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монографія висвітлює результати досліджень закритого комплек-
су доби Кам’янецького ейялету (1672—1699 рр.). у 2016 р. Кам’янець-
Подільська архітектурно-археологічна експедиція проводила дослід-
ження у південно-східній частині площі Польський ринок. було відкрито 
залишки глинобитної споруди з дерев’яним каркасом на кам’яному 
фундаменті. у заповненні споруди знайдено понад 3000 артефактів.

Перший том «матеріалів досліджень османської кав’ярні на Поль-
ському ринку» містить розділи, присвячені польовим дослідженням, 
аналізу колекції керамічного посуду і люльок.

Публікація отриманих матеріалів важлива, з огляду на закритий 
характер археологічного комплексу на площі Польський ринок.
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Кам’янецький ейялет (1672—1699) 
є темою, яка цікава історикам з кінця 
хіх ст. (сецинский 1895; Kołodziejczyk 
1994; роллє 2015). археологічне вивчен-
ня матеріалів цього часу ще донедавна 
не було сферою цілеспрямованих по-
шуків науковців. відкриття 2016 р. дало 
можливість опрацювати та підготувати 
до друку унікальні артефакти та матеріа-
ли досліджень залишків найпівнічнішої 
кав’ярні османської імперії.

Перший том «матеріалів дослід-
жень османської кав’ярні на Польському 
ринку» містить розділ, присвячений по-
льовим дослідженням, та розділи, при-
свячені аналізу знахідок із кераміки. буді-
вельну кераміку (не увійшла до першого 
тому), знахідки з металу, кістки, скла та 
каменю планується опублікувати у друго-
му томі цієї роботи.

у серпні—листопаді 2016 рр. Кам’я-
нець-Подільська архітектурно-археоло-
гічна експедиція (керівник П. о. нечитай-
ло) державного підприємства «охоронна 
археологічна служба україни» інституту 
археології нан україни проводила до-
слідження на площі Польський ринок. 
розкоп було закладено в південно-схід-
ній частині площі, в районі міського скве-
ру, на території національного історико-
архітектурного заповідника «Кам’янець» 
(рис. 1).

Джерела матеріального забезпе-
чення. Польові археологічні дослідження 
проводились за кошти замовника робіт: 
Кам’янець-Подільської міської ради.

Терміни проведення робіт. Польо-
ві роботи велись із серпня до грудня 
2016 р.

Опрацювання отриманих матеріа
лів та написання наукового звіту відбува-
лось із березня 2017 до грудня 2019 р.

Учасники та їх дослідницькі функції.
П. о. нечитайло — кандидат історич-

них наук, керівник Кам’янець-Подільської 
архітектурно-археологічної експедиції 
дП «ндц “оасу”» інституту археології 
нан україни. виконував адмініструван-
ня, керування польовими та камераль-
ними роботами. автор основного тексту 
монографії.

і. р. гусач — кандидат історичних наук, 
старша наукова співробітниця азовсько-
го історико-археологічного і палеонто-
логічного музею-заповідника. авторка 
розділу, присвяченого кавовим чашеч- 
кам.

і. о. старенький — кандидат історич-
них наук, науковий співробітник Кам’я-
нець-Подільського державного історич-
ного музею-заповідника. учасник 
польових та камеральних робіт. виконав 
опрацювання та публікацію знахідок із 
металу.

о. в. омельченко — камеральні ро-
боти, виконання таблиць знахідок та ін-
ших ілюстрацій.

н. в. сойко — замальовка люльок.
в. П. мегей — замальовка окремих 

знахідок.
г. о. ніколаєва — польові та каме-

ральні роботи. Фото польові та окремих 
знахідок. опис частини колекції кераміч-
ного посуду.

Є. Ю. левінзон — студент Кам’янець-
Подільського національного університе-
ту ім. івана огієнка. Здійснював роботу 
із систематизації та опису керамічного 
посуду (частина колекції); фото окремих 
знахідок.

д. в. тимчук та с. б. Кащеєв — опис та 
фотографування колекції люльок.

д. К. черновол — старший науковий 
співробітник відділу енеоліту—бронзи ін-
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ституту археології нан україни. Здійснив 
закладання розкопу 3.

в. в. орищук — участь у польових та 
камеральних роботах. виконання польо-
вого креслення північного борту розкопу 
та плану розкопу.

в. о. Шахворостова — польові та ка-
меральні роботи, польове креслення 
розкопу; прорисовка колекції кавових 
чашечок.

а. о. нечитайло — підготовка стра-
тиграфічних перетинів північного та схід-
ного бортів розкопу до публікації, окремі 
ілюстрації.

у польових та камеральних роботах 
також брали участь: в. в. гудима, м. в. ро-
жик, денис Шкурко, олексій третьяков.

дякуємо за допомогу у проведенні 
зйомки з повітря коптером фірмі drone 
service.ua (керівник с. в. Коваленко).

нівелювання поверхні розкопу та 
визначення абсолютних висот над рів-
нем балтійського моря провів о. м. возь- 
ний.

висловлюємо вдячність за консуль-
тації з приводу інтерпретації та хронології 
артилерійських набоїв доктору історич-
них наук, старшому науковому співробіт-
нику інституту української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського 
о. Є. мальченку.

За прочитання арабографічних на-
писів на люльках типу iv висловлюємо 
вдячність емілю аметову, історику та 
краєзнавцю з м. бахчисарай.

Завдання досліджень та обсяг їх ви-
конання:

• виявлення та фіксація археологіч-
них шарів та архітектурних об’єктів на 
місці проведення досліджень;

• вибірка рухомого матеріалу, його 
опис, датування, первинна консервація;

• інтерпретація результатів дослід-
жень.

Методика. Перед початком польо-
вих робіт було опрацьовано описи міста, 
мапи, історичні дослідження, що стосу-
вались об’єкта вивчення.

розкоп розбивався на квадрати зі 
сторонами 2 м. За лінією Пн—Пд квадра-
ти позначались літерами кириличного 
алфавіту; за лінією Зх—сх — арабськими 
цифрами. Прирізка у південному напрям-
ку позначалась літерами а1, б1.

глибини та висоти фіксувались від 0 
позначки, яка відповідала рівню бруківки 

з масивних кам’яних плит, виявлених у 
північній частині розкопу (рис. 16).

Креслення виявлених об’єктів та 
стратиграфії проводилось у масштабі 
1 : 20 см. виконання плану розкопу здій-
снювали вручну, напівінструментальним 
методом та зіставляли з даними коптер-
ної зйомки (автор с. в. Коваленко).

увесь процес польових робіт доку-
ментувався за допомогою польових за-
писів, креслень та фотофіксації.

аналіз отриманої під час польових 
робіт інформації проводився із залучен-
ням вузькопрофільних фахівців.

рухомі знахідки атрибутовані й дато-
вані за стратиграфічним та історико-ти-
пологічним методами. дані отримані під 
час польових досліджень перевірені та 
уточнені за допомогою історичних дже-
рел.

Колекція знахідок із розкопу налічує 
понад 3300 од. інвентарного опису. біль-
шість артефактів походять із заповнен-
ня кав’ярні та пов’язаних з нею об’єктів 
(ями 1—2, майстерня з обробки металу, 
бруківка). більша частина знахідок нале-
жить до другої половини Xvii — першої 
половини Xviii ст. будівельна кераміка із 
розкопу була передана до фондів ніаіЗ 
«Кам’янець»; увесь інший рухомий ма-
теріал — до фондів К-Пдім-З.

оскільки досліджена споруда на 
розкопі 3 на Польському ринку — це за-
критий археологічний комплекс, то пуб-
лікація матеріалів з нього має важливе 
значення у контексті світового вивчен-
ня османських пам’яток. більшість ма-
теріалів із досліджень «кав’ярні» можна 
використовувати як хронологічні марке-
ри для пам’яток останньої чверті Xvii ст. 
частина матеріалів вже була введена до 
наукового обігу в окремих статтях (див. 
напр.: старенький, нечитайло 2017а; 
2017b; гусач, нечитайло 2018; нечитай-
ло 2018), однак значна його частина пуб-
лікується вперше.

досліджувана ділянка розміщується 
на території національного історико-ар-
хітектурного заповідника «Кам’янець», 
в ареалі 1 «історичний центр міста», у 
i кварталі згідно з історико-архітектур-
ним опорним планом міста (рис. 1). із пів-
дня ділянка межує з хідником, що лежить 
між міським сквером та фундаментами 
втраченої історичної забудови за адре-
сою: Польський ринок, 35—37; із заходу — 
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з територією сувенірного містечка, біля 
міської ратуші; з її півночі та сходу роз-
ташовується територія міського скверу. 
денна поверхня ділянки, що вивчається, 
задернована (рис. 2).

ця частина старого міста досить 
добре висвітлена в писемних, картогра-
фічних джерелах та історичній літера-
турі. найдавніше детальне іконографічне 
джерело — мідьорит Кипріяна томаше-
вича 1673—1679 рр. — показує на цій те-
риторії вільну від забудови ділянку рин-
кової площі (рис. 3). на плані 1740-х рр. у 
межах досліджуваної ділянки зображено 
кілька довгих споруд, орієнтованих на 
Пн—Пд (рис. 4). детальний огляд Польсь-
кого ринку міститься в описі міста 1700 р. 
графічне розпланування садиб за цим 
описом було виконано о. а. Пламениць-
кою (рис. 5). Згідно зі згаданим докумен-
том та графічною реконструкцією на місці 
досліджуваної ділянки — порожнє місце. 
на плані 1761 р. на місці ділянки, що вив-
чається, зображено довгу споруду, орієн-
товану на Пн—Пд (рис. 6). на плані 1773 р. 
у цьому ж місці зображено кілька довгих 
споруд, орієнтованих на Пн—Пд (рис. 7).

на нашу думку, довгі споруди, зоб-
ражені на планах 1740-х, 1761, 1773 рр. є 
торговими лавками або наземними спо-
рудами, пов’язаними з функціонуванням 
ринку, які виникли на основі дослідже-
ного нами об’єкта доби Кам’янецького 
ейялету (1672—1699 рр.). на жаль, їх не 
позначено в експлікаціях до планів. не 
дають повного розуміння також описи 
житлового фонду міста 1700 і 1734 рр., 
що може свідчити на користь нашої 
версії. споруди не долучалися до текс-
тових описів, оскільки не були частиною 
житлового фонду міста тих часів.

на планах 1790-х рр. довгі споруди 
у південно-східній частині Польського 
ринку не позначені (рис. 8). на планах 
хіх — першої половини хх ст. у межах 
досліджуваної ділянки також не позна-
чено жодних споруд (рис. 9—10). у хіх ст. 
площа була вкрита найрозповсюджені-
шим для Кам’янця-Подільського типом 
бруку — ребровою бруківкою. такий тип 
бруківки трапляється повсюдно на вули-
цях старого і нового плану (рис. 11). Піс-
ля другої світової війни середринковий 
квартал Польського ринку (медітулій) 
було повністю втрачено. бруківку площі 
було частково розібрано (рис. 23). у по-

воєнний час у місці закладення розкопу 3 
було влаштовано міський сквер.

археолого-архітектурні дослідження 
Польського ринку проводилися з сере-
дини хх ст. дослідженням приміщення 
польського магістрату (ратуші) займався 
Ю. П. нельговський. масштабні робо-
ти з історичної топографії, планувальної 
структури, історії окремих споруд прове-
ли Є. м. та о. а. Пламеницькі. Є. м. Пла-
меницька за участю і. с. винокура про-
вели дослідження залишків споруд, що 
розташовувались у північній перії Поль-
ського ринку, на розі з вул. Зарванською 
(Польський ринок, 4а). тут було знайдено 
рештки зрубної конструкції з керамікою, 
яку автори інтерпретували як давньо-
руське житло хіі—хііі ст. його підлога 
фіксувалася на глибині 2,7 м від денної 
поверхні. Залишки чотирьох давньорусь-
ких жител також фіксувались у східній 
перії Польського ринку, вздовж будинків 
12, 10, 8 та школи № 1. вони залягали на 
глибині 0,9—2,7 м. матеріали цих дослід-
жень опубліковані лише частково (вино-
кур, Петров 1999, с. 16). Є питання щодо 
інтерпретації віднайдених матеріалів. 
дослідження та нагляди 2012—2019 рр. 
не виявили у межах давньоруських шарів 
у південній, центральній та північно-схід-
ній частині Польського ринку. Профілі 
горщиків, представлені в публікації до-
слідників (винокур, Петров 1999, с. 17, 
рис. 2: 10—13), можуть датуватися й іі по-
ловиною хііі — початком Xv ст. отже, на 
цьому етапі є потреба перевірки даних 
тих досліджень.

у 1995—1997 рр. проводилися роз-
копки Польського ринку експедицією 
Кам’янець-Подільського державного 
університету під керівництвом м. б. Пет-
рова та за участю а. б. Задорожнюка. 
невеликий розкоп було закладено біля 
південно-західної стіни вірменської кри-
ниці. від розкопу було прокладено тран-
шею у східному напрямку. Під час дослід-
жень було виявлено матеріали Xvii—Xviii 
та хіх ст. (Петров 2002, с. 41).

у 1998 р. шурф біля східної стіни 
польського магістрату було закладено 
експедицією андріана мандзія.

масштабні археологічні досліджен-
ня у Камянці-Подільському розпочали-
ся з 2012 р., і пов’язані з роботою пос-
тійнодіючої археологічної експедиції 
«Кам’янець» під керівництвом б. с. стро-
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ценя. сенсаційною знахідкою стало від-
криття у 2013 р. П. а. болтанюком жит-
ла пізнього етапу трипільської культури 
в північно-західній частині Польського 
ринку, у межах колишнього ламаного 
провулку. у 2013 та 2014 рр. археологічні 
дослідження проводилися в. П. мегеєм 
та П. а. болтанюком на ділянці втраченої 
історичної забудови Польський ринок, 
3/7—10. у 2014 р. археологічні розкопки 
було проведено і за адресою: Польський 
ринок, 3/1 (болтанюк, Кондратюк, ста-
ренький 2014, с. 64—73).

Продовження робіт відбулося восе-
ни 2015 р. під керівництвом д. К. черно-
вола. Крім повного розкриття залишків 
трипільської площадки (розкоп 1), було 
закладено чотири траншеї та один шурф. 
три траншеї та шурф було закладено 
в межах міського скверу, у східній час-
тині площі Польський ринок, під керів-
ництвом к. і. н., наукового співробітника 
відділу археології Криму та Північно-За-

хідного Причорномор’я с. а. теліжен-
ка (рис. 12). було виявлено кілька рівнів 
кам’яного мощення та значну кількість 
рухомого матеріалу, передусім Xvii— 
Xviii ст.

у 2016 р. дослідження на Польсь-
кому ринку були продовжені. у північ-
но-східній частині Польського ринку 
трипільським загоном Кам’янець-Поділь-
ської архітектурно-археологічної експе-
диції було досліджено першу в україні 
металообробну майстерню доби енеолі-
ту (розкоп 2).

у серпні 2016 р. д. К. черновол за-
клав розкоп 3 у південно-східній частині 
площі Польський ринок, у межах місь-
кого скверу. розширення площі розко-
пу у східному та північному напрямках 
дозволили відкрити залишки споруди 
доби Кам’янецького ейялету та три рівні 
кам’яного бруку площі. Фрагмент вияв-
леної бруківки кінця Xvii—Xviiі ст. було 
музеєфіковано in situ.
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у 2016 р. учасники Кам’янець-Поділь-
ської архітектурно-археологічної експе-
диції дП «ндц “оасу”» іа нан україни 
проводили дослідження на площі Польсь-
кий ринок. роботи відбулись на замовлен-
ня Кам’янець-Подільської міської ради. 
розкоп було розбито у південно-східній 
частині площі Польський ринок, у місько-
му сквері. Загальна площа розкопу стано-
вила понад 177 м2. магнітні координати 
розкопу: Пд — 48°40’30.6”n 26°34’24.3”e; 
Пн — 48°40’31.1”n 26°34’24.4”e (рис. 1; 2).

у межах розкопу 3 було відкрито:
• фрагменти кам’яного мощення 

Xvii—XiX ст.;
• залишки споруди на кам’яному 

фундаменті з глинобитними стінами на 
дерев’яному каркасі кінця Xvii — першої 
половини Xviiі ст.;

• скупчення обмазки та кераміки 
трипільської культури;

• фрагменти конструкцій, що входи-
ли до комплексу з обробки металу пер-
шої половини Xviiі ст.

1.1. скУПчення Обмазки 
Та кераміки ТриПільськОї 

кУльТУри
у квадратах г/3—4, на глибині 1,7—

1,75 м від денної поверхні було розчи-
щено невелике скупчення обмазки та 
кераміки трипільської культури (рис. 16—
17). на думку д. К. черновола, залишки 
обмазки могли бути частиною спору-
ди, рештки якої залягали північніше, під 
бровкою розкопу.

1.2. брУківка
у межах розкопу 3 було виявлено три 

рівні кам’яної бруківки площі Польський 

ринок. це «реброва» бруківка хіх ст., мо-
щення з кам’яних плит кінця Xvii—Xviiі ст., 
гравійно-галечне мощення Xvi—Xvii ст.

брУківка ХіХ ст.
у місці розкопу 3 на площі Польсь-

кий ринок було розчищено кілька фраг-
ментів бруківки хіх ст. (рис. 18; 19: 1). 
бруківка залягала під дерновим шаром 
у квадратах а1/6—7 і д—е/5—6 (рис. 20). 
глибина залягання бруку від денної по-
верхні у квадратах д—е/5—6 становила 
10—15 см, у квадратах а1/6—7 дорівнюва-
ла 5—6 см. це типовий брук для вулиць і 
площ Кам’янця-Подільського цього часу. 
він виготовлений з обробленого вапня-
кового каменю прямокутної форми з ок-
руглим верхом. розміри лицьової части-
ни каменів 5 × 10, 8 × 15, 16 × 12.

Під бруківкою фіксувався шар супі-
щаної підсипки 2—3 см (рис. 21). водо-
відведення було зроблено у вигляді не-
глибоких рівчаків завширшки 40—45 см, 
вимощених із масивніших пласких вапня-
кових каменів. інший тип водовідводу у 
квадратах д—е/5—6 був сконструйований 
із невеликих каменів, вимощених під ку-
том 45° до масивніших, поставлених вер-
тикально (рис. 22). висота вертикально 
встановленого каменю конструкції водо-
відводу становила 16—17 см.

Подібний тип бруку досить розпов-
сюджений у старих районах Кам’янця-
Подільського. «реброва» бруківка з ха-
рактерними водовідвідними каналами 
трапляється на руських та Польських 
фільварках, новому плані, старому місті.

як свідчать архівні фото, надані 
д. с. бабюком, первісно, у місці закла-
дення розкопу 3 площа Польський ринок 
була повністю вкрита подібним бруком. 

Розділ 1
ПОльОві  

дОслідЖення
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Після іі світової війни, під час влаштуван-
ня в цьому місці міського скверу, бруків-
ка була частково розібрана (рис. 23).

мОщення  
кінця XVii—XViiі ст.

у квадратах в—д/1—3 було розчище-
но кам’яне мощення з масивних вапня-
кових плит (рис. 16; 18—19). брук залягав 
на глибині 0,8—0,9 м від денної поверхні 
(рис. 24). мощення складалося із семи 
рядів каменю-плитняку із середніми роз-
мірами 37 × 38, 40 × 20, 70 × 35. товщи-
на плит 4—7 см. орієнтація рядів каменю 
ПдЗх—Пнсх. у щілинах між бруківкою, а 
також у мішаному гумусованому шарі над 
нею, фіксувалися фрагменти керамічних 
виробів (люльки, посуд, кахлі), а також 
кістки тварин (рис. 25). більша частина 
матеріалу датована другою половиною 
Xvii—Xviii ст. Край бруківки над північною 
бровкою дорівнював позначці 197,03, за 
балтійською системою.

брук із масивних кам’яних плит у 
квадратах е/1—6 пошкоджено траншеєю 
під комунікації радянського часу. у квад-
ратах е/2—4 та г—д/2 було виявлено шар 
мішаного суглинку з деревним вугіллям 
та матеріалами Xvi ст. Шар залягав ниж-
че рівня мощення з каменю-плитняку на 
5—8 см. особливу увагу привертає колек-
ція білоглиняних та полив’яних люльок із 
цих квадратів (групи 2 і 3).

бруківку було датовано у межах кінця 
Xvii ст. — 1760 рр. на нижню хронологічну 
межу вказує заповнення над нею, що міс-
тило фрагменти керамічного посуду, ви-
роби з металу, монетні знахідки другої по-
ловини Xvii ст. та фрагменти керамічних 
люльок, характерних для цього періоду. 
спорудження плитового мощення може 
належати до періоду Подільського ейяле-
ту (1672—1699) і бути синхронним споруді, 
виявленій у східній частині розкопу. рівень 
залягання плитового мощення у північній 
частині розкопу відповідає рівню мощен-
ня присадибної території. мощення при-
садибної території з пласких вапнякових 
плит виявлене у квадратах г—д/6. воно 
примикає до північної стіни споруди та до 
краю земляного льоху (яма 1). частина ка-
менів поставлена вертикально. вони ви-
конували роль водовідводу, і були викла-
дені під гострим кутом до східної стінки 
льоху, де розміщувалася ніша (рис. 27).

верхня хронологічна межа плитово-
го мощення відповідає першій писемній 
згадці про кам’яний брук площі Польський 
ринок. вона пов’язана з іменем червоно-
гродського чашника стефана маковець-
кого, якому подільський сеймик 1760 р. 
доручив ремонт міських укріплень. окрім 
робіт з упорядкування фортифікацій, сте-
фан маковецький провів ремонт ратуші і 
вимостив площу Польський ринок та кіль-
ка вулиць (сецинский 1895, с. 235).

мОщення XVi—XVii ст.
мощення Xvi—Xviі ст. було виявле-

но у квадратах г—д/3—4; воно залягало на 
глибині 1,25—1,35 м від денної поверхні, 
під мощенням кінця Xvii—Xviiі ст. (рис. 16; 
18—19). над ним розміщувався мішаний 
гумусований шар з матеріалами Xvi — пер-
шої половини Xvii ст., потужністю 25—35 см 
(рис. 14). мощення мало вигляд підсипки з 
дрібного вапнякового каміння гравію, галь-
ки, дрібнофрагментованої цегли, утрамбо-
ваної у рівень з чорноземним гумусованим 
ґрунтом. між ними траплялися фрагменти 
тваринних кісток. у рівень із підсипкою було 
викладено окремі пласкі вапнякові камені, 
прямокутної форми із середнім розміром 
довшої сторони 20 см. середня товщина 
шару вимостки від 5 до 15 см. Під цим рів-
нем мощення залягав мішаний гумусова-
ний супісок із фрагментами кераміки Xiv, 
Xv—Xvi, Xvii ст., потужністю 30—50 см.

Подібне мощення було виявлено 
П. а. болтанюком у 2014 р. у північній 
частині площі Польський ринок (болта-
нюк, Кондратюк, старенький 2014, с. 64—
73). його фрагмент було вирізано з роз-
копу монолітом; зараз він експонується 
в Кам’янець-Подільському державному 
історичному музеї-заповіднику.

