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Стаття  присвячена  інтерпретації  знахідок 
із поховання з мечем римського часу у селі шипів-
ці  Заліщицького  району.  Подається  детальний 
опис  знахідок,  здійснюється  порівняльний  аналіз 
із  подібними пам’ятками  з  інших територій,  ро-
биться  спроба  визначення  культурної  приналеж-
ності вказаного поховання.

К л ю ч о в і  с л о в а: поховання, могильник, пше-
ворська культура, липицька культура, меч.

Влітку 2000 р. Південно-Тернопільською 
археологічною експедицією під керівництвом 
директора Заліщицької філії Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею В.І. Олійника 
та за участі автора статті було проведено до-
слідження на могильнику рубежу та перших 
століть нової ери в урочищі Глинка, що знахо-
диться на плато над правим берегом р. Серет, 
біля західної околиці с. Шипівці Заліщицького 
району Тернопільської області.

У вищезгаданому урочищі навесні 1996 р. 
при прокладанні водовідвідної траншеї на 
краю східного схилу плато, що панує над річко-
вою долиною, місцеві жителі на глибині 0,5 м 
натрапили на два людські кістяки, про що було 
відразу повідомлено автору, який провів повер-
хневе візуальне обстеження на місці знахідки, 
за результатами якого можна було зробити ви-
сновок, що кістяки були орієнтовані головами 
на схід. Біля одного з кістяків, в районі грудної 
клітини виявлено скляну, синього кольору, на-
мистину у вигляді кільця діаметром 1 см і зав-
товшки 0,4 см, яку згодом І.С. Винокур широко 
датував раннім залізним віком. Більш конк-
ретне датування ускладнювалося майже пов-
ною відсутністю керамічного матеріалу. Лише 
у відвалі водовідвідної траншеї подекуди трап-
лялися дуже дрібні та невиразні уламки ліпної 

кераміки коричневого кольору, які можна теж 
широко датувати раннім залізним віком.

У червні 2000 р. учасники Південно-Тер-
нопільської археологічної експедиції здійсни-
ли закладення розкопу на відстані 3 м на захід 
від водовідвідної траншеї навпроти ділянки, де 
були виявлені кістяки.

У розкопі площею 17 м2 виявлено на гли-
бині 0,2—0,35 м від сучасної денної поверхні 
уламок стінки ліпної посудини червонуватого 
кольору зі слідами вторинного обпалу, фраг-
мент стінки ліпної сіролискованої чашки та 
шматок глиняної обмазки. Нижче, на глибині 
0,55 м, виявлено залізний перепалений в по-
ховальному вогнищі та ритуально деформова-
ний меч (зберігається у фондах Заліщицького 
музею) разом з рештками залізних піхов. Меч 
був у п’ять разів зігнутий (в трьох місцях на 
згинах зламаний). Має двосічний клинок з за-
округленим кінцем, укріплений поздовжнім 
рельєфним ребром жорсткості. Чотирикутний 
в перетині черенок зігнутий, звужуючись, за-
кінчується напівкруглою голівкою. Від клинка 
черенок відокремлений залізним S-подібним 
перехрестям з відігнутими догори та донизу 
кінцями. Довжина меча з черенком 101,4 см, 
ширина клинка 3,4—4,3 см, товщина клинка 
0,3 см; ширина перехрестя 1,3 см і довжина 
6,2 см. Знайдено фрагменти піхов: 6 уламків 
розміром 6,6 × 1,5 см, 10 уламків — 3,8 × 6,5 см 
та 29 уламків — 1,5 × 3,7 см, що загалом дають 
змогу уявити приблизні розміри піхов: довжи-
на — 88,4 см, ширина — 4,1—4,9 см і товщи-
на — 0,6—0,9 см (рис. 1, 10). Від піхов загалом 
збереглися нижня частина, 6 уламків залізних 
стрижнів-ребер з пазом всередині та фрагмент 
верхньої частини піхов, оздоблений випуклими 
горбками. Виявлено також фрагмент залізного 
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трикутно-видовженого «вуса» меча шириною 
1,1 см та завтовшки 4,3 см (рис. 1, 2). Також 
трапився уламок залізної підвіски, за допомо-
гою якої піхви кріпилися до бойового ременя 
(рис. 1, 3). Підвіску виготовлено з залізного 
стрижня округлої в перетині форми у вигляді 
плаского округлого кільця (краї обламані), до 
одного боку якого прикріплений невеликий га-
чок з округлим шипом на кінці (товщина кіль-
ця — 0,4 см, діаметр шипа — 0,7 см). Трапили-
ся й два залізні кільця до підвішування меча 
діаметром 2,9 см та товщиною стінок 0,5 см 
(рис. 1, 4,  5). Виявлено також два фрагменти 
залізних зігнутих цвяхів з голівками у вигляді 
шляпок. Перший фрагмент має довжину 2,7 см, 
діаметр стрижня — 0,4 см та діаметр голівки — 
1,4—1,5 см; другий відповідно: 2,4 см, 0,3 см та 
1,2 см (рис. 1, 6, 7). Виявлено залізну заклепку-
стрижень, протилежні кінці якої розклепані у 
вигляді голівок (довжина — 2,2 см, діаметр 
стрижня — 0,5 см та діаметр голівок — 0,6 та 
0,7 см) (рис. 1, 8). Також знайдено залізний 
стрижень, частково приплеснутий, довжиною 
3,6 см та завтовшки 0,1—0,4 см (рис. 1, 9) [Олій-
ник, Михайловський, 2006, с. 122—123].

