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Нові відкриття 
та знахідки

У 2006 р. до археологічного клубу «Неврида» 
при Таращанському ЦТДЮ Київської обл. жи-
телем с. Володимирівка Іваном Юхимовичем 
Вовченком було передано фрагмент мідного 
литого казана — ніжку та приднищеву части-
ну (див. рисунок). Цей уламок він підібрав ще 
у 1960-х рр. на одній із сусідніх садиб, а са-
ме — садибі Гончарів, які нині вже там не меш-
кають. Автор знахідки розповів, що бачив та-
кож і уламки тулуба великого розміру від цього 
казана, які його сусіди використовували для су-
шіння фруктів, а в подальшому як будівельний 
матеріал для перекриття льоху. Проте скільки 
уламків було знайдено, невідомо. Швидше за 
все, уламки казана було знайдено саме на міс-
ці садиби під час проведення якихось земля-
них робіт. Казан був зламаний ще в давнину, на 
що вказує характер зламів, укритих патиною. 
Злам виокремив ніжку разом із частиною сті-
нок (приднищевою частиною) 1. 

Під час археологічного обстеження колиш-
ньої садиби Гончарів на відкритих та не зайня-
тих будівлями ділянках було знайдено фраг-
менти ліпленого посуду скіфської доби, які 
попередньо датовано початком V ст. до н. е. 
(Романюк 2003). Отже, не виключено, що зна-
хідка пов’язана з культурним шаром поселен-
ня, оскільки навколо с. Володимірівка відсут-
ні будь-які курганні могильники. Втім не мож-
на виключати наявності на території поселення 
зруйнованого кургану або святилища.

Загальна маса уламка казана становить 5,5 кг. 
Ніжка порожниста, майже циліндрична, дещо 
розширена донизу. Вона з’єднана з казаном 
відливкою на корпус, у верхній частині має 
діаметр 9 см, у нижній — 13,5 см, заввишки 
14 см, товщина стінок — 0,5 см. У нижній час-

тині ніжки простежено виразний кільцевий на-
плив (формувальний шов) у вигляді нерівно-
го горизонтального пружка завтовшки від 1 до 
2,5 см і заввишки 1,5 см. На ньому поміт-
ні сліди механічної обробки — зубилом об-
рубано краї шва, але роботу не було заверше-
но. У верхній частині ніжки є «зварювальний 
шов» завширшки 1 см, що утворився внаслі-
док нещільного з’єднання форм ніжки і корпу-
са. Висота пружка — 0,5—0,8 см. Торець ніж-
ки в одному місці зламаний, імовірно, тут до 
нього підходив ливниковий канал. Внутріш-
ню поверхню ніжки вкрито маснуватим нага-
ром чорного кольору, отже, казан принаймні не 
був виробничим браком і його використовува-
ли за призначенням. Поверхня стінок нерівна, 
шорстка, вкрита патиною малахітового кольо-
ру, добре помітні сліди виходів газу, а також 
нерівності, що утворилися під час лиття. Дея-
ка недбалість (відсутність обробки поверхні) 
свідчить про не дуже високий рівень майстрів. 
У центральній частині днища зсередини поміт-
ні насічки невідомого походження, зроблені го-
стрим металевим знаряддям на зразок леза со-
кири. Стінки приднищевої частини казана де-
формовані й розташовані під різними кутами 
відносно ніжки, тому форму і розміри виробу 
важко реконструювати. З огляду на положення 
неушкодженої ділянки стінки, а також розмірів 
ніжки, це, певно, був казан середнього розмі-
ру з не дуже широким корпусом. За розмірами 
ніжки казан із Володимирівки можна порівня-
ти з одним із казанів камери 5 Чортомлика. Цей 
казан має 59 см заввишки, корпус сплощений 
з боків 2 розмірами 40 × 62 см (Алексеев, Мур-
зин, Ролле 1991, кат. 143, с. 215—216). Проте 
ця аналогія навряд чи може бути надійною під-
ставою для датування. Форма ніжки володими-
рівського казана нагадує казани як VII—VI, так 
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1 Пор. із аналогічним зламом на казані з камери 5 Чор-
томлика (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991, кат. 142, 
с. 215).
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ФРАГМЕНТ СКІФСЬКОГО 
МІДНОГО КАЗАНА З ПОРОССЯ

Публікація ніжки мідного казана орієнтовно датованого V ст. до н. е., знайденого на поселенні біля с. Володими-
рівка Таращанського р-ну Київської обл.

2 Можливо, різний нахил стінок казана з Володимирів-
ки також вказує на овальну в плані форму корпусу.



ISSN 0235-3490. Археологія, 2008, № 4 88

і V—IV ст. до н. е. Близькими були протягом 
цих століть і технологія виготовлення, і рецеп-
тура металевих сплавів. Хімічний склад мета-
лу казана з Володимирівки, %: Сu 96,516; Ag 
0,167; Zn 0,068; Ni 0; Sn 2,203; Bi 0,099; Pb 0; 
S 0; P 0,084; As 0,564.

Хімічний аналіз металу уламка казана (його 
стінки) 3 свідчить, що сплав, з якого його було 
виготовлено, належав до олов’янистих бронз, 
що стали домінуючими з появою скіфів у сте-
повому Подніпров’ї, але їх рідко використо-
вували для виготовлення казанів (Ольговский 
2001, с. 94—95). Втім концентрація олова в ме-
талі уламка казана становить близько 2,2 %, ар-

3 Аналіз зроблено в Інституті геохімії, мінералогії та 
рудоутворення НАН України на мікроаналізаторі 
рентгенівському ІХА-5 фірми JEOL (Японія). Ана-
літик І.М. Бондаренко.

