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Останньою стадією у виготовленні посуду був ви
пал його у горні. Горни для випалу кераміки — 
унікальне явище, що ознаменувало наступний 
етап у керамічній технології після винайдення 
самої кераміки (Генинг 1992, с. 6). Їхню поя
ву і концентрацію в потужні центри розгляда
ють як потреби конкретних суспільств (Сайко 
1989, с. 5). Ця ступінь спеціалізації визначе
на О.О. Бобринським як теплотехнічний при
стрій третього типу (ТП

3
) (Бобринский 1991, 

с. 26).
Відкриті в Канцерці гончарні горни мали 

майже однакову будову (Сміленко 1969, с. 167). 
Вони були круглі в плані з діаметром 1,50—
2,25 м, загальна довжина до 3,6 м, двоярусні та 
належать до першого класу з вертикальним хо
дом гарячого повітря.

При описі горнів дослідники використову
вали різні терміни для визначення їхніх кон
структивних особливостей. Що стосується Кан
церського осередку, то опис та характеристи
ка горнів уніфіковані А.Т. Сміленко (Сміленко 
1975, с. 118—157). Значно пізніше вийшла ро
бота О.О. Бобринського, присвячена гончар
ним горнам пізньоримського часу. Вчений за
пропонував уніфікувати визначення окремих 
частин конструкції горна. Вважаємо за доціль
не скористатися цією пропозицією (Бобрин
ский 1991, с. 107—134).

Загалом горни слід розглядати як особли
ву систему, що складається з трьох функціо
нальних блоків: І — випалювального, ІІ — 
теплопровіднорозподільного і ІІІ — паливного 
(Бобринский 1991, с. 107—108). Безпосеред
ньо у складі блоків виділено особливі частини 
(функціональні спецпристрої), які виконують 
специфічні функції (рис. 1). Це такі: 1 — осно
ва; 2 — обмеження стінок; 3 — перекриття. За
лежно від абрису в плані чи в профілі частини 
можуть бути поділені на елементи, які характе
ризують їхню власну структуру чи форму. Роз
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поділ на елементи тієї чи іншої функціональної 
частини відбувається шляхом пошуку на лінії 
контуру точок найбільшої локальної кривиз
ни. Спецпристрої, окрім форми, мають певні 
розміри. Вони можуть бути охарактеризовані 
також за ознаками їхньої функціональної роз
винутості та конструктивного оформлення та 
ін. (Бобринский 1991, с. 107—110).

Через відсутність в архівних джерелах дея
ких відомостей про горни в балці Канцерка та 
креслень, визначити конструктивні деталі для 
горнів 7 і 10 неможливо. Відомості про горни 
2, 4, 8 і 9 неповні, горни 11, 19 і 20 не розко
пані, горни 12 і 14 досліджені лише частково, 
а горни 1, 3, 6, 15, 16, 17 збереглися частково. 
Відтак, повні відомості є лише про горни 5, 14 
і 18. Та все ж, за наявною інформацією можна 
визначити тип спецпристоїв, клас і вид горнів 
(табл. 1).

Перш за все зазначимо, що канцерські гор
ни належать до класу з вертикальним рухом 
теплого повітря та до підкласу горизонтально
діагональних (табл. 2), в яких периферійна 
топка (СПП) винесена за межі розташованого 
під тілом теплопровіднорозподільного блоку 
(рис. 2) (Бобринский 1990, с. 31; 1991, с. 96—
97, 189—190). Охарактеризуємо їх.

Випалювальний блок (ВБ)

Камера для розміщення та випалу виробів (РВ). 

Стінки більшості горнів до висоти 0,5 м були 
вертикальні, викопані в материковому ґрун
ті та обмазані зсередини глиною. Вгорі вони 
нахилені до середини та утворювали склепін
ня. Найбільша висота випалювальної камери 
0,9 м (горни 3, 5 і 10). Вона виліплена з глини 
на дерев’яному каркасі, про що свідчать шмат
ки від склепіння з відбитками дерев’яних кон
струкцій у завалах горнів 12 і 17. Стінки каме
ри горна 14 були повністю виліплені з червоної 
глини. Верх камери не зберігся в жодному разі, 
але за даними етнографії відомо, що куполопо
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Рис. 1. Розташування спецпристроїв y горні: 
І — випалювальний блок (1 — камера для випа
лу виробів); ІІ — теплопровіднорозподільний 
блок (2 — роздільник між блоками, 3 — тепло
провідні канали); ІІІ — паливний блок (4 — ка
мера для палива, 5 — завантажувальний при
стрій для палива, 6 — пристрій первинної кон
центрації теплової енергії, 7 — розподільник 
теплової енергії)

дібне склепіння гончарних горнів зверху мало 
отвір, через який і завантажували посуд. Але не 
виключено, що камера не мала склепіння, і її 
накривали дерном. Дим і полум’я проходили з 
топки вгору між посудом. Для надання посуду 
сталевосірого кольору його «окурювали» («за
димлювали»), підкладаючи в топку сире галуз
зя та закриваючи горн герметично (Бобрин
ский 1978, с. 239—240).

Подібні спецпристрої належать до категорії 
простих, з неоформленим внутрішнім об’ємом 
та основою, в якій відсутній великий теплопро
відний канал. За класифікацією О.О. Бобрин
ського, вони належить до РВ2 (табл. 2). Але ви
значити, належать ці спецпристрої до частково 
чи повністю сформованих, неможливо (Бобрин
ский 1991, с. 110). Так само неможливо визначи
ти конструктивні особливості завантажувально
розвантажувального, димовідвіднотягового та 
спостережного спецпристроїв, оскільки випа
лювальний блок повністю не зберігся в жодно
му з горнів Канцерки.

