Ж.Б.Шерера 1788 року практично співпадає з тек-
стом С.І.Мишецького, що, ймовірно, було пов’язане з 
пізнішою вставкою попереднього тексту.

З картографічних джерел важлива «Карта Литви» 
М.Радзивіла 1613 р., до якої додається мапа ділянки 
нижньої течії Дніпра. Доволі точно передано на мапі 
рельєф берегів, позначені острови та притоки. На 
мапі також позначено місто - фортеця «Tehinka». На 
відміну від Тавані, що теж позначена на цій мапі під 
назвою «Semimaiki», Тягинка – не руїни, а існуючий 
населений пункт. Зовсім ніяких сумнівів не викликає 
локалізація фортеці «Tehinka» на острові Велике 
городище. Їй відповідає пам’ятка археології форте-
ця Тягин. На мініатюрі бачимо невелику фортецю з 
масивною круглою вежею, оздобленою зубцями, та 
масивну будівлю основної частини фортеці, ймовірно 
цитадель квадратної форми, яку досліджував В.І.Го-
шкевич. Слід знов відмітити, що ми бачимо зобра-
ження фортеці після певних перебудов, які мали міс-
це до початку XVII ст. – часу створення мапи.

«Загальна карта України» Гійома де Боплана  
1648 р. та «Карта Польщі» Дж.А.Річчі Занноні 1767 р. 
надають можливість краще зрозуміти історичну гео-
графію нижнього Дніпра. Річка Тягинка та городище 
біля неї згадується й у російській «Книзі Великому 
кресленню», яка датована 1627 р.

Варто також використати у порівняльному аналізі 
пункти, що перелічені у дослідженні О.Є.Мальченка 
(Мальченко, 2003, с.57-77). Робота О.Є.Мальченка дає 
змогу підійти до особливостей долі укріплень Тягин-
ської фортеці наприкінці XV ст. у процесі будівельної 
діяльності Менглі Гірея 1492-1493 рр. Проте, які саме 
перебудови вдалось йому зробити, залишається ще 
не з’ясованим. Можливо, цьому сприятимуть майбут-

ні розкопки не лише фортеці, а й городища. Проте, 
встановленим є факт фінансової допомоги Осман-
ської імперії для побудови укріплень, й можливо по-
ставки нею гармат. Що стосується ситуації з осман-
ськими володіннями у Північному Причорномор’ї, 
у 1484 р. турки підкоряють тут такі важливі фортеці 
та порти як Кілія та Білгород-Аккерман. В Очакові 
Османська влада укріплюється на думку О.Г.Середи 
не раніше 1510-1512 рр. (Середа, 2015, с. 18), а за дани-
ми Г.Іналджика, які визначені на мапі, у 1525 р. (Інал-
джик, 1998, с.34-35). Що стосується фортеці Тягинь, вона 
знаходиться у колі інтересів Кримських ханів, васалів 
Османської імперії. Тому прихід османів у Північне 
Причорномор’я в реальному вигляді був на Заході 
регіону, тоді як Східна частина фактично залиша-
лася під Кримським ханством. До речі, османи були 
зацікавлені в зміцненні, а не руйнації фортець у 
колі свого впливу, які їм були потрібні для потужної 
торгівлі, постачання великої кількості продуктів по 
той бік Чорного моря, що поглинав величезний Іс-
танбул та інші райони Анатолії.

Історія археологічних досліджень городища та 
фортеці Тягинь почалась у 1914 р. з розкопок В.І.Го-
шкевича. Результати робіт вченого та його наступни-
ків ХХ - початку ХХІ ст. надані у попередньому випус-
ку монографічного видання про результати розкопок 
2016-2018 рр. («На розі двох світів», 2018). На жаль, досі 
не знайдено звітних матеріалів про розвідку співро-
бітника Херсонського музею Н.М.Дмитренка на о. Ве-
лике городище.

У світлі застосування методів неруйнуючої архе-
ології та оцінки сучасного стану пам’ятки національ-
ного значення, важливі роботи здійснив Д.Кобалія. У 
2017 р. він здійснив аналіз фізичного стану фортеці, 
її фортифікації та будівель на основі фотограмме-
тричних замірів (Кобалія, 2018, с.172-196). У якості вихід-
них даних він також використав результати та плани 
В.І.Гошкевича, інших дослідників, зокрема матеріали 
В.Є.Іллінського. За результатами ортофотозйомки 
виявлено до 108 аномалій, 68 з яких на території 
городища та замку. За спостереженнями Д. Кобалії 
замок мав не А-подібну форму, а складався з трьох 
рівних за площею секторів, верхівкою яких була ква-
дратна вежа. Всі чотири оборонні лінії виходили до 
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обривчастого берега. Північний сектор мав в’їзд, який 
зберігся у вигляді вузького урвища, яке перетинав об-
ривчастий схил. На думку Д. Кобалії, тут могла бути 
ще одна вежа (точка 599). «З півночі на захід до замку 
примикало ще декілька валів, які з’єднували його з 
трапецієподібним городищем. Вони могли виникнути 
в результаті багаторазової реконструкції, яку відмічав 
В.Є.Іллінський. Крім квадратної вежі замку на остро-
ві, ймовірно, існували ще дві – це так звана «північна 

вежа» та підвищення у північно-західній частині ост-
рова» (Кобалія, 2018, с.184-185).

Проте, виконаний у 2018 р. Південною Середньо-
вічною експедицією Інституту археології НАН Украї-
ни комплекс робіт (топографічні дослідження, низь-
ко висотна аерофотозйомка) та перевірка даних на 
практиці – під час розкопок відповідних ділянок фор-
тифікації у 2019-2021 роках внесли уточнені дані та 
корективи у попередні результати обстежень.

1.2. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ТА 
ТОПОГРАФІЧНИХ РОБІТ, АЕРОФОТОЗЙОМКИ ФОРТЕЦІ ТЯГИНЬ ТА 
ГОРОДИЩА У ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ПРОЦЕСІ 2019-2021 РОКІВ.

Топографічна зйомка, обміри, аналіз рельє-
фу та сучасного стану пам’ятки, здійснені у 2018 р.  
О.В.Манігдою та О.В.Грабовською на городищі та 
фортеці Тягинь, та низько висотна аерофотозйомка 
місцевості за допомогою квадрокоптеру DJI Mavic Air  
(О.В. Чубенко), надали об’єктивні можливості ці-
леспрямованого дослідження структури пам’яток. 
Основну увагу впродовж сезонів 2019-2021 рр. було 
приділено відкриттю залишків укріплень фортеці за 
визначеним абрисом. З метою візуалізації отриманих 
результатів наводимо опис складових детального 
плану фортеці та розкопу 3, який залишався основою 
археологічних розкопок вищезгаданого періоду дослі-
джень фортеці та городища в цілому:

«Створено два детальних ортофотоплана. Пер-
ший – план фортеці та прилеглої території, для яко-
го використано 27 знімків зроблених з висоти 100 м. 
Це дозволило створити детальний план у масштабі 
1:1000 (іл. 2). Другий – план розкопу 3, складений 
із 17 знімків, зроблених з висоти 20 м. У результаті, 
ми отримали детальний план фортифікаційних укрі-

плень виявлених у розкопі в масштабі 1:20» («На розі 
двох світів», 2018, с.28). Крім цього, було здійснено комп-
лекс досліджень, які дозволили краще усвідомити 
рельєф пам’ятки в системі мікро регіону Нижнього 
Подніпров’я. Для цього створено модель рельєфу 
навколо фортеці площею 6,3 км2. З метою рекон-
струкції природного рельєфу мікро регіону, у якому 
розташовано фортецю та городище, використано 
топографічну мапу масштабу 1:10000 для створення 
моделі рельєфу. Для проведення аналізів прямої ви-
димості з пам’ятки використано топографічну основу, 
що містить висотні дані – SRTM 1 sec data (NASA The 
Shuttle Radar Topography Mission). Загалом, обидві 
пам’ятки не займають панівного становища у регіоні 
та знаходяться між двома значно вищими терасами 
р. Тягинки. Найвищі позначки у мікро регіоні по обох 
берегах річки – 55 м над рівнем моря, у той час, як 
найвища позначка плато – 15 м. Ще один аналіз, 
проведений спеціально для рельєфу укріплень фор-
теці – аналіз прямої видимості з точки, де розташо-
вувалась башта фортеці. Аналіз експозиції схилів за-

С.О. Біляєва, О.В. Манігда, О.В. Грабовська
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свідчив розміщення укріплень фортеці на південних 
схилах, а розташування городища на південних, пів-
денно-східних, південно-західних та західних схилах. 
Ділянки городища зайняті під північно-західними та 
північними схилами становлять не більше 17% площі 
поверхні плато (іл. 3). 

Результати топографічної зйомки покладено в ос-
нову створеної геоінформаційної системи (ГІС) «Ар-
хеологічний комплекс Тягинь». У якості вихідних умов 
для цього аналізу враховано сучасний стан рельєфу, 
рослинності та рівень води, оскільки природні умо-
ви у мікро регіоні часу функціонування фортеці на 
разі не досліджені. Вона включила до свого складу 
результати топозйомки, мікротопографії укріплень 
фортеці, низьковисотної аерофотозйомки (ортофо-
топлани), в єдину систему ув’язані також розкопи 
попередніх років, результати батиметричних до-
сліджень. Створено низку аналітичних поверхонь 
рельєфу (стрімкості схилів, експозиції за сторонами 
світу, аналіз прямої видимості). Проведено необ-
хідні точні обміри площі укріплень фортеці, прилег-
лого городища, системи ровів, що надає усю необ-
хідну інформацію для ведення пам’ятко охоронної 
діяльності. Відтворено рельєф мікро регіону навко-
ло пам’ятки, який висвітлює місце фортеці у систе-
мі середньовічних укріплень Нижнього Подніпров’ї. 
Створена ГІС дозволяє акумулювати та аналізувати 

усю необхідну інформацію пов’язану із виявленням 
нових археологічних об’єктів пам’ятки та працювати 
в єдиній системі координат, залучаючи інформацію 
про палеогеографію, палеоботаніку, археозоологію 
пам’ятки тощо. Також, створена ГІС розрахована на 
доповнення та розширення інформації за рахунок 
інших синхронних пам’яток регіону, які функціону-
вали у системі порубіжних фортець Київської зем-
лі у Нижньому Подніпров’ї («На розі двох світів», 2018,  
с. 29-30). Ці результати постали основою археологіч-
них досліджень 2019-2021 рр. Вони підтвердили дані 
аерофотозйомки щодо планування фортеці. Отрима-
ні дані по окремих сторонах планувальної структури 
фортеці суттєво допомогли у встановленні розташу-
вання реальної кладки зовнішніх стін. Надзвичайно 
важливо і те, що було уточнено площу фортеці. На 
сьогодні її видимі на поверхневі частини мають пло-
щу 7337,52 м2 (0,73 га), периметр укріплень скла-
дає 378 м. Загальна площа городища та фортеці 
становить 175552 м2 (17,55 га). Разом зі схилами  
218914 м2 (21,89 га). Площа схилів 43361 м2 (4,33 га).

Порівняно із площею інших фортець ВКЛ, наве-
дених Д.Кобалія (Кобалія, 2018, с.183), вона найбільш 
близька Ковенському замку, площа якого складає 
7629 м2 (76,29 га), та таким замкам, як Кревський –  
7808 м2 (78,08 га), Лідський – 6631 м2 (66,31 га) й 
Верхні Віленський замок – 5286 м2 (52,86 га).
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Іл. 1. Острів Велике Городище: місце розташування городища та фортеці Тягинь.

Іл. 2.
Ортофотоплан 
укріплень 
фортеці 
Тягинь.

Іл. 3. 
План 
археологічного 
комплексу 
фортеці Тягинь.



РОЗДІЛ 2
ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 
ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ 
ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ 
У 2019-2021 РОКАХ 
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2.1. ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2019-2021 РР. 
РОЗКОПКИ СХІДНОЇ СТІНИ.

Польові дослідження 2019-2021 рр. були спря-
мовані на встановлення та розкриття зовнішнього 
контуру, подальший пошук архітектурно-будівельних 
конструкцій у реальному просторі та встановлення 
особливостей фортифікаційних споруд фортеці згід-
но плану, отриманому завдяки здійсненню комплексу 
топографічних досліджень та низько висотній аеро-
фотозйомці 2018 р. Наступним важливим завданням 
постало дослідження культурного шару на території 
фортеці в межах розкопу №3. Це дозволило виявити 
натурні деталі, які доповнили первинний план фор-
теці та відкрити унікальні об’єкти архітектурно- буді-
вельного комплексу, значно розширити склад комп-
лексу артефактів. 

Крім того, на протилежному боці від дороги, яка 
прямує із північного боку фортеці, на північ від неї, 
закладений пошуковий розкоп №4, його коорди-
нати: північна широта 46,7584854; східна довгота 
33,0589366, для спостереження за культурним ша-
ром цієї частини городища. Розмір пошукового розко-
пу 5м х 5м (іл. 4.3-5).

2.1.1. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ХІД
 ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для здійснення робіт відновлена мережа квадратів 
на розкопі № 3, матеріали топографічних досліджень 
та ортофотозйомки планувальної структури фортеці, 
проводилось співвіднесення польових досліджень із 
плановою структурою, отриманою за допомогою ква-
дрокоптеру. Загальна площа розкопів, досліджених  
у 2019-2021 рр. склала 250 кв м. За виключенням роз-
копу № 4, досліджена ділянка є частиною розкопу №3  
(«На розі двох світів», 2018, с.21, іл.16).

За планом робіт проводилась розчистка абрису 

зовнішніх стін та розборка культурного шару (квадра-
ти 1а, 1, 2, 8, 9, 13,14, 15,16, 19).

2.1.2. БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ СТІН
У 2019 р. продовжено розкриття південної стіни 

фортеці, паралельної течії р. Тягинка на височині бе-
рега. Кладка, що є продовженням стіни, розкритої у 
2018 р. на глибині 0,6 м, сформована двома пара-
лельними рядами вапняків, частково оброблених 
та підтесаних, між ними заповнення більш дрібни-
ми камінцями. Стіни складені на глиняному розчи-
ні. У процесі робіт відкрито нову ділянку стіни на 
південному напрямку, довжиною 10 м та завширш-
ки 1,1 м, викладену з вапнякових брил зі слідами 
обробки (іл. 5). Продовження стіни зафіксовано також 
у квадраті № 4. У зв’язку із природним пониженням 
схилу мису, на якому була розташована фортеця, 
залишки кладки стіни зафіксовані на глибині 0,75 м, 
але відповідають безперервному продовженню стіни 
фортеці в цілому (іл. 6). У 2021 р. продовжено пошук 
зовнішньої стіни (східної) фортеці у східному напрям-
ку. Було встановлено, що стіна розташована у кв. 
№№ 8,15, з глибини 0,35 м до 2,0 м на одній глибині 
та у одному напрямку із кладкою, що поєднувала пів-
нічну стіну кутової вежі і зовнішню стіну загального 
абрису фортеці, майже паралельну у цьому місті р. 
Тягинці. Встановлена частина стіни, довжиною 10 м, 
завширшки від 0,75 до 1,0 м (іл. 7). Із зовнішнього 
боку стіна пошкоджена частковою руйнацією (мож-
ливо вибіркою каменів) або обвалом крайнього ряду 
каміння у рів. Конструкція стіни аналогічна іншим сті-
нам фортеці із заповненням дрібним камінням все-
редині та великими вапняками з обох боків. Стіна так 
саме впущена у материк, її підошва простежується на 
глибині 2,0 м.

С.О. Біляєва
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2.2. КУТОВА ВЕЖА

Під час розчищення північно-східного кута та стіни 
було розкрито кутову прямокутну кам’яну вежу, розмі-
ром 7,0 м х 4,5 м, загальною площею 31,5 м2 (іл. 8), яка 
могла бути вежею на в’їзді у фортецю, або частиною 
її головної брами. Верхня (можливо аркова) частина 
брами могла бути зруйнована. Стіни вежі складені 
з вапняку на вапняковому розчині, впущені у мате-
рик на глибину 0,4 - 0,6 м. Товщина стін 1,0 - 1,2 м.  
З зовнішнього боку заштукатурені та вкриті побілкою. 
Побілка і різного роду декоративні оздоблення стін 
були характерними і для інших замків Литви, Польщі, 
Скандинавії XIV-XVІ ст. 

 Стіни зберіглися на різну висоту, максимально 
до 1,75 м та до 12 рядків кладки. Кладка пастеліста, 
орфостатна. Північно-західний кут на висоті 0,3 м 
прикрашений фризом з цілого вапняку із різьбленим 
декором у сельджуцькому стилі висотою 0,4 м (іл. 9). 
Аналогії відомі на пам’ятках Північного Причорно-
мор’я, зокрема у Криму, наприклад на цитаделі Ман-
гупу, XIV ст., на вході до мавзолею Джаніке-Ханум 
першої половини ХV ст. (іл. 10). Знахідки каменів з 
елементами схожого декору були відмічені ще під час 
досліджень В.І.Гошкевича. 

Стіна із вставкою піднімалася у висоту до 1 м й 
можливо мала отвір або вікно (?), про що можливо 
свідчить досить рівне завершення стіни за допо-
могою пласких подовжених каменів вапняку. Після 
вставки із сельджуцьким декором частина стіни була 
також облицьована пласкими плитами розміром  
0,4 м заввишки. Одна з плит мала паз, у який мог-
ла входити інша архітектурна деталь. За нею, части-
на стіни представляла кладку вапняків завширшки  
0,8 м і заввишки 0,4 м, за кладкою знов була обробле-
на плита заввишки 0,4 м та завширшки 0,4 м (іл. 11). 
Під стіною, облицьованою плитами були розташова-
ні два ряди досить великих вапнякових оброблених 
каменів, на які були вкладені плити облицювання. 
Розміри вапняків 0,6 х 0,2 м та 0,4 х 0,2 м. Вздовж 
стіни виявлена доріжка, вимощена з пласких каменів  
(іл. 12). Складається враження, що доріжка добре 

втоптана ще за часів функціонування вежі та фортеці 
взагалі. В той же час, фундаментом стіна ймовірно 
була заглиблена в материк, про що свідчать зондажі 
біля північної та східної стін. Вони виявили, що північ-
на стіна була заглиблена у материк на 0,4 м, а схід-
на до 0,60 - 0,65 м, але біля решти стін вимощеної 
доріжки виявлено не було. Можливо, деталі облицю-
вання стіни були вторинного використання із мону-
ментальної будівлі городища часів Улусу Джучі кінця 
XIII – першої половини XIV ст., і яке продовжило своє 
існування у наступний період. Але для остаточного 
висновку потрібні вагомі докази з розкопок городища, 
яке ще не достатньо досліджене.

Всередині вежі у північно-західній половині про-
стежено залишки конструкції розміром 1,0 м х 1,6 м 
з дерев’яних лаг (8 дошок), кожна завширшки до 14 
см, які ймовірно були скріплені за допомогою цвяхів, 
знайдених під дошками на підлозі вежі (іл. 13.1-2). На 
дошках знайдено два фрагменти важкого залізного 
виробу – бомбарди – артилерійської зброї XIV-XV 
ст. (докладний опис та результати обстеження О.Є.
Мальченком представлені у підрозділі 4.1.). 

Після розчистки підлоги на глибині 1,6 м посере-
дині приміщення по вісі Північ-південь, розташовані 
три ями для стовпів, які підтримували верхній ярус 
вежі. Вони заглиблені у материк до 0,25 м, діаметр ям 
в середньому 0,3 м, в кожній присутні певні залиш-
ки трухлявої деревини, за периметром ями обмазані 
глиною (іл. 14). Стіни вежі складені з оброблених або 
частково оброблених вапняків з обох сторін кладки та 
заповнені бутом посередині. У зовнішньому профілі 
західної стіни кладка зберіглася до 12 рядків.

Східний кут вежі зорієнтований у напрямку зов-
нішньої стіни фортеці, що досліджувалася частково 
у минулі роки. Під час розчищення конструкції вежі 
були зафіксовані каміння із будинку вежі, оброблені 
та підтесані різного функціонального призначення. 
Проте, ні у вежі ні навколо неї не зафіксовано наслід-
ків пожежі. Дошки підлоги також не мали слідів пере-
бування у вогні.
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2.3. БУДІВЕЛЬНІ ЗАЛИШКИ ВСЕРЕДИНІ ФОРТЕЦІ

2.4. БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Здійснено розборку культурного шару у кв. №№ 9,  
15, 16, 19, які засвідчують розвал будівлі або буді-
вель монументального характеру, що простежується  
за архітектурними деталями зі слідами об-
робки та слідами функціонального призначен-
ня: віконні та вхідні отвори, поріг, камінь муру 
з отвором для кріплення, сходинка, плита під-
логи, кутові фасадні каміння, каміння з оброб-
кою трьох граней – «парадна сходина», «клин» –  
можливо замко́вий камінь, замок або ключ – клино-
подібний або пірамідальний елемент кладки у вер-
шині склепіння, арки чи плоскої перемички, кутова 

фасадна плита з обробленням, фрагмент алебаст-
рового архітектурного декору, фрагмент водостоку –  
великого обробленого вапняку зі стічним каналом; 
фрагмент плити з геральдичним знаком тощо (іл. 69, 
70); архітектурні деталі з внутрішнього терену форте-
ці (іл. 15, 17); фрагмент капітелі колони з сельджуць-
ким декором (іл. 16).

У кв.№ 19 на глибині 0,6 м зафіксовані залиш-
ки дерев’яних стовпчиків, аналогічних відкритим у  
2018 р. Також у центральній частині квадрату зафік-
совано завал великих каменів та череп коня. Мате-
рик зафіксовано на глибині 2,4 м за репером.

Отже, за час розкопок було відкрито частину пів-
денної стіни вздовж р. Тягинь довжиною до 35 кв м, 
та частину східної стіни довжиною 10 м. Обидві стіни 
складені з вапняків, ширина стін до 1,0-1,2 м. Вони 
мають аналогії у ранніх кладках Очакова (Дашіва) ли-
товського часу (1-1,10 м), і занадто не відрізняються 
від стін Білгородської фортеці молдавського періоду 
(1,3-1,5 м). 

