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Знахідки козацької доби з Більського городища
Більський археологічний комплекс та його округа – непересічна пам’ятка 

археології й історії не тільки скіфського часу, а і ряду більш пізніх епох [3; 8, 
15–20]. За козацької доби – це не тільки прикордонні землі на межі Геть-
манщини і Московського царства, а й місце розвою селітроварництва, зона 
поступового освоєння лісостепових теренів межиріччя Ворскли та Псла 
українським населенням, смуга постійних нападів татар і діяльності ватаг 
промисловиків [1; 7, 59–70]. Більш-менш виразні артефакти козацької епохи 
на цій території поодинокі, хоча в останній час їх кількість помітно збільшу-
ється як в ході археологічних досліджень, так і внаслідок випадкових зна-
хідок. Прикладом останніх можуть бути і публіковані матеріали.

Кілька металевих предметів козацької доби виявлені на розораній ді-
лянці краю плато правого високого корінного берега Ворскли, прилеглій 
до сучасного в’їзду на Велике укріплення Більського городища, в адмі-
ністративних межах Більської сільської ради з боку смт Котельви Коте-
левського р-ну Полтавської обл. Знахідки зібрані з використанням мета-
лодетектора на ріллі, ближче до південної частини ділянки плато перед 
валом, під лісом. Вони відібрані у скарбошукачів-«металодетекторщиків» 
співробітником Полтавської експедиції ДП НДЦ «Охоронна археологіч-
на служба України» Інституту археології НАН України М. О. Радченком 
(1957–2013) і ним же попередньо очищені та законсервовані.

Перша знахідка – лите бронзове просте перехрестя шаблі з так звани-
ми вусами у вигляді вузької масивної платівки, з потовщеннями на кінцях 
та розширенням посередині (рис. 1: 1). Від нього вертикально розміщені 
вусики – фіксаційна двоската планка, що прилягала до клинка і руків’я 
зброї. По краях на вусиках нанесені подвійні ялинкові нарізки. Елемен-
ти повздовжнього та поперечного подібного неглибокого «канелювання» 
помітні і на краях перехрестя. Лівий бік перехрестя втрачено внаслідок 
удару клинком.

Висота перехрестя – 4,4 см; його реконструйована ширина – 7,0 см; збе-
режена ширина – 4,7 см; товщина – 0,4–1,7 см (рис. 1: 1).
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Перехрестя належить до деталей клинкової зброї – так званих угор-
сько-польських шабель другої половини XVII – першої половини XVIIІ 
ст. Досить схоже перехрестя походить з Богородицької фортеці у Дніпро-
петровську [2, 60, 62, рис. 25: 7].

Неподалік місця знахідки перехрестя виявлені ще два предмети – де-
таль кріплення піхов шаблі та кришечка керамічної люльки.

Перший – кругле бронзове лите кільце діаметром 2,3 см, діаметр круг-
лого у перетині стрижня – 0,3 см (рис. 1: 3). Подібні кільця використову-
валися в якості утримувачів піхов шабель (для їх підвішування) [напр.: 5, 
226–228, рис. 56 та ін.].

Другий – кришечка керамічної чи фаянсової люльки-«носогрійки» 
– частина аксесуару чоловічого побуту початку – середини XVIIІ ст. Це 
сплощений виріб розширено-конічної пустотілої форми з відламаною 
петлею (збереглися два невеликих круглих отвори на корпусі) і зацепом-
фіксатором на люльці, з ширшою зубчастою по краю основою кріплення 
на чашечці пристосування для паління тютюну. Загублена, ймовірно, за 
випадкових обставин.

Кришечка виготовлена з листа бронзи на Півдні України (рис. 1: 2) в 
одному з турецьких міст. Має зубчасту основу обідка, подвійний прокрес-
лений зиґзаґ-декор на тулубі та мідну накладку у вигляді дев’ятикінцевої 
зірки-розетки зверху, вкриту скраю концентричним тонким колом пуан-
сонного візерунку. Накладка закріплена і припаяна на профільованому 
штирку-заклепці зверху кришечки. Діаметр покришки зверху – 2,9 см; 
діаметр зубчастого кільця в основі – 3,1 см; найбільша довжина із зацепом 
– 4,0 см; висота без зацепу – 1,4 см, діаметри отворів під петлю – 0,25 см 
(рис. 1: 2). Подібна кришечка трапилася в ході наглядових робіт 2011 р. під 
час ремонту ділянки шосе поблизу лубенського передмістя – с. Засулля 
на Полтавщині [6, 18, рис.4].

Знахідки описаних предметів, можливо, загублених в ході сутички із 
нападниками, вказують на те, що на узвишші поряд із Більським городи-
щем над Котельвою наприкінці XVII – до середини XVIIІ ст. постійно чи 
час від часу міг знаходитися козацький сторожовий пост – «маяк», який 

Рис. 1. Більськ, с. 
Знахідки, виявлені 

перед сучасним 
в’їздом на Більське 

городище. 
Мідь, мідні сплави.



93

здіймався на вершині валу Великого укріплення чи на краю схилу корін-
ного берега Ворскли, звідки відкривалася панорама широкого огляду на-
вколишніх степів на відстань у 20–30 км [8, 25].

Щодо датування поки що поодиноких знахідок варто врахувати факт 
виявлення на цій же ділянці, за сотню метрів на північ від попередніх, двох 
низькопробних срібних кримськотатарських монет масою по 0,7 г – акче, 
карбованих у Бахчисараї, за ханів Арслан Гірея (Герая) ІІ (1748–1756) та 
Халім Гірея (1756–1758) у середині XVIII ст. [4, табл. 1, 15]. Монети ви-
готовлені недбало, тому їх легенди збереглися гірше, ніж фрагментарно. 
Вірогідніше за все, на думку В. М. Шалобудова, останні випущені ближче 
до часу кінця правління Арслан Герая ІІ.

Чи мають вони відношення до вище описаних знахідок, судити важко. 
Проте концентрація певної кількості матеріалів козацької доби на краю 
плато перед валами Великого укріплення поблизу Східної цитаделі, на 
захищеному самою природою і давніми валами майданчику, може вказу-
вати на користь наведених припущень про наявність пункту сторожі або 
невеликого хутора, які необхідно ще перевірити археологічно.

Зауважимо, що в ході вивчення курганоподібного підвищення не-
подалік місця знахідки влітку 1994 р. (виявилося рештками землянки 
1940-х рр.), в орному шарі навкруги новітньої заглибини виявлені кілька 
уламків вінець світлоглиняних горщиків першої половини XVIIІ ст., а та-
кож мідна «дєньга» Єлизавети Петрівни 1745 р. карбування.

Насамкінець, залишається повідомити, що описані предмети надій-
шли до збірки Історико-культурного заповідника «Більськ».
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