Теплопровіднорозподілний блок (ТРБ)

Роздільник між блоками (РБ). Між випалю
вальним та паливним блоками розташовував
ся розподільник, на який ставили посуд. Його 
діаметр сягав 1,3—2,0 м. Поверхня зазвичай 

рівна, горизонтальна, завтовшки 15—30 см. 
Особливість його полягає в значній товщи
ні та відсутності на нижній поверхні відбит
ків дерев’яних конструкцій, які застосовують 
у спорудженні глинобитних гончарних горнів, 
наприклад черняхівської культури (Брайчев
ська 1956, с. 144).

У горнах класу 1 розподільник виконує 
роль полиці, на якій розміщували вироби для 
випалу, і водночас слугує перекриттям над па
ливним блоком. У його тілі проходять тепло
провідні канали. Для канцерських горнів ха
рактерна повна сформованість розподільника 
(РБ

3
, за О.О. Бобринським) з чітким скріплен

ням його частин за допомогою глини (Бобрин
ский 1991, с. 113).

Теплопровідні канали (ТК). Крізь тіло тепло
провіднорозподільного блоку проходили вер
тикальні канали, якими гаряче повітря надхо
дило з паливного у випалювальний блок. Зов
нішній ряд каналів був розташований під 
стінками горна. Кілька отворів, зазвичай чоти
ри, знаходились у центрі, навколо розподіль
ника теплової енергії. Всього каналів було від 
7 до 14. Діаметр їхній 5,0—15,0 см, найчасті
ше — 10,0 см. Вони належать до типу жолоб
частих (ТКЖ). Крім того, це повністю сфор
мовані ТКЖ

3
, які характерні для РБ

3
 (Бобрин

ский 1991, с. 113—115). Для горнів 6, 14, 15 і 16 
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визначити тип ТК неможливо через їхню руй
націю (табл. 2).

Паливний блок (ПБ)

Камера для розміщення та спалення палива — 
конусоподібної форми, завдовжки 1,0—1,9 м. 
До пристрою первинної концентрації тепло
вої енергії горна вона розширювалася до 1,6 м, 

а висота сягала 0,75 м. Камера мала різну орі
єнтацію (північ, південь, захід, південний схід 
чи південний захід) і виходила або в яр (горни 
1, 12, 13—17), або в спеціально викопану перед 
горном яму (горни 5, 6, 8, 9).

Стадія розвитку горна визначається за сфор
мованістю та довжиною периферійного кана
лу. Так, до п’ятої стадії належать горни, в яких 
периферійний канал має довжину від 0,3 до 

Рис. 2. Балка Канцерка. Горни: 1 — 1; 2 — 2; 3 — 3; 4 — 4; 5 — 5; 6 — 8; 7 — 9; 8 — 12; 9 — 13; 10 — 14; 11 — 15; 12 — 
16; 13 — 17; 14 — 18
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0,8 м. У ці межі вкладаються два горни — 2 
(0,7 м) і 5 (0,8 м). Вони мають частково сфор
мовану периферійну топку (СПП1, за О.О. Бо
бринським). Канали, розраховані для палива, 
повністю не забезпечують цю функцію. Пали
во частково потрапляє в паливний блок, хоча 
частина його спалюється на площадці каналу.

До шостої стадії належать горни з перифе
рійним каналом завдовжки 0,9—1,2 м з повніс
тю сформованими периферійними топками 
(СПП2, за О.О. Бобринським). Паливо спа
люється на їхній площадці. Під цю групу під
падають горни 8 (1,1 м) і 13 (1,0 м).

До сьомої стадії належать горни з перифе
рійним каналом завдовжки від 1,3 м і більше 
(СПП3, за О.О. Бобринським). Сюди потра
пляють горни 3, 4, 6, 10, 12, 14 і 18.

Але такий розподіл не зовсім об’єктивно ві
дображає картину. Так, один горн (12) має пе
риферійний канал завдовжки 1,3 м, один (14) — 
1,4 м, два (3 і 4) — 1,5 м, один (18) — 1,65 м, 
один (6) — 1,7 м і ще один (10) — 1,9 м. Для ре
шти горнів (1, 7, 9, 15, 16 і 17) дані відсутні через 
зруйнованість цього пристрою або через те, що 
ця ділянка не була розчищена. Отже, горни бал
ки Канцерка належать до типів периферійної дії 
(СПП) усіх трьох різновидів (табл. 2).

За ознаками конструктивної оформленос
ті функцій, горни можна розподілити на три 
фази, що виражають конструктивнофунк
ціональний розвиток пристроїв для палива: 
недиференційовані, частково диференційова
ні та повністю диференційовані. Горни Кан
церки характеризуються недиференційованіс
тю. Вона фіксується у випадках, коли в плані 
периферійні канали опиняються в складі однієї 
загальної «фігури» паливного блоку.

Завантажувальний пристрій для палива (ЗП) 

завширшки близько 0,5 м і заввишки 0,2—

0,4 м. Він розташований на одному рівні з топ
кою, тож його можна віднести до типу нижніх 
і горизонтальних (тип ЗП3

1
, за

 
О.О. Бобрин

ським). Такі пристрої належать до найпізні
ших. Оскільки основа для ЗП та СП спіль
на, то така недиференційованість між ними є 
ознакою часткової сформованості. За класифі
кацією О.О. Бобринського (Бобринский 1991, 
с. 120—121), подібні пристрої належать до ка
тегорії ЗП3

1 (2)
 (табл. 2).

Пристрій первинної концентрації теплової 

енергії (КТ) мав таку саму форму, як і випалю
вальний блок, і такого самого або дещо більшо
го діаметру. Висота в центрі 0,3—0,6 м. Під стіна
ми в деяких горнах (13) його висота була майже 
вдвічі менша, оскільки дно до стінок підніма
лось, а дно теплопровіднорозподільного блоку 
в цьому напрямі потовщувалось. У інших гор
нах (16) дно і нижня поверхня ТПБ були рівні.

Цей пристрій характерний для будьяких 
горнів, але може виступати в одному з трьох 
конструктивних станів: несформованому, част
ково сформованому чи повністю сформова
ному. Показник стану залежить від рівня роз
витку камери для палива. У горнах з пери
фе рійною топкою такі пристрої повністю 
сфор мо ва ні. За класифікацією О.О. Бобрин
ського, такі пристрої позначуються числовим 
кодом як КТ

3 
(Бобринский 1991, с. 121). Для 

горнів 6, 7, 9 і 12 визначити їхній клас немож
ливо (табл. 2).