Кілійська фортеця , площа якої за підрахун-
ками різних авторів складала від 7,5 до 8,3 га (Шлапак, 
2004, с.324; Красножон, 2018, с.73) була побудована мол-
давським господарем Стефаном Великим у 1479 р. 
також за дуже короткий строк: 25 діб за наявності ви-
користання праці 800 каменярів та 17 тисяч підсоб-
них робітників (Красножон, 2018, с.71). З іншого боку, Біл-
городська фортеця належить до низки фортечного 
будівництва Молдавського князівства і є трохи пізні-
шою, ніж фортифікаційна лінія князя Вітовта Великого 
князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. 
Фортеця Білгороду будувалась впродовж десятиліть 
XV ст., тому могла отримати більш потужну та велику 
за площею забудову. Її площа складала 9 га. Аналіз 
первинних конструкцій XV ст. Білгородської фортеці 

молдавських господарів свідчить про наступні архі-
тектурно-будівельні риси:

1. Стіни побудовані з вапняків з використанням 
вапняково-піщаного розчину; 

2. Кладка орфостатна з пастеллю на фасад із за-
повненням бутом, у місцях з’єднання із курти-
ною кладку зроблено з переплетенням; 

3. Первинна кладка завширшки складає від 1,0 
до 1,5 м. Кладки заглиблені у материк. 

В матеріальній культурі фіксуються риси, які є 
продовженням розвитку культури часів Улусу Джучі, 
Молдавської культурі. Наприкінці століття з’являють-
ся ранньосманські артефакти (Мілетська група кера-
міки та ранній Ізнік).

Тягинська фортеця . Планування фортеці за 
абрисами відповідає часу побудови. Завдяки розкоп-
кам фортеці за планом, отриманим за допомоги аеро-
фотозйомки, відкрита частина стін південного та схід-
ного напрямку та кутова вежа. Дослідження засвідчили: 

1. Стіни побудовані з вапняків з використанням 
вапняково-піщаного розчину; 

2. Кладка орфостатна з пастеллю на фасад із за-
повненням бутом;
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3. Кладка завширшки складає: південна стіна 
вздовж узбережжя р. Тягинки шириною 1,1 м; 
східна стіна 0,8 - 1,0 м (у зв’язку із частковою 
руйнацією кладки із зовнішнього боку). Клад-
ки заглиблені у материк. Товщина стін кутової 
вежі 1,0 - 1,2 м. Комплекс матеріальної куль-
тури має синкретичні риси: литовські накладки 
на шкіряні торби, арбалетні болти, які мають 
аналогії у Литві, польські монети, татарські з 
контрамаркою Генуї кафінського чекану моне-
ти, монети Менглі Гірея та одну монету Бая-
зіда ІІ, керамічний комплекс має спільні риси 
з іншими синхронними пам’ятками Північного 
Причорномор’я, зокрема кераміку сграфіто, 
близьку до Кримських зразків.

Фортеця Дашів  (?) в Очакові. 
1. Кладку побудовано з частково оброблених ка-

менів ракушняку та вапняку на вапняково-пі-
щаному розчині. 

2. Залишки кладки засвідчують орфостатну си-
стему, заповнену бутом всередині.

3. Кладка завширшки складає 1,0 м. Вона знахо-

диться на материку на глибині до 2 м. Тут на 
материку знайдені фрагменти кераміки сграфі-
то, які відносяться до зразків XIV-XV ст. Вони 
співвідносяться зі знахідками кераміки сграфі-
то, які мають аналогії насамперед у кераміці 
Криму, а саме у пам’ятках XIV-XV ст. Мангупу 
(Герцен, Науменко, 2005, с.257- 287), Алустона (Тесленко, 
2005, с. 324-348) та інших синхронних пам’ятках або 
нашаруваннях (Тесленко, 2018, с. 7-83). 

Фортеці Вітовта були споруджені за короткий 
час, подібно до Кілійської. Вони були частинами при-
чорноморського ланцюга контролю та безпеки, якими 
позначені південні кордони Литовського князівства, 
мали невелику площу. Проте всіх їх об’єднує на-
лежність до раннього етапу фортифікації замкового 
кам’яного будівництва, до якого входять і Молдавські, 
і Литовські фортеці.

В цілому, маємо приклад фортеці замкового типу 
із вежами, характерними для території Великого кня-
зівства Литовського та Руського, Молдавського кня-
зівства та фортець інших регіонів Європи. 

2.5. РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД 
 СХІДНОГО КУТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФОРТЕЦІ ТЯГИНЬ, 

ДОСЛІДЖЕНИХ У 2019-2021 РР. 

Дослідженнями, проведеними у 2018-2021 роках, 
було розкопано 400 м2. Було відкрито більше 45 м  
частково збереженого кріпосного муру та кутової 
вежі, яка розташовувалася на східному куті форте-
ці Тягинь (іл. 18.1-2). Ці дослідження підтвердили 
припущення, що фортеця в литовський час займа-
ла всю територію, яка була визначена попередніми 
роботами. Висоту розкритої частини муру на даний 
час можна лише припустити. Усі мури фортеці мали 
різну висоту та товщину, в залежності від місця їх 

розташування. Досліджена східна частина муру фор-
теці була завтовшки 1 – 1,2 м, а стіни відкритої вежі 
завширшки 1,2 м (іл. 19.3; 21.3). З внутрішнього боку 
досліджена частина муру була посилена контрфор-
сами, а між ними дерев’яно-земляною конструкцією, 
яка була заввишки 1,5 м та завширшки 1,2 м (іл. 21. 
3). Потовщення нижньої частини муру було пов’язано 
з поширенням використання гармат (бомбард) для 
штурму та оборони фортець. Підтвердженням цього 
може слугувати розміщення у нижній частині східного 

М.М. Ієвлев
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2.6. КОНСЕРВАЦІЯ РОЗКОПІВ ТА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. 
СТВОРЕННЯ НАТУРНИХ МАКЕТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ  
НА ПЛОЩІ ФОРТЕЦІ ЗА АБРИСАМИ ОБ’ЄКТІВ. 

 КОНСЕРВАЦІЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ АРТЕФАКТІВ.

Після завершення робіт кожного року здійснюва-
лася консервація кладок за відомою та апробованою 
методикою з використанням каміння з розвалів буді-
вельних конструкцій, із застосуванням цементно-пі-
щаного розчину та позначенням новобудів червоною 
фарбою (Біляєв, 2000, с.239-242), з наступною консерва-
цією розкопу й будівельних залишків засипкою річко-
вим піском.

Нами запропонований і щорічно здійснюється ще 
один етап робіт – створення натурного макету буді-
вельних структур фортеці, як крок до музеєфікації 
пам’ятки, що дозволяє краще використовувати її за-
лишки в туристично-екскурсійній діяльності. У 2020 р. 
був зроблений макет кутової вежі з ідентичних буді-

вельним конструкціям каменів. У 2021 р. – макет 10-
ти метрової стіни, яка разом із макетом вежі та части-
ною південної стіни дозволяє відтворити вже чималу 
частину конструкції Південно-східної частини фор-
теці. Макетування дозволяє покращити збереження 
пам’ятки, поки вона не має спеціальної охорони, й 
водночас посилити наочність для масового глядача 
(іл. 22, 23).

В процесі та після завершення польових дослі-
джень здійснена консервація матеріалів, зокрема 
консервація та реставрація булави, фрагментів бом-
барди, монет (Іванов О.К.), очищення кераміки із засто-
суванням водного розчину лимонної кислоти, рестав-
рація форм посудин або їх частин. 

В.А. Грицаєнко, М.М. Ієвлев

муру бійниці для гармати та уламків бомбарди все-
редині відкритої вежі (іл. 20.1). Розміри дослідженої 
вежі дорівнювали 7 х 4,5 м (іл. 21.2). Вона розташову-
валася на східному куті фортеці та здійснювала кон-
троль за шляхом, який шов до в’їзду до фортеці збоку 
переправи через р. Дніпро (іл. 19.1). Посередині вежі 
зафіксовані три стовпові ями діаметром понад 0,3 м 
та глибиною до 0,4 м (іл. 19.3). Стовпи, які знаходи-
лися у цих ямах мали діаметри біля 0,25 м. Судячи 
з розмірів вежі та з урахуванням подібних фортифі-
каційних споруд цього часу, можна стверджувати, що 
вежа мала не менше 3-х, а можливо й 4-х поверхів. 
Виходячи з отриманих даних, можна зробити припу-
щення, що висота вежі становила близько 9-15 м, а 
прилеглий до неї мур – 5-7 м. З урахуванням того, 
що ці фортифікаційні споруди розташовувалися на 
ескарпованих схилах острову, які мали висоту від  

8 до 10 м, то їх загальна висота дорівнювала 12-17 м, 
як і на інших досліджених ділянках фортеці Тягинь. У 
нижній частині вежі були зафіксовані кілька великих 
за розмірами оброблених каменів. На цих каміннях, 
як і на раніше досліджених, викарбувані прямокутні 
барельєфи (іл. 19.2). Виходячи з того, що ці каміння 
знаходися поодиноко або по декілька, вони не утво-
рювали цілісної картини. 

З цього можна зробити висновок про те, що ка-
міння були взяті з іншої досить великої споруди, що 
існувала раніше. Для з’ясування цього ствердження 
необхідно проведення археологічних досліджень на 
території як самої фортеці, так і на прилеглих до неї 
територіях. Такі дослідження дозволять скласти пов-
ний план забудови фортеці, уточнити час її побудови 
та існування, зробити загальну реконструкцію її зо-
внішнього вигляду.
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Іл. 4. Фортеця Тягинь. Розкоп 4. Загальний вигляд. Іл. 6. Місце стику стіни та вежі із слідами руйнації (вибірки 
каміння).

Іл. 7. Фрагмент східної стіни фортеці.Іл. 5. Фортеця Тягинь. Розкоп 3. Ділянка південної стіни, 
дослідження 2019 р.
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Іл. 8. Кутова вежа.

Іл. 9. Декоративна вставка 
у північно-східному кутку вежі 
у сельджуцькому стилі.
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Іл. 10. Декор мавзолея 
Джанике Ханум (Чуфут Кале) 
та цитаделі Мангупу, Крим.

Іл. 11. Деталі 
декоративної вставки 
та її розгортка 
(за кресленням 
архітектора 
Т.М. Євсеєвої).
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Іл. 12. Вимостка біля північної стіни кутової вежі.

Іл. 13.1,2. 
Дерев’яна 
конструкція на 
підлозі вежі із 
фрагментами 
бомбарди та цвяхи 
під дошками 
конструкції.
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Іл. 16. Фрагмент капітелі колони 
з сельджуцьким декором.

Іл. 15. Архітектурна деталь з внутрішнього терену фортеці.

Іл. 14. Ями та залишки підпірних стовпів 
для підтримання другого ярусу вежі.
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Іл. 17. Архітектурні деталі з внутрішнього терену фортеці (креслення Т.М.Євсеєвої).

Іл. 18. Місце розташування дослідженої ділянки.
1. Фото фортеці. 2. Загальний план фортеці.1

2
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Іл. 19. 1. Фото дослідженої ділянки. 2. Оброблені камені вежі. 3. Фото внутрішньої частини вежі.
4. Частина дослідженої північної ділянки муру.

1

3

42
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Іл. 20. Досліджена вежа. 
1. Рештки гармати на долівці вежі. 
2, 3. Рештки дослідженої вежі.

1

2
3
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Іл. 21. Реконструкція 
фортифікаційних споруд 
на дослідженій ділянці 
фортеці Тягинь. 
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Іл. 22. Макет вежі. 
Вид з квадракоптеру.

Іл. 23. Макетування 
стіни фортеці.



РОЗДІЛ 3
ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
С.О. Біляєва, О.Є. Фіалко
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Колекція матеріалів, отриманих в результаті 
археологічних розкопок фортеці Тягинь 
означеного періоду, включає понад  
1400 одиниць, в тому числі на інвентарному 
обліку 426 одиниць.

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕКЦІЇ ЗА МАТЕРІАЛОМ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

3.2. ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ

За матеріалом виготовлення артефакти 
розподіляються на декілька груп: вироби з глини; 
металу; скла; каміння, кістки. Найбільшу групу за 
чисельністю становлять вироби з глини (281 од.); 
наступну за кількістю групу складають артефакти 
з металів, переважно заліза (114 од.), решта речей  
(31 од.) з інших матеріалів складають невеликі групи. 

За функціональним призначенням зна-
хідки складають певні серії: знаряддя праці, ремесла 
та промислів; речі побутового призначення (елемен-
ти костюму, прикраси, посуд з глини, металу та скла); 
зброя; будівельно-кріпильний інвентар та архітектур-
но-будівельні деталі; предмети з літерами та знака-
ми; нумізматика. 

1400 

артефактів

Складають незначну у кількісному відношенні гру-
пу виробів, що, ймовірно, пояснюється типологічною 
специфікою пам’ятки невеличкої фортеці замку та 
митниці. 

Металеві вироби репрезентовані різними за при-
значенням артефактами. Серед них фрагмент мо-
тики  у вигляді верхньої частини втульчатого накінеч-
ника із вертикальною замкненою втулкою. Довжина 
знаряддя, що зберіглася, 14,5 см, розміри втулки: 
довжина 8,4 см при діаметрі 5,4 см, діаметр її отвору 
3,4 см (іл. 24). 

Серед інших залізних предметів варто згадати 
рибальський гачок  з довжиною стрижня 4,5 см 
(іл. 25). 

Знаряддя із свинцю представляє важок  округлої 
форми діаметром 1,5 см з наскрізним отвором діаме-
тром 0,5 см (іл. 26).

До числа виробів з глини належить важок  у фор-
мі циліндру з пласкими основами та наскрізним отво-
ром. Це половинка виробу, зробленого з сірої глини 
(іл. 27). Розміри частини, що зберіглася: 1,0 х 3,1 см; 
діаметр – 3 см, діаметр отвору 1,3 х 1,1 см. 

Також різні за призначенням і вироби з каменю. 
Розтиральник  кулеподібної форми з затертими 
основами та боками, зроблений з каменю темно-сі-
рого кольору. Розміри цього знаряддя 5,4 х 5,0 см, 
висота 4,5 см (іл. 28).

Є в групі і предмети з кремнію. Це два кремені що 
вживалися як кресала  (іл. 29).
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3.3. РЕЧІ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Виготовлені з різних матеріалів, складають най-
більшу частину колекції. До цієї групи включено дета-
лі костюму, прикраси, посуд з глини, металу та скла.

3.3.1. ДЕТАЛІ КОСТЮМУ.
Презентовані металевим оздобленням – нашив-

ними та знімними деталями.
Пряжки  (4 од.). Залізна пряжка – обойма, у ви-

гляді прямокутника із округленими кутами із дво-
ма виступами, розмір 2,3 х 1,2 см (іл. 30.1); пряжка 
овальної форми, одна довга сторона пряма. Язичок 
(обламаний) у вигляді штиря з обламаним кінчиком, 
розм. – 2,8 х 2,0 см, шир. – 0,4-0,5 см; товщина–  
0,25 см, язичок: L – 1,9 см, перетин – 0,5 х 0,4 см  
(іл. 30.2); пряжка овальна з рухливим коротким язич-
ком, трохи вигнутим; розміром – 4,0 х 2,5 см, L язичка –  
3,3 см (іл. 30.3); залізна пряжка овальної форми з за-
лишком язичка, розміром 4,0 см, довжина овального 
отвору 3,0 см (іл. 30.4). 

Бляшки з бронзи , що були прикріплені різним 
чином на одяг (дві бляшки та їх фрагменти), фраг-
мент бронзової платівки фігурної у вигляді диску  
з отвором в центрі, по периметру диску – насічки. 
Розміри: 2,3 х 1,9 см, товщина 0,8 см. 

3.3.2. ПОСУД.
Це найчисельніша та різноманітна колекція посу-

ду з глини, скла, металу. 

3.3.2.1. ПОСУД З ГЛИНИ.

Найбільшу його частину складає посуд, який за 
технологією виробництва належить до ліпного (14 од.)  
та кружального (275 од.). За кольором глини він по-
діляється на червоноглиняний (до 90 % знахідок) та 
сіроглиняний). Це кераміка без поливи (35%) та з по-
ливою (65%). В свою чергу серед кераміки з поливою 
понад 30% складає кераміка сграфіто. До першої від-

носиться переважно тарна та частково кухонна кера-
міка, тоді як кераміка з поливою прикрашає столовий 
сервіз пам’ятки. 

За функціональним призначенням у свою чергу 
презентує тарний, кухонний та столовий посуд.

ТАРНИЙ ПОСУД складають уламки горловин, 
стінок середньовічних амфор з ручками і без них, ні-
жок та великих товстостінних посудин для зберігання 
продуктів (54 од.). Прикладом є фрагмент посудини 
з опуклими вінцями трохи відтягненими назовні, вер-
тикальна ручка овальна в перетині, з одного боку – 
повздовжній відбиток мотузки. Поверхня брунатного 
кольору, вкрита вапняним нальотом. H вінця – 1,2 см, 
товщина вінця – 0,9 см; стінка розміром – 5,9 х 5,1 см; 
ручка: L – 8,6 см; ширина – 2,9 см. (іл. 32). Уламки ві-
нець, стінок та донець та великих посудин для збері-
гання продуктів (іл. 33.1-2). На розкопі № 3 знайдений 
фрагмент стінки амфори з ручкою (іл. 34.1), фрагмен-
ти стінок амфор (іл.34.2-3), фрагмент ручки амфори 
(іл. 34.4). На розкопі № 4 знайдено уламок стінки та 
ніжки середньовічних амфор (іл. 35.1-2).

КУХОННИЙ ПОСУД (кухонно-столовий) представ-
лений фрагментами горщиків, глеків зі зливом та без, 
водоліїв без поливи, з ангобом та частковою поли-
вою, особливо у верхній частині посудини. 

Проте, глеки та водолії (афтоби) могли використо-
вуватися також і в якості столового посуду. Такий по-
суд представляє фрагмент носика водолія (афтоби) 
конічної форми зі світло-зеленою поливою, довжи-
ною 7,5 см, діаметром 2,3 1,5 см при діаметрі отвору 
1,0 см (іл. 36). 

Кераміка без поливи  (11 фрагментів). На роз-
копі №4 знайдені фрагменти стінок червоноглиняної 
посудини з горизонтальним рифленням зсередини 
(іл. 37). 

На розкопі №3 знайдені фрагменти стінок (2 од.) 
великої червоноглиняної посудини із слабким 
рифленням з обох боків та білим розписом ангобом 
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у вигляді вертикальних іррегулярних стрічок (іл. 81), 
стінка посудини зі схожим розписом (іл. 38), стінки 
червоноглиняної посудини із слабким горизонталь-
ним рифленням, фрагмент стінки із місцем кріплення 
ручки, фрагменти опуклої стінки, заокруглений край 
вінця глека з циліндричною шийкою та фрагмент стін-
ки з рифленням (іл. 39.1-2). Такий посуд знаходить 
аналогії у кераміці групи Південно-Західний Крим  
XIV-XV ст. (Тесленко, 2014, с. 495-560). 

Горщики репрезентовані фрагментами здебіль-
шого червоноглиняних посудин без поливи та з поли-
вою, з діаметром вінець 10,0-12,0 см (іл. 40). Серед 
них уламки стінок великої посудини з білим розписом. 
Непрофільовані уламки із слабким горизонтальним 
рифленням з обох боків, ззовні розписані ангобом у 
вигляді вертикальних іррегулярних смужок та сліда-
ми брунатної поливи, які також мають аналогії у кера-
міці групи Південно-Західний Крим. 

Горщики, вкриті поливою переважно зеленого ко-
льору різних відтінків з одного або з двох боків. Вони 
представлені уламками вінець, стінок та донець. 

Уламок вінець з зеленою (або брунатною) поли-
вою. Вінця пряме із заокругленим краєм, відігнуте на-
зовні. По краю полива кольору хакі, зсередини пере-
ходить до світло-брунатного кольору, товщина стінки 
0,5 см (іл. 41.1). 

Дінця посудин репрезентовані двома конструк-
тивними видами: на кільцевому піддоні та із пласким 
дном. Наприклад, фрагмент донця на кільцевому 
піддоні з внутрішньою поверхнею, вкритою темно-зе-
леною поливою, розмірами – 6,5 х 3,1 см, товщиною  
0,5 см, піддон: діаметром ≈ 7 см; висотою – 1,6 см  
(іл. 41.2). Ще один фрагмент нижньої частини посу-
дини з пласким дном, тонкими стінками, тулуб роз-
ширюється догори. Висота, що зберіглася – 7,3 см, 
діаметр донця – 8,0 см, товщина донця – 0,5 см; тов-
щина стінки – 0,4 см. Цікавим екземпляром є пласке 
дно з відбитками зернівок (?), тонке, діаметром ≈ 16 
см; товщиною – 1,3 см (іл. 41.3).

До СТОЛОВОГО СЕРВІЗУ належить посуд, який за 
формальними ознаками поділяється на такі форми: 
глеки, миски, макітри, тарілки. Утім треба відзначити, 
що значна кількість дрібних фрагментів кераміки не 

завжди дає можливість чітко визначити належність 
до того чи іншого виду посуду як за формою, так і 
типом декорування. За використанням різних типів 
декору він поділяється на декілька груп: посуд без 
поливи, посуд з ангобом, монохромною або полі-
хромною поливою, виготовлений в техніці сграфіто, 
з різноманітним розписом. За кольоровою гамою пе-
реважає полива зеленого кольору різних відтинків від 
світло-салатного та оливкового відтинку до густого 
яскраво- чи темно-зеленого кольору. Крім того, при-
сутній посуд із різними відтинками поливи брунатного 
кольору, а також жовтого та поліхромний орнамент. 

Глеки (13 од. окремих уламків та розвал глека з 
чисельними фрагментами). Це посудини без поли-
ви та з поливою. Глеки без поливи представлені 
наступними фрагментами: уламок прямої горлови-
ни глека з тонким вінцям відтягненим назовні. Вона 
тонкостінна з горизонтальним рифлення заввишки  
3,7 см, завтовшки 0,5 см; діаметр вінця 10 см, шири-
на 1 см; уламок шийки червоноглиняного глека з ре-
бристою поверхнею; дно червоноглиняного глечика з 
тонкими стінками, діаметр 8 см (іл. 42).