1.3. сТраТиграфія  
ПівнічнОї сТінки рОзкОПУ

стратиграфія північної стінки розко-
пу, у межах виявлених горизонтів мощен-
ня площі Польський ринок, була такою:

• 0—15 см — дерновий шар;
• 10—15 см — «реброва» бруківка 

хіх ст.;
• 2—3 см — підсипка під бруківку;
• 40—60 см — мішаний гумусований 

шар із матеріалами другої половини 
Xvii—Xviiі ст.;
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• 4—7 см — мощення із кількох рядів 
вапнякових плит кінця Xvii—Xviiі ст.;

• 25—35 см — мішаний гумусований 
шар із матеріалами Xvi — першої полови-
ни Xvii ст.;

• рівень денної поверхні площі, 
сформованої із дрібного каміння, дріб-
нофрагментованої цегли та кераміки;

• 30—50 см — мішаний гумусований 
супісок із фрагментами кераміки Xiv, Xv—
Xvi, Xvii ст.;

• 30—50 см — безінвентарний похо-
вальний чорнозем;

• 40—50 см — шар бурого суглинку із 
фрагментами кераміки та обмазки три-
пільської культури;

• материковий суглинок світло-жов-
того кольору (рис. 13—14).

1.4. сПОрУда У сХідній 
часТині рОзкОПУ

найінформативнішими були роботи 
у східній частині розкопу. тут, у квадра-
тах а—д/4—8, а1—б1/4—8, було повністю 
досліджено споруду кінця Xvii — першої 
половини Xviiі ст. (рис. 16; 31). вона була 
орієнтована довгою стороною за лінією 
ПдЗх—Пнсх, розміром 15,0 × 4,8 м.

За рівнем залягання, планувальними 
особливостями, виділяються дві частини 
споруди, що належать до двох хроноло-
гічних періодів.

Північна частина споруди розміром 
7,2 × 4,8 м. до її складу входять: льох, ви-
копаний у материковій породі, з нішею 
та цегляною піччю (яма 1); господарська 
яма (яма 2) та наземна частина. наземний 
фрагмент північної частини споруди пря-
мокутної форми із підлогою з кам’яних 
плит, по периметру якої фіксувалися горілі 
дерев’яні плахи (рис. 35). біля східної стіни 
північної частини споруди зафіксовано за-
вал (?) вимостку (?) з цегли різних розмірів 
(рис. 36). рівень її залягання був вище рів-
ня кам’яної підлоги. цегла частково пе-
рекривала яму 2. на одній з цеглин було 
вирізано літеру «W». найбільшу частину 
матеріалів доби Кам’янецького ейялету 
(1672—1699) було виявлено саме у північ-
ній частині споруди.

Південна частина споруди мала роз-
міри 7,8 × 4,8 м та складалася з робочих 
майданчиків 1 і 2 (рис. 16; 31). її підлога 
була на 0,1—0,15 м вище північної части-
ни. Заповнення між майданчиками та у 

контурі споруди містило серію знахідок, 
які дозволяють зарахувати функціону-
вання тут майстерні з обробки металу до 
першої половини Xviii ст.

яма 1 (льох)
у північній частині споруди (7,2 × 

4,8 м) розміщувався земляний льох 
(рис. 14—16; 31; 47). він був овальної у 
плані форми, завдовжки 2,6 м (Пн—Пд), 
завглибшки 1,8 м від денної поверхні, 
1,5 м від 0 (рис. 37—40); примикав до тор-
цевої стіни споруди (ПнЗх—Пнсх). вхід у 
льох розміщувався неподалік печі, у схід-
ній стінці ями 1. верхню сходинку зробле-
но із фрагмента тесаного білокам’яного 
блока прямокутної форми, завдовжки 40 
та завширшки 20 см, висота грані 17 см. 
на одній зі сторін блока — прямокутна 
виїмка 3,5 × 4 см.

склепіння льоху, ймовірно, було 
зроблено з легких дерев’яних конструк-
цій і підвищувалося над тогочасною ден-
ною поверхнею, якій відповідав рівень 
мощення двору та площі кінця Xvii — пер-
шої половини Xviiі ст. у порівнянні з мо-
щенням двору та площі, льох був заглиб-
лений на 1,5 м. напівкругле заглиблення 
для опори даху було виявлено у північ-
ній стінці ями 1. на дні заглиблення для 
опори лежав плаский вапняковий камінь 
(рис. 41). інший камінь для опори було 
розчищено біля західної стінки льоху.

Піч в ямі 1
у південно-східній стінці льоху збе-

реглася піч баневого, сферичного типу 
(висота 0,5, ширина 0,7, глибина 0,6—
0,88 м; рис. 43). вхідний отвір печі мав 
ширину 0,6 та висоту 0,48 м; її долівка 
зроблена із керамічної плитки (20—21 × 
16—17 × 5,5—6,5 см); стіни та склепіння — 
з цегли «пальцівки» (30—32 × 15×5—7см) 
(рис. 45: 1). на склепінні печі залишився 
фрагмент вапнякового тиньку товщиною 
1,5—2 см, вкритий кіптявою (рис. 45:  2). 
Перед вхідним отвором печі зафіксовано 
мощення з трьох рядів пласких вапняко-
вих каменів товщиною 6—10 см. середні 
розміри каменів першого ряду від печі 
37 × 16, другого — 20 × 18, третього — 
46 × 20 см. Ширина мощення 0,8—0,9 м 
(рис. 44: 2). розміщення печі під кам’яною 
підлогою північної частини споруди може 
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свідчити про її додаткове функціональне 
призначення для обігріву наземної час-
тини кав’ярні.

ніша в ямі 1
Посередині східної стінки льоху 

було виявлено нішу, вирубану у світлому 
материковому суглинку та, частково, у 
бурому суглинковому шарі трипільської 
культури. вона мала прямокутну форму з 
арковим, коробовим склепінням. висота 
ніші 1,1—1,2 м, глибина 0,6 м, ширина у 
нижній частині 0,8, у верхній — 0,5 м; дно 
було вимощене пласким вапняковим ка-
менем (рис. 46).

яма 2
біля східної стіни споруди (Пдсх—

Пнсх) розміщувалася господарська яма 
(№ 2) розмірами 3 × 3,3 м, глибиною 2,2 м 
(рис. 16; 18—19; 47: 2—50). Західна частина 
ями мала вигляд вирівняного майданчика, 
який прилягав до кам’яного підмурку схід-
ної стіни споруди. Посередині майданчика 
було зафіксовано виступ, який видовжу-
вався у східному напрямку. у центрі висту-
пу збереглася стовпова яма діаметром у 
нижній частині 12 см, у верхній — 15 см. 
нівелювальною поверхнею для західної 
частини ями був бурий, «трипільський» 
суглинковий шар. долівка західної части-
ни ями була підсипана вапном, ймовірно, 
задля дезінфекції (рис. 52: 1). східна час-
тина мала підковоподібну форму і заглиб-
лювалася до материка. За нею, у східному 
напрямку, у трипільському шарі, виявлено 
видовжене заглиблення, орієнтоване на 
схід (рис. 49—50).

Шари над ямою 2, у південній частині, 
були представлені горизонтом задерно-
ваного гумусованого ґрунту, у північній — 
кам’яним мощенням та гравійною під-
сипкою під нього другої половини хх ст. 
у квадраті б/8, нижче гравійної засипки, 
простежено мішаний шар із матеріалами 
кінця Xvii—XiX ст. мішаний шар із квадра-
та б/8 датований за виявленими 20 копій-
ками 1880 рр. Заповнення верхньої час-
тини ями складалось із суглинистих та 
супіщаних шарів, які містили фрагменти 
цегли, кахель, деревного вугілля, каме-
ню, й були залишками «довгого будинку» 
на площі Польський ринок. Під ними за-
лягав гумусований темний шар, насиче-

ний знахідками фрагментованого посуду, 
люльок, металевих та скляних предметів 
(рис. 48: іх; 51). на дні ями було виявлено 
гарматне ядро (рис. 51: 2).

Поверхня підлоги південної частини 
будівлі (7,8 × 4,8 м) на 0,1—0,15 м вище 
північної. тут зафіксовано два робочі 
майданчики, складені з каменів (рис. 15: 
a—b; 47: a—b; 55).

рОбОчий майданчик 1
об’єкт було зафіксовано у квадратах 

а—а1/5—4. він мав прямокутну форму, 
витягнуту із півдня на північ на 2,0 м, та 
ширину 1,4—1,7 м (рис. 16; 47; 55). май-
данчик був складений із каменю-вапняку 
та фрагментів цегли (рис. 53). біля його 
північно-західного кута було розчищено 
вертикально поставлений камінь, північ-
ніше якого виявлено залишки стовпової 
ями із залишками зітлілого дерева діа-
метром 14 см (рис. 54: 1).

рОбОчий майданчик 2
робочий майданчик 2 зафіксовано в 

квадратах а1—б1/5. мав вигляд витягну-
тої плями у формі неправильного овалу 
із заходу на схід — 1,6 м, з півночі на пів-
день — 1,4 м (рис. 55—57). горіла пляма 
лежала на кам’яній конструкції, викла-
деній без будівельного розчину. горілий 
шар потужністю 10 см залягав на глибині 
23—25 см від денної поверхні і складався 
з деревного вугілля, шлаків, фрагментів 
чорного та кольорового металу і двох 
невеликих тігелів для плавки кольорово-
го металу. східна сторона горілої плями 
мала прямокутну форму. По перимет-
ру майданчик обкладений камінням. 
ймовірно, місце спочатку мало прямо-
кутну форму як і робочий майданчик 1 
(рис. 57). на поверхні горілого шару ле-
жав розколотий кам’яний тигель.

навколо обох майданчиків було 
знайдено невеликі тиглі для плавки ко-
льорового металу, заготовки та відходи 
ливарного і косторізного виробництва.

1.5. сТраТиграфія сХіднОї 
сТінки рОзкОПУ

стратиграфія східного борту розко-
пу (рис. 15):

• 10—20 см — дерновий шар;



13

Розділ 1. ПОльОві дОслідЖення

• 15—20 см — бруківка хіх ст. або сі-
рий гумусований шар із матеріалами 
хіх—хх ст. (20—40 см);

• 20—40 см — суглинистий жовтий 
шар із вкрапленням деревного вугілля 
та перепаленої глини (0,20—0,40 м). Шар 
був заповнений великою кількістю фраг-
ментованої білоглиняної кераміки, оз-
добленою поливою та опискою. Під ним, 
за контуром стін і перестінків будівлі, у 
північній частині споруди фіксувалися 
згорілі дерев’яні плахи. у південній час-
тині споруди, під суглинисто-супіщаним 
шаром із включенням деревного вугілля 
та перепаленої глини, фіксувався тонкий 
прошарок горілого дерева (1—1,5 см);

• 20—40 см — фундамент, складений 
із двох-трьох рядів вапнякового каменю 
грубої обробки. нижній ряд вкопаний 
у шар похованого чорнозему з фраг-
ментами кераміки Xv—Xvii ст. верхній 
ряд каменів у північній частині споруди 
формував поверхню підлоги. у півден-
ній — робочі майданчики для обробки 
металу. Підлога південної частини спо-
руди підвищувалась на 10—15 см, у порів-
нянні з північної. біля північно-західного 
кута майданчика 1 було розчищено вер-
тикально поставлений камінь, вершина 
якого підвищувалась. Північніше верти-
кального каменю було виявлено рештки 
стовпової ями із залишками зотлілого 
дерева діаметром 14 см;

• 30—40 см — безінвентарний похо-
ваний чорнозем;

• 50—60 см — шар бурого суглинку з 
фрагментами кераміки та обмазки три-
пільської культури;

• материковий світло-жовтий сугли-
нок лежав на глибині 1,8—2 м.

стратиграфія східного борту роз-
копу є стратиграфією єдиної споруди: 
«довгого» будинку з кав’ярнею доби 
Кам’янецького ейялету (1672—1699).

стратиграфічне положення півден-
ної частини будівлі щодо північної, від-
сутність спільної кам’яної підлоги, а та-
кож залишки стовпової конструкції для 
навісу над південною частиною, дозво-
ляють припустити, що тут продовжувала 
функціонувати, або була знову створена 
металообробна майстерня після того, як 
споруду знищила пожежа.

у хіх ст. ця ділянка площі була пере-
крита нової бруківкою, законсервувавши 
залишки споруди (рис. 2: 4; 3: 4). Після 

другої світової війни бруківка площі була 
частково розібрана. Загалом, територія 
площі Польський ринок, із досліджува-
ною ділянкою зокрема, була вільною від 
забудови протягом значного періоду іс-
нування Кам’янця-Подільського як міста 
(Петров 2002).

1.6. ділянки рОзкОПУ ПОза 
виявленими нерУХОмими 

Об’єкТами
у квадратах в—е/2—1, західніше 

бруківки кінця Xvii — першої половини 
Xviiі ст. було розчищено пляму мішаного 
суглинку із фрагментами деревного вугіл-
ля, будівельної кераміки та дрібного ка-
міння (рис. 26). Шар датований мідними 
солідами яна Казимира («боратинками»). 
у ньому виявлені фрагменти керамічно-
го та скляного посуду другої половини 
Xvii ст., а також фрагменти білоглиняних 
люльок для паління тютюну з поливою та 
без неї (групи 2—3).

у квадратах а1—б/4 було розчище-
но залишки плитового мощення, яке за 
рівнем залягання та візуальними харак-
теристиками було синхронне бруківці 
кінця Xvii — першої половини Xviiі ст. 
(рис. 16). над плитовим мощенням фіксу-
валось кілька скупчень вапнякового ка-
меню з глибиною залягання 0,25—0,35 м. 
у квадраті а/4 над плитовим мощенням 
фіксувалася пляма перепаленої глини 
(рис. 59). впритул до неї, у квадраті б/4, 
було розчищено фрагмент водовідвід-
ної (?) конструкції (рис. 58: 1). Конструк-
ція мала вигляд прямокутного у перетині 
жолоба, збудованого з невеликих вапня-
кових каменів та цегли (рис. 58: 2). орієн-
тація конструкції сх—Зх.

уздовж західної стіни споруди про-
стежено заглиблення давнього горизон-
ту у вигляді неглибокого ровика. його 
дно також було вимощене пласкими 
кам’яними плитами (рис. 63). цей ровик 
розділяв ділянку мощення у квадратах 
а1—б/4 з південною частиною споруди, 
де були зафіксовані робочі майданчики 1 
і 2. у ровику між західною стіною спору-
ди та залишками кам’яних конструкцій на 
плитовому мощенні, у квадратах а1—б/4, 
було виявлено керамічні люльки типу і 
(рис. 62).

у заповненні, у квадратах а1—б/4, 
траплялись знахідки фрагментів мета-
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левих виробів шлаків, фрагменти кера-
мічного та скляного посуду. Планіграфія 
цієї ділянки розкопу, рівень залягання 
конструктивних елементів та рухомий 
матеріал дозволяють вважати виявлені 
залишки конструкцій виробничим ком-
плексом першої половини Xviiі ст., 
який було створено на місці турецької 
кав’ярні.

у квадраті а1/5 простежено різке по-
ниження денної поверхні біля південно-
го контуру споруди (рис. 60). це свідчить 
про існування в цьому місці неглибокого 
ровика, аналогічного виявленому біля 
західної стіни. Заповнення ровика скла-
дав гумусований ґрунт зі значним вміс-
том деревного вугілля. тут було знайде-
но фрагментовані залізні вироби: обріз 
труби, долото та прямокутну пластину 
(рис. 60).

За ровиком, у квадратах б/1—5, спос-
тережено заплив суглинку, рівень якого 
підвищувався в південному напрямку. 
над плямою суглинку фіксувались залиш-
ки горілого суглинкового ґрунту з дерев-
ним вугіллям, скупчення каміння та фраг-
мент бруківки другої половини хіх ст. 
(рис. 61). від рівня цієї бруківки у суглин-
ковий ґрунт був впущений дерев’яний 
стовп (рис. 15).

виснОвки дО рОзділУ 1
на розкопі 3, на площі Польський 

ринок у м. Кам’янець-Подільський було 
досліджено кілька археологічних об’єктів 
та з’ясовано періоди заселення та вико-
ристання цієї території.

найранішими слідами освоєння ді-
лянки є скупчення кераміки та обмазки 
трипільської культури.

наступні знахідки відображають 
один із ранніх етапів існування Кам’янця 
як міського поселення: фрагменти кера-
міки другої половини хііі ст. та знахідка 

половини хреста-енколпіона (старень-
кий, нечитайло 2017).

лакуна, що утворилась у проміжку 
між існуванням на території міста енеолі-
тичного поселення та хііі ст., стратигра-
фічно відображена у шарі безінвентар-
ного похованого чорнозему, що залягав 
над бурим суглинком із матеріалами три-
пільської культури

доба пізнього середньовіччя, у ме-
жах досліджуваної ділянки, представле-
на знахідками фрагментованої кераміки 
Xiv — першої половини Xv ст., другої по-
ловини Xv—Xvі ст.

у північній частині розкопу було роз-
чищено фрагмент архаїчного мощення 
денної поверхні площі Польський ринок 
із дрібного вапнякового каміння, гравію, 
гальки, дрібнофрагментованої цегли, 
утрамбованої в рівень з чорноземним 
гумусованим ґрунтом. над ним залягав 
фрагмент мощення з масивних вапняко-
вих плит кінця Xvii—Xviiі ст.

у східній частині розкопу було відкри-
то глинобитну споруду на кам’яному фун-
даменті. споруду перекривав шар горі-
лого суглинку, над яким залягало кам’яне 
мощення другої половини хіх ст. споруда, 
розміром 15 × 4,8 м, орієнтована довгою 
стороною за лінією ПдЗх—Пнсх. до північ-
ної стінки споруди примикав земляний льох 
із цегляною піччю та господарською нішею. 
до східної — господарська яма з навісом.

Після припинення функціонування 
кав’ярні у 1680-х рр., у південній частині 
«довгого будинку» продовжила функціо-
нувати, або була заново створена майс-
терня з обробки металу (старенький, не-
читайло 2018b).

у хіх ст. ця ділянка площі була пере-
крита новою бруківкою, законсервував-
ши залишки споруди. Після другої світо-
вої війни бруківка площі була частково 
розібрана, а згодом на цьому місці було 
закладено міський сквер.



15

незначну кількість фрагментів дру-
гої половини хііі — початку Xv та другої 
половини Xv—Xvi ст. було знайдено у пе-
ревідкладеному стані в заповненні ями 1 
(рис. 64—65; 66: 1). окремі фрагменти 
кераміки другої половини Xv—Xvi ст. та 
трипільської культури було виявлено на 
ділянках неушкодженого культурного 
шару цих часів.

найбільша кількість відкритих фраг-
ментів керамічного посуду належала до 
Xvii — першої половини Xviii ст. основна 
частина знахідок походить із заповнення 
споруди та пов’язаних із нею ям 1 і 2). За ко-
льором черепка та особливостями форму-
вальної маси гончарний керамічний посуд 
поділяється на біло-, бежево-, червоно- та 
сіроглиняні («морені», димлені) посудини. 
За формами виділяються горщики, миски, 
макітри, тарілки, покришки, кубки, кухлі, 
миски-тази та глеки-водолії (афтафи). Фа-
янсовим, напівфаянсовим та порцеляно-
вим кавовим чашкам на кільцевому піддоні 
присвячено окремий підрозділ роботи.

2.1. гОрщики
до колекції відібрано 651 фрагмент 

горщиків, разом із кількома розвалами. 
із них два фрагменти належали до другої 
половини хііі—Xiv ст. (рис. 65: 623), вісім 
фрагментів до другої половини Xv—Xvi ст. 
(рис. 65), два фрагменти до першої чверті 
Xviі ст., три фрагменти до хіх ст. основу ко-
лекції склали горщики, виявлені у заповнен-
ні «довгого» будинку, ямах 1—2, виробничій 
частині споруди. більша частина виявлених 
фрагментів датована другою половиною 
Xvii ст. За аналогіями, комплекси з горщика-
ми такого типу існують і в першій половині 
Xviiі ст., що закономірно для цього хроно-
логічного періоду. горщики другої полови-

ни Xvii ст. представлені вертикальними по-
судинами з конічною нижньою частиною та 
опуклою, сферичною верхньою; прямими, 
вертикальними вінцями, ледь відхиленими 
назовні. до найбільш розширеної верхньої 
частини («опуку») часто кріпиться стрічко-
ва петлеподібна ручка, що з’єднується з 
вінцями. За кольором черепка фрагменти 
поділяються на сіро- (димлені), червоно- та 
білоглиняні. середня висота горщиків скла-
дає 12—20 см; середня висота вінець 1,5—3; 
денця горщиків трапляються з утором і без, 
їх діаметр 7—16 см.

сіроглиняних димлених («морених») 
горщиків було виявлено 120 фрагментів, 
разом із розвалами посудин. більшість 
фрагментів знайдено в ямі 1 і 2 (рис. 66—
69). частину типологічно близьких фраг-
ментів горщиків відкрито за межами 
«довгого» будинку (рис. 70—72).

більшість вінець сіроглиняних горщи-
ків вертикальні, незначно відхилені назов-
ні. відносно шийки горщика вигин вінець 
був або гострокутний (рис. 66: 7; 67: 253; 
70: 780; 71: 775, 781, 825; 66: 774, 777), 
або плавний, дугоподібний (рис. 66: 2; 67: 
250; 68: 1; 69; 71: 775, 776, 784, 813). він-
ця димлених горщиків прямі, вертикальні, 
незначно відхилені назовні з округлим або 
зрізаним краєм (рис. 66—72). в окремих ви-
падках край вінця додатково відтягнутий 
назовні (рис. 70: 766). Профілі вінець у міс-
ці з’єднання з плічками мають заокруглену 
(рис. 66: 2; 67: 250; 68; 69; 71: 775, 776, 784, 
812; 72: 810) або кутасту форму (рис. 66: 3, 
6, 7; 67: 253, 247; 70: 780, 815; 71: 773, 778, 
781, 825; 72: 774, 777). окремі екземпляри 
мають валикоподібний або гострокутний 
виступ посередині чи у нижній частині ві-
нець (рис. 66: 2, 6; 68: 1; 71: 781, 1201; 72: 
774, 801, 810). Є фрагменти з одинарними 
чи подвійними уступами-заглибленнями 
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на зовнішній частині вінець (рис. 66: 5; 70: 
766, 780, 815; 71: 775, 776). середня висота 
вінець димлених горщиків 1,4—2,5, діаметр 
8—18 см. трапляються екземпляри з доволі 
високими вінцями, що досягають майже 
5 см (рис. 70: 766).

Зовнішня поверхня сіроглиняних (дим-
лених) горщиків прикрашена лощенням 
або лощеними лініями; заглибленим орна-
ментом у вигляді прямих, хвилястих та зиг-
загоподібних ліній; орнаментом виконаним 
коліщатком у вигляді незамкнутих трикут-
ників вершинами вгору або прямих ліній. 
товщина стінок димлених горщиків 0,25—
0,4 см, плечі та частина тулуба іноді вкриті 
рифленням. Значна частина має стрічкові 
ручки із поздовжнім пальцевим заглиблен-
ням, із середньою шириною 2,0 см.