Розподільник теплової енергії (РТ). Посереди
ні пристрою концентрації теплової енергії зна
ходився її розподільник. Форма його округла 
або неправильно прямокутна, розміри 0,18—
0,40 × 0,20—0,60, висота 0,26—0,62 м. Цей при
стрій завжди поєднувався з камерою первинної 
концентрації енергії. Для канцерських горнів 
характерне паралельне розподілення тепла, і всі 

Рис. 3. Схема розподілу горнів на види (за: Бобринский 1991)
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Таблиця 1. Балка Канцерка. Характеристика горнів (розміри в м)

№
 г

ор
н

а

З
аг

ал
ьн

а 
до

вж
и

н
а

Випалювальний блок (ВБ) Теплопровіднорозподільний блок (ТРБ)

Камера для розміщення і випалу 
виробів (РВ)

Роздільник між блоками (РБ)
Теплопровідні канали 

(ТК)

Висота
Товщина сті

нок
Діаметр Товщина

Кількість 
отворів

Діаметр отво
рів

1 — 0,25 0,15 2,20 0,32 12 0,10—0,15

2 3,2 ? ? 1,80 0,25—0,45 8 ?

3 3,2 0,90 ? 1,80 — — —

4 3,2 ? ? 1,80 ? 14 ?

5 3,0 0,75—0,88 0,20 2,25 0,30 13 0,15

6 — — — 2,20 — — —

7 3,1 ? ? 2,07 0,25 ? ?

8 2,0 ? ? 1,50 0,25 12 ?

9 3,3 ? ? 1,98 0,30 11 ?

10 0,76 (?) ? ? 1,85 ? 13 0,05—0,12

11 не розкопаний

12 3,70 0,50 ? 2,30 × 2,15 ? 14 0,10—0,20

13 2,95 0,25 ? 2,00 0,30—0,40 14 0,08—0,14

14 3,50 0,50 0,12—0,20 1,85
повністю не 

розчищений
0,08

15 — 0,10 0,10 1,60 0,30 — —

16 — — — 2,00 0,10—0,20 — —

17 3,0 × 2,7 — — 2,20 0,60—0,12 7 0,10—0,15

18 3,80 0,50 0,05—0,15 2,00 0,40 14 0,12

19

не розкопані

20

Мінімальне значення

MIN 2,95 0,10 0,12 1,5 0,1 7 0,05

Максимальне значення

MAX 3,80 0,90 0,20 2,30 0,60 14 0,20
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Паливний блок (ПБ)

Камера для палива (СП)
Завантажувальний при

стрій для палива (ЗП)
Пристрій первинної концен
трації теплової енергії (КТ)

Розподільник теплової 
енергії (РТ)

Довжина Ширина Висота
Орієнтація 
пристрою

Діаметр Висота Розміри Висота

зруйноване пн. 2,20 0,30 0,18 × 0,20 0,30

0,70 0,55 0,33 пд. сх. 1,80 0,24 ? 0,24

1,50 0,52 0,35 пд. сх. 1,80 — — —

1,50 0,60 0,33 пд. зх. 1,80 ? ? ?

0,80 0,60—1,20 0,40—0,75 пд. зх. 2,25 0,60 0,25 0,60

1,70 0,50—1,05 ? пд. сх. — — — —

? 0,73—1,48 0,29 ? ? ? 0,27 × 0,60

1,10 0,59 0,27 зх. 1,50 0,20—0,25 0,30 0,30

1,0 0,79—1,40 0,29—0,33 пд. 1,98 0,22—0,31 ? ?

1,90 0,68 0,22—0,42
пд. сх.?,

пд. зх.?
? 0,30—0,42 0,40 0,60

не розкопаний

1,25 1,0—2,0 0,30—0,60 пн.-сх. повністю не розчищений

0,95 0,8—1,0 0,33 пд. 2,0 0,15—0,30 0,56 × 0,40 0,30

1,40 1,0—1,6 0,40 пд.-зх. 1,85 0,40 0,30 × 0,40 0,20

— — — пн.-сх. 1,60 0,19—0,25 0,40 × 0,45 0,30

— — —
пн.

2,0 0,25 0,45 × 0,32 0,25

— — — пн. 2,30—2,50 0,36 0,30 × 0,40 0,25

1,65 0,50—1,65 0,27—0,55 пн. 2,0 0,60 0,80 × 0,40 0,55

не розкопані

Мінімальне значення

0,70 0,50 0,22 — 1,50 0,15 0,18 0,20

Максимальне значення

1,90 1,60 0,75 — 2,50 0,60 0,80 × 0,40 0,60
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вони мають одну перегородку. Такі горни по
значуються як РТП1 (розподільник тепла пе
риферійний), за класифікацією О.О. Бобрин
ського. Майже всі вони належать до четвертої 
групи (РТП1Г

4
), де перегородка перетворюєть

ся на овальний в плані стовп у центральній час
тині паливної камери. Однак горн 18 належить 
до третьої групи, в якій перегородка відділе
на від стіни широким каналом (РТП1Г

3
) (Бо

бринский 1991, с. 127—128). Дані щодо розпо
дільників у горнах 2, 4, 6, 9 і 12 відсутні.