сену — 0,56, цинку — 0,068, свинець відсут-
ній 4 (Барцева 1981, с. 111; Ольговский 2001, 
с. 95; Ольговський 2003, с. 115, 117). Найбіль-
ший інтерес становить місце виготовлення ка-
зана, знайденого на поселенні в с. Володимирів-
ка. Як і інші казани, він, безсумнівно, належав 
до продукції місцевого виготовлення (Ольгов-
ский 2001). На думку спеціалістів, казани ви-
готовляли, ймовірно, в лісостепових ремісни-
чих центрах скіфські ливарники (Ольговський 
2003; 2005) або за скіфськими зразками місце-
ве населення (Петриченко, Шрамко, Солнцев, 
Фомин) 5. Слід зазначити, що поселення біля 
с. Володимирівка територіально тяжіє 6 до ран-
ньоскіфського городища, яке існувало на тери-
торії м. Тараща наприкінці VII — на початку 
VI ст. до н. е. Тут в одній із напівземлянок було 
знайдено ливарну форму для відливки золотих 
прикрас, добре відомих у курганних похован-
нях місцевої аристократії того періоду (Бессо-
нова, Романюк 2004). Знахідка казана, швид-
ше за все, пов’язана з селищем біля с. Володи-
мирівка, проте характер цього зв’язку невідо-
мий 7. Щодо часу виготовлення казана, то це, 

6 Поселення розташоване на відстані приблизно за 
6 км на захід—південний захід від городища в м. Та-
раща.

4 Друге місце серед сплавів для виготовлення скіф-
ських казанів займає «металургійно чиста» мідь 
(Ольговский 2003, с. 117). З огляду на це становлять 
інтерес дані щодо видобутку чистої міді, зокрема то-
варного зливка масою 3,5 кг у комплексі Березансько-
го поселення кінця VII — першої половини VI ст. до 
н. е. (Доманский, Марченко 2004). Утім не виглядає 
переконливим припущення, нібито чиста мідь могла 
призначатися для вивезення до метрополії, оскіль-
ки на території архаїчної Скіфії зафіксовано лише 
4 % виробів із чистої міді (Доманский, Марченко 
2004, с. 28). Однак до цих відсотків входить казан із 
Реп’яховатої Могили, поховання кінця VII—VI ст. до 
н. е., стінки якого виготовлено саме з такої міді, а руч-
ки — зі свинцевої бронзи (Ольговський 1978, с. 82). 
Значний попит на цю сировину існував серед скіфів 
і в подальшому, адже для виготовлення казанів по-
трібна була лише легкоплавка мідь, чиста або з незна-
чними домішками інших металів (Ольговский 2003). 
Мідні казани архаїчного часу в Подніпров’ї трапля-
ються дуже рідко (Барцева 1981; Ольговський 1978). 
Утім рецептура металу скіфських казанів залишала-
ся незмінною протягом кількох століть, що засвідчує 
аналіз клепаного тонкостінного казана з Реп’яховатої 
Могили (Ольговський 2003, с. 115). Поки що можна 
констатувати, що скіфські ливарники Причорномор’я 
використовували рецепти, запозичені під час перебу-
вання на Кавказі або походів до Передньої Азії.

5 До згаданих Б.А. Шрамком та С.Я. Ольговським зна-
хідок уламків стінок литих казанів на лісостепових го-
родищах скіфського часу, де виявлено й інші рештки 
бронзоливарного виробництва, слід додати Мотронин-
ське городище (Бессонова, Скорый 1999, с. 18).

Фрагмент мідного казана з поселення 
біля с. Володимирівка 

7 Про казани як атрибут військового похідного побуту 
див.: Бруяко 2005, с. 157, прим. 16.
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ФРАГМЕНТ СКИФСКОГО 
МЕДНОГО КОТЛА ИЗ ПОРОСЬЯ

На поселении V в. до н. э. у с. Владимировка Таращанского р-на Киевской обл. были обаружены обломки скифского 
котла, изготовленного из металлургически чистой меди. Сохранившийся фрагмент (ножка и часть дна) дает представ-
ление о технике изготовления котла, бывшего продукцией скифских либо местных лесостепных мастеров.

V.V. Romanyuk 

THE FRAGMENT OF THE SCYTHIAN 
COPPER CAULDRON FROM THE ROS RIVER REGION

The fragments of Scythian cauldron made of metallurgically pure copper were discovered at the 5th c. settlement near 
Volodymyrivka village of Tarashcha Region in Kyiv Oblast. The fragment preserved, a stem and a part of a bottom, gives an 
idea of metalwork technique used in making the cauldron, which was a production of Scythian or the local Woodedt-Steppe  
zone craftsmen.

ймовірно, V ст. до н. е. По-перше, його знайде-
но на поселенні V ст. до н. е., а по-друге, в Се-
редньому Подніпров’ї і в Причорноморській 
Скіфії поки що достеменно не відомі знахідки 
литих казанів раніше за V ст. до н. е. (Ольгов-
ський 1978, с. 81). Є поодинокі знахідки мід-
них клепаних посудин типу знайдених у Жа-
ботинських курганах або в Реп’яховатій Мо-

гилі. Остання зі згаданих знахідок за типом 
сировини має кавказьке (або передньоазійське) 
походження (Ольговський 1978, с. 82). Литі ка-
зани кінця VII — початку VI ст. до н. е. відо-
мі на Північному Кавказі (Келермес), а також 
на півночі Молдови (Бруяко 2005, с. 157) і се-
редньому Дністрі (розкопки М. Бандрівського 
у 2007 р.).