Глеки із поливою. Переважає полива зеленого 
кольору різних відтінків, часто із різними відтінками 
поливи ззовні і на внутрішній поверхні. Прикладом 
глека з однобічною поливою є уламки тонкостінної 
посудини, тісто з домішками білих часточок; обпален-
ня нерівномірне. Стінки зсередини вкриті дуже тон-
ким шаром коричневої поливи. Розміри: 8,4 х 8,4 см;  
6,5 х 6 см, 6,5 х 6,6 см (іл. 43.1-2). Фрагмент глека з 
зеленою поливою, вінця відтягнене назовні, перехо-
дить до короткої шийки; діаметр вінця – 12 см, шири-
на вінця – 1,2 см; розмір 6,5 х 2,2 см; товщина стінки –  
0,4 см (іл. 44.1).

Деякі фрагменти глечиків з ручкою, або фрагмен-
ти ручок глеків, вкриті зеленою та жовтою поливою 
або без неї (іл. 44.2-3).

Ще один екземпляр глека (що зберігся у вигляді 
розвалу посудини), близькій за формальними озна-
ками, зокрема тотожнім діаметром вінця та оздоблен-
ням, глеку з колекції 2018 р. Вінця та стінки вкриті зе-
леною поливою та ангобом. На стінці зберігся слід від 
кріплення ручки. Діаметр вінця глека 10 см. Верхня 
частина ззовні вкрита білим ангобом і зверху густою 
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зеленою поливою, нижче (під плічком) йде широка 
біла смуга. Зсередини посудина вкрита рідкою поли-
вою оливкового відтінку. Глина добре відмучена. Руч-
ка у перетині 1,3 х 0,9 см (іл. 45).

Миски (чаші) сграфіто представлені кількома ек-
земплярами. Фрагменти першої миски представлені 
уламками стінок та вінця. Ззовні полива світло-сіра, 
зсередини по світло-жовтому кольору йдуть брунатні 
широкі смужки (ромби-?) (іл. 47.1,2). Інший, дуже схо-
жий екземпляр за кольором та декором екземпляр, 
діаметром 22 см, товщина стінок 0,8-1,0 см (іл. 47.3). 
Фрагменти третьої миски з червоної глини всередині 
мають світло-жовте покриття з плями брунатного та 
зеленого кольору та спіральним орнаментом. Вінця 
з покриттям світлого зеленуватого кольору відігнуте 
назовні, із потрійними стрічками. Ззовні світло-жов-
та полива вкриває верхню частину посудини, решту 
стінок вкрито світло-сірим покриттям. Діаметр вінця  
16 см (іл. 86). 

Решта уламків мисок дрібні, непрофільовані або 
ж такі, що не дозволяють встановити деталі форми 
та орнаменту. 

Тарілки (6 од.) представлені виключно керамікою 
групи сграфіто. 

Придонна частина однієї посудини зсередини має 
залишки жовтої поливи, декороване подвійним колом 
з хвилястими стрічками по денцю (іл. 48.1,2).

Ще один фрагмент товстостінної тарілки прикра-
шений смужками поливи жовтого та блакитного ко-
льору (іл 48.3).

Крім того, тарілки представлені різними фрагмен-
тами кераміки сграфіто з залишками поливи від са-
латового до зеленого кольору, в центральній частині 
однієї з них відмічена перфорація (іл. 49). Такі отво-
ри, що свідчать про використання тарілок в інтер’єрі, 
починають з’являтися в Криму наприкінці XV-XVІ ст. 
(Тесленко, Алядинова, 2019, с. 309).

Макітра представлена уламком Г-подібного вінця, 
відтягнутого назовні, з двома жолобками. По краю 
та зсередини посудину вкривала коричнева полива  
(іл. 50). 

3.3.2.2. СКЛЯНИЙ ПОСУД.

До цієї групи увійшли фрагменти переважно сті-
нок посудин (14 фрагментів) із прозорого скла різного 
кольору. Серед них уламок посудини з прозорого скла 
блакитно-сірого кольору з двома округлими виступа-
ми по колу, розмірами 4,8 х 2,0 см. Виступи діаме-
тром 1,9 см, висотою 0,5-0,6 см (іл. 52.1). Два дрібні 
уламки однієї посудини (іл. 52.2) та фрагмент стінки 
другої посудини виготовлені з прозорого жовтувато-
го скла (іл. 52.3). Тут варто згадати і про фрагменти 
горловини, що належить, вірогідно, пляшці, звуженій 
на кінці (іл. 51). Посудину було виготовлено з прозо-
рого безбарвного скла, поверхня її вкрита патиною. 
Діаметр горловини 2,4 см.

3.3.2.3. МЕТАЛЕВИЙ ПОСУД. 

Лише поодинокі фрагменти чавунних казанів, не-
профільовані.

3.3.3. ПАЛИВНІ ЛЮЛЬКИ. 
Окремо згадаємо єдину знахідку паливної люльки 

з червоної глини. Це фрагмент нижньої частини ча-
шечки з виступаючим кілем, орнаментованої пелюст-
ками (іл. 53). Ззовні на поверхні виробу темно-черво-
не покриття. За типологічною класифікацією люлька 
належить до зразків турецького походження першої 
половини ХVIII ст. 
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3.4. ЗБРОЯ

Загальна характеристика колекції: предмети хо-
лодної зброї (вістря стріл, арбалетні болти, булава) 
та вогнепальної зброї (кулі, фрагмент бомбарди, 
ядро, рушничні кремені).

ПРЕДМЕТИ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ. 

Вістря стріли  черешкове, листоподібне в пла-
ні форми, довжина 7,4 см, найширша частина 1,2 см 
(іл. 54.1).

Крім того, слід відмітити знахідку скіфського накі-
нечника стріли, що залишилася від більш раннього 
культурного шару.

Арбалетні болти  (2 од.). Загальна довжи-
на болтів 8,0 см, діаметр втулки 1,3 см (іл. 54.2-3). 
Численні аналогічні болти були знайдені у попередні 
роки досліджень фортеці біля її південної стіни. Вони, 
а також вістря стріл мають аналогії на городищах 
Литви XIV-XVст. (Виткунас, Забела, 2017, с.75).

Булава  залізна, кована, із заливкою свинцем 
(іл. 55.1-3). Навершя має форму перегорнутої гру-
ші із завершенням конусоподібної форми. На вер-
шині булави невеличке заглиблення у формі кола 
діаметром 0,2 см (наскрізний отвір (?). До верхівки 
сходяться вісім сегментів, у формі рівнобедреного 
трикутника, кожна з протилежних сторін якого дорів-
нює 1,5 см. Основи трикутників формують найбіль-
ший діаметр навершя булави, який дорівнюється  
13 см. Таким чином кожна основа приблизно дорів-
нює 1,6 см. Оскільки булава зазнала корозії, її розмі-
ри дещо відрізняються від початкових.

Після максимального розширення всі сегменти 
звужуються вбік держаку або рукояті. При цьому дов-
жина кожної грані сегмента дорівнюється 2,0 см. Діа-
метр навершя біля держаку складає 1,6 см. Діаметр 
держаку разом із залізною основою 1,4 см. Діаметр 
отвору булави для залиття свинцем 1,0 см. Товщи-
на залізної обойми 0,6 см. Довжина навершя булави  
5,4 см, довжина фрагменту держаку, що зберігся  
4,6 см. Загальна довжина знаряддя 10 см. Крім того, 

уламки держаку зібрані неподалік. Вага булави разом 
із фрагментом держаку складає 250 г. Безпосередньо 
після її знаходження, були помітні залишки декора-
тивного оздоблення граней.

Таким чином перед нами досить вишуканий за 
формальними особливостями та технологією вироб-
ництва предмет середньовічного побуту, з образом 
якої пов’язана історія України до сьогодення. Як ві-
домо, булава мала подвійне призначення: як бойо-
вої зброї та символу влади гетьмана, полковника 
та кошового отаману. При цьому в історії зброї вона 
мала довгий шлях ще з первісного суспільства. За 
доби Київської Русі булава виконує функцію бойової 
та цивільної зброї (Гуцул, 2011, с.143). Увійшла до комп-
лексу рицарської збройної культури середньовічної 
Європи.

Схрещені парадні булави з округлим навершям 
прикрашають герб Великих гетьманів Литовських, 
відлік яких починається гетьманом Костянтином 
Острозьким з 1497 р. На портреті XVII ст., копія якого 
відноситься до XVIII ст., він зображений з парадною 
булавою, навершя якої округлої форми із наскрізним 
держаком. За Костянтином Острозьким на гетьман-
ство заступив Семен Гольшанський (1500-1501 рр.), 
представники роду якого у XIV-XV ст. були Київськими 
князями.

З формуванням нового стану українського суспіль-
ства – козацтва, елементи рицарської культури були 
сприйняті та засвоєні рицарством України (Тоїчкін, 2014, 
с.232). Органічною складовою її постала й булава. На 
жаль, поодинокі булави раннього етапу розвитку ко-
зацтва, що зберігаються в українських музеях є ви-
падковими знахідками і в атрибуції мають лише місце 
знахідки. Це бойова булава початку XVI ст., знайдена 
у с. Скотареве Черкаської області, яка зберігається у 
Черкаському музеї. Вона округлої форми, тобто від-
різняється від Тягинської, але має і певні аналогічні 
риси. Як і булава з Тягині вона залізна, і близька за 
технологією виробництва: лиття та кування. У Чер-
каської булави зберігся довгий держак, загальна дов-



35

жина її разом з держаком 47,5 см. Але, більшість му-
зейних екземплярів знаряддя та зображень гетьманів 
з булавами належать до XVII-XVIII ст. і не відображують 
вигляд булави, характерної для XV ст.

Що стосується конкретної історичної ситуації 
на фортеці Тягинь, наприкінці XV ст., за писемними 
джерелами відомо, що пониззя Дніпра стають зо-
ною політичних, оборонних та економічних інтересів 
Кримського хана Менглі Гірея, який використав старі 
литовські укріплення (Тягинь, Дашів) на правобереж-
жі Дніпра, яке входило у кордони Литовського кня-
зівства, для розбудови власних укріплень. Це викли-
кало загострення відносин з литовцями до прямого 
зіткнення (Мальченко, 2003, с.59). Великий литовський 
князь Олександр (1492-1501 рр.) навіть надіслав 
листа Менглі Гірею з побажанням подальшого мир-
ного співіснування зі згадкою побудови татарського 
замку саме в Тягині (Мальченко, 2003, с.60). Фінансу-
вання будівництва замку відбувалось за допомогою 
Османів. При цьому, будівництво замку Менглі Гірей 
здійснив ще у 1492 р., але литовський князь Олек-
сандр намагався вирішити питання мирним шляхом, 
пропонував вивести татарський гарнізон і повернути 
Тягинський замок Литві. Менглі Гірей не погодився, 
що викликало вже збройний конфлікт. «Наприкінці  
1492 р. збройний загін з прикордонних українських 
замків під керівництвом черкаського та канівського 
старости князя Богдана Глинського, діставшись чов-
нами Нижнього Дніпра, знищів щойно збудоване мі-
сто Менглі Гірея. Цей похід був виконаний за наказом 

Великого Литовського князя Олександра» (Мальченко, 
2003, с. 60). Богдан Глинський, православний за конфе-
сією, обіймав посаду Гетьмана війська Запорозького 
у 1488-1495 рр., займався організацією козацьких 
загонів і намагався захистити володіння Литовського 
князівства від зазіхань Менглі Гірея. За титулом йому 
могла належати й така ознака влади, як булава. З ін-
шого боку, на тої час вона могла використовуватися 
у якості ударної зброї. Наразі визначити її господаря 
неможливо, оскільки фортеця досліджена лише ча-
стково.

ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ. 

Сюди увійшли елементи зброї, що використовува-
лись при облогах та обороні фортець: два фрагменти 
залізної бомбарди  (іл. 56.1-2) та ядро  з вапняку 
діаметром 5,4 5,6 см (іл. 57). 

Досить репрезентативну серію складають свин-
цеві мушкетні кулі  (15 од.). Дві кулі округлої фор-
ми: одна (діаметром 1,0 х 1,2 см) із зрізаним літком; 
інша (діаметром 1,0 х 1,1 см) гладенька. Крім того, 
знайдено: фрагмент кулі, цвях; деформована куля 
циліндричної форми, діаметром 1,0 см, висотою 1,0 
см; ще вісім куль також деформовані, діаметр однієї 
з них (що вдалося встановити) 1,8 см; іншої 1,3 см 
(іл. 58, 59).

Знайдено також декілька рушничних кремніїв 
та картеч XVIII ст. Із кінського спорядження – підкову 
(іл. 60).
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3.5. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ДЕТАЛІ ТА БУДІВЕЛЬНИЙ ІНВЕНТАР

З поступовим розкриттям стін фортеці та розвалів 
будинків, в її середині отримано надзвичайно вели-
ку кількість будівельних залишків . Серед них 
були такі, що несли різне функціональне навантажен-
ня, а також ті, що виконували декоративну функцію. 
Значний інтерес представляє архітектурний дизайн 
північно-східного кута вежі, прикрашеного складною 
композицією з прямокутних обтесаних та залощених 
плит, заокругленого каменю на куті та різьбленням 
сельджуцької плетінки. Загальна довжина вставки 
1,06 м; висота вставки 42,5 см; висота плити над 
вставкою 4,6 см. Зі східного боку вона складається 
з двох прямокутних загладжених каменів виступів 
завширшки 9,0 см. З північного боку архітектурний 
елемент включає кілька частин (іл. 9, 10). Аналогії ос-
танній відомі на синхронних пам’ятках Криму, напри-
клад, на цитаделі Мангупу XIV ст., на вході до мавзо-
лею Джаніке-Ханум першої половини XV ст. 

Фрагмент капітелі колони з сельджуцьким деко-
ром (іл. 16) був знайдений під час розборки завалів 
монументальної будівлі всередині південно-східної 
ділянки. Разом з ним були знайдені і інші архітектурні 
деталі із слідами обробки. Аналогія капітелі відома 
з розкопок поселення Мечеть Могила у Запорозької 
області (Єльніков, 2011, с.177).

Знайдені також чисельні уламки обробленого, під-
тесаного каміння вапняку різного функціонального 
призначення, зокрема для водовідведення. 

Наступним видом архітектурно-будівельних мате-

ріалів є фрагменти плиток з каменю, якими була ви-
кладена доріжка вздовж північної стіни кутової вежі, 
деякі уламки знайдені на підлозі вежі (іл. 61). 

Крім того, на стінах вежі зберіглося багато штука-
турки та побілки, якими були вкриті стіни (іл. 62). Зу-
стрічаються і фрагменти віконного скла (іл. 63). 

Уламок алебастрової плитки  з ледве поміт-
ними залишками розпису (іл. 64). 

Особливо слід зазначити використання дереви-
ни (дощок)  для спорудження певної підставки чи 
коробу для бомбарди, та великих дерев’яних стовпів 
(діаметром до 30 см), що зафіксовано наявністю 
трьох ям для стовпів, які підтримували верхній ярус 
вежі. Вони були заглиблені у материк до 0,25 м, ді-
аметр ям в середньому 0,3 м. В кожній ямі присутні 
певні залишки трухлявої деревини, за периметром 
ями обмазані глиною. Біля південної стіни фортеці 
знайдені також залишки стовбурів заввишки від 4,5 
до 7,5 см, діаметром від 2,2 до 2,9 см.

У значній кількості представлений залізний крі-
пильний інвентар . Це цвяхи, скоби, костилі та де-
талі засовів, можливо від воріт фортеці. Найбільш чи-
сельними є знахідки цвяхів (36 од.), довжиною 4,0 8,0 
см (іл. 65, 66); значно меншою кількістю репрезентова-
ні скоби (4 од.); Г-подібні за формою костилі від воріт  
(2 од.) (іл. 67) довжиною 16 см, засов у вигляді ок-
руглого стрижня. П-подібною рамкою, з внутрішнього 
боку вставлені два прямокутні бруски розмірами 6,1 х 
4,7 см (2 фрагменти) (іл. 68).
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3.6. ПРЕДМЕТИ З ЛІТЕРАМИ ТА НАПИСАМИ, ГЕРАЛЬДИКА

Фрагмент обмазки (?) із графіті . Уламок 
трикутної форми з нерівною шорсткою поверхнею, з 
зовнішнього боку на ньому продряпані літери чи по-
значка П. Розміри фрагменту: довжина 3,3 см, тов-
щина 1,0 см. 

Вапнякова плита з геральдичним знаком, дещо 
пошкоджена по краях (іл. 69, 70). У центрі плити ви-
карбуваний хрест, довжиною 15,0 см. На відстані 8,0 
см від верху хреста праворуч відходить гілка з двома 
«колюмнами». Її довжина 7,0 см.

У нижньому кутку неясне зображення. Ліворуч від 
хреста латинська літера “V” (?). По краю плити з ліво-
го боку та частково внизу подвійна рамка, праворуч 

край плити пошкоджений. Тому, можна лише зробити 
припущення, що рамка плити могла йти і по лівому 
краю. Розміри плити: 30,0 х 18,0 см, товщина 16 см. 
На боковій грані плити паз довжиною 18,0 см та гли-
биною 1,0 см.

Чи мала відношення плита до господарів мону-
ментальної споруди, у розвалі якого її було знайдено, 
або ж вона походить з іншого об’єкту, зокрема похо-
вального, остаточно поки ще не визначено. За усним 
попереднім повідомленням д.і.н. О.А.Однороженка, 
геральдичний знак міг належати литовському роду з 
близького оточення князя Вітовта. Подальше вивчен-
ня знахідки буде продовжено.

3.7. МОНЕТИ ТА ПЛОМБИ

Під час досліджень 2019-2021 рр. знайдено  
14 монет з різних металів бронзи, білону та срібла. 
Монети різного ступеню збереженості, що вплинуло 
на можливість їх визначення. На думку Г.А. Козубов-
ського, вони належать різним монетним дворам, дер-
жавним утворенням та часовим межам. 

До найбільш ранніх належить татарська моне-
та  з білого металу (інв. № 71/2019 р.), овальної фор-
ми, тонка, з тамгою, розмірами: 1,4 х 1,3 см, товщи-
ною 0,1 см, чекан Кафи, XV ст.(?), перекарбування. 
Татарські монети із кафінською контрамаркою були 
також визначені Г.О.Козубовським серед монетних 
знахідок попередніх років досліджень («На розі двох сві-
тів», 2018, с. 12). 

До першої половини XV ст. належить також поль-
ська монета  (інв. № 58/2020 р.), аналогія якій була 
знайдена у 2018 р. Це округла монета з білону діаме-

тром 1,2 см, товщиною 0,1 см – денарій Владислава 
Варненчика (1434-1444 рр.), Краків (Izycka, 2011, с. 169). 

Монети Кримського ханства  представлені 
п’ятьма екземплярами. 

Монета з білого металу, овальна за формою, па-
тенізована, розмірами 1,2 х 1,0 см, товщиною 1,0 см 
(інв .№9/2019 р.). Це акче Менглі Гірей (Кірк-Ер) по-
чатку 90-х рр. XV ст. 896 р. г. (1490-1491) – (?); 898р.г. 
(1492-1493) (?). 

Av.: Легенда: Менглі Гірей син Хаджи-Гірея. Rev.: 
Гірейська тамга в ромбі (квадраті). Навкруги легенда 
з місцем карбування та датою (?).

Монета з білого металу, овальна за формою  
з нерівним краєм, патенізована, проглядає тамга,  
розмірами 1,2 х 1,1 см, товщиною 0,1 см (інв.  
№ 10/2019 р.). Акче (?) Кримського ханства, кінця XV-
XVI ст. (?). 
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Av.: Легенда (?). Rev. Гірейська тамга з легендою 
(?) навкруги. 

Монета білого металу, овальна за формою, розмі-
рами 1,0 х 1,3 см, товщиною 0,1 см (інв. № 7/2021). 
Кримське ханство, Менглі Гірей, Кирк-Ер, акче 89(8) 
(?) р.г. (149(2)/149(3) (?) (іл. 71,1,2). 

Монета з білого металу, овальна за формою, роз-
мірами 1,4 х 1,2 см, товщиною 0,1 см (інв. №9/2021). 
Кримське ханство. Менглі Гірей (Кирк-Ер)(?), акче 
89 (5) (?) р.г. (1489/1490) (?). Чітко помітна тамга  
(іл. 71, 3,4). 

Монета з білого металу, овальна за формою, розмі-
рами 1,6 х 1.5 см, товщиною 0,1см (інв. №172/2021р.). 
Можливо Кримське ханство (?) (іл. 71, 5, 6). 

В колекції наявні також дві османські монети . 
Мідна монета округлої форми діаметром 1,2 

см, завтовшки 0,1 см (інв. №72/2019 р.). Можливо, 
Османська імперія XV XVI ст. (?). Av. (?). Rev.: Квітко-
вий орнамент. 

Мідна монета округлої форми з двома загострени-

ми виступами, діаметром 1,14 см, завтовшки 0,2 см 
(інв. №73/2019 р.). Османська імперія XV XVI ст., Ба-
язід ІІ (1481 1512) (?), чекан Константинополя. Av. (?) 
геометричний орнамент. Rev.: Три зірочки навкруги, 
карбування Константинополя (?). 

Російські монети  представлені єдиним ек-
земпляром. 

Монета з бронзи, кругла розмірами 1,5 х 1,5 см 
(інв. № 120/2021 р.). Російська імперія. Петро І. По-
лушка 1718-1722 рр. Набережний монетний двір. Av. 
(?). Rev.: 

Крім того, ще одна монетна знахідка (інв. 
№73/2021 р.), на думку Г.О. Козубовського, вірогідно 
відноситься до Пізнього Риму чи до ранньої Візантії 
(?). Монета з бронзи  округла за формою діаме-
тром 1,3 см. Вона не має безпосереднього відно-
шення до фортеці і належить до культурного шару 
більш ранніх часів. 

Свинцева пломба  (?) напівсферичної форми, 
діа метром 1,5 см. 
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Іл. 24. Фрагмент мотики.

Іл. 25. Рибальський гачок. Іл. 26. Важок з свинця.

Іл. 27. Глиняний важок.

Іл.28. Розтиральник.

Іл. 29.1-2. Пряжка залізна. Іл. 30.1-2. Пряжка залізна.
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Іл. 31. Фрагмент 
виробу з бронзи.