Отже, горни балки Канцерка мають одна
кову будову майже всіх спецпристроїв. Різ
ниця між деякими не суттєва, і, як правило, 
вони належать до сусідніх типів (табл. 2). За
галом горни однотипні, що вказує на їхню на
лежність одній общині чи групі споріднених 
общин, які мали спільну гончарну традицію. 
Вони належать до підкласів 2 і 3, а саме горнів 
з горизонтальнодіагональним рухом гарячого 
повітря. До підкласу 2 належать горни 3, 4, 6, 
8, 10, 12—14 і 18, себто з периферійною топ
кою, винесеною за межі простору, розташова
ного під тілом теплопровіднорозподільного 
блоку. До другого підкласу прийнято відноси
ти горни, що мають периферійний паливний 
пристрій (СПП2) завдовжки 0,9—1,2 м. Гор
ни 2 та 5 належать до підкласу 3, що характери
зується слабким проявом порушення стійкос

ті руху повітря за горизонтальнодіагональною 
траєкторією. До цього підкласу належать гор
ни з довжиною периферійного паливного при
строю (СПП1) від 0,6 до 0,8 м. Слід зазначити, 
що підклас 2 найпоширеніший у черняхівській 
культурі. Натомість горни підкласу 3 менш по
ширені (рис. 3). Визначити належність горнів 
1, 7, 9, 11, 15—17 до певного класу неможливо 
(табл. 3).

За особливостями організації простору, роз
ташованого під теплопровіднорозподільним 
блоком, більшість канцерських горнів нале жать 
до виду 2 — з циліндричним стовпом (табл. 3). 
Він виконує роль не лише опори, а й функцію 
пристрою розподілення тепла, організовуючи 
горизонтальнодіагональний рух гарячого по
вітря по колу (Бобринский 1991, с. 95—97, 189—
193). Зазначимо, що подібні горни виявлені на 
пам’ятках черняхівської культури та культури 
карпатських курганів. Зокрема, така комбіна
ція підкласу та виду характерна для горна 1 із 
Журавки, горна 5 із ЛукиВрублевецької, для 
обох горнів із Печеніжина, горнів із Батоки та 
Соборя (Бобринский 1991, с. 194). Більшість 
цих горнів розташована в басейні Дністра, а в 
Середній Наддніпрянщині аналогічний відо
мий лише в Журавці Вільшанській та Малопо
ловецькому 2 (Бобринский 1991, с. 197, рис. 79; 
Шишкін 2001, с. 78—79).

Таблиця 2. Балка Канцерка. Типи спецпристроїв горнів

Форма

Особли
вість руху 
теплого 
повітря

Випалю
вальний 

блок (ВБ)

Теплопровідно
розподільний блок 

(ТРБ)
Паливний блок (ПБ)

Камера 
для розмі

щення 
та випалу 
виробів 

(РВ)

Розділь
ник між 
блоками 

(РБ)

Теплопро
відні кана

ли (ТК)

Камера 
для палива 

(СП)

Заванта
жувальний 
пристрій 

для палива 
(ЗП)

Пристрій 
первинної 

концентра
ції тепло
вої енергії 

(КТ)

Розподіль
ник тепло
вої енергії 

(РТ)

Кругла Клас
верти
кальних,

підклас
горизон
тально
діагональ
них

Горни 
1, 2, 4, 
5, 7—10, 
12—15, 18 
— РВ2

Горни 
1, 2, 4, 
5, 7—10, 
12—18 — 
РБ

3

Горни 1, 
2, 4, 5, 
7—10, 12, 
13, 17, 
18 — 
Верти
кальний 
ТКЖ

3

Горни 
2, 5 — 
СПП1

Горни 2, 
3, 4—10, 
12—14, 
18 — 
ЗП3

1 (2)

Горни 
1, 2, 4, 
5, 7—10, 
13—18 — 
КТ

3

Горни 
1, 2, 4, 
5, 7—10, 
13—17 — 
РТП1Г

4Горни 
8, 13 — 
СПП2

Горни 
12, 18 — 
РТП1Г

3

Горни 3, 
4, 6, 10, 
12—14 і 
18—
СПП3

Горни 3, 
6, 11, 16, 
17 — не 
визначе
но

Горни 3, 
6, 1 — 
не визна
чено

Горни 3, 
6, 11, 14—
16 — не 
визначе
но

Горни 1, 
7, 9, 11, 
15—17 — 
не визна
чено

Горни 1, 
7, 9 11, 
15—17 — 
не визна
чено

Горни 3, 
6, 11, 12 — 
не визна
чено

Горни 3, 
6, 11, 12 — 
не визна
чено
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Рис. 4. Моделі розташування посуду в горні: 1 — варіант 1а; 2 — варіант 1б; 3 — варіант 1в (за: Сміленко 1975)
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Лише горн 18 належить до виду 6б — до гор
нів зі стовпомперегородкою, що характеризує 
другий етап еволюції принципів ліво та пра
востороннього розподілення тепла під тілом 
теплопровіднорозподільного блоку. Подібні 
горни також зафіксовані на пам’ятці черняхів
ської культури Завадівка І (Бидзиля, Воляник, 
Гошко 1981; Бобринский 1991, с. 136—142, 194). 
Це, звісно, не вказує на генетичний зв’язок. Імо
вірно, пояснення цьому факту слід шукати в за
гальних принципах розвитку гончарних горнів 
на різних територіях або спільному походженні 
(Бобринский 1990, с. 31; Магомедов 2001, с. 98). 
Підтвердженням цього може бути порівняння 
класифікації горнів, запропонованої О.О. Боб
ринським і В. Котигорошком (Бобринский 1991; 
Котигорошко 1993), хоча класифікація остан
нього менш детальна. За цією розробкою, горни 
балки Канцерки належать до типу ІІ, варіанту А 
(Котигорошко 1993, с. 154).

Від потужного жару в горні поверхня всіх 
його частин була дуже обпалена до сірого та 
червоного кольорів, а місцями — ошлакована 
до скловидної маси. Товщина випаленого шару 
глини досягала в різних місцях 0,1—0,2 м. Слід 
зазначити одну деталь — внутрішня поверхня 
горнів мала сірий колір. Це пов’язано з режи
мом випалу кераміки. Ймовірно, посуд зазна
вав процесу, який відомий в етнографії укра
їнського гончарства під назвою «окурювання, 
посиніння» (Пошивайло 1993, с. 119). Він по
лягав у тому, що після завершення випалу по
суду горн «запечатували». Для цього камеру для 
випалу та димовідвіднотяговий отвір закри
вали глиною чи деревом та закидали землею, 
щоб перекрити доступ кисню. Перед тим у па
ливне відділення кидали кілька шматків дере
вини, яка починала тліти й диміти. В умовах 
відновленого середовища, що виникало в гор
ні при випалі посуду, окис заліза, що входить 
до складу гончарних глин, переходив у закисне 
залізо, що надавало виробам сірого чи темно
сірого кольору. У нашому випадку цей процес 
був тривалим, адже посуд набував однотонно

го сірого чи темносірого кольору на всю тов
щину черепка (Бобринский 1991, с. 136—146), 
що й демонструє канцерський посуд.