аналогічні димлені горщики та їх 
фрагменти досить часто виявляють у лісо-
степовій зоні україни на пам’ятках другої 
половини Xvii—Xviii ст. із незначними змі-
нами подібні горщики продовжують виго-
товляти й у хіх — першій половині хх ст., 
їх орнаментика, декор та профілювання 
верхньої частини стають спрощенішими.

Червоноглиняні горщики представ-
лені однією посудиною повного профілю 
(№ 206), одним розвалом (№ 542) та чис-
ленними фрагментами. Загальна кількість 
фрагментів, разом із розвалами — 45 од.

горщик 206 (рис. 73) має прямі, вер-
тикальні, відхилені назовні вінця, крайко-
вані смугою світло-зеленої поливи зсе-
редини. Зовні горщик розписано білою 
опискою: три горизонтальні лінії — у ниж-
ній частині вінець та на плечах горщика, 
нижче — горизонтальний ряд повторю-
ваних елементів у вигляді прямокутної 
основи з двома трикутними вершинами. 
цей ряд елементів переходить у хвиляс-
ту лінію, нижче якої ще одна хвиляста 
лінія, підкреслена горизонтальною пря-
мою. від вінець відходить стрічкова руч-
ка із повздовжнім заглибленням, нижня 
частина якої кріпиться дещо нижче лінії 
опука горщика. висота посудини 17 см, 
діаметр її вінець 12, висота вінець 2,2, діа-
метр денця 9,0, товщина стінок 0,65 см.

розвал червоноглиняного горщи-
ка 542 (рис. 74) має прямі, вертикаль-
ні вінця, незначно відхилені назовні. 
Профіль вінець у місці переходу до плі-
чок — кутастий. Край вінець декорований 
косими насічками. на вінці, зсередини, 
крайкування світло-зеленою поливою. 

Зовні під краєм — широкий уступ-заглиб-
лення, оздоблений горизонтальною 
лінією червоної описки. на вінці хвиляста 
лінія, виконана червоною опискою. Пліч-
ка також декоровані червоною опискою: 
горизонтальними прямими та хвиляс-
тими лініями, а також широкою лінією 
з’єднаних вісімок, розташованих гори-
зонтально. денце має розширення — ши-
рокий утор, вище якого, на стінці — гори-
зонтальна пряма лінія червоної описки.

Фрагменти червоноглиняних гор-
щиків 436, 443 та 556 крайковані зеле-
ною поливою (рис. 75). Фрагмент 443 
має заглиблену лінію у верхній зовнішній 
частині вінець, нижче якої — гострокут-
ний виступ. Плічка посудини вкриті риф-
ленням. Фрагменти 436 та 556 оздоблені 
орнаментом, виконаним білою опискою 
та мають стрічкові петлеподібні ручки.

аналогії кам’янецьким червоно- та 
сіроглиняним горщикам з ями 2 є у бага-
тьох керамічних комплексах другої поло-
вини Xvii ст. вони відомі за публікаціями 
матеріалів з Києва (чміль 2007, с. 165, 
рис. 3; 2011, с. 377—379, рис. 3—4; 2015a, 
с. 108—109, рис. 21—22), білої церкви (Квіт-
ницький та ін. 2013, с. 186, рис. 9), чиги-
рина (горішний, діденко 1998), батурина 
(мироненко 2017, с. 61—62, рис. 2), сло-
божанщини (голубєва, Колода, Кущенко 
2008, с. 20—21, рис. 1), Полтави (Пуголовок 
2013, с. 116—118, рис. 3—4), вінниці (вино- 
гродська, Калашник 2015, с. 96—97, рис. 4—
5), лядови (виногродська 2013, с. 96, 
рис. 2) та ін. сіроглиняні димлені горщики 
з аналогічними орнаментами (лощені лінії 
та відтиски коліщатка) виявлені в румунії, 
в банченах у комплексах з «османськими» 
матеріалами (Popovici 2013, p. 277, pl. 7). 
Коло аналогій для цих типів посуду може 
бути значно розширене.

Білоглиняні горщики у дуже фраг-
ментованому стані було виявлено у ве-
ликій кількості в заповненні наземної 
частини «довгого будинку» на Польсь-
кому ринку (рис. 76). незначнe кількість 
фрагментів знайдено в заповненні ям 1 і 
2 (рис. 77). Загальна ж їх кількість, разом 
із розвалами — 469 од.

уламки посуду належали десяткам 
різних посудин, які потрапили до запов-
нення споруди у фрагментованому стані. 
на думку професора андріяна мандзія, 
який проводив археологічні досліджен-
ня у Кам’янці-Подільському у 1990-х рр., 
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фрагменти білоглиняного посуду потрап-
ляли до заповнення споруд після того, 
як останні використовуватись як смітни-
ки. Під час польсько-турецької війни за 
Поділля, більшість житлових будинків 
Кам’янця занепадають та перетворюють-
ся на смітники. внаслідок цього, в запов-
ненні подібних покинутих споруд трап-
ляється багато фрагментованого посуду 
та майже немає цілих форм.

до колекції відібрано понад 469 
фрагментів білоглиняних горщиків. се-
ред відібраних фрагментів переважну 
більшість становлять вінця горщиків 1.

висота вінець 2,5—3,5 см, їх діаметр 
12—18 см. середній діаметр денець бі-
логлиняних горщиків з опискою та по-
ливою складав 7—10 см. денця з утором 
та без нього. середня висота горщиків 
12—20 см. Плічка окремих посудин вкриті 
рифленням. Посудини мають переважно 
овоїдну форму, з видовженою придон-
ною частиною. хоча трапляються і округ-
лі посудини з найбільшим розширенням 
опука, приблизно посередині висоти.

За особливостями профілювання ві-
нець, можна виокремити п’ять типів біло-
глиняних горщиків.

і — вінця прямі, вертикальні, незначно 
відхилені назовні; край вінець заокругле-
ний (рис. 77: 225; 78: 1107—1117; 79; 80: 
1112, 1116, 1119, 1124, 1125, 1128; 81; 
83: 1114, 1179, 1473; 84; 85: 1166, 1381, 
1385; 86: 1191).

іі — вінця прямі, вертикальні, незнач-
но відхилені назовні; край вінець зріза-
ний всередину та відтягнутий назовні 
(рис. 78: 1127; 86: 1180, 1391)

ііі — вінця короткі, вертикальні, знач-
но відхилені назовні з уступом зсередини 
під накривку (рис. 83: 1474).

iv — вінця дугоподібної форми, виг-
нуті назовні; відносно шийки посудини 
прямі (рис. 80: 1118; 82: 1160, 1165; 83: 
1106; 84: 1129; 85: 1381) або значно від-
хилені назовні (рис. 85: 1140).

v — вінця дугоподібної форми, виг-
нуті всередину (рис. 86: 1389).

Зовнішня поверхня вінець горщиків 
має виступи та заглиблення, що викону-
вали як декоративну, так і технологічну 
функції (для зручнішого тримання і пере-
сування посудини).

1 основну частину роботи з опису цих фраг-
ментів провів Є. Ю. левінзон, за що автори ви-
словлюють йому глибоку вдячність.

найчастіше трапляється:
• горизонтальна заглиблена лінія 

(уступ) у верхній зовнішній частині вінець 
(рис. 77: 226, 308; 78: 1111, 1113, 1117, 
1127; 79: 1120, 1121,1122, 1123; 80: 1116, 
1118, 1119, 1125, 1128; 81; 84: 1188; 85: 
1166, 1385; 86: 1191);

• подвійна заглиблена лінія (рис. 82: 
1160; 83: 1179; 84: 1383);

• рельєфний гострокутний виступ у 
нижній частині (рис. 78: 1107) або посе-
редині вінець (рис. 80: 1124; 82: 1141; 86: 
1180, 1389);

• ряд хвилястих защипів на зовніш-
ньому краї вінця.

середня висота вінець білоглиняних 
горщиків 2—3 см, їх діаметр 12—18 см. 
Зовні та всередині білоглиняні горщи-
ки прикрашені поливою різноманітних 
відтінків жовтого, зеленого, коричнево-
го кольорів. Полива вкриває зсередини 
лише краї вінець («крайкування») або за-
повнює весь внутрішній об’єм горщика. 
Зовні — полива покриває верхні частини 
вінець, верхню частину виробу у вигляді 
плям, «ляпавок». Плями поливи на зов-
нішній поверхні денця та боків горщиків 
трапляються зрідка. Зовнішня поверхня 
вінець, плечей та боків горщиків рифлена 
й розписана темно-рудою опискою у виг-
ляді прямих та хвилястих ліній. трапля-
ються фрагменти, прикрашені штампова-
ним орнаментом, виконаним коліщатком 
або рельєфним штампом — «малинами».

Першу, відому нам, публікацію біло-
глиняних горщиків з поливою та опис-
кою з Польського ринку зробив у 2010 р. 
П. а. болтанюк. у 2007 р., в основі фун-
даменту будинку, на глибині 1,1 м від 
денної поверхні, південніше будинку № 3, 
було виявлено розвал горщика. горщик 
овоїдної (грушеподібної форми), висотою 
15 см. вінця прямі, високі, вертикальні, 
незначно відхилені назовні. Край вінець 
заокруглений, зовні на верхній частині ві-
нець — вертикальна заглиблена лінія. до 
вінець кріпляться три овальні у перетині 
петлеподібні стрічкові ручки із пальцевим 
заглибленням посередині. Зовні верхня 
частина горщика вкрита жовто-коричне-
вою поливою, зсередини — світло-зеле-
ною. на плічках та лінії опуку нанесений 
рельєфний штампований «малинами» — 
напісферичними шестипелюстковими ро-
зетками, сформованими з круглих сегмен-
тів. денце біконічне, високе, вазоподібне 
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з потовщенням та розширенням діамет-
ром 7 см (болтанюк 2010, с. 29, рис. 3).

Колекцію цілих форм кам’янецького бі-
логлиняного посуду, прикрашеного рудою 
опискою та поливами, розглянув р. в. на-
гнибіда (нагнибіда 2011). цей посуд часто 
трапляється у шарах та об’єктах Кам’янця-
Подільського другої половини Xvii — почат-
ку Xviii ст. (болтанюк 2013, с. 214, рис. 7: 10; 
нечитайло, черновол, старенький 2016, 
с. 166, рис. 5). найближчі аналогії цього 
типу посуду було знайдено у вінниці (ви-
ногродська, Калашник 2015, с. 95). відомий 
він також з об’єктів другої половини Xvii — 
початку Xviii ст. з території михайлівського 
Золотоверхого монастиря у Києві (чміль 
2015b, с. 111—112, іл. 38: 8—9).

Зовнішня поверхня багатьох фраг-
ментів вкрита кіптявою, що може свідчи-
ти на користь столового і кухонного ви-
користання білоглиняних горщиків.

із ями 1 походить розвал бежевогли-
няного горщика 542 з орнаментом, вико-
наним темно-рудою опискою (рис. 74).

2.2. глеки
більшість глеків виявлено у фрагмен-

тованому стані. Порівняно з горщиками, 
знахідки цієї категорії посуду нечисленні. 
до колекції відібрано найінформативніші 
фрагменти, кількістю до 30 од. в окремих 
випадках точне визначення форми уск-
ладнювалось невеликим розміром фраг-
ментів. уся колекція представлена біло-, 
червоно- та сіроглиняними (димленими) 
посудинами. Загальну картину добре ілюс-
трують фрагменти із заповнення ями 2. 
тут трапилось три показових фрагменти 
вінець глеків різних за морфологією. Ши-
рокогорла червоноглиняна посудина 227 
належить до підтипу цієї категорії посуду, 
який на Подніпров’ї називають «гладуша-
ми», а на Поділлі — «гладущиками» (рис. 87: 
227). невисоке горло «гладущика» декоро-
ване прокресленими горизонтальними та 
ламаною лініями. із середини весь фраг-
мент залитий зеленою поливою, зовні гор-
ло вкрите тією ж поливою до місця пере-
ходу в тулуб. діаметр вінець 13,0 см. інший 
червоноглиняний, полив’яний глек (№ 240) 
з короткими, різко відігнутими назовні він-
цями та зарізом під кришку (рис. 87: 240). 
Зовні під вінцем та на плічках декорований 
подвійними заглибленими лініями. Зсере-
дини весь об’єм залитий зеленою поли-

вою. Зовні зеленою поливою декоровано 
тільки горло та частково плічка. діаметр 
вінець 12,0 см. Фрагмент сіроглиняного, 
вузькогорлого глека (№ 252) має характер-
ний валикоподібний виступ трохи вище 
середини горловини. декорований верти-
кальними неглибокими «розчосами». діа-
метр вінець 6,0 см (рис. 87: 241).

аналогії глекам 227 та 252 є у кера-
мічному комплексі батурина (мироненко 
2017, с. 61—68, рис. 5). сіроглиняні гле-
ки з вертикальними лощеними лініями 
трапляються у матеріалах розкопок ми-
хайлівського Золотоверхого монастиря 
(чміль 2015a, с. 122, рис. 31: 7, 8), с. вер-
хній салтів (голубєва, Колода, Кущенко 
2008, с. 21, рис. 1: 3). ці форми є досить 
поширеними у керамічних комплексах 
другої половини Xvii ст.

2.3. вОдОлії
водолії — це глекоподібні посудини 

з конічним, трубчатим носиком. трапля-
ються червоно-, бежево-, сіро- (димлені, 
«морені»), бежевоглиняні вироби. За-
гальна кількість виявлених фрагментів 
водоліїв, разом із розвалами — 14 од. 
більшість із них знайдені у заповненнях 
ям 1 і 2. у ямі 2 було виявлено два розва-
ли водоліїв, які вдалося частково склеїти 
та відтворити повний профіль.

червоноглиняний водолій (№ 208) 
з видовженим опуклобоким тулубом, 
довгою «шиєю» (горлом) та незначним 
розширенням у верхній частині (рис. 88). 
вінця короткі, відхилені назовні майже го-
ризонтально, 1,85 см завдовжки, діаметр 
вінець 10 см. у місці переходу від «шиї» 
(горла) до вінець та тулуба («заломина») 
декорований трьома горизонтальними 
заглибленими лініями. масивна стрічкова 
ручка, підпрямокутна у перетині, кріпить-
ся у верхній частині «шиї» (горла) та у місці 
найбільшого розширення тулуба («опук»). 
довжина ручки 12,3 см, ширина 2,6—3,0, 
товщина 1,5 см. товщина стінок водолія 
0,65 см. дно не збереглося. верхня час-
тина декорована жовто-зеленою темною 
поливою. носик водолія 6,9 см завдовжки 
з округлим потовщенням на кінці (діаметр 
2,4), діаметр його основи 4,2, діаметр вер-
хньої його частини 1,9 см. висота збереже-
ної частини посудини 25 см. дно відбите.

сіроглиняний (димлений, «морений») 
водолій (№ 209) з ями 2 має видовженішу 
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приденну частину («боки»), ніж поперед-
ній екземпляр та коротше (6,55 см) горло 
(«шию»). його загальна висота становить 
28 см. діаметр вінець 8 см, край вінець 
незначно відігнутий назовні. у верхній 
частині горла («шиї») спостерігається не-
значне потовщення. у місці переходу від 
«шиї» (горла) до тулуба («заломина») деко-
рований трьома горизонтальними заглиб-
леними лініями. Край носика не зберіг-
ся. товщина стінок 0,55 см. діаметр дна 
10 см (рис. 89). у ямі 2 знайдено фрагмент 
носика димленого, лощеного водолія з 
округлим розширенням на зовнішньому 
краї, довжиною 8 см. Фрагменти черво-
ноглиняних водоліїв з ями 2 представлені 
носиками та частинами стінок. морфоло-
гічно фрагменти подібні до водолія 208 
(рис. 52: 2). товщина стінок 0,5—0,6 см, за-
вершення носиків мають округле потов-
щення на кінці. обидва фрагменти вкриті 
світло-коричневою поливою. довжина 
фрагментів 9—10 см.

із ями 1 походить 10 фрагментів во-
доліїв (рис. 90). серед них — сіро-, чер-
воно- та бежевоглиняні посудини. За 
формою верхньої частини, наближені до 
червоноглиняного водолія № 208. горло 
високе, циліндричне, вінце коротке, гори-
зонтальне, різко відігнуте назовні і трохи 
вгору. на верхній частині горла трапля-
ються гострокутні виступи (рис. 90: 689, 
690). Плечова частина вкрита заглибле-
ним орнаментом із кількох горизонталь-
них ліній. Поверхня більшості виробів 
вкрита однотонною поливою.

цей тип посуду нехарактерний для 
відомих нам керамічних комплексів Xvii—
Xviii ст. лісостепової україни. водночас, 
аналогії червоноглиняним водоліям є в 
матеріалах розкопок пам’яток османсь-
кого періоду в білгороді-дністровсько-
му (біляєва 2012, с. 276, рис. 81; с. 369, 
рис. 173), белграді (Bikic 2007, p. 518, fig. 
3; 2017, p. 213, fig. 6), місті székesfehérvá в 
угорщині (Kovács 2017, p. 330—331, fig. 4—
5). морфологія виробів, особливості фор-
мувальної маси та контекст виявлення (в 
об’єктах з «турецькими» матеріалами) дає 
підстави атрибутувати керамічні водолії 
як посуд турецького походження, який, 
можливо, виготовлявся безпосередньо в 
Кам’янці, або був привезений для потреб 
турецького гарнізону. найімовірніше, во-
долії використовувались як афтафи — ри-
туальний посуд мусульман для омовіння.

2.4. миски-Тази

наступна категорія знахідок, пов’язана 
з османськими імпортами, — це так звані 
миски-тази. цей посуд, переважно, черво-
ноглиняний. виявлено невелику кількість 
сіроглиняних димлених фрагментів. на 
відміну від звичайних мисок, «миски-тази» 
мають більший діаметр денець, товсті, ви-
сокі стінки (0,8—0,9 см) та характерну фор-
му вінець. Зовнішня поверхня стінок вкри-
та заглибленими горизонтальними лініями 
(рифлення), вінця та внутрішня поверхня 
денця вкрита моноколірною поливою.

у заповненні «довгого» будинку з 
розкопу 3 на Польському ринку було 
знайдено 30 фрагментів мисок-тазів, се-
ред яких кілька розвалів. більшість фраг-
ментів знайдено в заповненні ям 1 і 2. 
вінця посудин вертикальні, прямі з по-
товщеним, заокругленим або зрізаним 
краєм. Край вінець іноді загнутий всере-
дину, по зовнішньому краю вінець прохо-
дить заглиблена лінія.

За формою нижньої частини можна 
виділити два типи мисок-тазів: макітро- 
та мископодібні.

макітроподібні миски-тази представ-
лені посудиною 210. її висота 7,3, діаметр 
вінець 29,5 см. стінки конічно рівновідхи-
лені від дна, за формою як у макітер, прямі, 
вертикальні. Кут нахилу гострий, неширо-
кий. вінце вертикальне, пряме із незначним 
потовщенням на краю та глибокою гори-
зонтальною лінією зовні. денце та краї ві-
нець декоровані жовто-зеленою поливою. 
діаметр денця 21,5 см. дно незначно увіг-
нуте всередину, зовні — вкрите кіптявою. до 
цього підтипу можна віднести також фраг-
менти мисок-тазів 530, 533 з ями 1 (рис. 93), 
№ 239а, 534 (рис. 94), 236, 525, 526 (рис. 95), 
527 (рис. 96), 230, 519 (рис. 97).

мископодібні тази-миски представ-
лені посудиною 211. стінки, відносно дна, 
рівновідхилені назовні зі значно більшим 
кутом. у місці зчеплення стінок та денця 
посудина має заокруглену форму. вінце 
потовщене, зі сплощеним верхом, зріза-
ним під кутом всередину. Зовнішня по-
верхня стінок вкрита горизонтальними за-
глибленими лініями. денце та краї вінець 
декоровані жовто-зеленою поливою. ви-
сота посудини 5,6 см, діаметр вінець 26,5, 
діаметр денця 17,5 см. дно незначно увіг-
нуте всередину, зовні — вкрите кіптявою. 
до мископодібних тазів-мисок належать 
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фрагменти 234 (рис. 94), 522, 528, 529 
(рис. 96). стінки мископодібних тазів-ми-
сок мають невеликий вигин назовні.

аналогії мискам-тазам відомі з роз-
копок турецької фортеці у м. барч (Barcs; 
угорщина; Kovács 1998, p. 157, fig. 2: 3). 
Про знахідки схожих посудин повідом-
ляється у короткій публікації c. в. гума-
шьян, присвяченій розкопкам османсь-
ких пам’яток в ізмаїлі (гумашьян 2000).

2.5. миски
миски з розкопу 3 налічують понад 

100 фрагментів та частково збереже-
них виробів. частина з них знайдена у 
заповненні «довгого будинку», ямі 1 і 2, 
частина поза спорудою. датування біль-
шості мисок у межах другої половини 
Xvii—Xviiii ст. За кольором черепка вони 
поділяються на червоно- (було знайдено 
44 од.), біло- (39 од.) та сіроглиняні (дим-
лені, «морені») (19 од.). За формою миски 
поділяються на чотири типи.

до першого типу належать вироби з 
відхиленим назовні горизонтальним або 
незначно відтягнутим вгору вінцем та 
зламом у верхній частині тулуба (рис. 98; 
99: 523, 531; 100: 228; 101: 656). Злам сті-
нок червоноглиняних посудин часто оз-
доблений защипами.

до другого типу зараховано миски 
півсферичної форми з горизонтально від-
хиленим назовні прямим коротким вінцем.

Фрагмент верхньої частини однієї 
з посудин (рис. 100: 232) ілюструє біло-
глиняні миски типу іі. він прикрашений 
трьома лініями зубчастого штампу по 
площині вінця, пальцевими вдавлення-
ми у нижній частині тулуба та світло-ко-
ричневою, салатовою й білою поливами. 
червоноглиняний фрагмент мисок типу іі 
представлений № 231, який оздоблений 
розписом на побілці у техніці «мармуру-
вання» та пальцевими вдавленнями на 
стінках (рис. 100: 231).

третій тип має чашеподібну фор-
му з прямими вінцями та плавним, за-
округленим профілем. сіроглиняний 
фрагмент 264 (рис. 100: 264) оздобле-
ний вертикальними лощеними лініями 
та заглибленою лінією у верхній частині 
зовнішньої сторони стінки, під вінцем. 
миска з подібним орнаментом відома 
в керамічних комплексах батурина (ми-
роненко 2017, с. 67). варіант цього типу, 

представлений фрагментом 856, має не-
великий виступ посередині стінки та ха-
рактерне розширення на краю вінець з 
виступом під покришку (рис. 99: 856).

четвертий тип — миски напівсферич-
ної форми або з конічно відхиленими від 
денця стінками. вінце відхилене назовні 
горизонтально, або незначно відтягнуте 
вгору. ці миски мають короткі криси і по-
товщений валик на краю вінця (рис. 101: 
908; 102), прикрашені сегментними зрі-
зами на краю вінця (рис. 101: 668).