Іл. 32. Вінця амфори 
з ручкою.

Іл. 33.1. Фрагмент 
амфори з ручкою.

Іл. 33.2. Фрагменти амфори.
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Іл. 34.3. Фрагменти амфори.

Іл. 34.4. Фрагмент ручки амфори.

Іл. 34.1. Уламок 
амфори з ручкою.

Іл. 34.2. Фрагменти амфори.
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Іл. 35.1. Уламок стінки амфори.

Іл. 37.1-2. Фрагменти стінок з горизонтальним рифленням.

Іл. 35.2. Уламок ніжки амфори.

Іл. 36. Носик водолія (афтоби).
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Іл. 39.1-2. Фрагменти посудин з рифленням.

Іл. 41.1. Фрагменти донця горщика 
з поливою на внутрішньому боці.

Іл. 41.2. Фрагменти донця горщика на 
кільцевому піддоні із зовнішнього боку.

Іл. 40 Фрагмент вінця 
горщика без поливи.

Іл. 38. Стінка посудини 
зі смужками ангобом.
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Іл. 42. Фрагмент шийки глека 
з рифленням без поливи.

Іл. 44.1. Фрагмент вінця 
глека з зеленою поливою.

Іл. 44.2-3. Фрагменти ручок глеків 
з зеленою та жовтою поливою.

Іл. 43.2. Фрагменти глека 
з поливою з внутрішнього боку.

Іл. 43.1. Фрагменти глеків 
з поливою (ззовні).
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Іл. 45. Фрагменти розвалу глека з поливою.
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Іл. 46.1. Фрагменти миски 
з зеленою поливою (ззовні).

Іл. 46.2. Фрагменти миски 
з зеленою поливою (внутрішній бік).

Іл. 46.3. Фрагменти миски 
з зеленою поливою (реставрована частина).
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Іл. 47.1-3. Фрагменти миски сграфіто.

Іл. 48.1-3. Фрагменти тарілок сграфіто.

Іл. 49. Фрагмент тарілки з перфорацією.

Іл.50. Фрагмент макітри.
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Іл. 51. Фрагменти скляного посуду.
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Іл. 53. Фрагмент турецької люльки.

Іл. 54.1. Вістря стріли. Іл. 54.2. Арбалетні болти.

Іл. 52.1-3. Фрагменти скляного посуду.
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Іл. 55.1-4. Булава.
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Іл. 56.1-2. Уламки бомбарди.

Іл. 57. Ядро. Іл. 58. Мушкетні кулі.

Іл. 59. Картеч XVIII ст.

Іл. 60. Підкова залізна. Іл. 61. Кам’яні плитки.
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Іл.64. Уламок плитки з алебастру із залишками розпису.

Іл. 65. Цвях.

Іл. 66. Цвяхи.

Іл.62. Фрагменти обмазки та побілки.

Іл.63. Фрагменти 
віконного скла.

Іл. 67.1-2. Костилі. Іл. 68. Засов.
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Іл. 69. Вапнякова плита з геральдичним знаком, 
вигляд з боку.

Іл. 70. Вапнякова плита з геральдичним знаком.



54

Іл. 71.1-6. Монетні знахідки.



РОЗДІЛ 4
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
КУЛЬТУРНОЇ НАЛЕЖНОСТІ, 
ХРОНОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ТА ДАТУВАННЯ 
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 
МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: 
ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ
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4.1. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ЗБРОЇ. 
 ГІПОТЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СТВОЛА ЗАЛІЗНОЇ БОМБАРДИ

В українських землях з XV до початку XIX ст. іс-
нувало декілька артилерійських воєнно-культурних 
ареалів, які умовно можна розділити на два типи: 
виробничі й споживацькі. До виробничих відносять-
ся Львівський (XV – середина XVIII ст.), Кам’янецький 
(1720-1770 рр.), Стародубський (1660-1680 рр.), Глу-
хівський (1690-ті рр. – середина XVIII ст.), арсенал 
київської Печерської фортеці (1706 р. – друга полови-
на XVIII ст.), Херсонський (1790-ті рр.) й Луганський  
(на переломі XVIII–XIX ст.). До споживачів артилерії 
долучаються Північне Причорномор’я й Крим (XIV–
XV ст.), Запорозька Січ (XVI–XVIII ст.), Чигирин (1648-
1678 рр.) й арсенал Старокиївської фортеці (1654-
1706 рр.).

З них найбільш недосліджений і, зрештою, недо-
оцінений – ареал Північного Причорномор’я XIV–XV 
ст., майже на 100% представлений італійською арти-
лерією, яка потрапила сюди на кораблях Генуезької 
й Венеційської Республік. Історіографічне ігноруван-
ня цього феномену, могло статися (не виключаючи 
інших факторів, у тому числі ідеологічних) через так 
звану «помилку вижившого», яку ще називають «при-
хованими подіями». Відсутність документів щодо іс-
торичної артилерії регіону разом з незначною кількі-
стю вцілілих гармат, також посприяли консервуванню 
помилки. Між тим, у XV–XVII ст. Північне Причорно-
мор’я експлуатувало їх сотнями, а може й тисячами 
стволів.

Артилерійський арсенал на Чорному морі не роз-
вивав місцеве воєнне ливарне виробництво, додаю-
чи стволам оригінальних морфологічних рис, і не ви-
гадував нові типи гармат, а лише споживав у великій 
кількості імпортовану з Італії артилерію. Його потенці-
ал і сама поява в українських землях була інспірова-
на італійськими інвестиціями, колонізаційною волею 

морських Республік і феєричним техноценозом Пів-
нічної Італії.

Цей воєнно-культурний ареал у XIV–XV ст., на-
самперед, забезпечував колонізаційний плацдарм 
Генуезькій Республіці, був доволі витратним, але ча-
сто-густо ефективним воєнно-політичним інструмен-
том. Часові й географічні кордони ареалу не досить 
чіткі, але можна відстежити як протяжну хронологію 
його накопичення, так і доволі довгий період згортан-
ня, зумовлений діяльністю османського й козацького 
флотів на Чорному морі у XVI–XVII ст.

Більшість вцілілих італійських гармат XV ст. у пів-
денній Україні (усього відомо дев’ять стволів) підняті 
з дна Чорного моря, лиманів, річок Дніпра, Дністра й 
Дунаю, і знаходяться у колекціях Білгород-Дністров-
ського краєзнавчого музею, Дніпровського державно-
го історичного музею ім. Д.І.Яворницького, Запорізь-
кого обласного краєзнавчого музею, Музею історії 
зброї (м. Запоріжжя), Очаківського воєнно-історично-
го музею ім. О.В.Суворова, Одеського історико-кра-
єзнавчого музею, Центрального музею Тавриди (м. 
Симферопіль). Дві бомбарди (залізна й бронзова) 
знайдені на території Криму і тепер представлені в 
експозиціях Феодосійського краєзнавчого музею і  
Воєнно-історичного музею артилерії (Санкт-Петер-
бург, Росія). Ці гармати сформували міцний (у плані 
типологічної презентабельності) кластер ранньої іта-
лійської вогнепальної артилерії, придатний до цікаво-
го історичного дослідження.

Однак, жодної гармати італійського виробництва 
не було знайдено на суходолі у материковій частині 
причорноморської України. Південній Середньовічній 
експедиції Інституту археології НАН України 2020 р. 
(керівник доктор історичних наук С.О.Біляєва) вдало-
ся нарешті закрити цю прикру історико-географічну 

О.Є. Мальченко
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прогалину. Під час розкопок замку Тягинь (біля с. Тя-
гинка Херсонської області), який датується початком 
XV ст. й визначається як прикордонний замок Вели-
кого князівства Литовського часів діяльності князя Ві-
товта, знайдено два фрагменти бомбарди (іл. 72.1-6). 
Цінність знахідки (попри сам факт знахідки) у тому, 
що залізні уламки виявлено саме in situ – безпосе-
редньо у місці функціонування або зберігання зброї1. 

Як зрозуміло із вступної частини, даний текст буде 
присвячений версії генуезького походження фраг-
ментів стволу гармати, знайдених у замку Тягинь. На 
логіці саме цієї версії буде побудована й гіпотетична 
реконструкція стволу.

Перейдемо до морфології знахідки.
Добре видно двошарову конструкцію фрагментів, 

яка формується з ряду повздовжніх смуг, зовнішнього 
широкого поперечного кільця й вузького армувально-
го кільця (іл. 74.1-3). Можливо, те що ми називаємо 
широким поперечним кільцем, також «набиралося» 
з кільком зварених між собою смуг, на що вказують 
рівномірні заглиблення у місцях зварювання (іл. 73).

Загальна довжина фрагментів – 112-120 мм. 
Товщина двох шарів (повздовжнього й поперечно-

го) – біля 20-24 мм.
Ширина поперечного кільця біля 80 мм. 
Максимальна товщина армувального кільця у те-

перішньому стані – 25 мм.
Ширина армувального кільця, частково знищено-

го корозією – біля 45 мм. 
Канал ствола формувався з 11-12 повздовжніх 

смуг, товщину яких через кородованість зламів ви-
значити проблематично. Вочевидь, вона коливалася 
у межах 8-10 мм.

Повздовжні смуги щільно зварені між собою, утво-
рюють доволі гадку радіусну поверхню внутрішньої 
стінки каналу ствола із ретельно завареними швами. 
До того ж, вона менше пошкоджена корозією, на від-
міну від критично знищеної зовнішньої стінки. Це дає 
можливість вирахувати калібр (діаметр каналу ство-

лу) за формулою D = (L2/4×h) + h, де D – діаметр 
кола, L – довжина хорди, h – висота сегмента кола 
(рис. 73). Підставляючи числові значення, отримує-
мо: D = (1452/4×45) + 45 = 161. Отже, діаметр каналу 
у цьому фрагменті стволу становив 161 мм. 

Обміри показали, що внутрішній діаметр фрагмен-
ту рівномірний за усією довжиною. Це означає, що 
канал даної гармати мав циліндричну форму. Тут 
ми маємо ключовий для нашої гіпотетичної рекон-
струкції показник. Різниця у діаметрах каналу стволу 
вказувала б на те, що ствол був конусної форми, а 
отже призначався виключно для дробового заряду. 
Така конструктивна особливість притаманна зовсім 
іншому типу корабельної антиабордажної артиле-
рії з дещо відмінною морфологією. Основними оз-
наками цього типу була вертлюжна конструкція для 
кріплення й управління стволом, а також приварена 
до стволу рама-утримувач для змінних порохівниць. 
Цей варіант гармат-дробовиків в українській колекції 
представлений зразками нідерландського типу з Цен-
трального музею Тавриди (Симферопіль) (іл. 74.1) і з 
приватної колекції (м.Вілково) (іл. 74.2). Корабельна 
бомбарда-дробовик з Одеського історико-краєзнав-
чого музею була дульнозарядною, але мала принци-
пово подібну конструкцію (іл. 74.3). 

Отже, на цій типологічній розвилці ми обираємо 
варіант стволу з циліндричним каналом, засновую-
чись на ідентичних внутрішніх діаметрах фрагментів. 
Наступні атрибутивні кроки будуть опиратися саме на 
цей вибір.

Окрім рівномірного внутрішнього діаметру, уламки 
мають залишки армувального кільця з одного боку й 
доволі рівну, добре збережену кромку з м’яким валь-
цюванням з протилежного боку. Тому, можна при-
пустити, що вони колись були поєднані між собою  
(іл. 73). Далі, для зручності викладення, будемо вва-
жати ці уламки одним фрагментом.

Традиційно у гармат подібного типу форма дуль-
ного зрізу виготовлялася у двох варіантах. 

1 Фрагменти залізного ствола знайдені поверх дощатого настилу на рівні першого поверху кутової башти замку (іл. 13). 
Настил, можливо, був частиною конструкції, схожої на піддон чи ящик. Цей факт вимагає окремого пояснення, яке я, на жаль, 
поки що не придумав.
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1) Зріз формувався загнутими назовні краями 
повздовжніх смуг, які фіксували усю пакетну кон-
струкцію (іл. 74.3).

2) Зріз мав чіткий дещо потоншений й вальцьо-
ваний край, утворений щільно звареними між собою 
повздовжніми смугами й крайнім широким попереч-
ним кільцем, насадженим зверху (іл. 75). Тягинський 
фрагмент під армувальним кільцем має нерівномірно 
«рваний» край, понівечений корозією, а з протилеж-
ного боку – майже чіткий зріз, який відносно добре 
зберігся. Така морфологія країв дає підставу вважа-
ти цей фрагмент крайньою секцією ковано-звареної 
бомбарди, власне – її дульною (вилітною) частиною.

На це можуть вказувати й розміри армувального 
кільця, занадто широкого й масивного для кованої 
гармати такого калібру. Традиційно кували армуваль-
ні кільця прямокутного перерізу (з доволі чіткими ку-
тами) шириною біля 20 мм. Ширину 45-50 мм мали: 
1) кільця-паси, до яких приварювали кріплення (чопи) 
під вертлюг (у центральній частин стволу); 2) додат-
кові фіксуючі паси для кільця з вантажними «вуш-
ками» (у різних частинах стволу). Вантажних кілець 
могло бути від двох до чотирьох штук, рівномірно 
розміщених за довжиною стволу. Одне з них завжди 
знаходилось біля дульної частини. Враховуючи по-
передній висновок про дульне розташування нашого 
фрагменту, здається, широке армувальне кільце на 
ньому слід віднести якраз до такого допоміжного фік-
суючого елементу (іл. 75).

Для бомбарди, морфологію якої ми поступово на-
повнюємо деталями, характерна доволі значна ши-
рина однієї секції (між двома армувальними кільця-
ми) – від 80 до 120 мм. Слід зауважити, що деструкція 
набірних ковано-зварених залізних гармат малих ка-
лібрів під дією природних впливів найчастіше відбу-
валася саме за секціями стволу, що підтверджують 
численні музейні зразки (іл. 76).

За наявними даними, на жаль, не можливо точно 
визначити довжину стволу. Історично для таких типів 
бомбард вона становила 1000–1200 мм. Загадкою 
залишається і конструкція донної частини, яка могла 
бути як глухою під дульне заряджання, так і відкри-
тою під змінні порохові камери.

Отже, образ якої гармати ми можемо створити, 
опираючись на цей опис, критично мало насичений 
морфологічними елементами й числами? 

За своєю конструкцією і функціональними яко-
стями бомбарда фіксувалася на дерев’яній колоді 
(іноді, з парою невеликих коліс), і від самого початку 
була призначена для бортового арсеналу. Гармата 
могла стріляти як цільними ядрами, так, за потреби, 
і дробовим зарядом, перетворюючись на антиабор-
дажний дробовик (іл. 77). Однак подібний тип легко 
конвертувався до фортечної артилерії, оскільки пока-
зував свою ефективність у «очищенні» й контролю-
ванні ближнього передполя під час неприятельської 
атаки2.

Завдяки архівним даним відомі головні параметри 
різних (звісно, узагальнених) типів генуезьких кора-
бельних бомбард XV ст. Легка бомбарда (вага 3 кан-
тара, біля 140 кг, калібр 100-120 мм), середня бом-
барда (вага 5 кантара, біля 240 кг, калібр 160 мм) і 
важка бомбарда (7-9,5 кантара, 330-450 кг, калібр 190 
мм) (Ridella R. G., 2010, с.41). Морфологічна інформація, 
яку вдалося «витягнути» з тягинського фрагменту 
гармати, із залученням відомих збережених зразків 
залізної кованої артилерії, вказує на те, що ми ма-
ємо справу з так званою «середньою бомбардою» 
(bombarda media в італійській термінології).

Морфологія бомбард такого типу принципово не 
змінювалася від кінця XIV до початку XVI ст., коли 
вони почали зникати з корабельного озброєння іта-
лійських Республік. Більш ефективними, особливо в 
обмеженому просторі корабельних палуб або фор-

2 На жаль, у Тягині поки що не знайдено відповідних снарядів до бомбарди подібного калібру. Єдиним зразком снаряду  
для вогнепальної зброї є вапнякове легке ядро діаметром 54-56 мм, виявлене під час розкопок зовнішнього боку замкового муру 
(розкопки 2021 р.) (іл. 78). Воно могло призначатися для малокаліберної вертлюжної гармати кінця XIV – початку XV ст., яка в 
італійській термінології називалась spingarda й важила зазвичай 3 кантара (біля 143 кг) (7, 40). Цей тип кованих залізних гармат із 
змінними порохівницями був популярним у генуезьких бортових арсеналах XV ст. 



59

течних мурів, звісно, вважалися бомбарди із змінни-
ми порохівницями, які почали використовувати дово-
лі рано (іл.79).

Характеризуючи придатність до вивчення ори-
гінальних зразків середньовічної вогнепальної ар-
тилерії з українських музеїв, перед усім, належить 
підкреслити факт, що більшість з них позбавлені кон-
тексту культурного відкриття. А відсутність культурно-
го контексту, – цього вкрай важливого для розуміння 
історичної реальності інформаційного блоку, штовхає 
нас до формування різноманітних гіпотез. Такий стан 
речей впливає на можливості докладного датування 
чи інтерпретації артефактів, доволі обмежені для ек-
земплярів без культурного контексту. А отже, зразки 
буде складно або неможливо використати для аналі-
зу еволюції артилерійських типів. Частково нівелюва-
ти проблему дефіциту інформації можна за рахунок 
використання аналогій із стійкими культурними кон-
текстами. Словом, потрібні надійно датовані й куль-
турно прив’язані відповідники. 

Метод аналогій дуже подібний до інтуїтивного ме-
тоду, оскільки визначається парадигмою на кшталт: 
«давайте подивимося, на що з уже відомого схожа ця 
гармата». Послідовність і зміст дій при тому доведе-
ні до автоматизму: попередній опис гармат на основі 
відомих нам параметрів; попереднє визначення їх ти-
пології; пошук аналогів у тогочасному євразійському 
воєнно-промисловому комплексі; нарешті, порівнян-
ня досліджуваного об’єкта з його найближчим анало-
гом (прототипом чи еталоном) і перенесення відомих 
параметрів прототипу на значення параметрів об’єк-
та дослідження, яких бракує. Словом, цей інструмент 
потрібен для розпізнання об’єкта й екстраполяції на 
нього властивостей вже досліджених об’єктів. Од-
нак навіть за найретельнішого використання методу 
аналогій, він породжує лише подобу об’єктивної ре-
конструкції, а висновки наші принципово не зможуть 
підлягати перевірці.

У випадку з бомбардою замку Тягинь нас дещо ви-
ручає відомий контекст знахідки. 

На жаль, до сьогоднішнього дня тема генуезької 
присутності у Чорноморському регіоні не виходить за 
рамки дослідження італійських колоній у Криму. За 
межами історичних пошуків залишається межиріччя 

Бугу та Дніпра, представлене на італійських порто-
ланах з XIV ст. (Господаренко, 2015, с. 54). Можливо так 
сталося через дефіцит письмових джерел, або через 
ігнорування археологічного матеріалу, або через май-
же нульову візуалізацію історичної картинки. А може 
через усе разом плюс традиційне історіографічне 
сприйняття-поєднання генуезьких торговців і Криму. 

Між тим, при реалізації власної міжнародної тор-
гівлі, генуезці опиралися, крім великих міст, на ме-
режу замків, колоній і факторій, які відігравали роль 
складських й перевалочних пунктів. Їх обирали за 
принципом зручності й безпеки гавані, яка замика-
ла або перехоплювала торговий шлях. Попри мізер-
ність, ці укріплені пункти відігравали важливу роль у 
збереженні італійського впливу в регіоні.

На Нижньому Дніпрі відомі два таких приватних 
земельних володіння із замками – замок Леріче (Іллі-
че), збудований братами Сенарега (чи куплений ними 
у татар), та замок у власності Меруальді Спіноли 
(Castrum Merualdi Spinola in partibus ilicis). Місце роз-
ташування Леріче визначалося лише приблизно: «…
il castellodicto Loxex alla marina…» у гирлі Дніпра (Брун, 
1879, с.223). Хоча, здається, історики нарешті дійшли 
консенсусу щодо його локалізації, й у дискусії двох 
теорій щодо Олешшя й берегу Дніпровського лиману, 
археологія переважила думку на користь с. Дніпров-
ське (Миколаївська обл.) (Мыц, 2015, с.240; Майстренко, 
2006, с. 66-69; Господаренко, 2015, с 342). Замок Спіноли 
Ф.К.Брун, засновуючись на традиції місцевих пере-
казів, умовно локалізував на правому березі Дніпра 
поблизу с. Тягинка (Брун, 1879, с. 223; Мыц, 2015, с.242). 

Вважається, що залучення Леріче до сфери ге-
нуезької уваги пов’язане з наслідками кризи XIV ст. 
Італійців зацікавило поселення з портом, як одна з 
ланок на шляху до Подністров’я й Подунав’я. Не ви-
ключено, що іншою ланкою могла бути й факторія у 
районі Тягинської переправи. Тут функціонував так 
званий «татарський шлях» (via tatarica), напрям якого 
у загальних рисах згаданий у привілеї Владислава ІІ 
Ягайла (1403 р.): Львів – Поділля – Кам’янець – при-
чорноморські степи – Крим – Кафа. Але із зменшен-
ням товарообігу на початку XV ст. торгівлю з Кафою 
було перенесено на «молдавський шлях» через Мон-
кастро, що з 1386 р. належав генуезцям, а на рубежі 
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XIV–XV ст. перейшов до володінь молдавських госпо-
дарів (Господаренко, 2017, с. 340). Зацікавлення генуезців 
дніпровськими гаванями пояснювалося ще й можли-
вістю закуповувати у цих місцях значні об’єми продук-
ції, включаючи хліб.

Із занепадом торгівлі у дніпровських факторіях, 
зникають і документальні звістки про них аж до 1450-
х років. Можливо тому, що цей період припадає на 
воєнно-політичну активність Великого князівства Ли-
товського у Причорномор’ї. Логічним й неминучим 
був перехід факторій під контроль північної Імперії. 
Існує припущення, що економічна й політична діяль-
ність Литви й Молдавії у Північно-Західному Причор-
номор’ї зовсім не сприяла розквіту району нижньо-
го Дніпра. Литовська експансія розривала усталені 
зв’язки, але не підкріплювалася освоєнням територій. 
М.Д.Руссєв вважає, що торгове життя у дніпровських 
замках почало відроджуватися лише після втрати 
литовських позицій на кордонах у 1440-х роках й по-
вернення туди генуезців (Руссєв, 2014, с.76). Але вже у 
вигляді приватної колонізаторської ініціативи. «Та-
тарський» напрямок італійської економічної експансії 
залишався завжди пріоритетним.

