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У повідомленні наводяться обставини зна-
хідки аварського наконечника ременя, виявле-
ного біля с. Велика Круча Пирятинського райо-
ну Полтавської області та його опис.

Ключові  слова: авари, Велика Круча, нако-
нечник ременя, «пізньоаварський» період, Удай.

у вересні 2009 р., за ініціативою ват 
«велика круча», центром охорони та до-
сліджень пам’яток археології управлін-
ня культури Полтавської облдержадмі-
ністрації та Полтавською археологічною 
експедицією дП Ндц «охоронна архео-
логічна служба україни» іа НаН украї-
ни проведені наглядові дослідження за 
роботами з очищення ділянки площею 
30 × 100 м русла р. удай (басейн р. Сули) 
поблизу с. великої кручі Пирятинського 
району Полтавської обл. (рис. 1: І), поряд 
із сільським пляжем та існуючим кемпін-
гом (Головко 2009, арк. 3-72). зібрана тут 
колекція різночасових знахідок (від епо-
хи неоліту до часу пізнього українського 
середньовіччя) ще раз довела слушність 
висновків, зроблених в 2008 р., за резуль-
татами розвідувальних робіт на території 
великокручанської сільської ради (Суп-
руненко, Головко 2008, арк. 32-34) щодо 
наявності на правому березі річки в райо-
ні села ряду різночасових археологічних 
пам’яток (Головко 2008, с. 94-108).

Несподіванкою стало виявлення під 
час гідротехнічних робіт виробів палео-
літичного часу: трьох нуклеусів і скобе-
ля, виготовлених з напівпрозорого кре-
меню чорного кольору (Головко 2009, 
арк. 16).

особливе місце в колекції речей з рус-
ла удаю поблизу великої кручі, котра 
передана на зберігання до Полтавського 
краєзнавчого музею, займає бронзовий 
наконечник до аварського поясу (Там 
само, арк. 15). він досить добре зберігся. 
має патину зеленого та подекуди фіолето-
вого кольорів, що може свідчити про його 
первісне покриття сріблом.

Наконечник має бантоподібну форму з 
розширенням (в 1,3 см) у верхній та ниж-
ній частинах; нижній край із заокругле-
ним виступом. зразок поясної гарнітури 
виконаний у техніці лиття у двоскладо-
вій ливарній матриці.

композиційно сторони наконечника 
ременя розбиті на дві частини кожна, у 
співвідношенні 1 (верх) : 2 (низ). Нижні 
частини з обох боків прикрашені рослин-
ним дзеркальним декором у вигляді на-
півпальмети з трьома завитками. верхні 
– відокремлені від нижніх перемичкою і 
різняться: на одній – це розташована пер-
пендикулярно нижній S-подібна напів-
пальмета з двома завитками; на другій 
– рослинний орнамент, стилізований під 
тризуб (рис. 1: ІІ: 1).
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довжина виробу – 3,6 см.
верхня його частина (0,3 см) значно 

ширша за пласку нижню та має кише-
ню для кріплення ременя за допомогою 
бронзової заклепки, що також збереглася 
(рис. 1: ІІ: 1).

близькі за формою, розмірами та 
орнаментацією наконечники доволі час-
то зустрічаються серед поясних наборів 
з чоловічих військових поховань авар-
ських могильників в угорщині: алаттьян 
(Bőhme 1965, s. 1-65; Kovrig 1963, s. 110; 
Martin 1990, s. 65-90), озора-тотіпуста, 
дюнапентеле, іванча і ін. (Гавритухин 
2001, с. 46).

майже повну аналогію великокручан-
ському наконечнику військового ременя 
дають знахідки з поховань: 363 групи 15 
(Гавритухин 2001, с. 59) та 1197 групи 14 
(Там же, с. 65) могильника тисафюред-
майорош (Garam 1995, s. 5-136), розта-
шованого в північно-східному комітаті 
Сольнок (середня течія р. тиси). згаданий 
могильник займає виняткове місце серед 

аварських старожитностей, і не лише 
тому, що він є одним із повністю розко-
паних пам’яток (1300 поховань) цього 
кола (Гавритухин 2001, с. 63). виявлені 
на ньому «пізньоаварські», а також більш 
ранні, знахідки репрезентовані серіями 
споріднених речей, що створює додаткові 
можливості як для вивчення планіграфії 
кладовища в цілому, так і для уточнення 
хронології окремих комплексів.