сіроглиняні миски традиційно прикра-
шені штампованим, врізаним та лощеним 
орнаментом. білоглиняні миски оформлені 
різнокольоровими поливами та рядами 
зубчатого штампу, виконаного коліщатком. 
червоноглиняні прикрашені поливою та 
підполив’яним розписом на побілці (т. зв. 
«народна майоліка»; рис. 102).

типи мисок і—іі, iv, мають діаметр вінець 
20—30 см та денець 10—12 см. ці типи мисок 
вважаються традиційними для керамічних 
комплексів території україни козацької 
доби (виногродська 1997, с. 95, рис. 33: 13—
15; мироненко 2017, с. 66—67, рис. 3: 6—15; 
виногродська, Калашник 2015, с. 102, рис. 9: 
4; ситий, Калашник 2013, с. 133, рис. 4: 8—9). 
Перспективним може бути пошук аналогій 
для цієї категорії посуду в синхронних комп-
лексах із території Польщі, румунії, словач-
чини та угорщини.

2.6. Тарілки
тарілки представлені, переважно, 

червоно- та білоглиняними фрагмен-
тами. Загалом було виявлено 83 арте-
факти, розвали та фрагменти яких було 
віднесено до тарілок, серед яких 42 чер-
воно-, два сіро-, один фаянсовий, один 
коричнево- та 37 білоглиняних екземп-
ляри. більшість фрагментів належить до 
другої половини Xvii — першої половини 
Xviiі ст. Фрагмент фаянсової тарілки да-
товано кінцем хіх — початком хх ст.

у ямі 2 трапилось чотири червоно-
глиняні зразки повного профілю. дзеркала 
двох з них було оздоблено в техніці мар-
мурування «marbled» (№ 212, 213), криси 
орнаментовано контурним підполив’яним 
розписом на побілці («народна майоліка»; 
рис. 103). діаметр денець 9—10 см, вінець 
21—22 см. дно незначно увігнуте всере-
дину. Криси підняті вгору, вінця мають 
потовщений валик на зовнішньому краї. 
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Краї вінець та берегів оздоблені концен-
тричними лініями світло-коричневої по-
ливи. береги у однієї з тарілок оздоблені 
безперервною зигзагоподібною лінією 
(рис. 103: 213), іншої — рядом вертикаль-
них зигзагоподібних сегментів (рис. 103: 
212). найближчі аналогії тарілок, що поєд-
нують контурний розпис на побілці та мар-
мурування, на думку л. в. чміль, походять з 
польського м. мехочин (miechocin; чмиль 
2014, с. 108; 2015b, с. 37—38, рис. 19). із до-
сліджень на території україни такі тарілки 
відомі у Києві (чміль 2013, с. 257, рис. 1), 
лядові (виногродська 2013, с. 99, рис. 6: 5), 
львові (милян та ін. 2011, с. 44, рис. 49).

дві інші тарілки мають потовщені на 
краю вінця та підняті вгору криси. внут-
рішня частина однієї з тарілок (рис. 104: 
215) та фрагмент верхньої частини іншої 
(рис. 104: 220) повністю залиті темно-зе-
леною поливою. Причому перший фраг-
мент має потовщений край вінець, у дру-
гого — край вінець загнутий до середини.

Ще одна червоноглиняна тарілка 
(рис. 104: 214) прикрашена лише поли-
вою на дні дзеркала та вздовж краю ві-
нець, криси оздоблені опискою із білої 
глини у вигляді однієї хвилястої лінії у 
центрі та двох прямих з країв. діаметр 
денець посудин 8—9 см, вінець 20—21 см.

із фрагментованіших знахідок привер-
тають увагу два уламки червоноглиняних 
денець. одне з них оздоблене мармуруван-
ням (marbled) зеленою, білою, темно- та світ-
ло-коричневою поливами (рис. 105: 219), 
зовні прикрашене сегментованими зріза-
ми. характерною особливістю цього фраг-
менту вважається відколювання розпису 
до керамічної основи. на думку л. в. чміль, 
ця особливість характерна для кераміки, 
орнаментованої в стилі marbled місцевого 
виробництва (чмиль 2014, с. 108).

тарілка 217 (рис. 105: 217) з підпо-
лив’яним розписом на побілці у вигляді квіт-
ки, виконаної червоною та світло-коричне-
вою фарбою та двома синіми лініями. цей 
фрагмент має більший, у порівнянні з таріл-
ками, діаметр денця (16 см) і може виявити-
ся частиною блюда. із огляду на нетиповий 
для місцевих виробів декор, денце може 
мати імпортне походження. Ще один фраг-
мент верхньої частини тарілки 221 з корот-
ким потовщеним краєм вінець, які відхилені 
назовні. Криси тарілки мають заглиблений 
орнамент, виконаний гребінцем та залитий 
світло-зеленою поливою (рис. 105: 221).

2.7. макіТри
макітри — це конусоподібні посудини, 

з рівновідхиленими від денця стінками, 
потовщеними, відігнутими назовні напів-
дугою короткими вінцями. Профілі макітер 
майже однотипні з незначними відміннос-
тями. трапляються екземпляри з гострим 
виступом на внутрішньому краю вінець 
або без нього. різняться також товщина і 
вигини вінець. усього до колекції відібра-
но 117 фрагментів макітер. За кольором 
черепка було виявлено 74 червоно- (зок-
рема розвали посудин), 41 сіро- (димле-
ний) та два білоглиняні екземпляри. із них 
лише три сіроглиняні фрагменти належать 
до другої половини Xv — першої половини 
Xvi ст., усі інші фрагменти макітер датовані 
Xviі—Xviii ст. діаметр вінець червоногли-
няних макітер 28—32 см, діаметр денець 
18—20 см, висота 13—15 см. трапляються 
екземпляри без декору, на деяких невели-
кі випадкові плями рудої поливи (рис. 106: 
298; 107). товщина стінок 0,5—0,65 см. він-
ця червоноглиняних макітер оздоблені 
крайкуванням зеленою поливою (рис. 106: 
309), орнаментом, виконаним білою опис-
кою (рис. 106: 301; 108, 109), або ж поєдну-
ють крайкування зеленою поливою та ор-
намент опискою (№ 299) (рис. 110). одна з 
макітер (№ 304) вкрита світло-коричневим 
(бежевим) ангобом (рис. 108).

Фрагменти сіроглиняних, димле-
них макітер мають товщину стінки 0,5—
0,75 см, діаметр денець 18—21 та вінець 
30—32 см (рис. 111). Прикрашені заглиб-
леними хвилястими лініями по площині 
вінця та кількома горизонтальними, за-
глибленими лініями на стінках (рис. 112).

За типом профілювання вінець, най-
ближчі аналогії знаходимо у матеріалах, 
виявлених у батурині (мироненко 2017, 
с. 65, рис. 4: 7, 8), лядові (виногродська 
2013, с. 100, рис. 7: 2), вінниці (виногрод-
ська, Калашник 2015, с. 100, рис. 7: 2).

2.8. ПОкришки
Покришки (накривки) — це конусо-

подібні вироби із зарізом (виїмкою) з внут-
рішнього боку для кращого зчеплення з 
вінцями. Переважна більшість мають не-
велику гулясту ручку посередині зі зріза-
ним верхом. незначна кількість має боко-
ву петлеподібну стрічкову ручку. Загалом 
було виявлено 63 фрагменти. За кольором 
черепка поділяються на сіро- (димлені) 
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(16 од.), червоно- (47 од.), бежево- або ко-
ричневоглиняні (один) екземпляри.

Фрагмент 254 має петлеподібну 
стрічкову ручку з пальцевим заглиблен-
ням посередині. такий тип покришок ха-
рактерний для синхронних керамічних 
комплексів середнього Подніпров’я та 
лівобережжя. верхня частина подібних 
покришок мала пласку форму, що доз-
воляло використовувати виріб як миску, 
перевертаючи його.

Фрагментів кераміки, які з упевненіс-
тю можна віднести до категорії кубків та 
кухлів, трапилось небагато. це обумов-
лено характером споруди, де вживались 
кавові, а не алкогольні напої. Фрагмент 
верхньої частини прямокутної ручки бі-
логлиняного кухля, вкритого зеленою 
поливою (№ 306), дає підстави ототож-
нити їх із синхронними знахідками з ми-
хайлівського Золотоверхого монастиря у 
Києві (чміль 2015b, с. 108).

серед ужиткових речей, які не на-
лежать до посуду, слід виділити розвал 
скарбнички (№ 622) та фрагмент підсвіч-
ника (№ 609). ці речі виготовлені на гон-
чарному крузі, з використанням прийо-
мів, що застосовуються для виготовлення 
посуду з формувальної маси, що під час 
випалу дає червоний колір черепка.

розвал скарбнички було виявлено у 
квадраті а1/4, у південній частині розкопу, 
у межах виробничої частини. скарбничка 
біконічної форми (рис. 115) з пласким дном, 
діаметром 7,6 см. у центрі верхньої части-
ни кріпиться ручка, висотою 2,1, кругла у 
горизонтальному перетині (діаметр 2,4 см), 
з конічним верхом. у стінці верхньої части-
ни — залощений отвір для вкидання монет. 
схожа за розмірами, однак дещо відмінна 
за формою та декором, скарбничка Xvii ст. 
відома із розкопок успенської церкви в 
с. лютенька гадяцького р-ну Полтавсь-
кої обл. (Коваленко, луговий 2013, с. 122).

Фрагмент підсвічника було знайдено 
у ямі 1 (рис. 116). виріб блюдцеподібної 
форми, діаметром 10,3 см. Посередині — 
втулка для свічки висотою та діаметром 
3 см. нижня частина, що кріпилась до ден-
ця «блюдця», відбита. Поверхня підсвіч-
ника вкрита вапняковою патиною. верхня 
частина поверхні — залита темно-зеленою 
поливою. на зламах черепка проглядають-
ся крихти вапна. Ще два фрагменти подіб-
них підсвічників було знайдено за межами 
споруди (№ 335, 336) та один у заповненні 

ями 2 (№ 435). Подібні підсвічники було 
знайдено в шарах Xvii ст. румунського 
м. тімошіара (hamat, szentmiklosi, Bălărie 
2016, p. 430, pl. ii).

виснОвки дО рОзділУ 2
у розділі проаналізовано знахідки 

керамічного посуду. виконано розподіл 
фрагментів за хронологією, формою, ко-
льором та складом черепка. більшість ма-
теріалів походить із приміщення «кав’ярні» 
та пов’язаних із нею ям 1 і 2, і датовані в 
межах другої половини Xvii — першої по-
ловини Xviiі ст. хронологічні межі для 
більшої частини колекції розширені до 
першої половини Xviiі ст. з причин вико-
ристання подібного посуду в цей час, хоча 
датування самої споруди залишається в 
межах останньої чверті Xvii ст. до того ж, 
фрагменти посуду могли потрапляти в за-
повнення наземної частини кав’ярні вже 
після того, як вона згоріла в пожежі.

За кольором фрагменти посуду поді-
ляються на біло-, сіро- («димлені»), беже-
во- або коричнево- і червоноглиняні.

За формою фрагменти належать до 
горщиків, глеків, глеків-водоліїв, мисок, 
мисок-тазів, тарілок, макітер та покри-
шок. Крім того, було проаналізовано 
кілька фрагментів, що можуть вважатись 
кухлями та келихами. до розділу також 
було додано опис двох ужиткових речей: 
скарбнички та підсвічника.

аналіз матеріалів свідчить про вико-
ристання в «кав’ярні» як місцевого, так і 
імпортного посуду. такі традиційні фор-
ми, як горщики, глеки, миски, тарілки, 
макітри мають велику кількість аналогій 
у синхронних комплексах із території ук-
раїни та, частково, румунії. на сьогодні 
актуальним є зіставлення традиційних 
форм посуду з території україни із синх-
ронними комплексами з території угор-
щини, Польщі, болгарії та інших країн. 
цей процес взаємних впливів та запози-
чень у гончарному виробництві нового 
часу залишається не вивченим.

дослідження гончарного посуду із за-
критого комплексу на Польському ринку 
дає уявлення про побут, особливості хар-
чування, матеріальну культуру мешканців 
міста доби Кам’янецького ейялету.

із огляду на закритий характер ком-
плексу, публікація колекції керамічного 
посуду є особливо важливою.
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3.1. киТайські  
кавОві чашечки

основну масу знахідок (50 %) склада-
ють порцелянові кавові чашечки китай-
ського виробництва епохи імператора 
Кансі (1662—1722 рр.) династії цін (1644—
1911 рр.). як відомо, подібний порцеляно-
вий посуд (так звана «порцеляна Кансі») у 
великій кількості виготовляли у Xvii — на по-
чатку Xviii ст. і на «імператорських» фабри-
ках (або в «імператорських печах»), і в при-
ватних майстернях різних провінцій Китаю 
(«народна порцеляна»). його робили і для 
торгівлі на внутрішньому, і на зовнішньому 
ринку: продавали, насамперед, у європей-
ські країни, в османську імперію, російську 
державу та ін. (Кречетова, вестфален 1947, 
с. 15—16; арапова 1977, с. 22—25; Кузьмен-
ко 2009, с. 8, 12; Jörg 1997, s. 88—89; tomka 
2003, s. 311; Raban 1971, s. 152; hayes 
1992, s. 237, 261, 263; Beurdeley 1974, s. 30; 
Beurdeley, Beurdeley 1978, s. 226—227 та ін.). 
Фрагменти китайської порцеляни середи-
ни Xvii — першої половини Xviii ст. було 
знайдено археологами навіть на території 
Західного сибіру, куди його завезли чоти-
ри століття тому російські першопрохідці 
(татауров 2017, с. 835—841).2

Китайські ремісники, враховуючи висо-
кий попит на свою продукцію, під час її ство-
рення намагалися підлаштуватися під сма-

2 оскільки кавові чашечки є специфічною ка-
тегорією керамічного посуду, присвячену їм части-
ну монографії було вирішено винести в окремий 
розділ. авторка тексту — і. р. гусач, кандидат істо-
ричних наук, старша наукова співробітниця азовсь-
кого історико-археологічного і палеонтологічного 
музею-заповідника. Переклад тексту і. р. гусач вико-
нав і. о. старенький; фото чашечок — г. о. ніколає-
ва; їх прорисовку — в. о. Шахворостова.

текст процитовано за публікацією гусач, не-
читайло 2018.

ки та інтереси своїх потенційних покупців 
та замовників. так, наприклад, знаючи про 
пристрасть турків до вживання кавового 
напою, китайці спеціально для турецького 
ринку налагодили виробництво порцеля-
нових кавових чашечок і кавових наборів, у 
які окрім чашечок входили блюдця й інколи 
маленькі глечики (кавники?), прикрашені 
рослинно-квітковим орнаментом, а часом і 
написами з Корану (Pope 1952, s. 22—23). Ка-
вові чашечки з китайської порцеляни час-
то трапляються на археологічних об’єктах, 
пов’язаних з перебуванням османів, і, перш 
за все, на територіях колишніх османських 
фортець (гусач 2006, с. 133, рис. 6; 9—13; 
2011, с. 391—454; біляєва 2012, с. 303—305, 
376, рис. 182; 121—124; Kovács 2003, s. 257, 
263, ill. 6; tóth 2003, s. 277—278, ill. 4: 4; 2011, 
s. 225—227, ill. 5; sabján, végh 2003, s. 284, 
286, ill. 4: 4; gerő 1978, s. 349—350, fig. 8; 
hayes 1992, s. 263, каt. n 25, pl. 41 та ін.), 
чого не можна сказати про порцелянові 
блюдця з кільцевими піддонами, залишки 
яких на археологічних пам’ятках «османсь-
кого» часу трапляються рідко (гусач 2011, 
с. 410—411, 415, іл. 1.10.12; 2.3; 4). не вияв-
лено фрагментів китайських блюдець і під 
час розкопок об’єкта на Польському ринку 
у 2016 р. Зрештою, можливо, замість блю-
дець під час пиття кави відвідувачі кав’ярні 
використовували металеві «підстаканники» 
(футляри для чашечок), які турки називають 
«фінджан зарфлари»; своїм виглядом вони 
нагадують європейські чарки (Кулланда 
2005, с. 151—152).

дослідники китайської порцеляни 
орієнтуються на такі основні її показники: 
1) морфологічні ознаки (форма посуду); 
2) тип поливи на поверхні виробу; 3) ха-
рактер їх орнаментації (декору). цю схему 
ми використовували під час вивчення та 
класифікації китайських порцелянових ча-

Розділ 3
кавОві  

  чашечки 2
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шечок із розкопок 2016 р. на Польському 
ринку. При цьому дослідники, як правило, 
не враховують особливості формувальної 
маси, з якої виготовлений посуд, оскільки 
їх можна простежити лише на зламі че-
репка. у посуді з «імператорських» печей 
черепок тонкий, на зламі — білий, блиску-
чий, склоподібний. Продукція приватних 
провінційних майстерень відрізняєть-
ся, зокрема, товстим черепком, нижчим 
показником якості — тобто вони слабко 
склоподібні й сірувато-білого кольору на 
зламі. Полива зазвичай хорошої якості: 
прозора, без бульбашок повітря та вкрап-
лень нерозчиненого барвника.

1. За формою порцелянові кавові ча-
шечки діляться на дзвоноподібні — з відіг-
нутим назовні, напівовальним у перетині 
вінцем (рис. 124: 1; 125: 2; 127: 1) та на-
півсферичні — з прямим, напівовальним у 
перетині вінцем (усі інші). напівсферична 
форма чашечок є найпоширенішою. вона 
залишається усталеною з часів динас-
тії мін (1368—1644 рр.). серед рідкісних 
знахідок — чашечки, стінки тулуба яких 
мають рельєфну поверхню, прикрашену 
глибокими вертикальними жолобками 
(канелюрами; рис. 130: 4; 124: 1).

висота чашечок у середньому близь-
ко 5,0 см (від 4,7 до 5,6 см). виняток ста-
новить одна маленька напівсферична 
чашечка без розписів, висота якої лише 
4,15 см (рис. 117: 5). діаметр вінця, як 
правило, 8,0 см, рідко — 9,0 см. усі чашеч-
ки мають невисокий вузький кільцевий 
піддон циліндричної або усічено-коніч-
ної форми, його діаметр від 2,9 до 4,0 см 
(у середньому 3,4—3,7 см), висота від 0,45 
до 1,1 см (зазвичай 0,6—0,7 см). трапля-
ються тонкостінні та товстостінні чашеч-
ки. у цілому товщина стінок коливається 
від 0,2 до 0,7 см (у районі денця).

2. технологія виробництва порцеля-
ни передбачає обов’язкове глазурування 
(покриття шаром поливи) поверхні посу-
ду. Під час виготовлення кавових чашечок 
найчастіше використовувалася безбарвна 
прозора полива високої якості, під якою 
чітко проглядається розпис, яким вони 
були прикрашені. серед порцелянових 
чашечок із Польського ринку таких виробів 
більшість. очевидно, рідше в оформленні 
поверхні чашечок застосовувалися кольо-
рові або так звані «монохромні» поливи: 
коричнева різних відтінків (рис. 124: 2; 124: 
3), жовта (рис. 123: 1—3), блідо-оливкова 

(рис. 125: 1—2), синя (рис. 124: 4) та ін., що 
стали «модними» в епоху Кансі. їх поява, 
як вважається, була пов’язана з намаган-
ням китайців імпортувати нефрит та інше 
напівдорогоцінне каміння (арапова 1977, 
с. 28). Знахідки порцелянових кавових ча-
шечок з монохромними поливами на роз-
копі «Польський ринок» складають 9 % від 
їх загальної кількості.

3. За характером орнаментації кавові 
порцелянові чашечки, знайдені під час 
розкопок споруди на Польському ринку, 
можна умовно поділити на кілька груп:

1 група — чашечки без орнаменту;
2 група — чашечки з розписом ко-

бальтом (який інколи називають «синьо-
білим» розписом — «blue-and-white»);

3 група — чашечки з орнаментом у 
техніці «резерв».

усередині кожної групи виділяються 
свої підгрупи.

1 грУПа. чашечки  
без ОрнаменТУ

ця найменш численна група налічує 
всього 5 % від загальної кількості порцеля-
нових чашечок. Є свідчення про те, що в 
епоху Кансі в Китаї, окрім так званої «білої 
порцеляни» (тобто порцелянових виробів 
без декору, які виготовляли ще в часи дина-
стії мін), для продажу в Європу виготовля-
ли також спеціальний порцеляновий посуд, 
який являв собою «заготовки», призначені 
для розпису європейськими майстрами, 
відповідно до смаку і запитів замовника, з 
урахуванням впливів популярних у той час 
культурних течій (Jörg 1997, s. 89; dewolf 
1998, s. 89, 107; Кузьменко 2009, с. 48—49; 
гусач 2011, с. 405, 414, іл. 3, 4, 5, 9). серед 
неорнаментованих порцелянових чашечок 
із розкопу «Польський ринок» вдалося вио-
кремити описані нижче два різновиди.

1.1. із безбарвною прозорою 
поливою на обох поверхнях

сюди увійшли фрагменти чашечок 
без орнаменту, обидві поверхні яких 
вкриті безколірною прозорою поливою. 
всього три фрагменти (рис. 117: 1—2, 4), 
серед яких є чашечка зі стінками, при-
крашеними вертикальними глибокими 
жолобками-канелюрами (рис. 11: 4), мож-
ливо, наслідування форм іранських фаян-
сових люстрових чаш або китайських се-
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ладонових чаш Xiii—Xiv ст. (Коваль 2010, 
іл. 3: 1, 2, рис. 47: 1). Фрагменти аналогіч-
них китайських порцелянових чашечок 
без декору (і без канелюр) було знайде-
но під час розкопок у фортеці азак (гусач 
2011, с. 414, 450, іл. 3; 4: 5, 9, рис. 9: 4—6).

1.2. із блідо-оливковою поливою 
на зовнішній поверхні  

та безбарвною прозорою 
поливою на внутрішній поверхні

Знайдено два фрагменти таких ча-
шечок — денце на кільцевому піддоні з 
придонною частиною тулуба (рис. 117: 3) 
і нижня частина чашечки на вузькому кіль-
цевому піддоні (рис. 117: 5). Фрагмент 
нижньої частини порцелянової чашечки 
з поливою схожого кольору на зовнішній 
поверхні походить із розкопок у будапешті 
(угорщина; Katalin 2013, s. 195, fig. 9).

2 грУПа. чашечки  
з рОзПисОм кОбальТОм
найчисленніша за кількістю знахідок 

група чашечок (37 %), що свідчить про її 
велику популярність. основну частину 
цієї групи складають напівсферичні пор-
целянові чашечки (майже цілі і фрагмен-
ти) з розписом синьою фарбою (кобаль-
том) під безбарвною прозорою поливою 
(інколи з блакитним відтінком), які виго-
товляли у Xvii—Xviii ст. як данину моді на 
китайську «синьо-білу» порцеляну динас-
тії мін (1368—1644).