Тут не помітно послідовності. Тут випадкове схо-
дження двох-трьох цивілізацій. Цей набір сходжень 
піддається логікі, якщо припустити, що Литва і Генуя 
настирливо рухалися у бік одного з головних міжна-
родних торговельних трактів XIV ст. І там зустрілися, 
можливо, як конкуренти.

Отже, після описаного вище гіпотетичного політи-
ко-географічного контексту, ми можемо зупинитися 
на двох ймовірних шляхах потрапляння бомбарди у 
район Тягинського замку.

Враховуючи витратність й логістичні складнощі у 
разі транспортування масивного ствола (стволів) до 
замку Тягинь з північних територій Великого князів-
ства Литовського, більш простим і логічним рішенням 
було би придбання гармати (або гармат) у генуезьких 
торговців, навіть як товару контрабандного. Особли-
во, якщо враховувати факт майже монопольної гену-
езької торгівлі вогнепальною артилерією у чорномор-
ському регіоні. Навіть наділений великокнязівською 
юрисдикцією, прикордонний замок Тягинь продов-
жував перебувати у сфері зацікавленості Генуезької 

торгової імперії. Генуезці завжди «грали у довгу». У 
першій половині XV ст. їхні галери активно курсували 
у Дніпро-Бузькому лимані й у найвіддаленіших закут-
ках своїх портоланів, перехоплюючи усі можливі виго-
ди бувшого «татарського шляху».

Невідомо, чи довго існував «постлитовський» за-
мок, заснований Меруальді Спінолою у 1450-х ро-
ках, однак він, безперечно, був забезпечений якоюсь 
вогнепальною артилерією. Так що бомбарда могла 
належати й до арсеналу укріпленої факторії (якщо 
дотримуватися версії про її існування у районі с. Тя-
гинки), яка перебувала у власності генуезького госпо-
даря. У будь-якому випадку така історична біографія 
місцевості додає шансів на генуезьке походження тя-
гинського фрагменту бомбарди.

Генуезька торговельна імперія зробила дуже ба-
гато для перетікання євразійськими шляхами товарів 
і технологій, артилерійської зокрема. Разом із магі-
стральними напрямками руху вогнепальної зброї, не 
меншу цікавість становлять й окремі випадки, харак-
терні для периферійних земель, на кшталт Пониззя 
Дніпра.

Загалом виникнення й функціонування україн-
ських артилерійських ареалів так чи так пов’язане з 
експансією. Або з нарощуванням експансії, або з її 
відбиттям. Словом, з потенційним протистоянням. 
Посилення й висування в авангард подій артилерії 
було одним з варіантів відповіді на міжнародні воєн-
ні «виклики». У Тягині, прикордонній як для Півночі 
так і для Півдня, зустрілися дві експансії: воєнна ли-
товська і торговельна генуезька. Можливо саме їхній 
контакт і конкурентна «співпраця» призвели до появи 
у литовському замку італійської бомбарди, спроба 
реконструкції якої представлена мною у даному тек-
сті.

Усе вище сказане потрібно розглядати лише як гі-
потезу. Зрештою, не можна виключати й балтійське 
походження ствола, витратну доставку якого на сте-
повий південний кордон Литовська імперія на піку 
своєї могутності могла собі дозволити. Здається, це 
той випадок, коли є надія перевірити історичну гіпо-
тезу емпірично у разі появи нових археологічних ар-
тефактів, які підтвердять або спростують наше при-
пущення.
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Таврика Херсонеська, тепер Перекопська або Газара. Карта Меркатора. 1630 рік, Амстердам.



62

4.2 ТИПОЛОГІЧНЕ ТА ХРОНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КЕРАМІКИ
Д.Ю. Алядінова

Здобутий у процесі розкопок 
керамічний матеріал 
на перший погляд не виходить 
за межі XIV – початку XVІ ст. 

Незважаючи на значну фрагментарність і нечис-
ленність профільних частин, з-поміж неполив’яної 
кераміки, можна виділити групу «горщиків з рейко-
подібними вінцями» (іл. 80:159а,б,в), що на суміжних 
територіях набуває поширення з середини XV ст., і 
вірогідно має Малоазійське походження (Тесленко, 
2011, с.66). До групи «Південно-Західного Криму» імо-
вірно треба відносити фрагменти посудин із розпи-
сом білим ангобом (іл. 81), період розповсюдження 
яких охоплює проміжок з XIV до третьої чверті XV ст. 
(Тесленко, 2014, с.502). Окремі вироби (іл. 82) за морфо-
логією скоріш за все можна ототожнювати із глеками, 
що були розповсюджені у XVІ ст. (Алядінова, Тесленко, 
2014, іл. 2). 

Полив’яний посуд (іл. 45, 83, 84, 85) здебільшо-
го можна віднести до групи «Південно-Східного Кри-
му» й датувати XIV–XV ст. Занадто дрібні уламки 
не дають змоги точніше визначитися з хронологією.  
Лише поодинокі екземпляри (іл. 84 (№19 – у центрі); 
іл. 85: праворуч) більш-менш впевнено відносять-
ся до XV ст. (Тесленко, 2021, іл. 81:5,7). Також візуально 

виокремлюється кераміка так званого «візантійського 
кола» (іл. 83: ліворуч внизу; 84 (№18); 85: ліворуч). 
З огляду на чисельність виробничих центрів у цей 
період, без спеціальних лабораторних аналізів ви-
значити місце виготовлення подібного посуду доволі 
складно.

 За характером сграфіто орнаменту деякі фраг-
менти можна датувати другою половиною XІV ст. (Тес-
ленко, 2018, 48, іл. 25: 10). До першої половини – середи-
ни XV ст. належить уламок чашки з розписом ангобом 
(«Slip-Painted Ware»), аналогії якій трапляються в ма-
теріалах розкопок фортець Чембало, Мангуп і Аккер-
ман (Тесленко, 2021, 112, іл. 130: 1, 2, 4, 5).

Найпізнішою з-поміж глазурованої кераміки є 
група так званих «чаш із біхромним забарвленням»  
(іл. 86, 87 (№17) – два великих фрагменти). Вироби 
цієї групи з’являються на довколишніх теренах на-
прикінці XV – початку XVІ ст., що пов’язано ймовірно 
з османською експансією. Найближчі за сграфіто де-
кором аналогії походять із розкопок Алушти й Судаку 
(Алядінова, Тесленко, 2015, 175, іл. 16: 2; Алядінова і т.і., 2015, 
іл. 15: 5). Загалом подібний посуд у великій кількості 
присутній на ранньоосманських кримських пам’ятках, 
і відомий з-поміж матеріалів розкопок фортець Азак і 
Аккерман, а також на більш віддалених територіях – 
у Грузії та Туреччині.

Поверхневий аналіз керамічного матеріалу дає 
змогу визначити хронологію комплексу в межах дру-
гої половини XІV – початку XVІ ст.
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4.3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ  
ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ КАМ’ЯНОЇ ВЕЖІ КІНЦЯ 
XIV-XV СТ. ФОРТЕЦІ ТЯГИНЬ.

Археологічне дерево може бути 
достатньо інформативним джерелом 
вивчення деяких аспектів діяльності 
людини, оскільки вироби з дерева, 
складають значну частину її речового 
світу – від давнини до маже сучасності. 

Витіснення дерева відбулося лише останнім ча-
сом із винаходом штучних матеріалів. Використання 
природної сировини вимагає її докладне вивчення. В 
зазначеному контексті одне з провідних місць посіда-
ють методи природничих наук, зокрема визначення 
деревних порід, які складали основу сировинної бази 
деревообробки. Саме на цих дослідженнях ґрунту-
ється практично вся інформація про склад ділової 
деревини у давнину.

Складнощі роботи з археологічним деревом поля-
гають в тому, що зазвичай воно дуже погано зберіга-
ється у культурних нашаруваннях більшості пам’яток. 
Вологі культурні шари, де природним шляхом ство-
рилися сприятливі умови для цього (ранній Київ, Зве-
нигород, Берест’є, середньовічний Новгород) радше 
є винятком. У більшості випадків під час досліджень 
дерев’яні артефакти або не трапляються, або репре-
зентовані поодинокими і дуже фрагментарними зна-
хідками. Отже кожен новий випадок виявлення дере-
ва вартий уваги.

Дослідження з вивчення археологічної деревини 
ведуться протягом доволі тривалого часу, проте на-

разі база даних щодо деревини Східної Європи по-
повнюється переважно за рахунок давньоруського 
дерева, у тому числі дослідженого автором цієї ро-
боти (Сергеєва, 2015, 2017; там і посилання на попередні до-
слідження). Пізносередньовічне дерево залишається 
поза увагою дослідників. Тому виявлення залишків 
внутрішньої дерев’яної конструкції у кам’яній вежі 
фортеці Тягинь кінця XIV-XV ст. представляють осо-
бливий інтерес. Варто звернути увагу, що за сучас-
ним геоботанічним районуванням пам’ятка локалізу-
ється в степовій зоні, практично невивченій. Основні 
дослідження в цій галузі наразі охоплюють територію 
Полісся і лісостепу.

Залишки конструкції, запропоновані для дослі-
дження, представляють собою фрагменти дощок до 
14 см завширшки. Судячи з виявлених тут саме цвя-
хів, можна гіпотетично інтерпретувати їх як залишки 
внутрішньої конструкції, облаштування приміщення 
або скрині.

Породу дерева, з якого вони виготовлені, діагнос-
товано за мікроструктурою по трьох розрізах. Отри-
мані результати порівнювалися з даними визначників 
деревини. Визначники, в яких представлена інфор-
мація про основні породи дерев Східної Європи, 
видавалися неодноразово (Гаммерман, Никитин, Никола-
ева, 1946; Вихров, 1959). Визначення деревини за мікро-
ознаками, за умов відносно задовільної збереженості 
деревини, можливе до роду, оскільки, як правило, 
різниця в ознаках різних видів одного роду не просте-
жується (Вихров, 1959, с.7).

Деревина залишків конструкцій ідентифікована як 
дерево родини вербових – тополя / осика (Populus 
sp.).

М.С. Сергеєва
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Варто зазначити, що загалом тополі належать до 
одного з найпоширеніших видів ділової деревини, яку 
використовували з різною метою. Різні види тополь, 
включаючи осику, можна розглядати разом, як єди-
ний різновид деревної сировини. В характеристиках 
їхньої деревини є багато спільного: м’якість, легкість, 
з невисокими фізико-технічними властивостями. 
Деревина помірно усихає, не розтріскується, добре 
обробляється. Незважаючи на те деревина роду 
Populus не належить до основних будівельних мате-
ріалів, можливість її використання у спорудженні бу-
дівель та інших великих конструкцій простежена не-
одноразово. Зокрема деревину тополі /осики виявив 
О.І.Семенов серед матеріалу оборонних конструкцій 
давньоруського міста Попаша (Моргунов, 2009, с. 42). У 
Переяславлі Рязанському засвідчено використання 
осики для спорудження частоколу, ХIV ст. (Монгайт, 
1961, с. 174). Етнографічні аналогії свідчать про існу-
вання практики спорудження з осики (Яблоков, 1963, с. 
13-15; Кочак, 1965, с. 51; Смилга, 1986, с. 32-33) і з осокору (Со-
колов, 1951, с. 197) житлових будівель. Різні види тополь 
(насамперед осокір і осику) широко використовували 
у виготовленні човнів (Филиппов, 1913, с. 463; Стадухин, 
1929, с. 23-28; Заглада, 1930, с. 17). Досліджені залишки 
конструкції з фортеці Тягинь є ще одним прикладом 
використання зазначеної деревина для спорудження 
великих конструкцій.

Отриманий результат не суперечить природним 
характеристикам регіону. Згідно з сучасним гео-бо-

танічним районуванням пам’ятка локалізується у 
степовій зоні Східно-Європейської рівнини, у пониз-
зі Дніпра на Правобережжі. Кажучи про використан-
ня дерева у цьому регіоні, зазначимо, що, за дани-
ми С.А.Генсірука (Генсірук, 1992, с. 18), який керувався 
насамперед картою Г.Боплана, атласом В.Кордта, а 
також архівними, літературними джерелами і даними 
топоніміки, значно більше поширення лісів у степовій 
зоні засвідчено ще у XVII-XVIII ст. При цьому саме на 
Правобережжя лісів було більше. Отже роль дерева 
у житті місцевого населення мало бути більшою, ніж 
пізніше.

Значення отриманих даних полягає насамперед 
в розширенні існуючої бази даних з археологічного 
дерева. Загалом стадію вивчення археологічного де-
рева на території України можна охарактеризувати 
як початкову, тобто стадію накопичення матеріалу. 
Отримання внаслідок дослідження матеріалів з різ-
них поселень достатнього об’єму інформації, дозво-
лить перейти до її використання у контексті вивчення 
палеоекології і господарчої діяльності у цей період. 
Подальше вивчення деревини степового регіону 
доби середньовіччя і порівняння отриманих даних 
з синхронними матеріалами з інших територій може 
допомогти виявленню загальних тенденцій та регіо-
нальних особливостей у відборі деревної сировини 
для різного призначення та висвітлити його зв’язок з 
палеоекологією конкретних мікрорегіонів.
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4.4. БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ХРОНОЛОГІЧНО-ТИПОЛОГІЧНОЇ  
КЛАСИФІКАЦІЇ, КУЛЬТУРНОЇ НАЛЕЖНОСТІ; 

 ЕТАПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОРТЕЦІ ТЯГИНЬ

За результатами дослідження фортеці Тягинь у 
2016-2021 рр. отримані деякі базові елементи пла-
нувального, архітектурно-будівельного характеру 
та комплексу матеріальної культури, які дозволяють 
презентувати попередні висновки з дослідження 
комплексу.

1. Просторова композиція фортеці відповідає при-
родній топографії місцевості, особливостям ланд-
шафту. Фортеця є активною висотною домінантою 
по відношенню до р. Тягинка та р. Дніпро.

2. Фортеця Тягинь за планувальною структурою на-
лежить до фортець Константинопольського типу 
(трикутна), який отримав розповсюдження на ба-
гатьох фортецях XIV-XV ст. різних частин Європи, 
зокрема і Білгородської фортеці Молдавського 
будівельного періоду, і серед фортець Великого 
князівства Литовського, Руського і Жемайтійсько-
го (Гродненська фортеця).

3. Будівельні матеріали та будівельна техніка. Стіни 
відкритої частини побудовані з колотого та обро-
бленого вапняку, товщина стін від 1,0 - до 1,2 м, 
стіни заглиблені у материк, в деяких місцях зруй-
новані до рівня материку або по краю кладки. 
Сировина, швидше за все, привезена з місцево-
го кар’єру, який діє до цього часу. З вапняку скла-
дені також стіни фундаментальної будівлі, або 
будівель, руїни яких зафіксовані у внутрішньому 
просторі фортеці. Від будинків залишилися кон-

структивні деталі вікон, входу, водостоку та ін. Під 
час будівництва використовувався вапняково-гли-
няний розчин. Стіни вежі фортеці оштукатурені та 
побілені, що була характерним і для деяких інших 
фортець Молдови, Литви, Білорусі, Польщі того 
часу, як, наприклад, Білгородської.

4. Декоративне оздоблення фортеці має деякі пара-
лельні риси Білгородської фортеці. Це декоратив-
не оформлення вежі з використанням сельджуць-
кого декору, та у декоративному оформленні 
будівель за допомогою декорованого каменю, зо-
крема капітелі колони у сельджуцькому стилі.

5. За будівельно-архітектурними даними та колекці-
єю матеріальної культури можливо визначити два 
етапи її функціонування: на першому етапі (кінець 
XIV – перша половина XV ст.) відбувається побу-
дова фортеці князем Вітовтом і її функціонуван-
ня, що засвідчує комплекс артефактів (кераміка, 
зброя, предмети побуту, монетні знахідки цього 
часу); другий етап (друга половина XV – початок 
XVI ст.) також визначається за знахідками матері-
альної культури (кераміка, монети).

6. Слід відзначити, що за стратиграфічними спосте-
реженнями відмічений незначний прошарок го-
рілої деревини, але у вежі та на інших ділянках 
розкопаної частини не виявлено слідів погрому 
або потужних шарів руйнації. На кам’яних спору-
дах також немає слідів руйнації, й імовірно стіни 
були розібрані пізніше, як відмічають мандрівники 

С.О. Біляєва



66

XVIII-XIX ст. Слід відзначити, що не виявлено і по-
тужного розгрому 1484 р. З турецьких артефактів 
поки що наявні: знахідка монети Баязіда ІІ (кінець 
XV – початок XVI ст.) та фрагмента люльки першої 
половини XVIII ст.

7. Перебування російських військ Мініха фіксується 
лише за знахідками картечі та куль XVIII ст., а та-
кож монети Петра I початку століття. Перекладан-
ня стін, або перебудови кутової вежі не зафіксо-
ване. 
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Іл. 72.1-6. Фрагменти гарматного ствола.

Іл. 73. Малюнок-схема каналу ствола.
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Іл. 74.1-3. Вертлюжні ковані 
гармати з конусною формою 
каналу ствола.
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Іл. 75. Генуезька бомбарда XV ст. (Galata Museo del Mare, Генуя, Італія).

Іл.76. Венеційська 
бомбарда XV ст. 
(Museo Storico Navale, 
Венеція, Італія).
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Іл. 77. Малюнок гіпотетичної реконструкції генуезької бомбарди з замку Тягинь.

Іл. 79. Схема бомбарди: 1) Змінна порохова камера. 2) Пороховий заряд. 3) Заглушка заряду. 4) Пиж. 5) Ядро. 
6) Заглушка снаряду. 7) Ствол.

Іл. 78. Вапнякове ядро.
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Іл. 80. Фрагменти 
горщиків (159а,б,в).

Іл. 82. Фрагмент глека, XVI ст.Іл. 81. Фрагменти посуду з розписом білим ангобом.
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Іл. 83. Полив’яний посуд XIV-XV ст.
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Іл.84. Полив’яний 
посуд XV ст.

Іл. 85.1, 2. Кераміка «візантійського кола».
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Іл. 86. Фрагмент чаші  
з біхромним забарвленням.

Іл. 87. Фрагменти чаші  
з біхромним забарвленням.



РОЗДІЛ 5
РОЗВІДКИ ТА 
БАТИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
2019-2021 РР.
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5.1. РОЗВІДКА НА О. ЛЬВІВСЬКИЙ
В.А. Грицаєнко, К.С. Гуленко

У 2019 р. здійснено обстежен-
ня острова Львівський (іл. 88.1-2), 
який розташований посередині 
р. Дніпро біля с. Львове Бери-
славського району Херсонської 
області. Розвідка викликана тим, 
що на мапі князівства Литовсько-
го і Руського Радзивіла 1613 р. 
на острові між населеними пунк-
тами Техинка (Tehinka) та Семи-
маяками розташований об’єкт, 
позначений “Balneum Vitoldi’, 
або Вітовтова лазня. На мініа-
тюрі-мапі об’єкт намальований 
як невеличкий будинок з гострим 
дахом. За повідомленнями Ми-
халона Литвина Вітовтова лазня 
– це митниця на переправі через 
Дніпро, де збиралося мито на ко-
ристь Вітовта. Учасники розвідки 
(К.С.Гуленко та В.А.Грицаєнко) 
висадилися у крайній західній 
точці та пройшли увесь острів у 
східному напрямку. Острів вузь-
кий та довгий, довжиною біля 4 
км, повністю піщаний. Місцевість 
всередині має підвищення над 
рівнем води до 3 м, пересічена, 
має западини та горби, можливо 
рукотворного характеру. В се-
редній частині острова є рів, що 
перерізає його з півдня на північ 
до рівня води. В східній частині 
острова на його максимальному 
рівні підвищення знайдені руїни 
будівлі розміром 5,5 х 9,5 м. Ви-
сота збереженої стіни 2,7 м. Фун-

дамент залягає неглибоко – до 1 
м та складений з великих брил 
вапняку, добре оброблених. Сті-
ни також складені з великих брил 
вапняку, товщиною 0,5 м на вап-
няковому розчині. На будівлі по-
мітні сліди її використання у 20 
столітті. Всередині є сліди штука-
турки та пізнього ремонту стін. Ін-
ших будівель на острові не знай-
дено. Площа острову обстежена 
за допомогою метало детектора 
та візуальним спостереженням, 
але знахідок не виявлено. Тери-
торія засмічена мисливськими 
гільзами та брудом. Зондаж біля 
будівлі культурного шару не ви-
явив. На нашу думку, є доцільним 
архітектурне вивчення кладки бу-
дівлі. Нами зроблені світлини (іл. 
88.1-3), які будуть передані фа-
хівцям-архітекторам.

За попередніми висновками 
на будівлі простежується декіль-
ка періодів побудови, але оста-
точне визначення до якого часу 
належать всі будівельні періоди, 
залишається відкритим.

У 2020-2021 рр. здійснено 
обстеження прибережної зони 
Дніпровського лиману на те-
риторії Білозерського району  
Херсонської області (див. нижче 
окремий розділ). Також у 2021 р. 
здійснені обстеження Газікерме-
ну Бериславського району Хер-
сонської області. 

Вивчення доби 
Вітовта у Північному 
Причорномор’ї спонукає 
до проведення розвідок 
на пам’ятках, пов’язаних 
із часом Вітовта або 
близьких хронологічних 
етапів, насамперед 
у Бериславському та 
Білозерському районах 
Херсонської області.



77

5.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКОГО ЛИМАНУ 
НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
У 2020-2021 РР. 