На глибині 0,55 м від денної поверхні ґрунту 
на північ від місцезнаходження меча виявлено 
уламки трубчастих кальцинованих кісток, що 
лежали купкою. За 20 см від меча — три фраг-
менти кісток. Ще по три фрагменти зафіксова-

но в трьох місцях на відстані 7,5 м, 10 м та 11 м 
на північ від поховання з мечем.

З проблемою культурної інтерпретації похо-
вальних комплексів рубежу та перших століть 
нової ери стикаються всі дослідники, досліджу-
ючи навіть великі могильники.

Відомим є приклад, коли при визначенні 
культурної належності поховальної пам’ятки 
пшеворської культури в с. Лучка нинішнього 
Тернопільського району Тернопільської об-
ласті Т. Домбровська спиралася, в основному, 
на результати металографічного аналізу за-
лізних предметів з цього поховання, який по-
казав, що вони не відрізняються від металу, 
знайденого на липицькому могильнику. Крім 
того, дослідниця враховувала територіальне 
розміщення даного поховання, де, на її думку, 
були відсутні пшеворські пам’ятки 1 ст. н. е. 
На думку Д.Н. Козака з цього приводу, ре-
зультати металографічного аналізу залізних 
предметів з Лучки і липицького могильника є 
важливим джерелом для вивчення липицько-
пшеворських контактів, але не можуть виз-
начати культурну приналежність пам’ятки. 
Посилання на територіальну ситуацію теж не 
переконливе, оскільки невідомим, очевидно, 
було для дослідниці пшеворське поховання із 
с. Монастириха сучасного Гусятинського райо-
ну Тернопільської області на р. Збруч, розта-
шоване далеко на південь від Лучки. Урна з 
цього поховання характерна для пшеворських 
керамічних комплексів 1 ст. н. е. Цей доволі 
яскравий приклад свідчить про те, наскільки 
складно деколи навіть досвідченим дослідни-
кам, навіть при наявності достатньої кількості 
археологічного матеріалу, чіткої прив’язки та 
інших сприятливих факторів, остаточно визна-
читися з культурною приналежністю поховаль-
ної пам’ятки рубежу та перших століть нової 
ери в цьому регіоні.

Нагромаджений за десятиліття спеціаль-
них досліджень археологічний матеріал з іс-
торії племен рубежу та перших століть нової 
ери становить значну джерелознавчу базу для 
вивчення матеріальної та духовної культу-
ри цих людностей, з’ясування їх ролі в історії 
Подністров’я. Але етнокультурна та етнополі-
тича ситуація в регіоні Середнього Дністра в 
цей час була настільки складною та подекуди 
невизначеною, що це відбивається на якості 
та науковій достовірності ретроспективних по-
будов навіть в наш час високих технологій та 
новітніх наукових підходів і методик.