2.1. із розписом кобальтом під 
безколірною прозорою поливою

у цій підгрупі — 28 % чашечок, знайде-
них у заповненні споруди розкопу «Поль-
ський ринок». усі вони мали традиційну 
«мінську» форму — напівсферичну, за ви-
нятком однієї чашечки — дзвоноподібної 
(рис. 124: 1). Під час розпису чашечок 
зазвичай використовувалася синя фарба 
(кобальт) двох відтінків: яскраво-синя (для 
самого малюнка) і темно-синя (для його 
контурів; рис. 118: 1—4; 119: 1—3). рідше 
розпис виконувався фарбою лише одно-
го відтінку — світло-синього (рис. 120: 1—2) 
або темно-синього (рис. 121: 1—4; 122: 1). 
варто зазначити, що якість кобальтового 
розпису не завжди була високою — часто 
вона була виконана недбало, зображення 

та контурні лінії розпливались. це означа-
ло, що товар мав великий попит на ринку, 
перш за все на зовнішньому. як відомо, 
порцелянові вироби, що йшли на зов-
нішній ринок, майже завжди поступалися 
якістю виробам для внутрішнього (арапо-
ва 1977, с. 20). стиль розпису чашечок був 
досить різноманітним; він здійснювався 
як на обох поверхнях чашечки, так і на од-
ній із них.

внутрішня поверхня порцелянових 
чашечок у верхній частині, безпосеред-
ньо під вінцем, прикрашалась, як пра-
вило, однією або двома тонкими гори-
зонтальними лініями. на денці чашечок 
часто зображувався круглий медальйон, 
обмежений зовні однією-двома тонкими 
концентричними лініями, у центрі якого 
розміщувався малюнок. Кавові чашеч-
ки із розглянутого нами археологічного 
об’єкту прикрашені медальйонами з та-
кими стилістичними зображеннями:

1) квітково-рослинна композиція у виг-
ляді букетів квітів (рис. 119: 1—3; 120: 3);

2) квітка або квіткові розетки (півонії, 
лотоса, хризантеми та ін.; рис. 118: 1—2, 
4; 120: 1—2).

обидва орнаментальні мотиви вва-
жаються традиційними і присутні на роз-
писних чашечках ще з часів династії мін (і 
навіть раніше).

Зовнішня поверхня порцелянових 
кавових чашечок з групи, що розглядаєть-
ся, декорована пишніше, ніж внутрішня. 
орнамент переважно рослинно-квітко-
вий. стінки тулуба в більшості випадків 
прикрашені широким горизонтальним 
орнаментальним поясом, що займає всю 
поверхню тулуба чашечки і обмежений 
зверху та знизу однією-двома тонкими 
горизонтальними лініями. схема роз-
міщення орнаментальної композиції на 
поверхні посуду в цьому випадку зво-
диться до двох видів:

1) суцільний орнамент;
2) груповий орнамент.
у першому випадку головним ор-

наментальним мотивом, що викорис-
товується для прикрашання чашечок, є 
ритмічно повторюване (три-чотири рази) 
зображення великого квіткового бутона 
(півонії, лотоса, хризантеми) або округ-
лого плоду (артишоку або граната?) і 
трилисника, заповнюючи весь простір 
зовнішньої поверхні чашечки (рис. 118: 
1—4; 122: 8). При цьому, судячи з техні-
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ки виконання розписів чашечок, части-
на з них була виготовлена в одній кера-
мічній майстерні (або одним майстром; 
рис. 118: 1—4; 119: 1—3). аналогії було ви-
явлено в угорщині, росії, туреччині та ін. 
(hayes 1992, s. 41, 25; Kovács 2006, s. 277, 
fig. 2—4; tóth 2011, s. 226, ill. 5: 4, 9—11, 13, 
14; гусач 2011, с. 410, 442—443, іл. 1: 1—5, 
8; рис. 1: 1—4; 2: 1, 4; szalai 2013, s. 169, 
ill. 3; 4; Katalin 2013, s. 194, fig. 7; татауров 
2017, с. 837, рис. 1: 3, 5, 6, 8, 11).

у другому випадку вільне поле орна-
ментального поясу прикрашене групами 
зображень: квіткових «букетів» (рис. 122: 
1), великих квіткових розеток (рис. 121: 
4), сильно розмитих не ідентифікованих 
зображень (рис. 121: 1—2), схожих на ле-
тючих мишей з китайської порцелянової 
чаші початку Xviii ст. із зібрання держав-
ного музею сходу (м. москва, росія; Кузь-
менко 2009, с. 118, № 79). деякі з цих груп 
не обмежені зверху та знизу тонкими 
лініями чи орнаментальними поясками 
(рис. 121: 1, 2, 4). аналогічні китайські ча-
шечки з подібними орнаментальними мо-
тивами знайдені під час розкопок у росії, 
угорщині, туреччині, україні (hayes 1992, 
pl. 40: 6, 9; tóth 2011, s. 226, ill. 5: 2, 3, 5—8; 
гусач 2011, с. 411, 445, 447—450, іл. 2: 1, 
10, рис. 3: 5; 4: 6—8; бiляєва 2012, с. 376, 
рис. 182: 2; 9: 1; Katalin 2013, s. 193—194, 
fig. 5: 8; szalai 2013, s. 169, ill. 3: 2, 3; тата-
уров 2017, с. 837, рис. 1: 2, 10).

серед знайдених на розкопі «Поль-
ський ринок» китайських порцелянових 
кавових чашечок із розписом кобаль-
том було виявлено фрагменти одного 
досить цікавого екземпляра з рідкіс-
ною орнаментальною «суцільною» ком-
позицією. Зовнішня поверхня чашечки 
прикрашена двома горизонтальними 
орнаментальними поясами — вузьким 
та широким. верхній вузький пояс гус-
то заповнений повторюваними тонкими 
хвилеподібними завитками з короткими 
рисками і крапками між ними (стилізо-
вані «китайські хмари»?). нижній, віднос-
но широкий, орнаментальний пояс при-
крашений композицією зі стилізованих 
зображень скель (?), шести- і восьмипро-
меневих «зірочок» і «нот» (?; рис. 122: 2). 
необхідно зазначити, що «зірочка» впер-
ше трапилася нам у розписі китайських 
порцелянових чашечок. При цьому вона 
досить часто використовувалася в офор-
мленні турецьких порцелянових чаше-

чок Xvii—Xviii ст., про які мова піде далі 
(гусач 2005, с. 480, рис. 1: 9, 10, 12, 14; 
2: 7; 2006, с. 133, рис. 6: 5; 2012, с. 118, 
табл. 5: 4; 2017, с. 592, 596, рис. 4: 8—10, 
19; 8: 10, 11, 17; волков 2006, с. 479, 
рис. 3: 1; mindorashvili, mamuladze 2009, 
tab. Xvi: 6 та ін.). При цьому, як правило, 
на турецьких чашечках «зірочка» зазви-
чай зображувалася на зовнішньому боці 
денця, у зв’язку з чим деякі дослідники 
османської порцеляни ототожнюють її з 
клеймом-маркою, що імітує клейма єв-
ропейської порцеляни у вигляді схре-
щених мечів, насамперед мейсенських 
клейм (lane 1957, s. 65; миллер 1972, 
с. 168—169; Плетньов 2007, с. 92).

Знайдено ще один рідкісний ек-
земпляр серед порцелянових чашечок 
з об’єкту на Польському ринку — це ча-
шечка з рельєфними стінками, прикра-
шеними вертикальними глибокими ка-
нелюрами, такими, як у чашечках групи 1 
(рис. 117: 4). чашечка не має розпису, 
за винятком денця, де синьою фарбою 
нанесено зображення, що імітує марку-
клеймо з чотирьох ієрогліфів, розташо-
ваних у два стовпчики (рис. 124: 1).

варто зазначити, що починаючи 
з династії мін (1368—1644), китайські 
майстри-керамісти обов’язково ставили 
марку-клеймо із девізом правлячого ім-
ператора на порцелянових виробах, які 
виготовлялися в імператорських майс-
тернях і постачалися до двору. марки-
клейма виявляли і на речах ранішого 
часу — епохи династій сун (960—1279) 
і Юань (1280—1367), але досить рідко. 
у мінському періоді остаточно склав-
ся композиційний прийом розміщення 
марок-клей на посуді у вигляді чотирь-
ох або шести ієрогліфів, розташованих 
у два стовпчики, якими користувались 
«порцелянових справ» майстри і у насту-
пу епоху династії цін (1644—1911). імітації 
цих «імператорських» марок (а також імі-
тації марок-девізів раніших правителів), 
не зважаючи на сувору заборону, інколи 
ставили на свою продукцію ремісники 
приватних майстерень різних китайсь-
ких провінцій для збільшення «цінності» 
товару (Кузьменко 2009, с. 35). марки 
із шести ієрогліфів у два стовпчики, по-
міщені в круглі медальйони, виявлено на 
денці двох розписаних кобальтом порце-
лянових чашечок із розкопу на Польсь-
кому ринку (рис. 120: 1—2). обидві марки 
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належать династії цін (Qing). Зміст напису 
перекладається так: «Зроблено в Китаї. 
династія цін. рік… ». ієрогліф, що вказує 
на рік виробництва, згідно із китайською 
традицією, може трактуватися по-різно-
му. у цьому випадку, наприклад, це кілька 
років у період від Xvii ст. до початку XX ст. 
(час правління династії цін). За цією при-
чиною точну дату виготовлення чашечок 
визначити неможливо. Подібні марки-
клейма трапляються на китайських ча-
шечках Xvii—Xviii ст. з турецької фортеці 
аккерман (біляєва 2012, с. 305, рис. 124), 
на стамбульських знахідках, датованих 
кінцем Xvi—Xvii ст. (hayes 1992, s. 261—
263, pl. 40: 11; 41: 27—30), а також на пор-
целянових чашечках, знайдених на те-
риторії московії в Зарядьє (Підмосков’я) 
у перевідкладених шарах Xvi—Xvii ст. 
(Коваль 2010, с. 136—137, рис. 47: 2, 3; 
іл. 55: 5). серед знахідок із османського 
азака було виявлено китайську чашечку 
із синьо-білим розписом, що датовано 
кінцем Xvii — початком Xviii ст., на денці 
якої містилося зображення лише одного 
ієрогліфа (гусач 2011, с. 411, 446, рис. 2: 
4; 5: 4).

Що стосується інших видів марок-
клейм, виявлених на денцях порцеляно-
вих китайських розписаних кобальтом 
чашечок з території об’єкта «Польський 
ринок», то серед них є такі різновиди:

1) ромби зі «штриховкою», можливо, 
імітуючи китайські ієрогліфи (рис. 121: 3);

2) ромби з китайськими ієрогліфами 
або їхньою імітацією (?; рис. 119: 2; 120: 
3; 122: 1).

Поряд з іншими марками-клеймами (у 
вигляді листа артемізії, гриба лінчжи, квіт-
ки та ін.) клейма у вигляді ромбів досить 
часто ставилися в епоху Кансі на порце-
лянових виробах приватних майстерень 
(Кузьменко 2009, с. 35). Зрештою, «заштри-
хований» ромб представляв схематичне 
зображення однієї з «восьми буддійських 
цінностей» — так званого «вічного (безкі-
нечного) містичного вузла». Фрагменти 
китайських синьо-білих порцелянових 
чашечок з клеймами-ромбами на денцях 
траплялися під час археологічних дослід-
жень турецьких фортець азак і аккерман у 
шарах Xvii—Xviii ст. (гусач 2011, с. 414, 449, 
іл. 3: 3, іл. 8; біляєва 2012, с. 305, рис. 124), 
а також серед знахідок кінця Xvi—Xvii ст. 
із розкопок у стамбулі (hayes 1992, s. 264, 
pl. 41: 34—35).

2.2. із монохромними поливами 
і розписом кобальтом під 

безбарвною прозорою поливою
досить нечисленна підгрупа порцеля-

нових чашечок на нашому об’єкті (9 %). до 
неї належать чашечки, поверхня яких при-
крашена розписом кобальтом під безбар-
вною прозорою поливою і має покриття 
монохромними поливами різних кольорів 
та відтінків. у науковій літературі порцеля-
новий посуд з такими поливами прийнято 
називати «монохромами» (арапова 1977, 
с. 28—29). у залежності від кольорів поливи 
на зовнішній поверхні чашечки зі споруди 
на Польському ринку можна виділити кіль-
ка видів: з жовтою, синьою, коричневою та 
блідо-оливковою поливою.

2.2.1. Із жовтою поливою
внутрішня і зовнішня поверхні трьох 

чашечок покриті поливою жовтого кольо-
ру, за винятком зовнішньої поверхні денця, 
де синьою фарбою під безбарвною прозо-
рою поливою нанесено зображення, що 
імітує, очевидно, китайської марку-девіз з 
чотирьох ієрогліфів (рис. 123: 1—3). Подіб-
ні порцелянові чашечки трапилися нам на 
пам’ятниках «османського» часу вперше. 
ми схильні вважати їх продукцією приват-
них провінційних майстерень Китаю. висота 
цих чашечок (5,25—5,6 см) дещо відрізняєть-
ся від звичайної (близько 5,0) за рахунок ви-
щого кільцевого піддону (0,75—1,1 замість 
звичайних 0,6—0,7 см). однак інші показни-
ки стандартні: діаметр вінця 8,0 см; діаметр 
піддону 3,4—3,7 см. жовтий колір поливи 
на чашечках може мати різні відтінки і, від-
повідно, різні назви: колір «шкіри жовтої 
риби», колір «місяця» та ін. він використо-
вувався в оформленні китайських порцеля-
нових виробів і ранішого часу (Xiv—Xvi ст.; 
арапова 1977, с. 18; Кузьменко 2009, с. 93).

2.2.2. Із синьою поливою
Зовнішня поверхня однієї з чашечок 

була покрита синьою напівпрозорою по-
ливою, а внутрішня — прикрашена розпи-
сом кобальтом під безбарвною прозорою 
поливою у вигляді зображення в круглому 
медальйоні. Зберігся невеликий фрагмент 
денця на кільцевому піддоні з придонною 
частиною тулуба чашечки, у зв’язку з чим її 
повні розміри та мотиви розпису повною 
мірою не реконструюються (рис. 124: 4).
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2.2.3. Із коричневою поливою

було виявлено два різновиди китай-
ських порцелянових чашечок із коричне-
вою поливою (так звана «батавська фар-
ба») у поєднанні із розписом кобальтом.

1. чашечки з темно-коричневою по-
ливою на зовнішній поверхні і розписом 
кобальтом під безбарвною прозорою по-
ливою на внутрішній або зовнішній повер-
хні (два фрагменти). у першому випадку 
на денці чашечки в круглому медальйоні 
зображено популярний в епоху Кансі пей-
заж з рослинністю на фоні гірського озера 
(рис. 125: 3). у другому випадку чашечка, 
очевидно, мала кобальтове клеймо, що не 
збереглося до наших днів (рис. 124: 2). Ко-
бальтові пейзажі також відомі на китайсь-
ких порцелянових чашечках з аккермансь-
кої фортеці (україна), турецьких будинків і 
замку в буді (угорщина), а також на чашеч-
ках із розкопок у місті баха (угорщина), 
сарачхане в стамбулі (туреччина), в Port 
Roual на ямайці та ін. (hayes 1992, pl. 41: 
29; dewolf 1998, s. 87, 131, ill. 8: 19; sabján, 
végh 2003, s. 286, ill. 4: 4; Kovács 2006, s. 277, 
fig. 1; 2010, s. 769 (1: a—b); tóth 2011, s. 229, 
ill. 4: 1; бiляєва 2012, с. 305, рис. 123: 1).

2. чашечки з темно-коричневою по-
ливою, нанесеною на краях вінця у вигляді 
вузької смуги, і розпис кобальтом на обох 
поверхнях під безбарвною прозорою поли-
вою (один фрагмент; рис. 124: 3). Зовнішня 
поверхня збереженого фрагмента порце-
лянової чашечки була прикрашена квітко-
во-рослинним орнаментом, нанесеним ко-
бальтом темно-синього кольору. Простір 
під вінцем зовні і всередині традиційно 
оформлений тонкою горизонтальною лі-
нією світло-синього кольору. Коричнева по-
лива на краях вінця має темний відтінок.

у науковій літературі китайський 
порцеляновий посуд Xvii—Xviii ст., деко-
рований синім кобальтом і коричневими 
поливами, іноді називають «Batavia Ware» 
(«батавський посуд») або просто «Batavia» 
(«батавія»; dewolf 1998, s. 86—88, 105, 
131). чашечки з китайської порцеляни з 
подібним різновидом орнаментації ви-
являли під час розкопок в азаці (росія), 
сарачхане (стамбул), на пам’ятках угор-
щини, ямайки тощо (hayes 1992, pl. 41: 
32; dewolf 1998, s. 87, ill. 8; Kovács 2006, 
s. 277, fig. 1; гусач 2011, с. 415, 451—453, 
іл. 4: 1—7, рис. 10; 11; 12: 1, 2). Під час до-
сліджень турецької фортеці акерман (ук-

раїна) було знайдено фрагмент китайсь-
кої порцелянової чашечки, прикрашеної 
коричневої поливою з червоно-коричне-
вим розписом у фігурних картушах (бі-
ляєва 2012, с. 304, рис. 121).

2.2.4. Із блідо-оливковою поливою
дві напівсферичні чашечки (рис. 125: 

1—2), які повністю повторюють схему деко-
ру описаної вище чашечки з кобальтовим 
пейзажем зсередини і темно-коричневою 
поливою зовні (рис. 125: 3), відрізняються 
від неї лише кольором монохромної по-
ливи — блідо-оливковим. цією прозорою 
свинцевою поливою вкрита вся зовнішня 
поверхня чашечок, за винятком денця і внут-
рішнього боку кільцевого піддона (основа 
піддона без поливи). внутрішня поверхня 
денця обох чашечок прикрашена розпи-
сом кобальтом під безбарвною прозорою 
поливою у вигляді круглого медальйона із 
зображенням гірського пейзажу всередині. 
Перспективна композиція пейзажу — іден-
тична (з дрібними відхиленнями в деталях): 
водна гладь озера з гірськими вершинами 
на задньому плані й 1—2 деревця — на пе-
редньому плані. на одному пейзажі зоб-
ражено сонячне небо в зеніті (рис. 125: 1), 
на іншому — сонце, що заходить з відобра-
женням у воді (рис. 125: 2). Кобальтові пей-
зажі — явище не рідкісне для порцелянових 
чашечок епохи Кансі, чого не можна сказати 
про монохромні поливи блідо-оливкового 
кольору. такий колір поливи трапляється на 
китайських чашечках зрідка, як і «селадоно-
ва» полива — подібна до знахідки з угорщи-
ни (sabján, végh 2003, s. 284, 286, ill. 4: 4).

3 грУПа. чашечки  
з ОрнаменТОм У ТеХніці 

«резервУ»
Порцелянові чашечки із цим різнови-

дом орнаментації виявляють на пам’ятках 
османського часу досить рідко. на розкопі 
«Польський ринок» їх було виявлено вісім 
штук (8 %). орнамент у техніці «резерву» 
отримувався у результаті накладання на 
зовнішню поверхню «трафарету», який 
«прикривав» (або «резервував») окремі ді-
лянки посуду від нанесення фарби перед 
покриттям поливою. наприкінці Xvii — по-
чатку Xviii ст. поширився прийом розпису 
кобальтом (рідше іншою фарбою) на «ре-
зервованих» ділянках, найчастіше оформ-
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лених у вигляді картушів (Кузьменко 2009, 
с. 89; гусач 2011, с. 415, 454, рис. 4: 8; 13: 2; 
біляєва 2012, с. 304, рис. 121). хоча серед 
знахідок із заповнення споруди на Поль-
ському ринку чашечок із розписом у тех-
ніці «резерву» не знайдено, але при цьому 
було виявлено фрагменти порцелянових 
чашечок, зовнішня поверхня яких покрита 
коричневою або синьою фарбою (окрім 
денець) і прикрашена орнаментом у зга-
даній техніці під безбарвною прозорою 
поливою, а внутрішня поверхня — не деко-
рована і покрита тією ж поливою. у залеж-
ності від кольорів фарби та мотиву декору 
зовнішньої поверхня, ми умовно розділи-
ли чашечки цієї групи на кілька підгруп.

3.1. із білим декором  
на коричневому фоні

основна частина кавових чашечок 
групи 3 (сім із восьми штук) має коричне-
вий фон різних відтінків: від насиченого 
темно-шоколадного до блідого світло-
кавового. мотив «резервного» орнамен-
ту на чашечках з коричневим покриттям 
зводиться до трьох видів.

Підгрупа 3.1.1
«смугастий» орнамент (вузькі верти-

кальні білі смуги на коричневому тлі, що 
утворюють широкий горизонтальний ор-
наментальний пояс, обмежений зверху 
і знизу вузькими горизонтальними біли-
ми смугами, за винятком однієї чашечки 
(рис. 127: 1—4).

Підгрупа 3.1.2
трьох- і чотирьохпелюсткові розетки 

на тонких стеблах із видовжено-овальни-
ми листочками, об’єднані у невеликі гру-
пи, так звані «букети» (рис. 126: 1—2).

Підгрупа 3.1.3
вузький орнаментальний пояс із 

овальних листочків з почерговим нахи-
лом ліворуч і праворуч (рис. 126: 3).

3.2. із білим декором  
на синьому фоні

одна кавова чашечка (фрагмент) 
прикрашена широким горизонтальним 
орнаментальним поясом з білим «смугас-

то-ялинковим» декором на світло-синьому 
фоні. Зверху і знизу пояс обмежений тон-
кими горизонтальними смугами. внутріш-
ній простір поясу розбито на вертикальні 
сектори, заповнені «ялинковим» орнамен-
том із тонких діагональних ліній. сектори 
відокремлені один від одного парами вер-
тикальних широких смуг (рис. 127: 5). на 
чашечці є два не наскрізні округлі отвори 
(діаметр 0,15 см), розташовані у верхній і 
нижній частинах тулуба один над одним. 
Призначення цих отворів незрозуміле. 
можливо, це була спроба просвердлити 
отвір для стягування тріщини на чашечці. 
Фрагмент чашечки з подібним білим квіт-
ковим декором у техніці «резерву» на си-
ньому фоні був знайдений під час розкопок 
на території азакської фортеці (гусач 2011, 
с. 414, іл. 3: 7), але він відрізняється від ча-
шечки з Польського ринку вищою якістю 
черепка та декору.

