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В.М. Горбов, Р.П. Божко, А.М. Усачук

ДосліДЖеннЯ нА ТеРиТоРії м. мАРіУполЯ

На багатошаровому Маяцькому городи-
щі (середина VIII — середина IX ст.; друга 
половина XIV ст.) та його околицях прове-
дено шурфування для встановлення меж 
поселення золотоординського часу та ін-
терпретації знахідок культової пластики 
Київської Русі, які були передані нам місце-
вими краєзнавцями.

На правому березі Сіверського Дінця у 
«Теплинському лісі» напроти ур. Видилиха 
у ході розвідок зафіксовано поселення доби 
бронзи. Крім цього, тут були досліджені два 
комплекси-схованки, впущені у культур-
ний шар поселення доби бронзи (у складі 
могильника?), матеріали одного з яких для 
опрацювання були нам передані торік. 
До складу цих комплексів входять уламки 
бронзового клепаного казана, залізні на-

ральники, стремена, пряжка, кільце, серп та 
коси. ці об’єкти ми схильні інтерпретува-
ти як залишки неописаної поки у науковій 
літературі, складової поховальної традиції 
половців. Подальше дослідження подібних 
комплексів дозволить збагатити наші уяв-
лення про пізніх кочовиків. цікавою знахід-
кою у районі «Теплинського лісу» став брон-
зовий ідол, який ми, за низкою ознак, також 
схильні відносити до половецького часу.

В ур. «Государів яр» Теплинського лісу у 
шурфах виявлено кремаційне поховання 
і схованку салтівської культури (середина 
VIII — середина IX ст.) зі знаряддями праці, 
кінським спорядженням, керамічними виро-
бами, тощо. Встановлено приблизні межі цієї 
пам’ятки та атрибутовано її як кремаційний 
могильник салтово-маяцької культури.

експедиція Маріупольського краєзнавчого 
музею продовжила розкопки багатошарової 
пам’ятки Кальміус у м. Маріуполі Донецької 
області. Автори висловлюють щиру подяку 
заввідділом енеоліту—бронзи ІА НАНУ док-
тору історичних наук В.В. отрощенку за до-
помогу в організації досліджень, а також меш-
канцям міста, що брали участь у розкопках.

Була досліджена площа 30 м2 при потуж-
ності шару до 1,9 м. Загальна досліджена 
площа склала 137 м2 при потужності шару 
до 2,4 м. На глибині 0,3 —0,35 м виявлено 
завал цегли, що містив культурні залишки 
середини хІх — другої половини хх ст. На 
глибині 0,6—0,8 м досліджено нову ділян-
ку бруківки, яка була виявлена у поперед-
ні роки. Вище та нижче бруківки виявлено 
численні фрагменти кухонного та столового 
посуду (в тому числі з імпортними фабрич-
ними марками), уламки залізних предметів, 
дві свинцеві товарні пломби початку хх ст. 
Нижче бруківки знайдено монети 1814, 1815, 
1841 рр., фрагменти люльок: гранована чор-
нолощена тулійка та полив’яна чашечка.

У квадратах 1—3/Б—е досліджена частина 
залишків приміщення 2, яке продовжується у 
стіну розкопу на південь і схід. Максимальна 
глибина підлоги — 2,20—2,36 м від сучасної 
поверхні (рис. 1). Приміщення являло собою 
напівземлянку. Досліджена частина мала виг-
ляд підпрямокутного котловану. Нижня час-

тина котловану була облицьована кам’яними 
плитами. цей будівельний прийом добре 
простежений на поселеннях другої половини 
ІІ тис. до н. е. Північно-Східного Приазов’я та 
далі на Схід на широких територіях степової 
зони євразії. Камінь замінював дерево в якості 
ізолюючого матеріалу при спорудженні кот-
ловану землянок. При побудові приміщення 2 
в умовах безлісого приазовського степу була 
застосована така сама техніка з додаванням 
інших будівельних матеріалів. Нижня части-
на стінок котловану та підлога були вкриті 
шаром вапняного розчину товщиною до 2—
2,5 см. Далі вздовж стін розміщували шар зем-
лі (дерну?) і тільки потім кам’яну кладку. На 
те, що шар землі та вапняного розчину розта-
шовувалися на горизонті вище кладки, вказує 
завал із цих матеріалів, зафіксований у квад-
ратах 1—2/Б. У квадратах 1—2/Д—е просте-
жено господарчу яму 1 циліндричної форми 
глибиною 1,8 м з невеликим підбоєм по пери-
метру дна, перекриту вапняною підлогою, без 
знахідок. У квадратах 2—3/В знайдена яма 2 
підквадратної в плані форми з округленими 
кутами, глибиною 2,35 м із фрагментами гон-
чарної кераміки XVII—XVIII ст.

У приміщенні 2 знахідок дуже мало. Серед 
них декілька фрагментів кераміки XVII—
XVIII ст. та фрагмент тулійки червоногли-
няної люльки турецького виробництва з 
клеймом. У вапняній підлозі було знайде-
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но мідні монети часів єлизавети Петрівни: 
дві — 1748 р., одна — 1759 р. Приміщення 2, 
без сумніву, відноситься до періоду існуван-
ня укріплення запорізьких козаків Кальміус. 
очевидно, воно мало господарче призначен-
ня, а монети виконували функцію будівель-
ної жертви. облицювання нижньої частини 
котловану ізолюючими матеріалами при гли-
бині не менш як 1,6 м від поверхні XVIII ст. 
могло створювати стійку низьку температу-
ру, необхідну для зберігання продуктів.

Вдавлені у підлогу риб’ячі скелети та ок-
ремі кістки в нижній частині заповнення 
дозволяють припустити, що тут зберігалися 
запаси риби, яка відігравала значну роль у 
харчуванні і торгівлі запорізьких козаків.

Можливо, приміщення 2 функціонувало до 
кінця існування укріплення. Воно не встигло 

стати місцем для побутового сміття, як, на- 
приклад, верхня частина заповнення розта-
шованого неподалік приміщення 1, де знайде-
но велику кількість уламків посуду та люльок 
XVII—XVIII ст., а також монету 1747 р., що доз-
воляє синхронізувати обидва приміщення.

Після припинення існування приміщен-
ня 2 його котлован заповнювався вапня-
ними напливами, у верхній частині яких 
виявився зовсім інший хронологічний інди-
катор — 5 копійок 1783 р. (єкатерина ІІ).

Неолітичний шар на розкопі 2 зберіг-
ся фрагментарно. Поруч із розкопами 1 і 
2 простежена ділянка бруківки хІх ст., яка 
«консервує» культурні шари козацького, та, 
можливо й більш раннього часу, тому по-
трібні подальші дослідження на багатоша-
ровому поселенні Кальміус.

Рис. 1. Поселення Кальміус: 1 — розкоп 2, приміщення 2; 2—4 — розрізи стінок котловану приміщення 2; 5, 
6 — фас стінок котловану приміщення 2