При дослідженні гончарних горнів балки 
Канцерка та визначенні їхнього місця в історії 
гончарства Східної Європи, звернемося до цієї 
галузі попередньої, синхронної та наступної 
епох. Гончарні горни Канцерки за основними 
рисами типові для тривалого часу. За своєю будо
вою вони близькі до подніпровських горнів чер
няхівської культури, відрізняючись від них тро
хи більшим діаметром паливнорозподільного 
блоку (Бобринский 1991, с. 189—208). Синх
ронні їм горни узбережжя Криму продовжу
ють традицію причорноморських горнів рим
ського часу. Їх споруджували з цеглисирцю, 
і вони мали складну систему теплопровідних 
каналів (Фронджуло 1968; Баранов 1979; Пар
шина, Тесленко, Зеленко 2001, с. 73). Що сто
сується салтівських та північнокавказьських 
горнів, то вони також відрізняються від кан
церських. Лише група горнів, виявлена побли
зу Саркела, нагадує за конструктивними особ
ливостями канцерські, однак Г.Є. Афанасьєв 
вказує, що вони подібні до кримських та є ви
нятком для салтівського гончарства (Афанасьев 
1987, с. 83—87). Звісно, подібність до черняхів
ських горнів не вказує на генетичну спорідне
ність. Найвірогідніше, на Північному Кавказі 
ще не виявлені горни, які б могли бути генетич
но пов’язані з канцерськими.

Слід відзначити, що горни 1, 13, 14, 16, 17 і 
18 устям виходять до схилу балки. Це суто прак
тичний момент, що вивільняв від створення ями 
перед горном. Орієнтація та принцип розташу
вання горнів залежали від експозиції схилу, на
прямку переважаючих вітрів і особливостей ра
ціональної організації робочого місця.

О.О. Бобринський вказав такий клас захис
ту горнів як теплозахист, який, своєю чергою, 
поділив на групи (Бобринский 1991, с. 70). На 
балці Канцерка можна виділити земляний тип 
захисту — горни були заглиблені в материк, і, 
як правило, нижня камера повністю знаходила

Таблиця 3. Балка Канцерка. Розподіл горнів за підкласами та видами

№ горна

Різновиди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підклас — 3 2 2 3 2 — 2 2 — — 2 2

Вид 2 — — — 2 — — 2 2 2 — — 2
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ся в землі. За визначенням О.О. Бобринського, 
горни, заглиблені наполовину, слід вважати та
кими, що мають формальний теплозахист (Бо
бринский 1991, с. 70). Окрім того, заглиблення 
в землю допомагає створити вітрозахист (Бо
бринский 1991, с. 72). Саме через це частина 
горнів устям виходила на схил балки. Це захи
щало їх від поривів вітру, спрямованого на устя 
горна. Поєднання цих двох класів дає четвер
тий клас — тепловітрозахист.

За даними етнографії Східної Європи, цей 
клас указує на сезонні, літньоосінні роботи 
гончарів (Бобринский 1991, с. 78—79). Подібні 
методи невідомі гончарам південних регіонів. 
Зазначимо, що і для черняхівського гончарства 
зафіксоване здебільшого саме сезонне вироб
ництво. Це засвідчує, що ринок збуту продукції 
не був постійним, а також вказує на відсутність 
тривалих стабільних умов для економічного роз
витку (Бобринский 1991, с. 85—86).

Однак постійне сезонне виробництво роз
раховане на місцевого споживача і виникає в 
межах довготривалих поселень. Звісно, про 
дату поселень у балці Канцерка говорити не 
доводиться через відсутність хроноіндикато
рів, однак зрозуміло, що гончарі проживали 
там певний час (Бобринский 1991, с. 87). Вка
жемо ще одну цікаву деталь. Горни з частковим 
вітрозахистом належать до категорії сезонних, 
хоча це залежить і від кліматичних умов (Боб
ринский 1991, с. 82—83).

У двох випадках передгорнова яма була спіль
на для двох горнів, зокрема 5 і 6 та 8 і 9. У ін
ших чотирьох випадках горни були розміщені 
групами — по два—три. Поряд були горни 2, 3, 
4 (неподалік від них — 5 і 6), 13 і 14 та 16—19. 
Розташування по два—три, можливо, поясню
ється тим, що в кожній майстерні працювало 
по кілька гончарів, однак горни могли псува
тися з часом, що змушувало будувати нові. Гру
пи з трьох—п’яти горнів зафіксовані й на чер
няхівських поселеннях (Магомедов, Смиленко 
1990, с. 394—395; Магомедов 2001, с. 97; 2002, 
с. 196), а з двох — на салтівському поселенні 

Столбище 1 (Афанасьев 1987, с. 84). Розміщен
ня горнів, що виходять устям до спільної ями, 
вказує на залишки значного виробничого цен
тру (Бобринский 1991, с. 87), навіть якщо вони 
не працювали одночасно.

У той же час горни 1—6, 10, 11, 15 і 20 роз
міщувалися окремо від жител. Подібну ситуа
цію зафіксовано і на черняхівських поселен
нях (Магомедов, Смиленко 1990, с. 395; Крав
ченко и др. 2007, с. 129—132).