усі чашечки групи 3 — товстостінні 
(товщина стінок у середньому 0,3—0,5 см), 
хоча загалом вони мають стандартні за-
гальні розміри. Крім того, вони виконані до-
сить грубо і не професійно. Формувальна 
маса — відносно низької якості. черепок на 
зламі — слабо склоподібний, білого кольо-
ру. безбарвна прозора полива нанесена на 
обидві поверхні (за винятком основи кіль-
цевого піддону) товстим шаром по верху 
монохромної фарби з «резервним» орна-
ментом. на нашу думкою, ці чашечки, най-
імовірніше, були продукцією маловідомих 
провінційних приватних майстерень Китаю, 
які виготовляли наслідування давнім китай-
ським зразкам. аналогії цим чашечкам на 
інших пам’ятках нами не виявлені, якщо не 
враховувати трьох фрагментів з подібним 
«смугастим» декором у техніці «резерву» 
на коричневому тлі, які були зафіксовані під 
час досліджень османських шарів гоніо-ап-
сароської фортеці (аджарія, грузія). однак 
у зразків з гоніо формувальна маса мала 
інший склад: вона займала проміжне місце 
між порцеляною і фаянсом. а тому ми біль-
ше схильні відносити чашечки з гоніо до так 
званого «перського фаянсу» (або «напівпор-
целяни» — «semi-porcelain»), які подібно до 
турецьких фаянсів виготовлялися у Персії у 
Xvi—Xviii ст., як наслідування китайської пор-
целяни (dimand 1930, s. 142—146). декілька 
фрагментів таких перських «фаянсових» ча-
шечок, датованих Xvi—Xvii ст., знайдено, на-
приклад, на території угорщини (tóth 2011, 
s. 229, 232, ill. 4: 7, 9).
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можливо, серед чашечок із Польсь-
кого ринку з декором у техніці «резерву» 
також наявні перські вироби (так само як 
і серед зразків із жовтою поливою на зов-
нішній поверхні), але без спеціальних до-
сліджень та аналізів відрізнити ці зразки, 
які, по суті, є підробками, від автентичних 
досить проблематично.

3.2. ТУрецькі фаянсОві  
кавОві чашечки

Крім китайських порцелянових ча-
шок, у заповненні споруди на Польсько-
му ринку було виявлено ще одну досить 
велику серію розписних кавових чашок з 
фаянсу турецького виробництва (близько 
32 % від загальної кількості кавових чашок 
на об’єкті). у Xvii—Xviii ст. такий фаянсо-
вий художній посуд (глечики, вази, чаші, 
блюда, тарілки, гюлябдани і т. д., а також 
кавові чашечки і блюдця) вироблявся в 
досить великому керамічному центрі ос-
манської імперії — місті Кютах’я, розташо-
ваному на південний схід від стамбула, 
переважно вірменськими майстрами-
керамістами (lane 1957, s. 63—65; гарбу-
зова 1958, с. 36—37; міллер 1972, с. 173; 
Öney 2003, s. 709, 728—729; Kouymjian 
2014, s. 107—109 та ін.). багато дослід-
ників для зручності і простоти розумін-
ня називають цю малоазійську кераміку 
«фаянсами», хоча правильніше її назива-
ти «напівфаянсами» (Кверфельдт 1947, 
с. 8; гарбузова 1958, с. 21, 28, 33; Коваль 
1997, с. 105, 114—115; Коваль 2010, с. 20). 
Щоб не порушувати усталеної у науковій 
літературі традиції, ми також будемо ви-
користовувати термін «фаянси».

Кютах’янські кавові фаянсові чашеч-
ки (турецькою — «findсan» або «case») — 
масовий керамічний матеріал майже на 
всіх археологічних пам’ятках колишньої 
османської імперії (lane 1957, s. 63—65, 
pl. 50: a—B; станчева 1960, с. 123, табл. iX; 
вълов 1962, с. 7—15; aslanapa 1965, s. 31; 
nicolescu 1967, s. 296, fig. 7; міллер 1972, 
с. 173—174; динник 1990, с. 121; hayes 
1992, s. 266—268, 342, pl. 43; волков 1998, 
с. 67, рис. 1: 1—4; гусач 2005, с. 476—481, 
рис. 1; 2; 2006, с. 133, 134, рис. 6: 1, 8, 
14—16; 2012, с. 114—139; Плетньов 2007, 
с. 92—93, рис. 5; mindorashvili, mamuladze 
2009, s. 39; tóth 2011, s. 232—233, ill. 6; 8; 
бiляєва 2012, с. 300—303, рис. 116—119; 
мисько, Пивоваров 2012, с. 368; герцен, 

науменко 2005, с. 264, 287, рис. 23: 5, 
6 та ін.). Формувальна маса, з якої виго-
товлялися ці вироби, відрізняється дуже 
світлим, майже білим або біло-кремо-
вим кольором, добре відмулена, без 
видимих домішок. черепок зазвичай 
щільний, дрібнопористий, тонкий. через 
світлий колір черепка покриття його бі-
лим ангобом перед розписом було не 
обов’язковим. Полива зазвичай хорошої 
якості, свинцева, прозора, безбарвна, 
іноді з блакитним відтінком, нанесена 
тонким шаром на обидві поверхні посу-
дини, за винятком кільцевого піддону. 
розписувалася вручну переважно зовніш-
ня поверхня чашечок, хоча нерідко декор 
присутній на обох поверхнях одночасно. 
в орнаментації чашечок наявні як східні 
(китайські) мотиви, так і турецькі, іноді в 
поєднанні із сирійськими і перськими.

на об’єкті «Польський ринок» вияв-
лено понад 30 екз. кютах’янських каво-
вих розписних чашок (майже цілих і фраг-
ментів). усі чашечки мали напівсферичну 
форму, що копіює, як прийнято вважати, 
китайські зразки порцелянових чашечок 
династії мін (міллер 1972, с. 157; vroom 
2007, s. 82). чашечки дзвоноподібної 
форми на розкопі не виявлені. розмі-
ри усіх зразків у цілому вкладаються в 
«стандарти»: загальна висота близько 
5,0 см (4,85—5,4 см); діаметр вінця 8,0 см 
(один екз. — 7,0 см); товщина стінок 0,2—
0,6 см; висота кільцевого піддону 0,45—
0,7, його діаметр 3,4—3,9 см.

1 грУПа. чашечки  
з рОзПисОм кОбальТОм 

(синьО-білим рОзПисОм)
За нашими спостереженнями, фа-

янсові кавові чашечки із синьо-білим 
декором («blue-and-white») становлять 
переважну більшість на «османських» ар-
хеологічних пам’ятках Xvii—Xviii ст. (стан-
чева 1960, с. 143, табл. iX: 73—79; гусач 
2005, с. 478, 480, рис. 1: 1—14; 2006, с. 133, 
рис. 6: 1—6; 2012, с. 117—118, табл. 1—7; 
2017, с. 558, рис. 4; 8; 9: 1—12; волков 2006, 
с. 479—480, рис. 3: 1, 2; бiляєва 2012, с. 300, 
рис. 116; Baş 2012, s. 37—40, 44—45, kat. 1.60, 
1.62—1.67, 1.73—1.75 та ін.). це, безумовно, 
пов’язано з великим купівельним попи-
том у той час на китайську порцелянову 
продукцію, яку намагалися наслідувати ту-
рецькі майстри-керамісти. усі кютах’янські 
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чашечки, виявлені в споруді на Польсько-
му ринку, належать до зразків із розписом 
кобальтом. якість цього розпису, як і у ки-
тайських порцелянових чашечок, не завж-
ди висока (зображення і контурні лінії іноді 
розпливаються під безбарвною прозорою 
поливою). розпис так само виконаний си-
ньою фарбою двох відтінків: світлого (ма-
люнок) і темного (контур; рис. 128: 2, 4, 5; 
129: 1; 130: 1, 5), або фарбою тільки одного 
тону (рис. 128: 1; 129: 3, 5; 130: 2, 4). моти-
ви розпису, як правило, ті ж, що і на порце-
лянових чашечках.

внутрішня поверхня фаянсових ка-
вових чашечок у верхній частині (під він-
цем) майже завжди прикрашена однією 
або двома тонкими горизонтальними 
лініями. на денці часто розміщувалося 
стилізоване зображення квітки або квіт-
кової розетки у круглому медальйоні або 
без нього (рис. 128: 5).

Зовнішня поверхня «синьо-білих» 
кютах’янських чашечок багато орнамен-
тована. схема розташування декору та ж, 
що і на порцелянових чашечках з розпи-
сом кобальтом — широкий горизонталь-
ний орнаментальний пояс, заповнений 
кількома варіантами оздоблення:

1. суцільний орнамент із переплете-
них тонких стебел з дрібними овальними 
листочками і трилисниками та повторю-
ваними зображеннями великого квітко-
вого бутона (півонії, лотоса, хризантеми) 
у центрі (рис. 128: 1—5 та ін.).

2. груповий орнамент, який складав-
ся із зображень квіткових «букетів», що 
чергувалися (рис. 129: 1, 3, 5) або «вінків» 
ромбоподібної форми (рис. 16: 2, 4), або 
стилізованих рослинно-квіткових компо-
зицій (рис. 130: 1—3, 5).

іноді чашечки додатково прикра-
шалися вузьким орнаментальним пояс-
ком зі стилізованих зображень квіткових 
«гірлянд» (рис. 129: 1). тулуб однієї з фа-
янсових чашечок оформлено порівняно 
вузьким горизонтальним пояском, за-
повненим рядом розмитих стилізованих 
квіткових розеток (рис. 130: 4).

на зовнішній поверхні денця двох 
турецьких чашечок із розписом кобаль-
том розміщувалися марки-клейма у виг-
ляді «ромба з сіткою», що наслідували 
марку китайських порцелянових чаше-
чок зі стилізованим зображенням од-
нієї з «восьми буддистських цінностей» 
(рис. 131: 1—2). аналогічні клейма виявле-

но на фаянсових чашечках із синьо-білим 
і поліхромним розписом, що знаходили в 
софії і османських фортецях азак, сивий-
іслам (лютик), очаків та ін. (станчева 1960, 
с. 143, табл. iX: 74б, 75б; гусач 2012, с. 118, 
табл. 5; 6; бiляєва 2012, с. 630, рис. 181). 
Популярні марки у вигляді «зірочок» на 
синьо-білих чашечках з об’єкта «Польсь-
кий ринок» знайдені не були.

2 грУПа. чашечки  
з ПОліХрОмним рОзПисОм

існує думка, що фаянсові кавові ча-
шечки з яскравим поліхромним дрібно-
візерунковим розписом почали виготов-
ляти в Кютах’ї не раніше першої половини 
Xviii ст. (міллер 1972, с. 172; akalın, yılmaz 
Bilgi 1997, s. 14—15; Öney 2003, s. 729, 732). 
на археологічних пам’ятках «османсь-
кого» часу часто виявляють кютах’янські 
кавові чашечки з різними стилями по-
ліхромного розпису (станчева 1960, 
табл. iX: 80—82; hayes 1992, s. 267—268, 
pl. 43; герцен, науменко 2005, с. 287, 
рис. 23: 6; гусач 2005, с. 478, 481, рис. 2; 
2012, с. 118—121, табл. 10—11; 12: 4, 8; 14: 
1—8; 2017, с. 596—597, рис. 5: 14, 15, 19—
25; 9: 18—25; волков 2006, с. 479, рис. 3: 3, 
4; бiляєва 2012, с. 301, 302, 375, рис. 117: 
1, 3; 118; Baş 2012, s. 31—32, kat. 1.48, 1.50 
та ін.). строкатий дрібновізерунковий 
поліхромний стиль розпису присутній і на 
кютах’янському посуді (зокрема і кавових 
чашках) Xviii—XiX ст. з музейних зібрань 
туреччини (akalın, yılmaz Bilgi 1997). у 
заповненні споруди на Польському рин-
ку не було знайдено жодного фрагмен-
та кютах’янських фаянсових чашечок із 
поліхромним підполив’яним розписом.

3.3. Перські «фаянсОві» (?) 
кавОві чашечки

в окрему групу ми виділили кавові 
чашечки (13 % від загальної кількості ви-
явлених зразків з Польського ринку), які 
за деякими ознаками відрізняються від 
китайських порцелянових і турецьких 
фаянсових чашок, та були зроблені у не-
відомих нам допоки керамічних центрах. 
візуально визначаються як мінімум два 
таких центри. в одному з них виготовля-
ли досить масивні, товстостінні напівсфе-
ричні чашечки на кільцевому піддоні з 
розписом кобальтом (рис. 132: 1—2; 133: 
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1—3, 5; 134: 3), іноді з додаванням у де-
корі коричневої поливи (рис. 134: 1—2), в 
іншому — витончені тонкостінні чашечки 
напівсферичної та іншої форми на кіль-
цевому піддоні, також прикрашені синьо-
білим розписом (рис. 135: 1—3). спільним 
для цих чашок було те, що усі вони були 
виготовлені із формувальної маси, що за 
складом і консистенцією займала про-
міжне місце між порцеляною і фаянсом. 
ця формувальна маса мала чисто-білий 
колір (як у порцеляни), але «пухкішу» 
структуру (як у фаянсу). черепок на зла-
мі не мав такого «склоподібного» ефекту, 
який притаманний звичайній порцеляні.

судячи з публікацій угорських дослід-
ників, подібний склад формувальної маси 
схожий на той, що був характерний для 
виробів Xvi—Xviii ст. з Персії — так званих 
«перських фаянсів», які, як вже зазначало-
ся, були «напівпорцеляною» і наслідували 
розписи китайської порцеляни (Kovács 
2006, s. 276, 278—279; 2010, s. 768—769; 
tóth 2011, s. 229, 232, ill. 4: 7, 9; Katalin 
2013, s. 187, 192, 193, ill. 2; 3; szalai 2013, 
s. 163, 170, ill. 4). З іншого боку, чашечки 
з подібним складом формувальної маси 
цілком могли бути й виробами кустарних 
майстерень віддалених провінцій Китаю, 
які через обмеженість можливостей ви-
робляли досить низькоякісну порцеляну, 
яка зазвичай мала товстий черепок без 
яскраво вираженого склоподібного ефек-
ту на зламі, а також непрофесійний розпис 
кобальтом на поверхнях.

1 грУПа. ТОвсТОсТінні чашечки
висота чашечок цієї групи 5,6—

5,7 см, діаметр вінця 7,8—8,0 см, за ви-
нятком однієї чашечки, що має діаметр 
вінця 8,7 см (рис. 134: 1). товщина стінок 
чашечок 0,2—0,7 см (з потовщенням до 
денця). висота кільцевого піддону 0,5 см, 
його діаметр 3,7—3,8 см. Піддон низький, 
вузький, циліндричний, з пласкою, злегка 
скошеною назовні основою. усі чашечки 
мали напівсферичну форму з півовальни-
ми у перетині вінцями. Полива відносно 
хорошої якості, прозора, безбарвна, з 
блакитним відтінком (через синю фарбу 
розпису, яка розпливлася), тонким ша-
ром покриває обидві поверхні посудини, 
за винятком нижньої частини кільцевого 
піддону. За технікою розпису виділяють-
ся дві підгрупи.

1.1. із розписом кобальтом

як і в китайських порцелянових ча-
шечок із синьо-білим розписом, просте-
жуються дві основні схеми декорування 
зовнішньої поверхні: суцільний орнамент 
і груповий орнамент. у першому випад-
ку тулуб чашечок прикрашено широким 
орнаментальним поясом, заповненим 
зображеннями ритмічно повторюваних 
плодів округлої форми (граната або арти-
шоку?). в обрамленні переплітаються тон-
кі стебла з дрібними овальними листоч-
ками (рис. 134: 3) або довгими вузькими 
трилисниками (рис. 133: 4; найпоширені-
ший китайський орнаментальний мотив), 
або зображеннями тюльпанів з вигнутими 
дугою ніжками і вузьким листям, що чергу-
ються з дрібними трилисниками (рис. 132: 
1—2; 133: 1; декор характерніший для ту-
рецької кераміки і, можливо, перської).

у другому випадку внутрішній про-
стір широкого орнаментального поя-
су заповнений групами повторюваних 
зображень «букетів» (рис. 133: 2—3) або 
тонких пагонів з листочками і квіткови-
ми розетками (або бутонами; рис. 133: 
5). Зверху і знизу орнаментальні пояси 
обмежені порівняно тонкими горизон-
тальними лініями. на зовнішній поверхні 
денця чотирьох чашечок розміщувалися 
клейма у вигляді імітації китайських ієро-
гліфів (?) (рис. 132: 1—2; 133: 3; 134: 3).

оформлення внутрішньої поверхні цих 
чашечок незвичайне. на денці чотирьох з 
них розташовувалося велике зображення 
квадрата (ромба), заповненого групами 
тонких ліній різної довжини, яка поступо-
во збільшується від центру до його сторін 
(рис. 132: 1—2; 133: 1—2). денце ще однієї 
чашечки було прикрашене квадратом з так 
званою ромбоподібною «сіткою» всере-
дині (рис. 133: 3). Подібні квадрати-ромби, 
мабуть, імітують китайські ієрогліфи або яв-
ляють собою зображення однієї з «восьми 
цінностей буддизму» — «вічного вузла» (?), 
як правило, розміщувалися китайськими 
і турецькими майстрами-керамістами на 
зовнішній поверхні денця і виконували роль 
клейма (марки; рис. 119: 2; 120: 3; 121: 3; 
131: 1—2). Крім того, відсутня горизонталь-
на тонка лінія під вінцем, що традиційно 
наносилася китайськими, а слідом за ними і 
турецькими ремісниками на внутрішню по-
верхню чашечок. стилізоване зображення 
квітки (тюльпана?) з внутрішнього боку ден-
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ця однієї з чашечок було виконано вкрай 
недбало і не вміщено, як зазвичай, у круг-
лий медальйон (рис. 134: 3).

1.2. із розписом кобальтом  
і коричневою поливою

до цієї підгрупи належать лише дві 
чашечки (майже ціла і фрагмент вінця з 
частиною тулуба), синьо-білий розпис 
яких доповнено коричневою поливою у 
вигляді тонкої лінії, нанесеної з країв вінця 
(рис. 134: 1—2). як згадано вище, подібний 
вид декорування містився на китайських 
порцелянових чашечках епохи імператора 
Кансі. серед знахідок із Польського ринку 
були чашечки з таким декором (група 2, 
підгрупа 2.2.3). однак розпис цих чашечок 
відрізняється від розпису вищеописаних 
китайських порцелянових зразків грубою 
і дуже стилізованої манерою виконання, а 
також вкрай сильною розмитістю ліній (так 
само, як і розпис підгрупи 1.1). Зображен-
ня китайських орнаментальних мотивів 
виконано кобальтової фарбою незвичай-
но яскравого, насиченого, темно-синього 
кольору, і розміри деталей розпису дещо 
перебільшені у порівнянні з оригіналом 
(що пов’язано з більшими пропорціями ча-
шечок). Коричнева полива на вінці займає 
більший простір, ніж полива на вищеопи-
саній китайській порцеляновій чашечці, де 
вона нанесена тонкою лінією (рис. 11: 3).

Зовнішня поверхня краще збереже-
ної чашечки (рис. 21: 1) була прикрашена 
широким орнаментальним поясом, що 
складався із повторюваних груп квітко-
вих «букетів». на зовнішній стороні денця 
чашечки також було клеймо, що нага-
дувало за своїми контурами розімкнуте 
кільце або, можливо, стилізоване зобра-
ження двох риб — однієї з «восьми ціннос-
тей буддизму». на внутрішню поверхню 
денця чашечки було поміщено квіткову 
розетку (без медальйона), подібну до тієї, 
що на чашечці з підгрупи 1.2 (рис. 21: 3).

2 грУПа. ТОнкОсТінні чашечки
група представлена трьома чашечка-

ми, виготовленими, очевидно, в одній майс-
терні. чашечки мають традиційну напівсфе-
ричну форму (рис. 135: 2—3), за винятком 
однієї, верхня частина якої додатково офор-
млена невисоким, фігурним (опуклим) бор-
тиком (рис. 135: 1). висота чашечок 5,0 см, 

діаметр вінця 7,6—7,7 см і 8,7 см (у чашечки 
з фігурним бортиком), висота кільцевого 
піддона усічено-конічної і циліндричної 
форми 0,6—1,1 см, його діаметр 3,7—3,9 см. 
усі чашечки — тонкостінні. товщина стінок 
0,2—0,25 см (навіть в районі денця).

Поверхні чашечок прикрашені роз-
писом кобальтом. мотиви та схема їх роз-
пису — ідентичні. Зовнішня поверхня всіх 
трьох чашечок оформлена широким гори-
зонтальним орнаментальним поясом, за-
повненим повторюваними зображеннями 
великих квіткових «вінків» ромбоподібної 
форми (всього чотири «вінка»). Зверху пояс 
обмежений порівняно тонкою горизон-
тальною лінією і вузькою смужкою «меанд-
ру» (рис. 135: 2—3). аналогічний поясок «ме-
андру» нанесено і на внутрішню поверхню 
чашечки з фігурним бортиком (рис. 135: 1). 
нижня частина тулуба і піддон чашечок теж 
прикрашені горизонтальними, порівняно 
тонкими лініями, однак з внутрішнього боку 
такі лінії відсутні. на денці двох чашечок 
зовні є клеймо у вигляді квадрата з ромбо-
подібною «сіткою» (рис. 135: 2—3). внутріш-
ня поверхня денця чашечок оформлена 
стилізованими квітковими розетками, з яких 
тільки одна поміщена в круглий медальйон 
(рис. 135: 1). саме ця розетка, на відміну від 
двох інших, найбільше близька за стилем 
свого виконання до китайських зразків.

3.4. ТУрецькі глиняні 
ПОлив’яні кавОві чашечки

Ще одна невелика група кавових 
чашок (всього п’ять штук або 5 %) з роз-
копок на Польському ринку привернула 
нашу увагу — глиняні кавові чашечки з мо-
нохромними поливами, деякі з яких при-
крашені підполив’яним розписом черво-
ною фарбою на білому ангобі (рис. 136: 
2; 137). Зовні ці чашечки майже нічим не 
відрізняються від вищеописаних порце-
лянових і фаянсових чашечок, за винятком 
глиняної формувальної маси. розміри їх 
такі: загальна висота 5,2 см; діаметр вінця 
9,0 см; товщина стінок 0,15—0,45 см; висо-
та кільцевого піддону 0,6—0,7 см, його діа-
метр 3,6—3,65 см. Простежена форма ча-
шечок — напівсферична (рис. 136: 4; 137) 
і близька до дзвоноподібних (рис. 136: 
3). Піддон кільцеподібний, невисокий, 
вузький, підциліндричної форми. Форму-
вальна маса — глина світло-коричневого, 
майже бежевого кольору, добре відмуле-
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на, без видимих домішок. Полива напів-
прозора, майже завжди хорошої якості 
(без великих бульбашок повітря і часток 
не розчиненого барвника), монохромна: 
темно-коричневого, жовто-коричневого 
і жовто-оливкового кольору. нанесена 
тонким шаром або по черепку (темно-ко-
ричнева), або по підґрунтовці білим ан-
гобом (всі інші). у залежності від кольору 
поливи і наявності розпису, ми розділили 
виявлені на розкопі «Польський ринок» 
глиняні кавові чашечки на кілька груп.

1 грУПа. із ТемнО-кОричневОю 
ПОливОю зОвні і ЖОвТО-
кОричневОю ПОливОю 

зсередини
одна з глиняних чашечок, що має 

близьку до дзвоноподібних форму, при-
крашена монохромними поливами двох 
кольорів: темно-коричневого і жовто-ко-
ричневого (рис. 136: 3). темно-коричнева 
полива вкриває зовнішню поверхню ча-
шечки разом із денцем і піддоном. жовто-
коричнева полива нанесена на внутрішню 
поверхню (біля денця — товстим шаром). 
обидві поливи досить високої якості.