Проаналізувавши всі наявні матеріа-
ли, автор розкопок могильника – е. гарм 
віднесла всі поховання груп 14 та 15 до так 
званої фази d: «II середньоаварський – I 
пізньоаварський» періоди (Гавритухин, 
Обломский 1996, с. 58-140), що відповідає 4 
– 6 часовим відрізкам існування заснова-
ного бл. 650 р. могильника тисафюред. да-
тує вона цю фазу останньою четвертю VII 
– початком VIIі ст. (Garam 1995, s. 126).

варто зазначити, що на сьогодні ос-
нов ною ознакою «пізньоаварських» по-
ясних гарнітур, котра відрізняє їх від 
наборів попереднього періоду, є ливарна 
техніка виготовлення (Гавритухин 2001, 
с. 82). Проте, не викликає сумнівів те, що 
ці «класичні» литі зразки прикрас по-
ясу, безсумнівно, стилістично пов’язані 
з їх «середньоаварськими» прототипами 
(Гавритухин 1990, с. 121-138).

досліджуючи пізньоаварські похо-
вання в могильнику тисафюред, е. гарм 
зафіксувала в них також окремі речі, 
основна територія розповсюдження яких 
знаходилася в Подніпров’ї (Гавритухин, 
Обломский 1996, с. 86-89). Серед них – 
фрагмент антропозооморфної фібули так 
званого пастирського типу (Амброз 1993, с. 
179-184). дві подібні фібули були виявлені 
в 2008 р. й у великій кручі жителем села 
д. Пасічним. На жаль, рідкісні артефакти 
і нині знаходяться у приватній збірці.

Не раз зазначалося, що для східноєвро-
пейських знахідок аварського кола (а саме 
такою є наконечник поясу з Пирятинщи-
ни) слід використовувати більш раннє да-
тування, виходячи з нижньої хронологіч-
ної межі, що, вочевидь, і варто врахувати 
(Комар 1999, с. 111-136). тим більше, що і 
незначні відмінності в будові наконечни-
ків з великої кручі та тисафюреда також 
свідчать про це. Наконечники з угорщини 
кріпилися до ременю за допомогою двох за-
клепок (рис. 1: ІІ: 2, 3), на більш архаїчному 
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Рис. 1: і. Карта розташування району 
обстежень поблизу с. великої Кручі: 

а – місце виявлення наконечника до ременя.
іі. бронзові «пізньоаварські» ремінні 

наконечники: 1 – с. велика круча; 
2-3 – могильник тисафюред: 2 – поховання 363 

групи 15; 3 – поховання 1197 групи 14 
(за і.о. гавритухіним).
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– великокручанському – була передбачена 
наявність лише однієї (рис. 1: ІІ: 1).

до того ж, для виявленої в руслі удаю 
знахідки можна не застосовувати часову 
кореляцію, відштовхуючись від гіпоте-
зи про те, що пояс, отриманий воїном в 
юності, на момент його смерті вже не від-
повідав існуючій моді, і як такий, знайде-
ний в похованні, не може слугувати для 
визначення часу його виготовлення.
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аварСКиЙ НаКОНЕчНиК рЕМНя 
иЗ с. вЕЛиКая Круча На р. удаЙ

Сообщение о находке аварского наконеч-
ника VII в. в среднем течении р. удай (бассейн 
реки Сула).

Ключевые слова: авары, великая круча, 
наконечник ремня, удай.

I.V.  Golovko 

THe belT pOinT Of THe laTe avar 
periOd frOM velikaya kruCHa

The publication deals with Avar belt point, dat-
ed back to the seventh century, which was found 
in the middle flow of Uday (Sula’s basin).
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