У горнах та поблизу них виявлено числен
ні уламки посуду. Уламки всередині лиши
лися від посуду, що з якихось причин не був 
вий нятий. Фрагменти, знайдені поблизу гор
нів, можна припустити, походять від бракова
ного посуду. Разом вони дають уявлення про 
продукцію, яку випалювали (Сміленко 1975, 
с. 147). Її завантажували через верхній отвір 
до камери для випалу. Це продовжувалося не 
менше доби. Рівномірне нагрівання партії за
безпечувалося тим, що гаряче повітря надходи
ло з паливного до випалювального блоку через 
теплопровіднорозподільний.

За достатньої збереженості стінок горна мож
на спробувати вирахувати об’єм його випалю
вального блоку. Але у канцерських зразків жод
ного разу не збереглося склепіння. Тож наші роз
рахунки досить умовні. Для обчислення об’єму 
скористаємося формулою для визначення 
об’єму циліндра, хоча було б доцільніше застосу
вати формулу для зрізаного конуса. З усіх наших 
найкраще зберігся горн 5. Його параметри ми й 
задамо, хоча вкажемо, що за абсолютними по
казниками, а саме діаметром розподільника між 
блоками, він один з найбільших (табл. 1). Тож і 
отримані результати, ймовірно, будуть більші за 
реальний і середній об’єм горнів. Відтак, 

V = π R2 h,

де π — число 3,14, R — радіус (1,125 м), h — ви
сота (0,88 м). 

Результат V = 3,14 × 1,1252 × 0,88 = 3,5 м3.

На жаль, обрахунки об’єму горнів здійсню
ють рідко через незадовільний стан збереже
ності випалювального блоку. Та все ж обра
хунки горна з поселення Війтенки дали об’єм 
0,74 м3, з поселення РжищевРіпниця — 0,3 м3 
(Шульце, Любичев 2010, с. 187), а з Печеніжи
на — 0,67 м3 (Вакуленко 2010, с. 174). Об’єм 
горна з балки Канцерка приблизно однаковий 
із горнами (3,63 м3) з гончарних центрів Кар
патського регіону (Henning 1977, S. 190). Роз
мір канцерських горнів зумовлений висотою 
глеків, що в них випалювали.

14 15 16 17 18 19 20

2 — — — 2 — —

2 — 2 2 6б — —
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Визначити, скільки ж глеків випалювали в 
горнах, точно неможливо, оскільки в них жод
ного разу не трапилося цілого посуду. Про об
сяг продукції можна говорити лише приблиз
но, виходячи з діаметра горна та посуду.

Зовнішній діаметр горнів 5 і 6 становив 
2,20—2,25 м, отже, діаметр череня був близь
ко 2,0 м. Основною продукцією тут були сіро
глиняні глеки з напівциліндричним носиком 
двох різновидів: високі (близько 64,0 см) три
ручні та низькі (38,0 см) одноручні (Смілен
ко 1975, с. 152). Триручні глеки мали діаметр 
разом з ручками 45,0 см, одноручні — 26,0 см. 
Відтак, на черені горна діаметром 2,0 м могло 
вміститися 12 триручних глеків (тип 1 варіант 
1а, за А.Т. Сміленко), 29 одноручних (тип 1 ва
ріант 1б) або 38 одноручних (тип 1 варіант 1в) 
(рис. 4). Враховуючи, що висота верхньої ка
мери становила близько 1,0 м, припустимо, що 
триручні глеки стояли в горні в один «поверх». 
Висота одноручних глеків давала можливість 
помістити певну кількість посуду другим «по
верхом». Тоді їхня кількість могла становити 
від 58 до 63.

Горн 13 мав менші розміри. Зовнішній його 
діаметр становив 2,0 м, діаметр череня — 1,8 м. 
Основною продукцією цих горнів були так 
само триручні глеки, як і горнів 5 і 6, та одно
ручні заввишки 48,0 см і діаметром 32,0 см. Тож 
у горні 13 могло вміститися дев’ять триручних 
глеків або 21 одноручний.

Таким чином, разова продукція кожного 
горна могла становити 9—12 триручних гле
ків заввишки 64,0 см, 29 одноручних заввишки 
48,0 см або до 58 одноручних заввишки 38,0 см. 
За неодноразового функціонування горнів 
кількість виробів могла бути значною, що дає 
підстави розглядати майстерні у балці Кан
церка як важливий для свого часу гончарний 
центр (Магомедов, Смиленко 1990, с. 400).

Гончарі Дагестану в 1930і рр. робили на руч
ному гончарному крузі водоносні великі глеки 
заввишки 60,0—80,0 см. Їх зазвичай ліпили з 
трьох частин. Спочатку робили донну части
ну, потім виводили бочки та плічка. Горлови
ну виготовляли наступного дня, після того як 
нижня частина підсохла. Дагестанський гон
чар тоді виготовляв за день на ручному крузі 
два—три глеки заввишки 60,0 см. Припуска
ючи подібну продуктивність для канцерських 
гончарів і роботу в майстернях однієї—трьох 
осіб, слід думати, що за два—чотири дні вони 
могли виготовити вдосталь зразків для запов
нення горна. Випал разом з підготовчими і за
вершальними роботами тривав близько п’яти 

днів. Отже, кожні 10 днів майстерня могла ви
готовити нову партію посуду. Звісно, випалю
вання посуду відбувалося з перервами, коли 
провадилася заготівля дров і сировини, збут 
продукції, роботи по дому та на присадибній 
ділянці тощо (Сміленко 1975, с. 144, 153).