2 грУПа. із ТемнО-кОричневОю 
ПОливОю зОвні і ЖОвТО-
ОливкОвОю ПОливОю 

зсередини
Фрагменти двох чашечок напівсферич-

ної форми мають покриття темно-корич-
невою поливою зовні і жовто-оливковою 
зсередини (рис. 136: 1, 4). жовто-оливкова 
полива недуже високої якості, напівпрозо-
ра, з найдрібнішими частинками не розчи-
неного барвника зеленого кольору (мідь), 
нанесена на поверхню чашечки поверх 
тонкого шару білого ангобу.

3 грУПа. із рОзПисОм червОнО-
кОричневОю фарбОю Під 

ЖОвТО-ОливкОвОю ПОливОю 
зОвні і з ЖОвТО-ОливкОвОю 

ПОливОю зсередини
обидві поверхні (зокрема денце і 

піддон) двох глиняних кавових чашок на-
півсферичної форми покриті монохром-
ною поливою жовто-оливкового кольору 
по підґрунтовці білим ангобом (рис. 136: 

2; 137). Зовнішня поверхня цих чашок 
була додатково прикрашена розписом 
червоно-коричневою фарбою у вигляді 
горизонтального пояска, що складається 
з великих і маленьких недбалих «мазків» 
цієї фарби (рис. 137). мазки (або випад-
кові краплі?) червоно-коричневої фарби 
простежуються на зовнішній стороні під-
дона однієї з чашечок (рис. 136: 2).

слід зазначити, що глиняні кавові ча-
шечки, покриті монохромними полива-
ми, поряд із посудом іншого типу і при-
значення, досить широко виготовлялися 
в «османський» час у багатьох приватних 
керамічних майстернях на території всієї 
анатолії. тому існує певна складність в 
локалізації конкретних центрів і вироб-
ників цієї кераміки масового вжитку. ана-
логії нашим глиняним кавовим чашках є, 
наприклад, серед археологічних знахі-
док із розкопок турецької фортеці бітліс 
(Baş 2012, s. 112, kat. 3.59).

судячи з колірної гами застосованих 
полив, турецькі глиняні кавові чашечки, 
так само, як і фаянсові, були імітацією ки-
тайських порцелянових посудин. у цьому 
випадку — посудин з монохромними по-
ливами і розписом червоною фарбою. в 
епоху Кансі подібний порцеляновий по-
суд мав досить велику популярність на 
ринку (арапова 1977, с. 28).

виснОвки дО рОзділУ 3
набір досліджених нами кавових ча-

шечок, серед яких є так звані «керамічні 
маркери», дозволяє датувати приміщен-
ня кав’ярні кінцем Xvii ст. (це датування 
підтверджується монетним матеріалом). 
до таких «маркерів» належать, наприк-
лад, кютах’янські розписні фаянсові ча-
шечки. як відомо, поліхромний розпис 
на ці вироби турецькі майстри-кераміс-
ти стали наносити не раніше першої по-
ловини Xviii ст. тому, відсутність серед 
знахідок із розкопок кав’ярні на об’єкті 
Польський ринок кютах’янських кавових 
чашечок із поліхромним розписом, за 
наявності чашечок із синьо-білим розпи-
сом, свідчить про те, що ця будівля функ-
ціонувала якраз за часів Кам’янецького 
ейялету (1672—1699). на момент публіка-
ції колекція кавових чашечок із розкопу 3 
на Польському ринку була найбільшою 
опублікованою в україні, серед отрима-
них археологічними методами колекцій.
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Під час дослідження розкопу 3 на 
Польському ринку було знайдено 1219 
інвентарних одиниць люльок для паління 
та їх фрагментів (рис. 25; 28; 58; 62). Знач-
на частина люльок була у пошкодженому 
стані. утім, усі відібрані до колекції фраг-
менти та екземпляри належать окремим 
виробам. усі виявлені люльки — східного 
типу. це вироби невеликих розмірів (у 
середньому 4,5—6,0 × 3—4,5 см 3). Пере-
важна більшість виготовлена у двочасній 
формі (рис. 138). основна частина знахі-
док походить із заповнення приміщення 
кав’ярні, ям 1 і 2 та шарів, що надійно 
датовані кінцем Xvii ст. лише декілька 
люльок (№ 3181—3183) були виявлені у 
верхніх шарах розкопу і датовані другою 
половиною Xviіi—хіх ст. (рис. 235). анало-
гії люльок з інших археологічних об’єктів 
пізньоосманського часу іноді датовані ав-
торами публікацій першою половиною 
Xviіi ст., що вважається традиційним для 
керамічних комплексів цього періоду.

глиняні люльки для паління — не 
рідкість у шарах Xvii—XiX ст. Кам’янця-
Подільського, чого не можна сказати про 
їх публікацію, що почалась порівняно не 
давно (болтанюк 2013, с. 219, рис. 13; 
старенький 2016; чекановський 2018). 
станом на 2010 р. у фондах Кам’янець-
Подільського державного історичного 
музею-заповідника налічувалось 390 лю-
льок для паління, з яких понад 218 з те-
риторії старого міста та старого замку. 
Перша спроба класифікації цієї колекції 
належить ж. а. Карбовській, яка здійсни-
ла розподіл матеріалів колекції за місцем 
знахідки та кольором черепка (Карбовсь-
ка 2010). Зрештою, на момент роботи з 

3 тут і далі: перша цифра — найбільший роз-
мір люльки по горизонталі, друга — найбільший 
розмір люльки по вертикалі.

колекцією люльок з розкопу 3 на Польсь-
кому ринку, відчувався брак спеціальних 
досліджень, які б стосувалися хронології, 
морфології, центрів виробництва гли-
няних люльок для паління Xvii—Xviiі ст., 
знайдених у Кам’янці-Подільському.

дослідники виділяють (рис. 139—140) 
два основні структурні елементи глиня-
них люльок:

• чашечка (ємність для тютюну);
• тулійка (прикріплена під кутом до 

чашечки трубка з каналом для виведен-
ня диму); у зовнішній отвір тулійки встав-
лявся дерев’яний чубук.

серед українських дослідників 
о. в. Коваленко однією з перших за-
пропонувала принципи типологізації та 
термінологічний апарат для опису ке-
рамічних люльок (Коваленко 2008, с. 29, 
мал. 6). її робота базувалася на матеріа-
лах Полтавщини, і в ній дослідниця пода-
ла власну термінологічну систему опису 
люльок на основі професійної гончарної 
лексики (рис. 140: і).

а. а. чекановський розширив ти-
пологію о. в. Коваленко, доповнивши її 
матеріалами з середнього Подніпров’я 
та Поділля (чекановський 2016). відомі 
його роботи присвячені знахідкам лю-
льок з території Кам’янецького ейялету 
(чекановський 2018; нечитайло, чека-
новський 2018).

українські дослідники використо-
вують в описі люльок термінологію, що 
опирається на форми гончарного посуду 
(Коваленко 2008; чекановський 2018). 
Зокрема, вони виділяють глекоподібну 
форму чашечки та вінця, тулуб та «шию» у 
структурі чашечки (Коваленко 2008, с. 29, 
мал. 6).

в окремих публікаціях, присвячених 
вивченню колекцій глиняних люльок для 

Розділ 4
глиняні люльки  

для Паління
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паління з болгарії, хорватії, румунії, росії, 
туреччини та інших країн, деякі дослід-
ники користуються геометричними тер-
мінами для позначення верхньої та ниж-
ньої частини чашечки (costea, stănică, 
ignat 2007; toдоров 2010, с. 814, фиг. 1; 
гусач 2013; ayhan 2014, p. 63, fig. 4; mitáš, 
Poláková 2015, p. 58, fig. 1)

деякі дослідники виділяють фасони 
люльок. це певні сталі форми, які поши-
рені на значній території. виділяють «при-
зматичний» (балканський), «гіреєвський», 
а також цілу серію фасонів, форма яких 
нагадує квітковий бутон: «тюльпано-», 
«нарцисо-», «хризантемоподібний» тощо 
(гусач 2013, с. 380; 2016). а. а. чекановсь-
кий також виділяє бутоноподібну форму 
чашечки без розподілу на конкретні різ-
новиди (чекановський 2016, с. 92). типо-
логія «фасонів» на сьогодні не є усталеною 
і прозорою для практичного використан-
ня. Крім того, справді «квіткові» фасони, 
такі як «лілійний», за р. робінсон (рис. 139), 
з’являються у другій половині Xvіii ст. для 
кам’янецької колекції люльок квіткові фа-
сони є вторинними, порівняно з формою 
чашечки. «Пелюстки» у вигляді ритувань 
та канелюр з’являлись на поверхні ча-
шечки внаслідок тиснення у формі або 
на другому етапі обробки вручну. тому, 
ми використовуємо «квіткову» терміно-
логію в описі кам’янецької колекції для 
позначення додаткових елементів декору 
чашечки люльки. а також у деяких інших 
випадках, коли опис неможливо викона-
ти, використовуючи геометричні терміни. 
це частково стосується люльок, виділе-
них нами у тип іі, що мають мушлеподібну 
форму нижньої частини чашечки.

для опису форми люльки ми вико-
ристовуємо схему, що об’єднує підходи 
українських та зарубіжних дослідників. 
в основі типології лежить принцип опи-
су верхньої і нижньої частин чашечки 
та тулійки за допомогою геометричних 
термінів. окремі структурні елементи 
чашечки та тулійки описуються терміна-
ми українського гончарства, традиційни-
ми для описів вітчизняних дослідників 
(рис. 141).

Чашечка поділяється на верхню та 
нижню частини. Краї її верхньої частини 
позначаються терміном «вінця» (рис. 141), 
зовнішня нижня частина ємності для тю-
тюну позначається терміном «денце». в 
окремих випадках верхня частина ниж-

ньої частини чашечки позначається тер-
міном «плечі».

Тулійка. її зовнішній край також поз-
начається терміном «вінця» та часто має 
великий валик («кільце»).

Гребінь — продовження тулійки, що 
доходить до середини або виступає за 
край нижньої частини (дна) чашечки.

чашечка та тулійка можуть мати до-
даткові елементи, які формувалися ще на 
етапі тиснення люльки у двочасній формі 
або після, вручну, до її обпалу. це кане-
люри у вигляді пелюстків квітки чи сег-
ментів мушлі. ритування у вигляді тонких 
ліній. невеликі тонкі валики або врізні, 
концентричні заглиблені лінії.

більшість люльок орнаментовані 
штампованим орнаментом. в основному, 
це відтиски коліщатка та кінцевого штам-
па (рис. 138). варіативність інструментів 
для нанесення штампованого орнаменту 
була досить багатою. часто для орнамен-
тації однієї люльки використовувались 
коліщатка трьох-чотирьох видів та одно-
го-двох кінцеві штампи.

в окрему категорію слід віднести 
клейма на деяких люльках. основною 
функцією клейм, крім декоративної, було 
брендування товару з метою покращен-
ня його ідентифікації, впізнаваності на 
ринку та кращих продажів.

Зовнішня поверхня деяких люльок 
вкрита моноколірною поливою, анго-
бом, прозорим лаком.

було виділено 30 типів люльок та 11 
робочих груп. типи виділялись на основі 
подібності форм та орнаментації люльок. 
Зазвичай в межах типу згруповано люль-
ки, зроблені в одній формі. їх розміри та 
фасон загалом ідентичні. Підтипи виділе-
но на основі відмінностей в орнамента-
ції люльок та незначних відмінностей у 
формі деталей люльок (чашечки, тулійки, 
наявності-відсутності валиків тощо). За-
глиблений орнамент люльок виконував-
ся за допомогою різноманітних штампів: 
кінцевих, зубчастих у вигляді коліщатка 
та ручними знаряддями. в межах підти-
пів зібрані люльки орнаментовані іден-
тичними інструментами за схожою орна-
ментальною схемою.

робочі групи люльок утворювались 
на основі меншої кількості спільних рис. 
у межах груп об’єднані різні за формою 
і розмірами, але близькі за фасоном, тіс-
том та стилем орнаментації вироби.
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над систематизацією, фотофіксацією 
й описом колекції люльок працювали: 
П. о. нечитайло, д. в. тимчук, о. в. омель-
ченко, с. б. Кащеєв, а. р. Повєда. рисунки 
люльок виконала н. в. сойко.

люльки ТиПУ і
люльки типу і становлять найчислен-

нішу групу в колекції. їх було знайдено 
понад 220 штук разом із підтипами. Коли 
від люльки збереглася лише тулійка, ви-
окремити підтип було неможливим, ос-
кільки у межах типу тулійки люльок різ-
них підтипів могли мати схожу форму та 
орнаментацію.

люльки типу і — це сіроглиняні виро-
би з кольором черепка, який варіюється 
від світло-сірого до темно-чорного. трап-
ляються люльки з нерівномірним дим-
ленням та випалом. Значну частину лю-
льок цього типу оздоблено лощенням; їх 
фасон «тюльпаноподібний».

верхня частини чашечки біконічна 
(або гіперболоїдної форми), нижня — на-
півсферична. у деяких випадках на вер-
хній частині чашечки є невисокий вдав-
лений поясок-валик. гребінь трикутний, 
низький, порівняно довгий. тулійка ко-
ротка, у поперечному перетині округла, 
циліндрична, у поздовжньому перетині 
конусоподібна з широким напівовальним 
у перетині валиком на кінці, нижче якого 
тонкий вузький, гострий валик. менший 
валик на тулійці іноді просто позначено 
відтиском зубчастого коліщатка.

орнамент люльки виконаний від-
тисками зубчастого штампа (коліщат-
ко) від одного до трьох видів: по вінцю 
чашечки, нижній частині чашечки, краях 
гребеня, тулійці та її валику. нижня по-
ловина верхньої частини чашечки (або 
верх нижньої частини («плечей»)) орна-
ментований пояском із повторювальних 
вертикальних елементів: дужкоподібних, 
х-подібних, напівовальних та хресто-
подібних. вони відрізняються за формою, 
товщиною та глибиною; наносилися як 
кінцевим штампом, так і просто ручним 
знаряддям. також люльки підтипів типу і 
орнаментовані кінцевим штампом у виг-
ляді рослинних або геометричних еле- 
ментів.

«чистий» тип І представлений ви-
робами у кількості понад 70 одиниць 
(рис. 142—143). люльки мають серед-

ні розміри 5,6—6 × 3,8—4 см, висоту ча-
шечки 3,4—3,7 см, її зовнішній діаметр 
2,4—2,5 см, внутрішній діаметр чашечки 
1,5—1,7 см, довжину тулійки 5,4—5,9 см. 
Переважна більшість люльок типу і дим-
лені: сірого та чорного кольору і їх від-
тінків. трапляються «плямисті» люльки 
з нерівномірним випалом. декілька ек-
земплярів бежевоглиняні, без димлення 
(морення). Поверхня більшості виробів 
підлощена. Є люльки зі слідами вико-
ристання у вигляді нагару на внутрішніх 
стінках верхньої частини чашечки.

верхня частини чашечки біконічна 
(або гіперболоїдної форми), нижня — на-
півсферична. у деяких випадках на верх-
ній частині чашечки є невисокий вдавле-
ний поясок-валик (рис. 143: 2042, 2056, 
2147). межа верхньої та нижньої частин 
чашечки часто позначена відтиском зуб-
частого коліщатка (рис. 142). гребінь 
трикутний, низький, порівняно довгий. 
тулійка коротка, у поперечному перетині 
округла, циліндрична, у поздовжньому 
перетині конусоподібна з широким на-
півовальним у перетині валиком на кін-
ці, нижче якого тонкий вузький, гострий 
валик. менший валик на тулійці іноді 
просто позначено відтиском зубчастого 
коліщатка.

орнамент люльки виконаний відтис-
ками зубчастого штампа (коліщатко) від 
одного до трьох видів: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику.

нижня половина верхньої частини 
чашечки орнаментована пояском із пов-
торювальних вертикальних елементів: 
дужкоподібних, х-подібних, напівоваль-
них та хрестоподібних. вони варіюють-
ся за формою, товщиною та глибиною; 
наносилися як кінцевим штампом, так 
і просто ручним знаряддям (рис. 142—
143).

у межах типу і було виділено декіль-
ка підтипів.

Підтип Ia. його зразків знайдено 
40 од. виконані вони грубіше, ніж люльки 
типу і. нижня частина чашечки напісфе-
рична, верхня ширша ніж у типу і, ближ-
ча до циліндричної. у деяких випадках 
на верхній частині чашечки є невисокий 
вдавлений поясок-валик (рис. 144: 2040, 
2085). гребінь трикутний, низький, порів-
няно довгий. тулійка коротка, у попереч-
ному перетині округла, циліндрична, у 
поздовжньому перетині конусоподібна з 
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широким напівовальним у перетині вали-
ком на кінці, нижче якого тонкий вузький, 
гострий валик. менший валик на тулійці 
додатково підкреслено знизу відтиском 
зубчастого коліщатка.

орнамент люльки виконаний відтис-
ками зубчастого штампа (коліщатко) від 
одного до трьох видів: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику. нижня 
частина чашечки орнаментована рядом 
коротких вертикальних ліній або овалів, 
виконаних ручним знаряддям, підкрес-
лених врізною лінією у нижній частині. 
люльки підтипу загалом нелощені. їх роз-
міри 5,4—6 × 3,2—3,7 cм, висота чашечки 
3,2—3,4 см, її зовнішній діаметр 2,7—3 см, 
довжина тулійки 5,4—5,7 см.

Підтип Ib. Зразків цього підтипу 
знайдено вісім одиниць (рис. 145). ниж-
ня частина чашечки напісферична, вер-
хня — біконічна. нижня частина чашечки 
та низ верхньої частини оздоблені гли-
бокими та порівняно широкими (0,2—
0,3 см) лініями-канелюрами. у деяких 
випадках на верхній частині чашечки 
наявний невисокий вдавлений поясок-
валик (рис. 145). гребінь трикутний, низь-
кий, порівняно довгий. тулійка коротка, 
у поперечному перетині округла, цилін-
дрична, у поздовжньому перетині кону-
соподібна з широким напівовальним у 
перетині валиком на кінці, нижче якого 
тонкий вузький, гострий валик.

орнамент люльки виконаний відтис-
ками зубчастого штампа (коліщатко) від 
одного до трьох видів: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику. оздоб-
лені лощенням.

люльки цього підтипу мають розмі-
ри 5,7—6 × 3,8—4,1 см, висоту чашечки 
3,3—3,7 см, її зовнішній діаметр 3 см, дов-
жину тулійки 5,4—5,8 см.

Підтип Ic. Зразків цього підтипу 
знайдено 34 од. (рис. 146). головною 
відмінною ознакою їх є орнамент, нане-
сений кінцевим штампом у вигляді спи-
соподібного пірамідального листочка із 
прожилками вершиною вниз (рис. 146). 
нижня частина чашечки напісферична, 
верхня — біконічна. вінце у більшості ча-
шечок біконічне, підрізане всередину, го-
стрим кутом назовні. у деяких випадках 
на верхній частині чашечки наявний не-
високий вдавлений поясок-валик. гребінь 
трикутний, низький, порівняно довгий. 
тулійка коротка, у поперечному перетині 

округла, циліндрична, у поздовжньому 
перетині конусоподібна з широким напі-
вовальним у поздовжньому перетині ва-
ликом на кінці, нижче якого тонкий вузь-
кий, гострий валик.

орнамент люльки виконаний відтис-
ками зубчастого штампа (коліщатко) від 
одного до трьох видів: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику. біль-
шість люльок оздоблені лощенням.

люльки цього підтипу мають розміри 
5,8—6 × 3,8—4,0 см, висоту чашечки 3,5—
3,8 см, її зовнішній діаметр 2,3—2,5 см, 
довжина тулійки 5,4—5,7 см.

Підтип Id. Зразків цього підтипу 
знайдено три одиниці (рис. 147). його го-
ловною відмінною ознакою є орнамент, 
нанесений кінцевим штампом у вигляді 
спіралеподібного елемента з колом все-
редині та рівнораменним хрестиком у 
лівій нижній частині спіралі (рис. 146).

нижня частина чашечки напісферич-
на, верхня — біконічна. на межі верхньої 
та нижньої частин чашечки прокреслена 
горизонтальна лінія, виконана коліщат-
ком. гребінь трикутний, низький, порів-
няно довгий. тулійка коротка, у попереч-
ному перетині округла, циліндрична, у 
поздовжньому перетині конусоподібна з 
широким напівовальним у поздовжньо-
му перетині валиком на кінці, нижче яко-
го тонкий вузький, гострий валик. розмі-
ри тулійок дещо видовжені, у порівнянні 
з типом і.

орнамент люльки виконаний відтис-
ками зубчастого штампа (коліщатко) від 
одного до трьох видів: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику. Зразки 
цього підтипу оздоблені лощенням.

люльки мають розміри 5,8—6 × 3,8—
4,0 см, висоту чашечки 3,55 см, її зовніш-
ній діаметр 2,3 см, довжину тулійки 5,4—
5,9 см.

Підтип Iе. Зразків цього підтипу 
знайдено п’ять одиниць (рис. 147). його 
головною відмінною ознакою є орна-
мент, нанесений кінцевим штампом у 
вигляді повторювального вісімкоподіб-
ного елемента, що закінчується заго-
стреним листочком, вершиною вниз 
(рис. 147). у центрі листочка — рельєф-
ний овал з округлою виїмкою по центру. 
нижня частина чашечки напісферична, 
верхня — біконічна. на межі верхньої та 
нижньої частин чашечки прокреслена 
горизонтальна лінія, виконана коліщат-
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ком. гребінь трикутний, низький, порів-
няно довгий. тулійка коротка, у попереч-
ному перетині округла, циліндрична, у 
поздовжньому перетині конусоподібна з 
широким напівовальним у поздовжньо-
му перетині валиком на кінці, нижче яко-
го тонкий вузький, гострий валик.

орнамент люльки виконаний відтис-
ками зубчастого штампа (коліщатко) від 
одного до трьох видів: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику. люль-
ки підтипу оздоблені лощенням.

розміри зразків підтипу 5,8 × 3,8—
4,0 см, висота чашечки 3,4—3,8 см, її зов-
нішній діаметр 2,5 см, довжина тулійки 
5,4—5,8 см.

Підтип If. Зразків цього підтипу знай-
дено чотири фрагменти (рис. 148). його 
головною відмінною ознакою є відсут-
ність орнаменту. нижня частина чашечки 
напісферична, верхня — біконічна. на вер-
хній частині чашечки два невисокі, вузькі, 
тонкі валики або невисокий вдавлений 
поясок-валик. у однієї з люльок (№ 2203) 
на межі верхньої та нижньої частин ча-
шечки прокреслена горизонтальна лінія, 
виконана коліщатком. гребінь трикутний, 
низький, порівняно довгий. тулійка ко-
ротка, у поперечному перетині округла, 
циліндрична, у поздовжньому перетині 
конусоподібна з широким напівовальним 
у поздовжньому перетині валиком на кін-
ці, нижче якого тонкий вузький, гострий 
валик. люльки оздоблені лощенням.