Для впевненої культурної атрибутації по-
ховання з околиці с. Шипівці існує низка про-
блем:

1) недостатній рівень дослідженості місцез-
находження (два трупопокладення порушено 
траншеєкопачем; з виявлених в розкопі похо-
вань тільки одне містило супровідний інвентар 
у вигляді меча; скляна синя намистина широ-
ко датується ранньозалізним віком);

рис. 1. Інвентар поховання в урочищі Глинка поб-
лизу с. Шипівці Заліщицького району Тернопіль-
ської області: 1 — меч; 2 — уламок вуса; 3 — ула-
мок підвіски; 4, 5 — кільця; 6, 7 — уламки цвяхів; 
8 — заклепка; 9 — стрижень; 10 — уламки піхов. 
1—10 — залізо.
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2) контури могильних ям не простежуються 
ані в стратиграфічному, ані в планіграфічно-
му зрізах (ґрунт — сірий опідзолений чорнозем 
з вкрапленням каміння; поховання на малій 
глибині ≈0,5 м);

3) майже повна відсутність керамічного ма-
теріалу (дрібні, обкатані та невиразні фрагмен-
ти кераміки, що походять з відвалу водовідвід-
ної траншеї та з розкопу не несуть в собі чіткого 
датуючого інформативного навантаження і 
були атрибутовані І.С. Винокуром у 1996 р. як 
кераміка ранньозалізного віку без чіткої куль-
турної прив’язки);

4) невизначеність з наявністю синхронно-
го поселення (на першій надзаплавній терасі 
правого берега р. Серет, на південно-західній 
околиці с.Шипівці, майже у підніжжя згаду-
ваного плато, на якому виявлено могильник, 
відоме поселення ранньозалізного віку з ліп-
ною керамікою чорного та коричневого коль-
ору, яке автором за попередніми даними було 
атрибутоване, як поянешти-лукашівське, з 
чим В.І. Олійник не погодився і визначив його, 
скоріше, як липицьке);

5) наявність біритуалізму на могильнику;
6) відсутність прямої аналогії знайденому 

мечу у доступних авторові джерелах.
Виходячи з вищенаведеного комплексу про-

блем можна зробити спробу культурної інтер-
претації, спираючись на наявні, бодай опо-
середковані, характеристики: топографічне 
розташування, наявність біритуалізму, при-
сутність обряду покладення навмисно пошкод-
женої зброї до могили, відсутність урн в похо-
ваннях, неглибокі могильні ями.

Топографічне розташування могильника на 
плато, де абсолютно відсутні залишки посе-
лень (це край вододілу), а вірогідне синхронне 
поселення знаходиться в долині річки, не є ха-
рактерним для поянешти-лукашівської куль-
тури, в якій топографічні умови розташування 
поселень та могильників співпадали. Тому ав-
тор вирішив за доцільне виключити з аналізу 
поянешти-лукашівську версію з огляду на ви-
щенаведений аргумент.

Топографічні особливості розташування мо-
гильників пшеворської та липицької культур 
відповідають локалізації даного могильника.

Поховання зі зброєю поширені в обох куль-
турах. Мечі на той час були цінною зброєю. У 
похованнях вони трапляються дуже рідко і, як 
правило, зігнуті або переламані на дві-три час-
тини (в нашому випадку — на п’ять частин). 
Як і інша зброя, протягом часу мечі змінюва-
ли свій вигляд, особливо форму клинка. Най-
більш ранніми є мечі, знайдені Д.Н. Козаком 
[Козак, 1984, с. 29] на могильнику в с. Гринів 
Пустомитівського району Львівської області. 
Один з них мав довгий двосічний клинок з за-
округленим кінцем. Ромбовидний у перетині 
черенок, звужуючись, закінчувався масивною 
голівкою. Від клинка черенок відділений дзво-

ноподібним перехрестям. Вся поверхня клинка, 
за виключенням країв, прикрашена врізними 
лініями. Довжина меча з черенком становить 
92 см, ширина клинка — 3,5—6 см.

Мало відрізняється від вищеописаного меч 
з поховання № 3 в Гриневі. При аналогічній 
формі у нього відсутнє перехрестя. Кінець че-
ренка закінчується дзвоноподібною бронзовою 
шишечкою. Посередині клинка проходять три 
поздовжні жолобки (доли), розміщені на від-
стані 0,8 см один від одного. Довжина меча — 
81 см, ширина клинка — 3,8—8,4 см.

Типологічно близьким до них є третій меч з 
Гринева. Черенок відламаний. Клинок укріп-
лений поздовжнім ребром, виділеним з двох 
боків жолобками. На поверхню ребра і жолоб-
ків нанесено лінійний орнамент. Довжина 
клинка — 75 см, ширина — 3,6—5,7 см.

Всі три мечі відповідають 2-му типу двосіч-
них мечів за класифікацією й. Костшевського. 
У пшеворській культурі вони відомі, в основно-
му, з комплексів пізньолатенського часу, хоча 
продовжують існувати й пізніше.