Ці дані узгоджуються з іншими досліджен
нями. Зокрема, Г. Добжанська наводить резуль
тати експериментів з випалювання кераміки в 
Гааргаусені, де в печі ємкістю 0,7 м3 одночас
но випалювали 150 столових посудин різно
го розміру (Dobrzanska 1990, s. 98). За етногра
фічними матеріалами, зібраними В. Голубови
чем, який вивчав сільське гончарне ремесло 
Албанії, в горні ємкістю близько 0,5 м3 вмі
щувалося від 100 до 120 трьох і п’ятилітрових 
посудин (Holubowicz 1957, s. 27). За етногра
фічними спостереженнями, майстер міг ви
готовити за день 15—20 посудин (Holubowicz 
1957, s. 28, 35; Dobrzanska 1990, s. 98). О.О. Боб
ринський називає інші цифри — від 30 до 80 
посудин (Бобринский 1978, с. 26—33). Г. Доб
жанська, послуговуючись матеріалами В. Го
лубовича (Holubowicz 1957, s. 28), підрахувала, 
що в разі, коли майстер працює без помічни
ків, то для підготовки глиняної маси, просу
шування сформованого посуду, його випалу 
і охолодження потрібно 10 днів (Dobrzanska 
1990, s. 98—100). В.О. Петрашенко для горна, 
виявленого на поселенні Григорівка, наводить 
такі дані щодо кількості посуду, яку могли ви
палювати зарáз. Внутрішній об’єм горна автор 
визначила як 0,5 м3. Враховуючи розподіл за 
об’ємом посуду, виявленого на поселенні, в ка
мері одночасно можна було розмістити сім по
судин об’ємом 7,5—12,5 л, 11 — об’ємом 3,5—
7,0 л, 20 — об’ємом 1,5—3,0 л чи більше 10 — 
об’ємом 0,5—1,0 л. Таким чином, в горні зара�з 
можна було розмістити 40—50 виробів (Петра
шенко 2005, с. 129). Р.Г. Шишкін вказує, що 
при дослідженні ями перед горном на поселен
ні Малополовецьке було виявлено близько 30 
форм посуду черняхівської культури, що мог
ли бути разовою продукцією (Шишкін 2001, 
с. 79). Нагадаємо, що М.Я. Рудинський згадує, 
що в гончарному горні в Мачухах селяни вия
вили близько 20 посудин (Рудинський 1923).

Через великі розміри глеків і відносно не
великі горни канцерські гончарі виробляли 
менше продукції ніж майстри з інших осеред
ків. Проте і в цьому разі продукція горнів Кан
церки була масова. Житламайстерні тут за 
конструктивними особливостями мають суто 
ремісничий характер і явні риси професіона
лізму. Масове виробництво посуду в спеціаль
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них ремісничих майстернях було розраховане 
на обмін.

А.Т. Сміленко, спираючись на дані етно
графії, визначала час функціонування одного 
горна від 10 до 20 років. Чи дійсно так було — 
невідомо. Можливо, після зими горн, набира
ючи вологу, міг руйнуватися. А.Л. Якобсон, за
лучаючи також етнографічні дані, теж уважає, 
що горн могли експлуатувати впродовж 10—20 
років (Якобсон 1979, с. 59). Р.Г. Шишкін дещо 
скорочує термін — 10—15 років (Шишкін 2001, 
с. 80). В.О. Петрашенко вказувала, що подібні 
горни витримували до 10 виробничих циклів 
(Петрашенко 2005, с. 129). Та переконливішою 
є думка про односезонність таких пристроїв. 
Припущення щодо кількарічного їхнього ви
користання, ймовірно, спирається на сучас
ні горни з цегли. А гончарі лісостепової смуги 
України в І тис. будували горни з глини.

Знаючи кількість посуду, що могла бути ви
палена зарáз у горні, та кількість таких опера
цій, можна вирахувати, скільки продукції було 
виготовлено на балці Канцерка. Для обрахун
ків візьмемо максимальну кількість посуду, яку 
могли вмістити горни, та помножимо це на 10 
виробничих циклів для кожного горна та на 20 
горнів. У такому разі всього гончарі могли виго

товити 2400 великих триручних глеків заввишки 
64,0 см, або 5800 одноручних заввишки 48,0 см, 
або 11600 одноручних заввишки 38,0 см.

У горнах 6—9, 14, 15 і 17 не виявлено кера
міки. Можливо, це пояснюється тим, що вони 
зруйнувалися не під час виробничого процесу, 
а тим, що їх заповнення було розчищене сами
ми гончарами в намаганні знайти вцілілі ви
роби чи спробі відремонтувати горн. Подібні 
випадки відомі для горнів черняхівської куль
тури, зокрема для Малополовецького 2 (Крав
ченко и др. 2007, с. 129—132).

Ми усвідомлюємо, що ці підрахунки при
близні. Проте навіть, якщо взяти до уваги час, 
потрібний на ремонт горнів, стихійні перешко
ди, дні хвороби та відпочинку, участь у громад
ських подіях, відкинути частку бракованого по
суду тощо, можлива кількість готової продук
ції свідчить, що перед нами — залишки досить 
розвиненого ремісничого виробництва, яке 
передбачало й значний ринок збуту (див.: Ва
куленко 2010, с. 174). У балці Канцерка зафік
совані майстерні в складі жителмайстерень і 
горнів. Отже, гончарі — вихідці з Північного Кав
казу — змогли знайти споживачів для своєї про
дукції. Зважаючи на особливості горнів, цей 
центр міг існувати приблизно 20 років.
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Надійшла 23.06.2011

Я.В. ВолодарецУрбанович

ГОНЧАРНЫЕ ГОРНЫ БАЛКИ КАНЦЕРКА

В балке Канцерка исследовано 20 горнов раннего средневековья. Они были округлые в плане, диаметром от 1,50 
до 2,25 м и имели двухъярусную конструкцию. Горны принадлежат к классу с вертикальным ходом горячего воз
духа. Прослежено наличие трех блоков — обжигового, теплопроводноразделительного и топочного. Каждый из 
них имел ряд спецустройств. Горны отличаются лишь конструкцией камер для топлива и распределителей тепло
вой энергии. Это позволило отнести горны к подклассу 2 (горны 3, 4, 6, 8, 10, 12—14 и 18) и 3 (горны 2 и 5). По 
особенностям организации пространства, расположенного под теплопроводноразделительным блоком, боль
шинство канцерских горнов принадлежат к виду 2 и лишь горн 18 — к виду 6б.