СЕРЕДНЬОВІЧНІ ПАМ’ЯТКИ

Наприкінці XIV ст. за часів 
правління князя Вітовта тери-
торія Нижнього Подніпров’я 
увійшла до складу Великого 
князівства Литовського і Русько-
го. У цей час на нових кордонах 
князівства на території Нижнього 
Подніпров’я будується декілька 
замків та фортець. Усі вони роз-
ташовувалися на важливих стра-
тегічних місцях, які здійснювали 
контроль за водними та сухо-
дільними торговельними шляха-
ми по річках Дніпро і Південний 
Буг, а також переправами через 
них. На жаль, лише для деяких 
з них встановлене місце розта-
шування. На відкритих замках та 
укріпленнях були проведені ар-
хеологічні розвідки та розкопки. 
Серед відомих пам’яток литов-
ського періоду середньовіччя на 
території Нижнього Подніпров’я 
є замок, який розташовувався на 
мисі Станіслав. 

Замок на мисі Станіслав буду-
ється як один з головних форпо-
стів на півдні Великого князівства 
Литовського і Руського, з терито-
рії якого здійснювався контроль 

за торговельними шляхами по 
річках Дніпро та Південний Буг. 
Замок розташовувався на мате-
риковому мисі між Дніпровським 
та Бузьким лиманами та висо-
чів над рівнем води на 22-35 м  
(іл. 89). Згідно існуючих свідоцтв 
місцевого населення замок проіс-
нував до початку ХХ ст. і в 20-х 
роках був розібраний на буді-
вельний матеріал. Зараз на місці 
розташування замку знаходиться 
сучасна забудова, що унеможли-
влює проведення археологічних 
досліджень. Однак, окрім самого 
замку, біля нього для здійснення 
безпосереднього контролю за 
водними торговельними шляха-
ми по річках Дніпро та Південний 
Буг мав бути розташований порт 
й необхідні для його функціо-
нування господарські будівлі та 
споруди. Місце знаходження цьо-
го середньовічного порту до сьо-
годнішнього часу не визначено.

Розглядаючи місце розта-
шування мису Станіслав необ-
хідно відзначити, що за минулі 
століття ця територія пережила 
складну геологічну історію роз-
витку. В кінці XIV ст. територія 
мису була значно більшою за 
сучасну. У цей історичний пе-
ріод рівень Чорного моря був 

М.М. Ієвлев, О.В. Чубенко

Роботи по дослідженню 
затопленої частини 
вздовж правого берега 
Дніпровського лиману 
були проведені 
у 2020-2021 рр. 
Метою проведення 
цих робіт був пошук 
археологічних 
пам’яток, які могли 
розташовуватися 
на цій території. 
При проведені досліджень 
було виявлено кілька 
пам’яток античного та 
середньовічного часів. 
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нижче сучасного, за визначенням М.Ф.Веклича на –  
3 м (Веклич, 1987). Крім того, необхідно враховувати та-
кож, що цей район, згідно досліджень П.Ф.Гожика та 
Ф.А.Новосельського (1989), щорічно опускається до 
0,8 мм на рік, тобто приблизно на 0,8 м за 100 років. 
На мапі початку ХХ ст. наочно видно, що Станіслав-
ський мис був значно довший ніж сучасний (іл. 90).

Розглядаючи сучасну мапу глибин в районі Станіс-
лавського мису (іл. 91), можна констатувати, що мис 
міг бути довшим за сучасний майже на 4 км. На цій 
затопленій території могли перебувати кілька об’єк-
тів середньовічного часу, що відносилися до замку. 
Тому проведення стаціонарних підводних досліджень 
в цьому районі можуть дати дуже цікаві матеріали. 
Найбільший інтерес для досліджень представляє кін-
цева частина Станіславського мису, яка в даний час 
знаходиться під водою на глибинах, що не перевищу-
ють відміток 4 м (іл. 92).

На жаль, батиметричні дослідження були прове-
дені лише на самій крайній точці затопленої частини 
Станіславського мису (іл. 93). Загальна площа ді-
лянки, на якій була проведена батиметрична зйомка, 
становить близько 80 га. Явних залишків від споруд 
античного та середньовічного часів при проведенні 
зйомки виявлено не було.

Однак необхідно відзначити виявлену ділянку три-
кутної форми розміром близько 180 на 280 м на кінці 
мису. На території цієї ділянки були зафіксовані сім 
заглиблень округлої форми діаметрами від 10 до 40 
м, глибина яких коливається від 6 до 9 м (іл. 94, 95). 
Походження цих заглиблень незрозуміле. Виходячи 
з наявної інформації, жодних підводних робіт такого 
масштабу за останні 30 років в цьому районі не про-
водилися. Якби такі роботи проводилися в більш ран-
ні періоди (про що на даний час відомостей немає), 
то подібні поглиблення повинні були б бути затягнуті 
піском.

Одним з можливих пояснень виникнення цих за-
глиблень можуть бути несанкціоновані пошуки в цьо-
му районі залишків античного храму Деметри, про 
існування якого на мисі Станіслав вказували декіль-
ка античних авторів, зокрема Геродот. Місцю знахо-
дження цього храму присвячено досить велика кіль-
кість наукових праць сучасних дослідників, які також 

розташовували храм Деметри на мисі Станіслав.
Згідно з наявними палеогеографічними дани-

ми цей мис у XIV – XV ст. був вище рівня води Дні-
про-Бузького лиману приблизно на 2-3 м. На ньому 
могла знаходитися середньовічна сторожова вежа, з 
якої здійснювався нагляд та контроль за судами, що 
йшли по Дніпровському та Бузькому лиманах. Решт-
ки подібної сторожової вежі були знайдені при прове-
дені батиметричної зйомки в акваторії р. Дніпро біля 
литовського замку на острові Тягинь у 2018 р. Тому 
знаходження решток такої вежі на затопленій частині 
мису Станіслав були цілком обґрунтовані. Окрім вежі 
на мисі могли розташовуватися інші оборонні, госпо-
дарські будівлі та об’єкти того часу. Зокрема, на цьо-
му мисі мав би знаходитися порт, в якому могли би 
зупинятися морські та річні судна. На мапах глибин 
та щільності ґрунтів зі східного боку дослідженої ча-
стини мису, приблизно на 800 м на північний схід роз-
ташована ділянка розмірами 100 на 250-300 м (іл. 92, 
96), яка могла бути портом. Виходячи з мапи глибин 
Дніпровського лиману, середньовічний порт також міг 
знаходитися на відстані біля 1 км на північний схід 
від кінця сучасного мису Станіслав у 300-350 м від 
берега (іл. 89). 

Підводячи підсумки проведеним дослідженням 
можна прийти до наступних висновків:

1. На затопленій частині мису Станіслав могли 
розташовуватися рештки дозорної вежі, інших 
оборонних та господарчих споруд середньовіч-
ного часу.

2. Якщо ці споруди безпосередньо знаходилися 
на кінці мису, то вони були зруйновані несанкці-
онованими будівельними роботами, мета про-
ведення яких не зрозуміла.

3. У зв’язку з тим, що загальна довжина затопле-
ного мису складає понад 3,5 км, на його тери-
торії могли залишитись рештки античних та 
середньовічних споруд різноманітного призна-
чення, таких як порт та пов’язаних з ним госпо-
дарчих будівель.

Наступна пам’ятка на березі Дніпровського лима-
ну, яка відноситься до часу пізнього середньовіччя, 
розташовується у 1,5 км на північно-західному на-
прямку від с. Софіївка. На цьому місці знаходилась 
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невелика бухта 400 м довжиною (вздовж берега) та 
100 м глибиною, яка з двох боків захищена високи-
ми мисами. На мапах кінця ХІХ та початку ХХ ст. ця 
місцевість мала назву Глибока пристань чи Козацька 
бухта. На березі цієї бухти знаходилося античне по-
селення (Крыжицкий и др., 1990, с. 70) та пізньосередньо-
вічне поселення з невеликим портом чи корабельною 
стоянкою. Наприкінці ХХ ст. при обстеженні території 
біля цієї ділянки були зафіксовані рештки підмурків 
невеличкої церкви, декілька залишків невеликих де-
рев’яних кораблів (можливо чайок). Окрім того, в ур-
вищах цієї бухти були знайдені численні кам’яні гар-
матні ядра, які використовувалися за часів пізнього 
середньовіччя. У водній акваторії неподалік бухти, за 
твердженнями місцевих жителів, знаходиться затону-
ле дерев’яне судно з гарматою. Поселення чи кора-
бельна стоянка знаходилися навпроти однієї з проток 
р. Дніпро, яка проходила через Кінбурнську косу (нині 
вона замулена) та з’єднувала Дніпровський лиман з 
Чорним морем.

АНТИЧНІ ПАМ’ЯТКИ

На Дніпровському лимані на цей час відкриті ан-
тичні поселення: Садиба Литвиненка (східна околиця 
смт. Станіслав), городище «Золотий мис» (східна око-
лиця с. Широка Балка), Софіївка-1 та Софіївка-2 (0,5 
км на захід від с. Софіївка) (Былкова, 1991, с. 70; Крыжиць-
кий др., 1990, с. 71-72).

 Поселення Садиба Литвиненка знаходиться у 
зоні забудови смт. Станіслав на високому березі Дні-
провського лиману, його остаточні розміри не визна-
чені. Проведена батиметрична зйомка вздовж бере-
гової смуги місця розташування цього поселення не 
зафіксувала археологічних об’єктів. 

Городище «Золотий мис» датується І-ІІІ ст. до н.е., 
розташовується на східній околиці с. Широка балка, 
на високому мисі правого берега Дніпровського ли-
ману (іл. 97). Воно з західного боку, півночі та сходу 
оточене стародавніми балками. Його південний бік 
вздовж Дніпровського лиману поступово руйнується 
внаслідок берегової абразії, в результаті чого площа 

городища зменшується. За період з 1977 до 1987 рр. 
площа городища зменшилася на 0,5 га. Контрольні 
виміри на городищі «Золотий мис» показали, що за 
рік у середньому руйнується від 0,6 до 0,9 метрів ко-
рінного берега, на якому воно розташоване (Крыжицкий 
и др, 1990, с. 92). Проведена попередня батиметрична 
зйомка вздовж берегової смуги місця розташування 
цього городища не зафіксувала археологічних об’єк-
тів. 

Поселення Софіївка-1 та Софіївка-2 розташовані 
один від одного на відстані близько 0,5 км. Близькість 
розташування цих поселень дозволяє припустити, 
що вони були одним великим населеним пунктом, 
який розміщувався на двох рівнях подібно до Ольвії 
(Крыжицкий и др., 1990, с. 72). Софіївка-1 знаходилася в 
улоговині, захищеній двома мисами. Берег Дніпров-
ського лиману, на якому поселення розташоване, ін-
тенсивно розмивається. Якщо у 1976 р. його площа 
мала розміри (вздовж берега) 400×100 м, то у 1987 
р. вона становила – 300×90 м. Існувало припущення, 
що в цьому місці міг розташовуватися стародавній 
порт (Буйских, 1988; Крыжицкий и др., 1990, с. 70). Проведені 
на місці розташування поселення Софіївка-1 обсте-
ження у 2020 р. показали, що воно повністю знищено 
внаслідок берегової абразії (іл. 98).

Софіївка-2 (Глибока пристань) – поки що єдине 
поселення Ольвійської сільської округи класико-еллі-
ністичного часу, що має фортифікаційні споруди (крім 
Ольвії). Його площа, що зберіглася, становить близь-
ко 10 га (іл. 99,100).

Обидва поселення Софіївка-1 і Софіївка-2 дату-
ються серединою IV – кінцем III ст. до н.е. (Буйских, 
1988; Крыжицкий и др., 1990, с. 72).

Проведена батиметрична зйомка водної акваторії 
вздовж городища «Глибока Пристань» зчитувала в 
його центральній частині археологічний об’єкт, який 
за розмірами та місцем розташування був пірсом для 
кораблів. Його довжина дорівнює біля 150 м (іл. 99, 
100), а ширина біля 20 м (іл. 101). Попередні дослі-
дження показали, що він був збудований головним 
чином з вапняку, частина з якого була оброблена. У 
зв’язку з тим, що весь цей відкритий археологічний 
об’єкт повністю знаходиться під водами Дніпровсько-
го лиману, він значно постраждав від паводків Дні-
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пра. Виходячи з цього можна припустити, що ширина 
«пірса» була меншою і могла складати біля 10 м. Зі 
східного боку цього об’єкта, на відстані біля 35 м на 
схід, були зафіксовані рештки ще одного археологіч-
ного об’єкта приблизними розмірами 3 х 4 м (іл. 102). 
Його призначення та датування потребують окремих 
підводних археологічних досліджень. 

У 25 м на схід від цього археологічного об’єкту 
знаходиться стародавня дорога, що зв’язувала го-
родище, яке було розташоване на високому матери-
ковому березі, з берегом Дніпровського лиману. Біля 
дороги, на високому березі Дніпровського лиману під 
час археологічних досліджень у 1987 р. були знайде-
ні залишки підмурів від квадратної будівлі. Виходячи 
з того, що вони розташовувалися над відкритим ар-
хеологічним об’єктом (пірсом) можна зробити припу-
щення, що це були рештки маяка. 

Треба зазначити, що проведені батиметричні об-
стеження були попередніми, які тільки показали на-
явність археологічних об’єктів на цій території. За 
свідченнями місцевих жителів, в районі городищ «Зо-
лотий Мис» і «Глибока Пристань» в 30-40 роках XX ст. 
зберігалася смуга стародавньої надзаплавної тераси 
Дніпра шириною кілька сотень метрів, по якій прохо-
дила ґрунтова дорога до м. Херсон. В античні та се-
редньовічні часи ця берегова смуга за результатами 
досліджень палеогеографів була значно ширша, на її 
затопленій території могли знаходитися археологічні 
об’єкти тих часів. Тому продовження обстеження цієї 
ділянки Дніпровського лиману можуть дати досить ці-
каві наукові результати.
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Іл. 88. 1. Острів Львівський. 2. Острів Львівський. Залишки кладки.

Іл. 89. Мапа початку ХХ ст.

Іл. 90. Сучасна мапа водної акваторії від мису Станіслав до 
с. Софіївки.
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Іл. 93. Розташування дослідженої ділянки мису Станіслав.

Іл. 94. Мапа щільності ґрунтів на дослідженій ділянці 
мису Станіслав.

Іл. 91. Затоплена частина мису Станіслав.

Іл. 92. Кінець затопленої частини мису Станіслав.
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Іл. 95. Поселення «Золотий мис». Іл. 96. Городище Софіївка-2 (Глибока Пристань). 

Іл. 97. Городище Софіївка-2 (Глибока Пристань) план (зйомка 1987 р. Ієвлева М.).
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Іл. 100. Мапа щільності ґрунтів біля центральної частини 
городище Софіївка-2 (Глибока Пристань). 

Іл. 101. Частина викладеного камінням пірсу.

Іл. 102. Невідомий об’єкт зафіксований неподалік від пірсу.

Іл. 98. Городище Софіївка-2 (Глибока Пристань). 
Мапа щільності ґрунтів.

Іл. 99. Мапа глибин біля центральної частини городище 
Софіївка-2 (Глибока Пристань).



РОЗДІЛ 6
ФОРТЕЦЯ ТЯГИНЬ. 
АРХЕОЛОГІЯ ТА ЛЕНДАРТ: 
СИНЕРГІЯ НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ, 
АБО ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ 
«МИСТЕЦТВА ЗЕМЛІ» РОЗПОВІСТИ 
ІСТОРІЮ І ЗНАЙТИ НОВІ СЕНСІ
О.В. Афанасьєва
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КОНТЕКСТ І ПЕРЕДУМОВИ

Якщо заходить розмова про синтез науки і мисте-
цтва, майже одразу згадують Леонардо да Вінчі – од-
ного з найвеличніших представників Високого Відро-
дження, яскравий приклад «універсальної людини», 
наділеної талантами вченого і винахідника, і разом 
з тим живописця, скульптора, архітектора. Трохи зго-
дом, можливо, згадають математика Льюїса Керро-
ла і його Алісу (він, до речі, є автором не лише тек-
стів, але й ілюстрацій до найвідомішої казки). Дехто, 
можливо, чув про живопис винахідника азбуки Морзе 
Семюеля Морзе або пленери за Північним полярним 
колом Нобелевського лауреата і винахідника інсуліну 
сера Фредеріка Бантинга. І лише одиниці пригадають 
британського бактеріолога Олександра Флемінга, 
який не лише відкрив пеніцилін, але й пристосував 
бактерій до живопису. А даремно. Саме такий неоче-
видний, опосередкований синтез науки та мистецтва 
стане трендом ХХІ століття. Але спершу було ХХ 
століття, яке змістило фокус уваги від «людини-орке-
стру», яка поєднує в собі кілька талантів, до синтезу 
науки та мистецтва як явища.

Починаючи з XІX століття інтеграція мистецтва і 
науки була пов’язана з розвитком технологій, а у ХХ 
столітті вже мала перманентний і незворотний харак-
тер. Власне, тут доречно говорити не про синтез мис-
тецтва і науки, а про синтез мистецтва і технології. 
Термін «технологічне мистецтво» запропонував ав-
торитетний французько-британський історик і мисте-
цтвознавець Франк Поппер (2007), який досліджував 
технокультурну гібридизацію в історії мистецтва. З 
його точки зору, технологічне мистецтво є результа-
том фундаментальної інтеграції мистецтва і техноло-
гій; це не проста естетизація технологічних винаходів 
(як це було у ХІХ столітті), а одна з найважливіших 

тенденцій культурної динаміки XX століття, початок 
якої було покладено фотографією і кінематографом 
ще наприкінці попереднього століття. Варто згадати 
виконання музичних творів Олександра Скрябіна з 
кінопроекційним супроводом (сам Скрябін мріяв про 
синестетичний3 театр).

Тотальне захоплення новими технологіями, які по-
легшують життя (зменшують фізичне навантаження, 
прискорюють виконання робочих процесів), призве-
ло до того, що технологічна основа почала не лише 
домінувати, але й визначати естетику. Сучасне тех-
нологічне мистецтво базується на іншому принципі 
сприйняття, в якому динаміка реального часу, проце-
суальність, відкритість, інтерактивність і дематеріа-
лізація художнього об’єкта формують новий естетич-
ний досвід. 

Численні і часто успішні спроби адаптувати мето-
ди природничих і точних наук для створення науко-
во обґрунтованого мистецтва вже треба прийняти як 
факт – так само як і спроби використовувати методи 
мистецтва для формування нових наукових теорій. 
Термін «Science Art»4 відсилає нас до актуальних 
культурних тенденцій: вчені та художники в одній 
лабораторії працюють над спільними проектами (на-
приклад, проект «Art@ Cern» Європейського центру 
ядерних досліджень CERN, де працює найбільший 
адронний колайдер. В рамках проекту художники, чиї 
роботи орієнтовані на проблематику сучасної фізики 
елементарних частинок, отримують гранти, які дозво-
ляють працювати спільно з вченими CERN). 

Деякі автори вбачають серед передумов Science 
Art такі види мистецтва як «…перформанс, хепенінг, 
кінетичне мистецтво, флуксус і відеоарт, інтерактив-
на кібернетична скульптура (які) дозволили замінити 

3 Синестезія – «єдність почуттів», нейрологічний феномен, який полягає у тому, що сигнал в одній сенсорній або когнітивній 
системі веде до автоматичного, мимовільного відгуку в інший сенсорної системі людини.
4 «Наукове мистецтво» – термін не усталений. У більшості випадків його використовують як переклад англійського «Science Art» 
для позначення трансдисциплінарності області, що формується на кордоні науки і мистецтва, в межах якої створюються умови 
для синтезу дискурсивного мислення і інтуїтивного судження.
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просторову і тимчасову обмеженість арт-об’єктів ім-
перативом процесуальності і зробити вимір реаль-
ного часу основним елементом естетичного досвіду. 
Крім того, змінилися роль і місце глядача, публіки. 
Вони стали співтворцями, співінтерпретаторами, спі-
вучасниками процесу конструювання арт-об’єктів. 
Завдяки цим радикальним естетичним зрушенням 
мистецтво другої половини ХХ століття зазнало шоку 
відкритості до ігор інтерпретацій і концептуальних за-
позичень. Так науковий дискурс став однією з сучас-
них естетичних платформ» (Мигунов, Єрохін, Галкін 2012).

Може видатись, що цей «шок відкритості» мисте-
цтва до науки, а науки до мистецтва, яких вони за-
знали у ХХ столітті, пішов на користь їм обом, і дитя 
на ім’я Science Art народилося в любові та злагоді. 
Проте не все так просто. Передові митці вже у 1960-
ті роки відчували не лише потенціал технологій, але 
й (як це властиво сенситивним і мислячим натурам) 
небезпеку, яку несе з собою технічний прогрес. 

Одна з найбільш впливових мистецьких течій  
ХХ століття Флюксус5, про яку вже згадувалося, за-
кликала стерти кордони між мистецтвом і життям, а 
не між мистецтвом і наукою. Художники Флюксусу 
прагнули навчити людей бачити прекрасне у най-
більш тривіальних речах, жити «в моменті», створю-
вати щось цікаве постійно і з «нічого» поза майсте-
рень, поза сценою, без відриву від повсякденності. 
Вони говорили не про «нове мистецтво», а про «ан-
тимистецтво»:

«Антимистецтво – це життя, природа, справжня 
реальність, єдина і неподільна. Дощ – це антимисте-
цтво, гул натовпу – це антимистецтво, політ метелика 
або рух мікробів – це антимистецтво. Вони так само 
прекрасні і так само заслуговують на увагу, як і саме 

мистецтво (Дж. Мачьюнас6) (Fluxus Reader, 2012).
У своєму маніфесті Мачьюнас закликав: «Просу-

вайте анти-штучну реальність». Тобто відчуття «тут 
і зараз», сприйняття мистецтва як життя (і життя – 
як мистецтва) було для одного з засновників Флук-
сусу вкрай важливим. А з іншого боку, у своїй статті  
«12 ідей Флуксусу» головний теоретик течії Кен Фрид-
ман формулює постулат: «Інтермедіа – відсутність 
кордонів між різними видами мистецтв». І одразу 
протиставляє інтермедіа мультимедії, маючи на увазі 
перенасиченість технічних засобів за відсутності гли-
бокого сенсу, що є властивим для «масового» мис-
тецтва і неприйнятним для Флуксуса. З одного боку, 
Флуксус не має обмежень у використанні медіа-тех-
нологій, але з іншого – їх застосування повинно бути 
виправдано ідеєю.