Наступний тип репрезентують мечі, вияв-
лені Д.Н. Козаком в похованнях у Перепільни-
ках Зборівського району Тернопільської області 
та Петрилові Тлумацького району Івано-Фран-
ківської області. Вони дещо коротші попередніх 
і мають вузький з відтягнутим гострим кінцем 
клинок, що відділений від черенка двома ус-
тупами. Довжина мечів — 70—80 см, ширина 
клинка — 4 см.

Типологічно пізнішими є мечі з довгими, ши-
рокими клинками і з загостреним кінцем. Кли-
нок відділений від черенка двома уступами. В 
одному випадку черенок закінчувався пласкою 
шишечкою. Довжина мечів — 80см, ширина 
клинка — 6 см. Вони належать до типу довгих 
двосічних мечів з широким клинком, призна-
чених щоб сікти, які з другої половини 2 ст. 
н. е. починають витісняти вищеописаний тип 
[Козак, 1984, с. 29].

Отже, меч з с. Шипівці підпадає, скоріш за 
все, під першу категорію. 1 ст. н. е. його датує та-
кож В.І. Олійник. Але, як відомо, всі типи зброї 
з поховань липицької культури мають прямі 
аналогії в пшеворській культурі та наявність 
зброї на липицьких могильниках слід розгля-
дати як результат впливу пшеворських племен 
[Этнокультурная… 1985, с. 36]. Тому дану особ-
ливість поховання теж можна виключити з по-
будови версії культурної приналежності через 
поширеність в обох порівнюваних культурних 
явищах і використовувати її виключно в якості 
датуючого репера. Цим самим датуванням зай-
вий раз підтверджується неможливість належ-
ності могильника до поянешти-лукашівської 
культури.

Також не є суттєвою така особливість даного 
могильника, як невелика глибина могильних 
ям. Ця тенденція взагалі характерна для тіло-
пальних ґрунтових поховань різних культур в 
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різні періоди. Тому цю особливість теж можна 
не брати до уваги через її поширеність; також 
це не є принциповою рисою через те, що похо-
вання могли здійснюватися взимку, або просто 
нашвидкоруч.

Стосовно відсутності урни, то тут питання цікаві-
ше. Безурнові, або ямні, поховання пшеворської 
культури трапляються здебільшого на теренах 
її основного поширення, тобто в Польщі. У Верх-
ньому Подністров’ї і Західному Побужжі різним 
дослідникам траплялися лише урнові поховання. 
Чи є це характерною особливістю пам’яток пше-
ворської культури цього регіону, або, можливо, 
пояснюється порівняно невеликою кількістю до-
сліджених поховань — визначити поки що важко. 
Але цю особливість необхідно взяти до уваги.

Варто зупинитись на факті наявності біри-
туалізму на могильнику. Виходячи з зазначе-
ного, при характеристиці поховального обряду 
племен липицької та пшеворської культур факт 
наявності тілопокладень у невеликій кількості 
(13,6 % від загальної кількості поховань, відо-
мих на 1985 р. [3, с. 35]) на могильниках липи-
цької культури і майже повну відсутність цього 
виду поховань у племен пшеворської культу- 
ри та враховуючи спільні риси поховального 
обряду обидвох культур, присутність біриту-
алізму можна вважати вирішальним балом 
на користь «липицької версії» походження мо-
гильника.

В.І. Олійник визначив поховання з мечем як 
пшеворське тільки на основі типології та датуван-
ня меча, не беручи до уваги комплексу факторів, 
адже синхронне поселення в долині р. Серет ним 
же атрибутоване як липицьке. А наявність тру-
попокладень зайвий раз підтверджує складність 
етнокультурної структури населення, що зали-
шило пам’ятки липицького типу.

Могильник потребує подальшого дослідження.

Козак  Д.Н.  Пшеворська культура у верхньому 
Подністров’ї і Західному Побужжі. — К., 1984. — 96 с.
Олійник  Василь,  Михайловський  Ярослав. Пше-
ворське поховання поблизу с.Шипівці на Тер-
нопільщині // МДАПВ. — Львів, 2006. — Вип. 10. — 
С. 122—123.
Этнокультурная  карта территории Украинской 
ССР в І тыс. н. э. — К., 1985. — 184 с.

Y. a.  M y h a i l o v s k y

defInItIon cultural ImPlement 
of burIal WIth sWord from 

vIllaGe shyPIvtsI
The article is devoted to interpretation findings 

from burial with sword of Roman period in the village 
Zalishchyk region. Findings is described in detail from 
there, compared with similar monument from other 
territories, fixes cultural belonging this burial.