Горны принадлежат к таким, которые имеют формальную теплозащиту. Кроме того, углубление в землю помо
гало ветрозащите горна. Сочетание этих двух классов защиты образует четвертый — тепловетрозащиты, который 
указывает на сезонность летнеосенних работ. Это, в свою очередь, предполагает, что рынок сбыта продукции не 
был постоянным и не мог обеспечить гончаров сельскохозяйственной продукцией, а также свидетельствует об 
отсутствии продолжительных стабильных условий для экономического развития. Однако постоянное сезонное 
производство рассчитано на местного потребителя и возникает на долговременных поселениях.

При достаточной сохранности стенок горна можно вычислить внутренний объем обжиговой камеры. Для 
горнов балки Канцерка максимальное значение составляет 3,5 м3. Такой объем обусловлен высотой кувшинов, 
которые производились здесь.

Исходя из высоты и максимального диаметра продукции, а также абсолютных параметров горнов, вычислено 
количество продукции, производимой в балке Канцерка. Каждый горн выдерживал до 10 производственных ци
клов, а, следовательно, существовал максимум один сезон. Это указывает на возможность существования этого 
центра около 20 лет. За это время гончары могли произвести 2400 больших трехручных кувшинов высотой 64,0 см, 
или 5800 одноручных высотой 48,0 см, или 11600 одноручных высотой 38,0 см. Сюда входят и бракованные изде
лия, фрагменты которых выявлены на поселении. Распространение продукции данного центра является особой 
проблемой и требует отдельного рассмотрения.

Ya.V. VolodaretsUrbanovych 

WHEELTURNED FURNACES AT KANTSERKA GULLY

20 Early Mediaeval furnaces were studied at Kantserka Gully. They were rounded in plan, from 1,50 to 2,25 m in diameter 
and had twotires structure. Furnaces belong to the class with vertical passage of hot air. Three blocks are traced: burning, 
thermal conduction dividing, and firechambering. Each of them had a set of special devices. Furnaces distinguish only 
with chambers for fuel and thermal energy distributors. This fact allowed the author to refer the furnaces to the subclass 
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Численні знахідки нині дозволяють доклад
ніше уявити характер духовної культури се
редньовічного Криму, зокрема й за різнома
нітними ремісничими виробами. Деякі з них 
вражають витонченістю, властивою кращим 
витворам майстрів візантійської столиці. Але 
основну масу становлять речі повсякденного 
вжитку. Вони певним чином відбивають есте
тичні уподобання тодішніх мешканців переду
сім південного та східного узбережжя Таврики, 
де найбільше відчутні культурні впливи Візан
тії. Загальну характеристику середньовічних 
кримських старожитностей подано археоло
гами, котрі традиційно найбільше уваги при
діляють Херсонесу (Якобсон 1950; 1958; 1959; 
1964; Богданова 1991; Романчук 2000). Саме 
з ним пов’язані найкращі, найкоштовніші та 
найчисленніші матеріали (Византийский Хер
сон… 1991).

© В.Г. ПУЦКО, 2011

В.Г. Пуцко

ВІЗАНТІЙСЬКЕ ПЛАСТИЧНЕ 
МИСТЕЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КРИМУ

Зроблено огляд і з’ясовано особливості творів пластичного мистецтва переважно ХІ—ХІІІ ст. з Криму, виконаних із 

застосуванням різних технік.

К л ю ч о в і   с л о в а: середньовіччя, Крим, Візантія, пластичне мистецтво.

Кілька кримських міст Візантія успадкува
ла від Римської імперії, чим, зокрема, можна 
пояснити коштовні знахідки в Керчі, зокрема 
й срібних чаш з портретними зображеннями 
імператора Констанція ІІ, дві з яких виконані 
343 р. (Мацулевич 1926). Звідти ж походять чу
дові скляні вироби ІV—V ст. (Искусство… 1977, 
І, с. 76—79). Великим ремісничим і культур
ним центром надалі був Херсонес — опорний 
пункт імперії в Криму, котрий довго відігравав 
важливу роль посередника у взаємозв’язках з 
племенами Північного Причорномор’я, а піз
ніше й Русі. Християнізація міста позначе
на також сакральними ювелірними виробами 
VІ ст. царгородського походження (там само, 
с. 110—111). Такий художній імпорт давав ви
сокі взірці для місцевих ремісників та їхніх за
мовників. Часом, мабуть, тут працювали й сто
личні майстри, тож було б помилкою всі якісні 
з огляду на мистецький рівень твори беззасте
режно зараховувати до імпортних.

2 (furnaces 3, 4, 6, 8, 10, 12—14 and 18) and 3 (furnaces 2 and 5). According to peculiarities of the structure of the room 
situated under thermal conduction dividing block, most of furnaces from Kantserka belong to the type 2, and only the 
furnace 18 belongs to the type 6b.

Furnaces belong to those having formal thermal protection. Moreover, deepening the furnace into the ground contributed 
to its wind protection. Combining of these two protection classes form the forth class, of thermal and wind protection, which 
indicates the seasonal character of summer and autumn works. This fact, in its turn, presupposes that market of products 
was not permanent and could not provide potters for agricultural production, and it also testifies for absence of long stable 
conditions for economical development. However, constant seasonal production usually is relied on local consumer and 
appears at constant settlements.

When the furnace walls are preserved enough it is possible to count bulk of burning chamber. Maximum volume for 
Kantserka gully furnaces is 3,5 m3. Such volume is caused by the height of jugs produced here.

Coming from the height and maximum diameter of the products, and also of furnaces absolute parameters, the quantity 
of products made in Kantserka gully is counted. Each furnace run up to 10 production cycles, and consequently, was used for 
maximum a season. It indicates for a possibility of existence of this centre for about 20 years. Potters could had produced for 
this period 2400 threehandled 64,0 cm high pitchers or 5800 onehandled 48,0 cm high jugs, or 11600 onehandled 38,0 cm 
high jugs. Rejects fragments of which are found at the settlement are counted here. This centre products contribution is a 
separate problem which requires to be discussed individually.