Отже, з одного боку, дифузія і взаємна інтеграція 
науки, мистецтва і технологій – це вочевидь один з 
аспектів глобального процесу культурної гібридиза-
ції, або імплозії (змішення сфер і об’єктів, які до цього 
існували окремо і самостійно), у сучасному світі. З ін-
шого, сьогодні ми фактично живемо у «симулятивній 
гіперреальності постмодерну» (Окорокова, 2019), яка  
«…являє собою якесь розосереджене різноманіття... 
Це – потік (потоки) сингулярностей, детериторіалізо-
вана кліп-культура, в якій немає і не може бути спіль-
ної «картини світу». І, можливо, саме у цьому кри-
ється одна з причин загострення потреби в імплозії 
науки і мистецтва. Адже видається цілком імовірним, 
що синтез або синергія методів науки і мистецтва 
може відіграти суттєву роль у відновленні цілісної 
картини світу, якої так прагне сучасна людина. Люди-
на, яка не може жити без досягнень науки, проте хоче 
залишаться людиною. 

5 Флуксус (від лат. Fluxus - «потік життя») – міжнародна мистецька течія кінця 1950-х – початку 60-х років, значуще явище  
в мистецтві другої половини XX століття.
6 Джордж Мачьюнас, спочатку Юргис Мачюнас (англ. George Maciunas, літ. Jurgis Mačiūnas) – 8 листопада 1931 Каунас -  
9 травня 1978, Бостон – американський художник і композитор литовського походження, один із засновників і теоретиків 
художньої течії Флуксус.
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ЛЕНДАРТ І АРХЕОЛОГІЯ
Цілісна картина світу, вміння сприймати реаль-

ність всіма органами почуттів, відчувати гармонію з 
природою і з власним розумом – чи може у цьому до-
помогти мистецтво? Звісно, ми говоримо про сучас-
не мистецтво, contemporary art. Переклад «сучасне» 
не повністю відображає сутність явища, тому більше 
розповсюджений переклад «актуальне мистецтво». 
Актуальне мистецтво від «традиційного» вирізняєть-
ся перш за все тим, що воно працює з соціальними 
контекстами, рефлексує на індивідуальні і колективні 
стреси, на проблематику суспільства. 

Сучасне/актуальне мистецтво має дуже широку 
палітру форм, видів, жанрів. Воно комбінує, експери-
ментує, синтезує, шукає нові засоби виразності і ко-
мунікації з людиною, яка теж змінюється. Незмінним 
залишається бажання відчувати цілісність буття. І 
саме тут на думку приходить лендарт – мабуть, один 
з найбільш гармонійних напрямків у сучасному мис-
тецтві.

Лендарт  (від англ. land art – ландшафт і мис-
тецтво) – напрям у мистецтві, в якому художній твір 
нерозривно пов’язаний з природним ландшафтом. 

Лендарт виник у США в кінці 1960-х років як мис-
тецький протест проти штучності, пластмасової есте-
тики і комерціалізації мистецтва. І хоча формально 
митці лендарту не входили у Флуксус (див.вище), ця 
ідея вочевидь перегукуються з тезами його маніфе-
сту. Робота одного з найяскравіших представників 
Флуксуса, німецького художника і теоретика постмо-
дернізму Йозефа Бойса «7000 дубів» під час сьомої 
міжнародної виставки «Документа» в місті Кассель у 
Німеччині вважається не лише однією з перших еко-
логічних акцій, проведених художниками, але й важ-
ливою для розуміння лендарту та його взаємодії з 
соціальним та історичним контекстами (Анцигін, 2020). 

Майстри лендарту ХХ століття створювали на-
стільки монументальні проекти, інтегровані в при-
родні пейзажі, що надали поштовх розвитку не лише 

лендарту як мистецтва, але й ландшафтної архітек-
тури, екологічної скульптури, енвайронменту. Про 
енвайронмент треба сказати окремо. Environment art 
(від англ. середовище і мистецтво) це так зване «мис-
тецтво довкілля», яке поєднує природне середовище 
з художнім об’єктом, прагне долати кордони між мис-
тецтвом і життям і розраховане на активну співтвор-
чість із глядачем.

Важливо розуміти, що лендарт – це не про кра-
су природи і екологічність (хоча про це також). Це 
про взаємодію людини з оточенням, з матеріалом, 
про відношення до мистецтва взагалі. Лендарт – це 
мистецтво, яке неможливо купити і принести додому. 
Його можна лише відчути, причому використовуючи 
всі органи почуттів, адже воно не існує без середови-
ща. І ми знову повертаємося до ідеї цілісного сприй-
няття. 

З самого початку лендарт сприймався як реакція 
мистецтва і культури на екологічні проблеми, стрім-
ку урбанізацію та техногенні загрози. Може здатися, 
що саме лендарт – те єдине мистецтво, яке ніяк не 
може синтезуватися з наукою, адже воно діаметраль-
но протилежне технологічному мистецтву та Science 
Art. Проте, по-перше, зазвичай роботи лендарту роз-
ташовані у віддалених місцях, і більшість аудиторії 
їх може побачити лише через фото і відеозйомку – 
технічних засобів, які стають важливими елементами 
репрезентації творів і, власне, самі є цілком самостій-
ними (але завжди готовими до синтезу) видами мис-
тецтва. По-друге (і це навіть більш важливо): «Завдяки 
природності форм і матеріалів, розміщенню у довкіллі, 
(митці) часто залучають до свого образного змісту ідеї 
етнографізму та «нової археології», розглядаючи той чи 
інший ландшафт як історико-культурне явище. Митці 
широко використовують стародавню символіку лабі-
ринтів, кіл, спіралей, магічних знаків» (Скляренко, 2016).

Отже, ми практично підійшли до нашої теми – вза-
ємодії лендарту, історії та археології. Але потрібно 
ще кілька слів сказати про те, як розвивався ленд-арт 
в Україні і чим він є сьогодні.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕНДАРТ
Лендарт і мистецькі «дії у довкіллі» в Україні 

з’явилися наприкінці 1970-х рр., проте про широкий 
інтерес можемо говорити від кінця 1980-х. Тоді поча-
лися фестивалі і симпозіуми, присвячені лендарту –  
лендарт фестиваль «Весняний вітер» (Київ, 1996-
2017), «Торба вітру» (м. Лубни Полтавської області, 
від 2002), «Аплікація Духу» (від 2007), «Хортиця» 
(Запоріжжя; від 2008), «Трипільське коло» (м. Ржищів 
Київська область, від 2009), один з найвідоміших – 
Міжнародний лендарт симпозіум «Простір покордон-
ня», відомий як «Могриця» (в селі Могриця Сумської 
області, від 1997). Кожен з фестивалів був унікальний 
своєю локацією, яка й приваблювала художників, а 
деякі досягали ексклюзивності завдяки, наприклад, 
обраній порі року – як міжнародний фестиваль лен-
дарту «Міфогенез», який з 2006 року кожної зими 
проходить на Вінниччині на Скіфському городищі 
біля Немирова.

Музичні фестивалі, які обирають природні ло-
кації, також залучають лендартистів для створення 
паралельної мистецької програми – наприклад, етно-
фестиваль «Шешори» (2003-2008 рр., Косівський р-н 
Івано-Франківщини і Немировський р-н Вінничини). 
Окремо треба згадати фестиваль Fort.Missia (2009-
2012 рр.), який відбувався біля села Поповичі, непо-
далік українсько-польського кордону. Назва фестива-
лю була пов’язана з місцем: біля села розташовані 
форти Перемишльської фортеці часів першої світо-
вої війни. Ця територія є закритою для відвідувачів, 
тож фестиваль був чи не єдиною нагодою побувати 
на оборонних спорудах. Головною ідеєю фестивалю 
було «мистецтво на руїнах війни», проте художники 
не мали «прив’язуватись» до певної теми – концепту-
ально важливим був сам факт того, що на території 
колишніх фортів відбувається мистецтво.

Прекрасний аналіз творів українського лендар-
ту зробив Гліб Вишеславський в статті «Лендарт у 
творчості українських митців» (Вишеславський, 2017). Він 
розглядає інституціоналізацію спільноти митців лен-

дарту в Україні в історичному вимірі; аналізує інфор-
мацію про численні ініціативи створення пленерів, 
фестивалів, симпозіумів. Також він робить спробу ти-
пологізації творів українського лендарту, яка є важли-
вою в контексті даної статті. Його типологія базується 
на розгляді творів за їх семантико-тематичним спря-
муванням. Автор виділяє:

Неоритуальний тип  творів: створення митця-
ми індивідуальних «авторських міфологій», які най-
частіше є псевдоміфологіями — нагромадженнями 
напівправдивих фактів біографії, уривків наукових 
досліджень, ідей псевдонауки з популярних видань, 
елементів фольклору, витворів розлогої авторської 
фантазії… Твори «неоритуального» типу сакралізу-
ють діяльність митця і саме місце, яке стає якщо не 
«місцем сили», то «свідоцтвом присутності творчого 
духу». Цей тип творів часто супроводжують перфор-
манси. 

До цього типу автор відносить твори Володими-
ра Бахтова і Тетяни Бахтової (Миколаїв), які з 1995 
року створювали об’єкти із застосуванням уламків 
давньогрецької кераміки серед археологічних розко-
пок в Ольвії. Проте він наголошує, що твори Бахто-
вих важко класифікувати, бо вони створені на межі 
перформансу, лендарту та постановочної фотогра-
фії: «Музейні міфи» (1996), «Ольвійські містерії», 
«Анімація Фідія», «Прощання з героєм» (2000). Най-
більш близьким до критеріїв лендарту були компози-
ції «Боги» (1999), «Ритуал компенсації» (1995). Ство-
рення останнього супроводжувалося перформансом. 
Художник відтворював обряд поховання решток 
кісток людей античних часів, що залишилися на по-
верхні після археологічних розкопок. Результатом дій 
було перепоховання із дотриманням обрядів, що іс-
нували за античних часів.

Соціальний тип : Порівняно з кількістю творів 
неоритуального типу лендарту соціальна тематика 
зустрічається не часто; її територія – це акціонізм.
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Цитатний тип : використання автором части-
ни зображення з твору якоїсь минулої епохи. До ци-
татного типу творів належать лендарти Володими-
ра Бахтова «Герої та амазонки» і «Крилата богиня» 
(2005), «Амазономахія», проект «Анімація Фідія»  
(іл. 103), де за допомогою статистів відтворюються 
античні рельєфи. Зображення прадавніх, палеолітич-
них часів цитуються у творах Олександра Никитюка 
«Венера Трипільська» (2009), «Таємне» (2008), а та-
кож Ганни Гідори «Перевізник» (2008). 

Для багатьох митців та мисткинь українського 
лендарту характерною рисою є увага як до історично-
го підґрунтя як місцевості, де створюються арт-об’єк-
ти, так і до історичного контексту, проте «зоною ком-
форту» є споглядальна, екологічна, позачасова або 
ритуально-фольклорна семантика творів. Якщо вони 
обирають останню, то звертаються до української 
обрядової автентики, міфології трипільців чи то ста-
родавніх греків. Тим не менш, деякі з митців не об-
межилися роботою в рамках фестивалів, а створили 
послідовні за своєю концепцією довготривалі автор-
ські проекти – і тут знову треба згадати твори Володи-
мира та Тетяни Бахтових, які від 1980-х рр. художньо 
досліджують археологічний ландшафт Ольвії; в ін-

сталяціях, перформансах, об’єктах вони відтворюють 
залишки античної культури на українських землях, 
зниклі архітектурні па¬м’ятники та об’єкти (Скляренко, 
2016). Володимир Бахтов винайшов авторську техніку 
художньої реконструкції зниклих будівель, яку назвав 
геліографіті (малювання контурів споруд вогнем). В 
цій техніці створено проекти «Ойкумена» (іл. 104) і 
«Античні коди України. Сакральні реконструкції».

Чи є у мистецьких висловлюваннях лендарту 
потенціал для науки – в першу чергу для історії та 
археології? Скоріше, тут треба говорити не стільки 
про синтез, скільки по синергію. Якщо повернутися 
до загальної тенденції синтезу науки та мистецтва, 
то аргументом «проти» у даному випадку може бути 
хіба що «…поетика митців лендарту (яка) має досить 
обмежений арсенал художніх прийомів у порівнянні з 
іншими видами мистецтв» і те, що «...твори лендарту 
через візуальне абстрагування вербальності далекі 
від нарації» (Вишеславський, 2017). На користь говорить 
рух до інституалізації – художники об’єднуються у гро-
мадські організації або співпрацюють з ними, мають 
підтримку влади та гранти, у той час як в інших сфе-
рах сучасного мистецтва (наприклад, енвайронменті 
чи відео-арті, які так само як ленд-арт дистанційовані 
від традиційного мистецтва) цього не відбувається.
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АРТ-РЕЗИДЕНЦІЯ «ТРИ КРАПКИ» В ТЯГИНІ

Прикладом того, як може відбуватися 
синергія лендарту й археології вже 
не на індивідуальному мистецькому, 
а на інституційному рівні, стала арт-
резиденція «Три крапки», яка була 
започаткована двома громадськими 
організаціями – Центром культурного 
розвитку «Тотем» і «Культурним центром 
Україна-Литва». З самого початку в її 
основі лежала ідея інтеграції і взаємодії 
лендарту й офіційної археології. 

З 2016 року Південна середньовічна експедиція, 
якою керує доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту археології НАНУ, професорка 
Уманського Державного Педагогічного університе-
ту Світлана Біляєва, досліджує Фортецю Тягинь –  
пам’ятку археології національного значення. Вона 
розташована у мальовничому місці, на березі прито-
ки Дніпра, на території Тягинської ТГ Бериславського 
району Херсонської області. Вже науково доведено, 
що залишки оборонних споруд відносяться до часів 
Великого князівства Литовського і Кримського хан-
ства. У 1492 році під стінами Тягині запорозькими 
козаками був захоплений і знищений турецький ко-
рабель, що прийнято вважати першою згадкою про 
козаків і датою заснування запорозького козацтва. На 
місці городища в 1992 році встановлений пам’ятник 
на честь 500-ліття українського козацтва «Козацька 
Слава». Таким чином, фортеця Тягинь – це точка пе-
ретину різних культур. За 6 попередніх років саме тут 
було зроблено знакові для історії України археологіч-
ні відкриття: було знайдено і середньовічні артефак-
ти литовського походження, і керамічний водопровід, 
і монети різних народів. Відкриття 2021 року описані 

в цій Монографії. Ці відкриття переконливо доводять, 
що розвинений торгівельний і культурний центр тут 
був вже у XIV-XV століттях, і, відповідно, спростову-
ють міф про цивілізаційну роль Російської імперії в 
Північному Причорномор’ї у XVIII столітті. Більш того 
– ці відкриття свідчать про зв’язки цих земель з євро-
пейською історію та культурою. 

Поблизу Тягині, на березі Каховського водосхо-
вища, біля села Веселе у Каховському районі зна-
ходиться ще одна пам’ятка національного значення 
– Дозорна Вежа (Вітовтова вежа), яка також пов’яза-
на з історією трьох народів – литовців, українського 
козацтва, кримських татар. 

Важливе значення фортеці Тягинь і Вежі Вітовта 
у поєднанні з природною красою вже приваблюють 
гостей з інших регіонів України та інших країн. Що-
року ГО «Культурний центр «Україна-Литва» не лише 
організовує археологічні експедиції, але й разом з 
партнерами проводить різноманітні заходи на форте-
ці Тягинь та фестивалі біля Вежі. Ці заходи проходять 
як з елементами традиційної культури (такими як іс-
торична реконструкція, народні ремесла), так із за-
лученням сучасних митців, які створюють site-specific 
перформанси, об’єкти лендарту і інсталяції, працю-
ють з саунд-артом, розробляють план парку габіонів. 
Саме культурно-мистецькі акції дозволяють залучити 
широку аудиторію, сформувати відчутний резонанс і 
донести важливі ідеї та знання про справжню історію 
Півдня України. 

Власне, саме таку вхідну інформацію про Тягинь 
та її дослідження отримали художники, яких було за-
прошено на арт-резиденцію. Для митців вона є вель-
ми офіційною, з неї можна зробити хіба що буклет, 
але аж ніяк не надихнутися на мистецькій твір. Орга-
нізатори сподівалися, що митців-лендартистів надих-
не цікавий ландшафт Тягині, але сталося інакше: їх 
надихнула робота археологів. У поєднанні з історією 
місця їхні розповіді і сама атмосфера археологічного 
табору надихнули митців на створення робіт, у яких, 
без перебільшення, археологія стала співавтором.
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«ГЛИНСЬКИЙ КЕНОТАФ»
лендарт
Костянтин Аленінський, Україна, м.Суми 
(іл. 105, 106, 107)

Матеріал: каміння, яке археологи прибирали з 
місця розкопу. 

Цій роботі передувало власне дослідження ху-
дожника, який давно вивчає історію Сумщини. Він по-
єднав історію Тягинки і Глинська – точніше, проявив її 
у своєму арт-проекті. 

Нині Глинськ – це село у Сумській області, а ко-
лись це було величезне місто Великого князівства 
Литовського – східний кордон. Південний кордон по-
значений фортецею Тягинь. У Тягинці встановлено 
монумент «Козацька слава» на честь першого бою 
козаків з турками і першої документальної згадки про 
українське козацтво.

Перші письмові згадки про козаків, які з’явилися 
на порогах Дніпра, припадають на кінець XV ст. Пер-
шого серпня 1492 року відбувся похід запорізьких коза-
ків в Дніпровський лиман під проводом князя Богдана 
Глинського, Чингізида і нащадка Мамая. Під Тягинею 
козаки взяли на абордаж османську галеру і визволили 
невільників. Хан Менґлі I Гірей вимушений був вперше 
жалітися великому князю Литовському Олександру. Як 
писав професор Михайло Грушевський, це була перша 
в історії офіційна згадка про запорізьких козаків. 

Богдан Глинський належав до княжого роду Ве-
ликого князівства Литовського, Руського і Жемайтій-
ського. Рід мав половецьке коріння; за даними літо-
писів і родоводів його родоначальником є відомий 
темник Золотої Орди Мамай. Син останнього, Ман-
сур-Кият, після 1380 року осів на Задніпров’ї і засну-
вав Глинськ. Спадкоємцем цих володінь став його 
син Лекса (Олександр), який, прийнявши християн-
ство почав служити великому князю литовському Ві-
товту. Розумний Вітовт запросив нащадків Мамая на 
Глинське князівство, зробивши таким чином дипло-
матичний хід: князівський рід татаро-монгольського 
походження краще знайде діалог на кордоні Великого 
князівства Литовського і Золотої Орди.

На початку XV-го століття князів Глинських ще на-

зивали «Мамаями». От і виходить, що козак Мамай 
з Глинська побував у Тягині – це очевидний історич-
ний зв’язок. За версією художника, саме Богдан Глин-
ський є головним прототипом козака Мамая, якого ми 
знаємо по народним картинам з зображенням коза-
ка-бандуриста. 

Де похований Богдан Глинський – невідомо. Тому 
художник з Сум створює кенотаф з каміння Тягин-
ської фортеці і розповідає біля нього історію, яка 
поєднує Херсонщину і Сумщину і повертає нам ім’я 
Богдана Глинського –Мамая – важливої і цікавої по-
статі для розуміння української історії і становлення 
української державності.

«КВАДРАТ № 10» 
лендарт
Ірина Трома (Амосова-Новікова), Литва
(іл.108.2).

В Литві художниця відома завдяки лендартам і ін-
сталяціям з використанням лози, і саме цей мате-
ріал був у її попередньому запиті. Проте після зна-
йомства з археологами і місцевістю вона вирішила 
працювати з землею. Робота розташована в архе-
ологічному квадраті №10, який вже досліджено у 
попередні роки. Художниця спілкувалася з архео-
логами і надихалася їхніми розповідями, адже, як 
виявилося, у дитинстві вона мріяла стати археоло-
гом, але... спізнилася на екзамени. Її дуже надихнуло 
знайомство з професоркою Світланою Біляєвою, а 
пані Світлана допомогла обрати місце для лендарту 
поруч з розкопом. 

Про свою роботу Ірина говорить: «Кожне поколін-
ня ходить по своїй землі. Тому єдиний спосіб дізна-
тися, як жили наші предки – це вивчати цю землю. 
Я створила своєрідний портал в українській землі, з 
якого дістають литовські артефакти». Фігурна осно-
ва лендарту перегукується і з українським, і з литов-
ським народним орнаментом, і, подібно до орнамен-
ту, в ньому зашифровані древні символи – чоловічого 
і жіночого, сонця, кола життя. 
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Після участі в арт-резиденції в Тягині художниця 
продовжила роботу в Литві і створила другу части-
ну порталу, адже «якщо є вихід – то має бути і вхід»  
(іл. 108.3). Другий портал створений в іншій техніці, 
але взаємозв’язок двох частин очевидний. Робота 
мала надзвичайний успіх у відвідувачів презентації 
та екскурсій (іл. 108.1).

«МІСЦЕ СИЛИ»
лендарт
Юлія Балуда, Україна
(іл.109, 110, 111, 112)

Дуже фемінна робота, яка народилася під вра-
женням від природи і місцевості. 

«Я шукала локацію для своєї роботи. Спочатку 
спробувала зробити щось на кшталт гобелену з трави 
під пагорбом, але було щось не те. А потім піднялась 
на плато, де було городище Тягинь, побачила траву, 
лягла в неї... І відчула, що це Місце Сили. Більш того 
– це місце жіночої сили. Трава схожа на волосся, а 
довге жіноче волосся - це одвічний символ. І я вирі-
шила заплести цій траві коси...».

Під час презентації лендарт перетворився на  
хепенінг, адже глядачі захотіли приєднати до пле-
тіння.

«ДОВЖИНА ЧАСУ»
лендарт, 
Олександр Танасюк, 
Олена Афанасьєва, Україна
(Іл. 113, 114, 115)

Матеріал: каміння, яке археологи прибирали з 
місця розкопу, конкільоні.

Людина легко відчуває просторові змін, але не 
може по-справжньому відчути плин часу. Здається, 
що час для людини тече по-інакшому. Ми ніби живе-

мо в іншому часовому вимірі – у порівнянні з камін-
ням, по якому ходимо, з якого складаємо свої будин-
ки. Як не можливо побачити рух степового равлика, 
так само не можливо відчути рух часу – хіба що до-
торкнутися до каміння зі старовинної фортеці, якої 
вже немає.

«ПРОХАННЯ»
енвайромент
Егле Маскалюнайте, Литва
(іл.116,117)

Цей об’єкт викликає багато асоціацій – це і хрест, 
який і в Україні, і в Литві ставлять на перехресті доріг 
як оберіг і благословення, і ляльки-мотанки, і навіть 
контур фортеці Тягинь. Авторка назвала цю роботу 
«Прохання» – її особисте прохання про захист для 
України і мир для її людей. 

«РИТУАЛ»
енвайромент
Олександр Никитюк, м.Вінниця, Україна
(іл. 118,119)

Матеріал: глиняні кахлі, знайдені у покинутому бу-
динку у Тягині, зерно, алебастр.

«Ритуал» – це робота про жертовність. Ритуали 
принесення чогось у жертву є в усіх культурах - на-
приклад, в християнстві це була десятина. В усі часи 
люди відчували: щоб щось мати, треба щось відда-
вати. 

Ця робота відгукнулася учасникам археологічної 
експедиції ще й через те, що більшість з них – волон-
тери, які за власний кошт приїхали на розкопки. Вони 
віддають свій час, свої сили, гроші, щоб натомість 
отримати не лише унікальний досвід, але й щось 
по-справжньому більше – відновлену історію серед-
ньовічної України.
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ПІДСУМКИ
Ідеї лендарту пов’язані з постмодерністським ета-
пом розвитку світової культури, де звертається ува-
га на тільки на ландшафт як місце для споруд, а й 
те, як ландшафт інтерпретується з огляду на свою 
історію, символічність. Лендарт звертається до «фі-
лософії місця», краєвид в ньому розуміється як від-
дзеркаленні соціології, історії, антропології, історії 
культури тощо (Скляренко, 2016). В цьому контексті ор-
ганічна взаємодія лендарту і археології є абсолют-
но логічною і більш того – мистецтво і наука здатні 
збагачувати і доповнювати одне одного, створюючи 
синергетичний ефект. Відмінності між наукою і мис-
тецтвом залишаються – перш за все це стосується 
методів досліджень. Наука пов’язана з раціональним 
типом свідомості, в той час як мистецтво явно тяжіє 

до інтуїтивізму. Якщо «надзавдання» науки полягає у 
досягненні істини в «її реальній, об’єктивній інтерпре-
тації», яка завершується «отриманням знання», то 
«надзавдання» мистецтва бачиться як «виявлення/
проявлення цінностей і сенсів». Як сказали учасни-
ки арт-резиденції «Три крапки» в Тягині: «Археологи 
шукають артефакти, а художники – сенси». Свою ро-
боту, яка є не лише створенням об’єктів лендарту і 
енвайроменту, але й процесом, який включає в себе 
дослідження території та її історії, пошук ідей і анало-
гій, обмін думками з вченими-археологами, – все це 
митці назвали «археологією сенсів». Так, це поняття 
вигадане, але ж художники, як ми вже говорили, це 
люди, які намагаються вийти за межі наукового опису 
світу і відновити цілісну картину світу (іл.122).

Окремо треба сказати про винахід художника з 
Сум Костянтина Аленинського. Він вже давно пра-
цює в стилі, який сам називає «копофутуризм». Ідея 
полягає в орнаментальному розписі предметів, які 
художник відшукує під час своїх подорожей Сумщи-
ною – предмети не мають музейної цінності, але 
мають цікаву форму, історію, пов’язані з місцевою 
етнографією. Розпис не є традиційним, він зроблений 
у геометрії футуризму або супрематизму, і тому по-
єднання зі знахідками завжди виглядає цікаво і не-
очікувано.

Під час Південної середньовічної експедиції архе-
ологи віддали художнику для його роботи уламки се-
редньовічної кераміки, які не потрапили до опису. Ці 
уламки не мають наукової цінності, але для художни-
ка це уламки історії. Щоб поширити своє бачення, він 
розписав їх у своєму стилі і зробив авторські сувенірні 
магніти – щоб кожен і кожна з відвідувачів могли взя-

ти з собою частку осучасненого минулого. Фактично, 
художник поєднав в цій роботі три історичні періоди: 
невідому історію українського середньовіччя, початок 
ХХ століття з його бурхливою революцією у мистецтві 
(футуризм і авангард) і сучасність, яку можна назвати 
«епохою розвиненого туризму» (іл.120,121).

Разом з унікальними відкриттями, які зробила Пів-
денна середньовічна експедиція Інституту археології 
НАНУ, лендарт став частиною цілісного враження від 
експедиції, наповнивши її естетично і емоційно, і од-
ночасно багато взяв для себе. Археологи і митці не 
лише працювали на одній локації, вони працювали в 
гармонії і постійному контакті. Побудувати таку вза-
ємодію науки археології і мистецтва лендарту – це 
було «надзавдання», яке спочатку здавалося склад-
ним і майже неможливим. Проте в результаті їхня 
синергія стала не менш надихаючим відкриттям, ніж 
неймовірні археологічні знахідки 2021 року.
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Іл. 103. В.Бахтов. «Амазономахія», проект «Анімація Фідія», 
2004. Фото з відкритих джерел.

Іл. 104. В.Бахтов. «Античний корабель», проект «Ойкумена», 
геліографіті. 2005. Фото з відкритих джерел. 
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Іл. 105, 106, 107. «Глинський кенотаф», лендарт, Костянтин Аленінський, Україна, м.Суми.
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Іл. 108.3. Лендарт в Литві, 
Ірина Трома (Амосова-Новікова).

Іл. 108.1, 2. «Квадрат № 10», 
лендарт в Тягині, Ірина Трома 
(Амосова-Новікова), Литва.
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Іл. 109, 110, 111, 112. «Місце сили», лендарт, Юлия Балуда, Україна.
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Іл. 113, 114, 115. «Довжина часу», лендарт, Олександр Танасюк, Олена Афанасьєва, Україна.
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Іл. 116, 117. «Прохання», енвайромент, Егле Маскалюнайте, Литва.
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Іл. 118, 119. «Ритуал», енвайромент, 
Олександр Никитюк, м.Вінниця, Україна.
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Іл. 120, 121. Магніти «копофутуризм», 
Костянтин Аленінський, Україна, м.Суми.
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Іл. 122. Розколота стіна з давнього каміння фортеці Тягинь, через яку проростає зелений паросток. 
Лендарт, Егле Маскалюнайте, Литва.
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На фото: учасниці арт-резиденції «Три крапки» в Тягині Ірина Трома (Литва), Юлія Балуда (Україна), Егле Маскалюнайте (Литва).
Арт-резиденція реалізована за підтримки Європейського Союзу та Goethe-Institut за програмою Дім Європи.
https://houseofeurope.org.ua
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Історичний період, до якого належить фортеця Тя-
гинь, до так званих «темних часів» української істо-
рії, на які ми намагаємося пролити світло, й віднайти 
наукове пояснення минулому, яке залишило нам цю 
видатну археологічну пам’ятку: стіни та руїни буді-
вель, матеріальну культуру жителів, відбиття історії 
будівництва та наступних подій у культурних наша-
руваннях пам’ятки. І за писемними джерелами, і за 
археологічними знахідками – це час кінця XIV – XVI 
ст. Крім того, артефактами засвідчено і перебування 
тут російських військ у першій половині XVIII ст.

Історія фортеці пов’язана з історією 
України «литовської доби», яка тривала 
229 років (А.Бумблаускас, Б.Черкас), 
а разом і з «татарською» – понад 
300 років (О.Русина). Цей період все 
більше привертає увагу істориків обох 
країн, відбивається в археологічних 
дослідженнях останніх десятиліть.  
В історіографії вже кінця ХІХ – початку  
ХХ ст. українськими істориками, 
насамперед М.Грушевським, були 
відмічені важливі зміни, які мали місце  
в цей період.

Проте, й до сьогодні тривають дискусії щодо ро-
зуміння сутності спільного державного об’єднання. 
Це стосується таких визначень щодо типу Литовської 
державності, як «Імперія», «Непроголошена імперія» 
тощо (З.Норкус), але найчастіше вживається загаль-
ноприйнятна характеристика як «монархія». Відпо-
відно існують і різні підходи до визначення сутності 
«литовської доби», від міфологічних висновків імпер-
ської російської та радянської історіографії щодо 
повного знищення Русі татаро-монголами, перерви 

спадкоємності Русі у наступному періоді, відкинутих 
фактами археології ще у 80-ті роки ХХ століття (Бі-
ляєва, 1982), та наступними дослідженнями істориків та 
археологів на пострадянському просторі. Нагадаємо, 
що всі князівства продовжили своє існування, у пер-
шій половині XIV ст. має місце подальший поступа-
льний розвиток Південно руських земель. При цьому, 
«більшість фіскально-адміністративних округів, за 
якими йшов збір податків Улусу Джучі – «тьми» тран-
сформувалось у другій половині XIV ст. в уділи литов-
ських князів» (Русина, 1998, с. 38). 

За сучасними уявленнями інкорпорація україн-
ських земель до складу відбувається двома етапами: 
у середині століття на умовах литовсько-татарського 
кондомініуму, тоді як за влади Великого князя Вітовта 
був ліквідований режим й припинялася сплата дани-
ни в Орду. За ярликом Тохтамиша відбулася переда-
ча Вітовту величезної території, до Північного При-
чорномор’я включно, що підтверджувалося надалі 
ярликами Кримських ханів до 1560 р. (Русина, 1998, с. 
59-60). При цьому, як у XIV ст., так і пізніше русько-та-
тарські і литовсько-татарські взаємини не мали конф-
ронтаційного характеру (Русина, 1998, с.64). 

Крім того, як відомо за даними джерел та виснов-
ками ряду дослідників, прикордонні замки Вітовта 
зводились за одним планом і системою, що знахо-
дить підтвердження і в археологічних матеріалах (Да-
шів, Тягинь). На думку О.Русиної «планомірна забу-
дова південних «україн» Литовської держави мала не 
тільки військово-стратегічне, а й економічне значен-
ня, оскільки під захистом новозбудованих фортець 
розквітали як сухопутна так і чорноморська торгівля» 
(Русина, 1998, с.106). Саме така ситуація проглядається 
за монетними знахідками на фортеці Тягинь, що за-
свідчують контакти з Краковом, через який йшов тор-
говий шлях до Західної Європи.

У торговому балансі Азово-Причорноморського 
регіону та Криму чільне місце належать й Італійським 
колоніям (власне Лігурійським), які складають один з 
компонентів розвитку Європейських цивілізацій Пів-
денного регіону України. Свідками цього процесу є 
залишки фортець, замків та поселень, що простягну-
лися ланцюжком від гирла Дунаю вздовж узбережжя 
Чорного та Азовського морів тощо (Корінь, 2017, с.5). Чи-
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сельні порти та факторії як правило, будували там, 
де раніше були античні міста, зокрема побудова 
Монкастро у руїн давньої Тіри. Не дивлячись на 
відомості джерел та існування генуезької версії по-
будови цитаделі, «у середньовічному шарі фортеці 
досі не знайдено залишків італійської архітектури, 
добре відомих по інших фортецях. Проте, за час 
археологічних досліджень на території фортеці були 
знайдені фрагменти італійської кераміки широкого 
хронологічного діапазону XIII-XVIII ст., до яких відно-
сяться і матеріали генуезького періоду (Biliaieva, 2018, 
р.163-172). 

Завдяки централізованому управлінню генуезьки-
ми колоніями за наказом дожа Генуї, а з 1449 р. за 
вибором, створено консульське правління та сфор-
мувалась система управління колоніями і просування 
інтересів генуезців у Причорномор’ї. Лігурійським куп-
цям вдалось встановити зв’язки і з купцями Поль-
щі, і дістатись Балтійського моря (Господаренко, 2014, 
с.114). Але лігурійці відчували себе впевнено лише 
у своїх портах та факторіях узбережжя, і наштовху-
валися на спротив місцевого населення в степах та 
горах. З появою в Причорномор’ї Литви, вони нама-
галися закріпити свої позиції і ставали конкурентами 
у боротьбі за вплив на Чорноморську та сухопутну 
торгівлю.

“1387 рік став точкою відліку в існуванні ново-
го квазідержавного утворення на теренах сучасної 
України - «імперії Газарїї», що одразу перетворилася 
на потужний суб’єкт. Кожен її консул, як правило, 
вважав себе новим монархом“ (Гавриленко, Сівальньов, 
Цибулькін, 2017, с.75). Політична ситуація кінця XIV- 
першої половини XV ст. складалася не на користь 
Генуї. У1394-1409 рр., вона опинилась у політич-
ній залежності від французів, у 1421-1435 рр. – від 
міланців. Отже, відбулося її вимушене дистанці-
ювання від колоній, котрі мусили функціонувати 
самостійно та самотужки протистояти численним 
конкурентам і ворогам. Скористатися слабкістю 
давнього конкурента намагалися й лицарі Ордену 
бідних лицарів Христа, і Храму в Єрусалимі (тампліє-
рів), котрі збереглись у Балтиці й спільно з великим 
загоном тевтонських лицарів посилили військо вели-
кого князя Литви Вітовта.

У 1397 р. литовська армія посилена нащадками 
тамплієрів. Все це сприяло побудові фортифікаційної 
лінії Вітовта у Причорномор’ї, піднесенню його авто-
ритету серед місцевого полі етнічного населення. Ро-
зуміючи небезпеку, з Кафи до Вітовта тавро-лігури ві-
дрядили дипломатів з багатими дарами. Гості навіть 
пообіцяли підняти над Кафою литовські прапори та 
встановити герби великого князя. Лише після смерті 
Вітовта (1430 р.) та початку міжусобиць у Великому 
князівстві Литовському, генуезці змогли відчути себе 
убезпеченими від загрози з цього напряму. Що сто-
сується фортеці Тягинь, існують як литовська так і 
генуезька версія її побудови, якою з 1450 р. нібито 
управляв генуезець Меруальдо Спинола. Ф.К.Брун, 
засновуючись на місцевих переказах, умовно лока-
лізував на правому березі Дніпра поблизу с. Тягинка. 
(Брун, 1879, с. 223). Цікаво, що в італійському виданні 
2011 р. автор статті теж посилається на інформацію 
Ф.Бруна кінця ХІХ ст. (Nuovo, 2011, р.181). Отже, питан-
ня на наш погляд, залишається не достатньо аргу-
ментованим, до того ж дослідження фортеці Тягинь 
та городища, які ще в процесі вивчення його архітек-
турного вигляду та матеріальної культури, засвідчу-
ють загальні риси, характерні для того часу на ши-
рокому європейському просторі: перехід до замкової 
фортифікації та зведення кам’яних фортець, архі-
тектурно-будівельні прийоми побудови, декоративні 
особливості. Вони відповідають рівню того часу і зу-
стрічаються на багатьох фортецях-замках тогочасної 
Європи. Матеріальна культура має спільні риси, ха-
рактерні для великого простору від Балтії до Криму. 
Важливо підкреслити і розмах торгівельних зав’язків, 
що втілюється у розповсюдження монет від Польщі 
до Кафи. Слід відзначити й естетичні смаки, сприй-
няття сельджуцького мистецтва. Таким чином перед 
нами Великий єдиний культурний простір Європи зі 
спільними модними тенденціями, достатньо відби-
тими навіть у столовому сервізі вишуканих форм та 
візерунків кераміки сграфіто. Історики б казали про 
заміну династій. Замість Рюріковичів-Гедеміновичів, 
прийнятих населенням (Б.Черкас) міграційні проце-
си, формування початків нового воїнства, спільної 
спадщини литовського, білоруського і українського 
народів (Ф.Шабульдо), що обумовила формування 
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відмінної від російської ідентичності (С.Плохій) та ба-
гатьох сучасних ідей і напрацювань історичного зага-
лу нашої країни та дружньої нам Литви. Сьогодні ми 
знов і знов звертаємось до тієї спільної спадщини, чи 
то «Вітовщина як піщинка на одвічному Шовковому 
шляху» (Н.Шевченко), чи в уособленні єдиної країни 
у великому волонтерському русі, від 14 до 65 р., що 
наповнює життя надією та вірою… 

 І буквально на Тягині ми знаходимо відлуння наз-
ваних процесів, і нові риси народження українства, 
козацьких ознак влади, які могли водночас бути і 
зброєю, як та залізна булава, що чекала на нас по-
над 500 років. 

І водночас – геральдичні знаки на плиті, знаки тих 
володарів та династій, які могли її нам залишити. На 
наш погляд, саме відчуття єдиного культурного про-
стору, спільного цивілізаційного шляху перемагає у 
пошуках інших окремих властивостей, притаманних 
цьому етапу розвитку України, здійснених нашими 
колегами по окремих категоріях артефактів. Звичай-
но, залишилося багато питань щодо специфіки та-
тарського та литовського періодів української історії, 

його значення у процесі українського державотворен-
ня та етнічної самосвідомості.

Відкриття на фортеці Тягинь свідчать  
про унікальність комплексу.  
Велике культурне та інформаційне 
значення пам’ятки, свідоцтво 
поступального розвитку України, 
тотожність цивілізаційних процесів  
у значному європейському ареалі  
від Балтії до Чорного моря. 

Конче необхідне створення проєктів консервації, 
реставрації та музеєфікації, туристичних маршрутів з 
використанням історико-культурного потенціалу між-
народного значення.
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SUMMARY
The fortress Tyagin. Archaeological research of 2019-2021.

INTRODUCTION
In 2019-21 South Medieval expedition of the Institute 

of archaeology of National Academy of Sciences of 
Ukraine continued excavation of the fortress Tyagin 
nearby settlement Tyaginka Berislav district of Kherson 
region. Extremely important discoveries of the last three 
field seasons of the expedition allow to form qualitatively 
new ideas on the history of Ukrainian lands - part of the 
Grand Duchy of Lithuania, Russia and Samogitia. The 
research of Lithuanian and Ukrainian scholars in recent 
decades marked by the development of new conceptual 
approaches to understanding the essence of the common 
history of Ukraine and Lithuania, which lasted almost 300 
years. In turn, archeology, which seeks interdisciplinary 
and international cooperation, the creation of joint 
projects of the modern level, offers new approaches to 
the enrichment of knowledge, including the integration of 
science and art. Such was the expedition of 2021. 

Here, on the banks of the Tyahynka and the Dnieper, 
during the Southern Archaeological Expedition, an 
unusual cultural event took place: the International Art 
Residence «Three Dots». In the projects of famous 
artists - Egle Maskalyunaite and Irina Troma (Amosova-
Novikova) from Lithuania, Konstantin Aleninsky, Julia 
Baluda, Alexander Nikityuk, Alexander Tanasyuk and 
Violeta Tsybochkina from Ukraine, under the supervision 
of Elena Afanasieva, created art objects and land arts in 
synergy with archeology and history.

The scientific significance of research on the southern 
border of the GDL - the fortification line of Vytautas, the 
creator of the new European state, which united different 
ethnicities, cultures and religions from the Baltic to the 
Black Sea, is extremely relevant in creating a new vision 
of Ukrainian history. For political reasons, some ideologues 
are still trying to distort it, contrary to the facts.

The development of public diplomacy, international 
cooperation and intellectual contacts in the study and 
preservation of cultural heritage of Ukraine and Lithuania, 
contributed to the implementation of new approaches 
that would correspond to the modern understanding of the 
unity of science, culture, new mentality. We are talking about 
all stages of the process - from idea to program formation, 
management, fundraising, communication strategy and 
implementation of scientific and artistic projects. These 
are integral to promoting the democratic values of civil 
society and the volunteer movement in order to build trust 
and better understanding, peace, security and stability.

CHAPTER 1
The fortress Tyagin: sources base, study of topography 
and now days position of the monument.

The observation of base of written sources for 
illumination of periodization.

The using of photogrammetric, topographic and aero 
photo shutting works on the fortress and Hillfort Tyagin in 
the research of 2019-2021 yy.

CHAPTER 2
Field investigation of objects in 2020-2021 yy. 
Reconstruction of the East corner of fortress. 
Conservation of the places of excavation and building 
structures. The Creation of models of building objects. 
Conservation and restore of artefacts.

The description of the field works: the place 
of excavation, corner tower and building ruins. 
Reconstruction of the east part of the fortress and corner 
tower, conservation and creation of models of main 
objects for touristic aim. Restoration of artefacts.
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CHAPTER 3
Characteristic of artefacts.

Characteristic of artefacts given on the base of 
typology of findings and according to kind of materials. 
All artefacts divided on some functional division: tools for 
work; details of clothes; objects of mode of life: ware from 
clay, glass and metal of different kind of using; cold and 
hot weapons, building stock and building constructions; 
heraldic stone, coins and so on.

CHAPTER 4
The cultural and chronological definition, chronological 
classification and dating of some kinds of material 
culture: preliminary conclusions.

This chapter includes the results of investigation 
of artillery weapons: hypothetic reconstruction of 
bombarda barrel; typological and chronological study 
of ceramics; the results of investigation of wood 
construction from stone tower of the end of XIV-XV 
century; base elements of chronological and typological 
classification, cultural belonging; the stages of function 
of the fortress Tyagin.

CHAPTER 5
Reconnaissance and Bathymetrical researches  
in 2019-2021 yy.

Chapter devoted to some observation works on the 
island Lvovskyi, and bathymetrical investigation along 
the wright bank of the river Dnipro. Some interesting 
underwater objects of antic and medieval period fixed.

CHAPTER 6
The fortress Tyagin. Archaeology and Art: synergy of 
science and culture.

This chapter devoted to the new direction of the 
modern time, which connected with integration of various 
fields of science and art, such as archaeology and 
Land Art, its steps in the world art, and in Ukrainian art. 
The presentation of works of Lithuanian and Ukrainian 
painter gave the new understanding of intersection of old 
and modern mentality.

CONCLUSION
The results and perspectives of further research in 
formation of new vision of Ukrainian history. Ukrainian 
and Lithuanian heritage. 

Discoveries on the fortress Tyagin evident about the 
unique significance of complex, progressive position 
of Ukraine on the way of European civilization, all 
together with other regions of vast area from Baltic to 
the Black Sea. The wide perspective of the international 
cooperation is the real decision on the direction of 
development of touristic activity and new mode of life.
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