Зразки підтипу мають розміри 5,5 × 
4 см, висоту чашечки 3,4—3,6 см, її зов-
нішній діаметр 2,3—2,6 см, довжину тулій-
ки 5,1—5,4 см.

Підтип Ig. Зразків підтипу знайде-
но чотири фрагменти (рис. 149). його 
головною відмінною ознакою є форма 
верхньої частини чашечки у вигляді усі-
ченого конусу та характерний орнамент. 
орнамент нанесений ручним знаряддям 
по верхній частині чашечки пояском із 
повторювальних вертикальних елемен-
тів: дужкоподібних, х-подібних, напіво-
вальних.

нижня частина чашечки напісфе-
рична, верхня — усічений конус. гребінь 
трикутний, низький, порівняно довгий. 
тулійка коротка, у поперечному перетині 
округла, циліндрична, у поздовжньому 
перетині конусоподібна з широким напів-
овальним у поздовжньому перетині ва-
ликом на кінці.

орнамент люльок виконаний колі-
щатком одного виду: по вінцю чашечки, 
краях гребеня, тулійці та її валику. люль-
ки підтипу оздоблені лощенням.

Зразки підтипу мають розміри 5,5 × 
4 см, висоту чашечки 3,3—4 см, її зовніш-
ній діаметр 2,2—2,3 см, довжину тулійки 
5,1—5,4 см.

Підтип Ih. Зразків підтипу знайдено 
сім одиниць (рис. 150). до нього нале-
жать наймасивніші вироби серед типу і. 
нижня частина чашечки напісферична, 
верхня — біконічна. її вінце потовщене, не-
значно вигнуте назовні. на межі верхньої 
та нижньої частин чашечки прокреслена 
горизонтальна лінія, виконана коліщат-
ком. гребінь трикутний, низький, порів-
няно довгий. тулійка коротка, у попереч-
ному перетині округла, циліндрична, у 
поздовжньому перетині конусоподібна 
з широким напівовальним у поздовж-
ньому перетині валиком на кінці. вінце 
тулійки потовщене, відтягнуте назовні, у 
формі валика, що загострюється на кра-
ях. орнамент здійснено коліщатком по 
вінцю чашечки, краях гребеня, тулійці та 
її валику; нанесено ручним знаряддям по 
нижній частині верхньої частини чашечки 
пояском із повторювальних вертикаль-
них насічок. більшість люльок нелощені. 
їх розмір 6,3—6,4 × 4,2—4,4 см, висота 
чашечки 3,9—4,2 см, її зовнішній діаметр 
3,3 см, довжина тулійки з гребенем 5,9—
6,1 см.

Аналогії. схожий хрестоподібний 
штамп на сіроглиняній люльці відомий із 
колекції османських люльок, знайдених 
біля міста szigetvár (угорщина; gyöngyi, 
Rózsás 2014, p. 249 fig. 6.3). найближчі 
аналогії люлькам типу і знайдені в ме-
джибожі. оскільки зразки типу і вияв-
лені у закритому комплексі кінця Xvii ст., 
то знахідки з меджибожа можна впев-
нено зараховувати до часів перебуван-
ня в меджибізькому замку турецького 
гарнізону доби Кам’янецького ейялету 
(1672—1679). враховуючи значну кількість 
люльок типу і, виявлених у межах розко-
пу 3, та наявність серед них виробів без 
слідів використання, можна припусти-
ти, що люльки цього типу виготовляли 
у Кам’янці-Подільському. схожу беже-
воглиняну люльку із розкопок м. смир-
на публікувала турецька дослідниця 
гьокбен айхан (ayhan 2009, p. 19, fig. 17.
By.08.217). цікаво, що люльки підти-
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пу id і типу і знаходили у південно-захід-
ній німеччині у м. Фрайбург-ім-бресгау 
(schmaedecke 1989, s. 30, abb. 3: 5—6).

люльки ТиПУ іі
люльок цього типу було знайдено 

75 од. вироби зазвичай сіроглиняні, з ко-
льором черепка, який варіюється від світ-
ло-сірого до темно-сірого, зрідка трапля-
ються зразки з бежевим кольором глини. 
усі люльки виготовлені у формі та мали 
однаковий розмір 6,1 × 3,7 см, висоту ча-
шечки 3,5, довжину тулійки 4,3, зовнішній 
діаметр чашечки 2,5 см (рис. 151).

верхня частина чашечки циліндрич-
на, нижня — у вигляді мушлі з дев’ятьма 
канелюрами. вінце у більшості чашечок 
біконічне, підрізане всередину, гострим 
кутом назовні. у більшості екземплярів, 
що потрапили до колекції, верхня час-
тина чашечки надбита. на межі верхньої 
та нижньої частин чашечки є сплощений 
валик, оздоблений відтиском коліщатка. 
вінце чашечки потовщене, підрізане го-
стрим кутом назовні. гребінь короткий, 
низький. тулійка з масивним валиком на 
краю, нижче якого низький, вузький го-
стрий валик.

орнамент люльки виконаний від-
тисками зубчастого штампа (коліщатко) 
двох видів. він був нанесений по верхній 
частині чашечки або по сплощеному на 
ній валику; у деяких люльок у центрі ниж-
ньої частини чашечки — відтиск кінцевого 
штампа у вигляді розетки з шестипелюс-
тковою квіткою або колом всередині.

виділення підтипів у межах типу іі від-
бувалося за орнаментальними особли-
востями люльок. домінантною ознакою 
були відтиски кінцевого штампа на краях 
канелюр нижньої частини чашечки.

Підтип ІІа. до колекції потрапи-
ло 20 екз. цього підтипу (рис. 151—152). 
орнамент люльок виконаний відтиском 
коліщатка трьох видів. він був нанесений 
по великому валику тулійки, вінцю тулій-
ки та сплощеному пояска-валику на межі 
верхньої і нижньої частин чашечки. Краї 
канелюр нижньої частини чашечки ор-
наментовані відтисками кінцевого штам-
па у вигляді «французької лілії». у центрі 
нижньої частини (на денці) чашечки зроб-
лено відтиск кінцевого штампа у вигляді 
розетки з шестипелюстковою квіткою 
або колом всередині.

Підтип ІІb. до колекції потрапило 
19 екз. цього підтипу (рис. 153). основна 
кількість люльок сіроглиняні; одинични-
ми екземплярами представлені бежево-
глиняні вироби (рис. 153: 2245).

орнамент люльок підтипу виконаний 
відтиском коліщатка одного виду. він був 
нанесений по великому валику тулійки, 
нижче меншого валика тулійки, у нижній 
частині тулійки, по кордонах гребеня та 
вище сплощеного пояска-валика, на межі 
верхньої і нижньої частин чашечки.

Краї канелюр нижньої частини ча-
шечки орнаментовані відтисками кінце-
вого штампа у вигляді кола.

Підтип ІІc. до колекції потрапи-
ло 19 екз. цього підтипу (рис. 154). ор-
намент люльок виконаний відтиском 
коліщатка двох видів. він був нанесений 
по великому валику тулійки та її вінцю. 
Краї канелюр нижньої частини чашеч-
ки орнаментовані відтисками кінцевого 
штампа у вигляді розетки з шестипелюс-
тковою квіткою. у центрі нижньої части-
ни (на денці) чашечки зроблено відтиск 
кінцевого штампа у вигляді розетки з 
шестипелюстковою квіткою.

Підтип ІІd. до колекції потрапило 
три екземпляри цього підтипу (рис. 155). 
люльки мають кілька відмінностей у ме-
жах підтипу. трапляються варіанти з круг-
лим великим валиком на тулійці (рис. 155: 
2267) та сплощеним підпрямокутним ве-
ликим валиком на тулійці (рис. 155: 2268, 
2269).

люльки з круглим великим вали-
ком на тулійці орнаментовані відтиском 
коліщатка трьох видів: по великому вали-
ку тулійки, вінцю тулійки та нижче мало-
го її валика. у центрі нижньої частини (на 
денці) чашечки відтиск кінцевого штампа 
у вигляді розетки з шестипелюстковою 
квіткою. По краях канелюр зроблено від-
тиск кінцевого штампа у вигляді списо-
подібного листка.

люльки зі сплощеним підпрямокут-
ним великим валиком на тулійці орна-
ментовані відтиском коліщатка одного 
виду: по великому валику тулійки.

Підтип ІІе. до колекції потрапило 
13 екз. підтипу (рис. 156—157). люльки 
орнаментовані відтиском коліщатка од-
ного виду: по великому валику тулійки. 
Краї канелюр нижньої частини чашеч-
ки орнаментовані відтисками кінцевого 
штампа у вигляді рівнобедренного три-
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кутника без основи. у центрі нижньої 
частини (на денці) чашечки виконано від-
тиск кінцевого штампа у вигляді розетки 
з рельєфним колом всередині.

Аналогії. люльки типу іі були вияв-
лені на території турецької фортеці азак 
(гусач 2016). відомі вони також із колек-
ції знахідок афінської агори. р. робінсон 
датує їх Xvii ст. і зазначає, що аналогічні 
люльки відомі за знахідками із софії та 
стамбулу. (Robinson 1985, p. 171, рl. 47.
с2). Знахідки аналогічних люльок відомі 
з території сучасної туреччини (tanriveren 
2015, s. 110—111; İnanan, Şahin 2017, s. 49, 
t. 2: a—b).

люльки ТиПУ ііі
Колекція люльок типу ііі нарахо-

вує 37 екз. (рис. 158—159). це вироби 
переважно з чорним та темно-сірим 
кольором черепка; кілька фрагментів 
мають бежевий колір. 25 фрагментів із 
колекції виготовлені в одній формі і ор-
наментовані за однією схемою та тотож-
ними інструментами. три фрагменти 
люльок мають округлішу чашечку, без 
орнаменту (№ 2376—2379). люльки цьо-
го типу мають розміри 5,1 × 3,1 см, ви-
соту чашечки 3,0, довжину тулійки (з 
гребенем) 4,6, внутрішній діаметр чашеч- 
ки 1,8 см.

верхня частина чашечки біконічна 
(гіперболоїдна), нижня — еліпсоподібна.

вінце у більшості чашечок потов-
щене, біконічне, підрізане всередину, 
гострим кутом назовні. гребінь корот-
кий, високий. тулійка коротка, у попереч-
ному перетині округла, циліндрична, у 
поздовжньому перетині конусоподібна з 
широким напівовальним у поздовжньо-
му перетині валиком на кінці.

орнамент люльки виконаний від-
тисками зубчастого штампа (коліщатко) 
одного виду, та здійснений по великому 
валику тулійки, у центрі нижньої частини 
тулійки, по краях гребеня. По площині 
верхньої частини нижньої частини чашеч-
ки зроблено відтиск кінцевого штампа у 
вигляді списовидного листка.

Аналогії. Повних аналогів типу ііі на 
цьому етапі дослідження знайти не вда-
лося. схожі за формою люльки відомі з 
розкопок турецьких фортець іч-Кале (ан-
кара; ayhan 2012, s. 101, т. 1.8) та азак (гу-
сач 2016).

люльки ТиПУ iV

Колекція цього типу складається із 
20 екз. (рис. 160—163), з яких 14 фрагмен-
тів з повністю або частково збереженою 
чашечкою та шість фрагментів тулійок. 
це вироби зазвичай зі світло-сірим кольо-
ром черепка, за винятком люльки 2396 
(рис. 163). За формою нижньої частини 
чашечки люльки поділяються на сферичні 
(№ 2388, 2390, 2392, 2393, 2401, 2402) та 
еліпсоподібні (№ 2389, 2391, 2394—2400).

розміри люльок зі сферичною ниж-
ньою частиною чашечки: 5,1 × 3,4 см, 
висота чашечки 3,2, довжина тулійки (з 
гребенем) 4,9 см, внутрішній діаметр ча-
шечки 1,5 см. розміри люльок з еліпсо-
подібною нижньою частиною чашечки: 
5,4 × 3,4 см, висота чашечки 3,2, довжина 
тулійки (з гребенем) 5,2, внутрішній діа-
метр чашечки 1,5 см.

верхня частина чашечки біконічна 
(гіперболоїдна). у люльок зі сферичною 
нижньою частиною чашечки на межі верх-
ньої та нижньої частин чашечки є сплоще-
ний поясок-валик (рис. 161: 2390). вінце у 
більшості чашечок потовщене, біконічне, 
підрізане всередину, гострим кутом на-
зовні. гребінь довгий, низький. тулійка ко-
ротка, у поперечному перетині округла, 
циліндрична, у поздовжньому перетині 
конусоподібна з широким напівовальним 
у поздовжньому перетині валиком на кін-
ці. нижче великого валика тулійки є низь-
кий, вузький гострий валик.

орнамент люльки виконаний від-
тисками зубчастого штампа (коліщатко) 
двох видів (тулійка, чашка). із країв верх-
ньої частини нижньої частини чашечки 
орнамент зроблено кінцевим штампом 
у вигляді стрілоподібного листочка вер-
шиною донизу із загнутими назовні кін-
цями. між вершинами першого штампа 
розміщено відтиски другого у вигляді 
круглої розетки з меншим колом у цент-
рі, від якого розходяться вісім зубців.

більшість люльок типу iv мають клей-
мо з арабографічним написом. із клей-
мом у круглому медальйоні: зразки 2394 
(пошкоджене сколом поверхні, не чи-
тається), 2395, 2396, 2400. у медальйоні 
у вигляді восьмикутної зірки: № 2388—
2393, 2401, 2402.

Клейма люльок 2388—2392, 2401, 
2402 виявилися ідентичними. напис у 
медальйоні читається як «нізар б» (бей?), 
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імовірно, ім’я майстра. Клеймо 2393 
читається як «валі»; 2396 — «Касим» 4; 
2400 — не читається.

Аналогії. відомі знахідки аналогіч-
них люльок з території румунії: м. хир-
шова (hârșova; Bilavschi 2017, p. 238, pl. ii, 
iv. 2—3) та мангалія (mangalia; Radu-iorgus 
2013, p. 242, fig. 1.10). а також з турецьких 
фортець азак (гусач) та акерман (біляєва 
2012, с. 306, рис. 125: 1)

люльки ТиПУ V
Колекція люльок цього типу нарахо-

вує 105 од. це так звані люльки «балкансь-
кого типу». у межах типу було виділено 
чотири підтипи. однак шість фрагментів, 
за станом збереження, важко віднес-
ти до якогось підтипу. люльки загалом 
із червоним та бежевим кольором че-
репка. часто вкриті червоним ангобом, 
іноді прозорим лаком. люльки відрізня-
ються між собою за формою чашечок та 
тулійок, утім всі вони називаються в літе-
ратурі «балканськими», і мають спільний 
іконографічний прототип.

Підтип Va. люльок цього підти-
пу знайдено 13 екз., з них 10 із частко-
во збереженою чашечкою та тулійкою, 
один фрагмент чашечки та два фрагмен-
ти тулійок. розміри люльок: 6,5 × 4,4 см, 
довжина тулійки (з гребенем) 4,4, висота 
чашечки 4,2, її внутрішній діаметр 1,7, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 2,7 см. верхня частина чашечки 
масивна, циліндрична, восьмигранна, 
нижня — напівсферична. гребінь порівня-
но високий, довгий (заходить за нижню 
частину чашечки), фігурний: рельєфно-
трикутний на нижній частині чашечки і 
сплощено-овальний (зрізаний) — на дні 
чашечки. тулійка довга, масивна, кону-
соподібно-семигранна. люльки підтипу 
вкриті рожевим ангобом.

Підтип Vb. Знайдено 28 люльок цьо-
го підтипу, з них 14 із частково збереже-
ною чашечкою та тулійкою, сім фрагмен-
тів чашечок та сім фрагментів тулійок. усі 
люльки з бежевим кольором черепка, 
без ангобу.

розміри люльок: 5,7 × 4 см, довжина 
тулійки (з гребенем) 5,7 см, внутрішній 
діаметр чашечки 1,7 см, зовнішній діа-

4 За прочитання арабографічних написів на 
люльках висловлюємо вдячність емілю аметову, 
історику та краєзнавцю з м. бахчисарай.

метр нижньої частини чашечки 2,5 см. 
верхня частина чашечки циліндрична, 
восьмигранна, нижня — напівсферична. 
на одній стороні чашечки є невеликий 
декоративний сферичний виступ для 
кращого зчеплення чашечки з рукою кур-
ця. гребінь порівняно високий, довгий 
(заходить за нижню частину чашечки), 
фігурний: рельєфно-трикутний на нижній 
частині чашечки і сплощено-овальний 
(зрізаний) — на дні чашечки. тулійка дов-
га, масивна, конусоподібна, п’ятигранна.

Підтип Vс. люльок цього підтипу 
знайдено 25 екз., з них 10 екз. із частко-
во збереженою чашечкою та тулійкою 
і 15 фрагментів. усі люльки з бежевим 
кольором черепка вкриті ангобом та 
іноді прозорим лаком. розміри люльок: 
5,34—5,67 × 3,47—3,7 см, висота чашечки 
3,47—3,7, довжина тулійки 3,6—3,7 см.

верхня частина чашечки усічений 
конус, нижня — напівсферична. вінчик ча-
шечки дещо відтягнутий назовні. гребінь 
відсутній. тулійка довга, масивна, конусо-
подібно-гранена з валиком на кінці у виг-
ляді зубчастого коліщатка (вісім округлих 
вдавлень). у центрі тулійки невисокий 
тонкий валик.

один екземпляр підтипу (№ 2449) з 
граненою чашечкою, без ангобу.

Підтип Vd. Знайдено 31 екз. цього 
підтипу, з них 15 екз. із частково збере-
женою чашечкою та тулійкою та 16 фраг-
ментів. усі люльки із бежевим кольором 
черепка, вкриті ангобом та іноді прозо-
рим лаком. розміри люльок: 5,7 × 3,5 см, 
висота чашечки 3,5, внутрішній діаметр 
чашечки 1,6, довжина тулійки 3,3 см. 
верхня частина чашечки біконічна, ниж-
ня — напівсферична. вінчик чашечки зрі-
заний навскіс у бік тулійки, дещо відтяг-
нутий назовні. гребінь відсутній. тулійка 
довга, масивна, округла, конусоподібна з 
масивним валиком з країв вінця, що зву-
жується до країв.

Аналогії. цей тип люльок має най-
ширше коло аналогій. люльки підтипів 
va—vb виявлені під час досліджень бел-
градської фортеці (Bikic 2012, p. 1—3, 
fig. 2.1). вони відомі також із розкопок 
словацької фортеці м. нітра (Bielich, Čurny 
2009, p. 342, fig. 4.d). також вони знайдені 
у cербії, зокрема м. сирмій (sirmium; 
lučić 2012, p. 12, fig. 4.7—8), фортеці бач 
(гачиЋ 2011, с. 83, кат. 29). Є знахідки 
люльок цього типу на території румунії, 
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зокрема в м. тімошіара (Kopeczny, dincă 
2012, p. 187, cat. 74; gaşpar 2016, p. 275, 
fig. 11.25); люльки підтипів va, vb, vd ві-
домі з території угорщини (Kovács 2004, 
p. 129, fig. 1: 5—6; Kovács 2006, p. 289, 
fig. 12: 1—2; Kondorosy 2007, p. 275—276, 
fig. 3—4; 2014, pl. 1: 4; Kovács, Rózsás 2014, 
p. 249, fig. 6: 5). люльки підтипу vс були 
знайдені на території Кам’янецького ейя-
лету: у меджибожі (толкачов, Крамарова 
2012), а також поблизу с. баговиця (ста-
ренький, Шпаковський, левінзон 2018, 
с. 50—51, рис. 22—23).

у літературі цей тип люльок прий-
нято називати «балканськими», хоча усі 
знахідки подібних люльок пов’язані з ос-
манськими пам’ятками. імовірно, тип v і 
його варіації сформувався на території 
балканських провінцій османської імпе-
рії. окремі дослідники вважають цент-
ром формування таких люльок територію 
угорщини (Šiša-vivek, filipec 2013—2014, 
p. 311). люльки типу vc, найімовірні-
ше, могли бути виготовлені на території 
Кам’янецького ейялету.

люльки ТиПУ Vi
до колекції потрапило 11 екз., з них 

чотири з частково цілою чашечкою та 
тулійкою (рис. 176). це люльки виготов-
лені в одній формі. Колір черепка світло-
сірий. верхня частина чашечки усічений 
конус, нижня — еліпсоподібна. гребінь 
трикутний, низький. тулійка коротка, ко-
нусоподібна, з широким напівовальним 
валиком на кінці.

Прикрашена відтисками зубчастого 
штампа (коліщатко) двох видів: по кор-
донам гребеня, валику і краю тулійки, 
а також на кордоні верхньої і нижньої 
частин чашечки. окремі екземпляри 
(рис. 176: 2491) замість відтисків зубчас-
того коліщатка орнаментовані по нижній 
частині тулійки, краях гребеня і великому 
валику тулійки врізними лініями. нижня 
частина чашечки оформлена вузькими 
вертикальними канелюрами (імітація пе-
люстків хризантеми?).

розміри люльок: 5,8—6 × 3,5—3,7 см, 
висота чашечки 3,3, внутрішній діаметр 
чашечки 1,6, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 3,1, довжина тулійки (з 
гребенем) 4,8 см.

Аналогії. люльки цього типу знахо-
дили на території турецької фортеці азак 

(гусач 2016, с. 200, кат. № 246; с. 202, кат. 
№ 248), а також турецької фортеці барч 
(Barcs) з території угорщини (Kovács, 
Rózsás 2014, p. 249, fig. 3.7).

люльки ТиПУ Vіi
до колекції потрапило п’ять од. лю-

льок цього типу. це масивні сіроглиняні 
вироби, що наслідують «балканський» 
тип люльок (рис. 177).

верхня частина чашечки масивна, 
циліндрична, восьмигранна, нижня — на-
півсферична. гребінь порівняно високий, 
довгий (заходить за нижню частину ча-
шечки), фігурний: рельєфно-трикутний 
на нижній частині чашечки і сплоще-
но-овальний (зрізаний) на дні чашечки. 
тулійка довга, масивна, конусоподібно-
семигранна. орнамент відсутній.

жодної цілої люльки не знайдено, у 
найкраще збережених екземплярах над-
бита верхня частина чашечки, тому висо-
ту люльки встановити неможливо. дов-
жина люльок 7 см, внутрішній діаметр 
чашечки 1,6, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 3,1 см.

Аналогії. Повних аналогій люлькам 
типу vii знайти не вдалося. За формою 
ці люльки найближчі до підтипів va—vb, 
однак значно масивніші за них, крім того 
вони відрізняються за складом тіста та 
випалом.

люльки ТиПУ Vіiі
до колекції люльок потрапило 15 од. 

цього типу. це вироби з бежевим кольо-
ром черепка. у найкраще збережених 
екземплярів надбита верхня частина ча-
шечки, тому висоту люльки встановити 
неможливо. Форма верхньої частина ча-
шечки невідома, нижня — сфероподібна. 
гребінь трикутний, низький. тулійка ко-
ротка, конусоподібна з широким круглим 
конусоподібним валиком на кінці. валик 
сплощений, підрізаний, розміщений на 
вінчику тулійки.

частина люльок підлощена. один із 
фрагментів вкритий темно-коричневим 
ангобом з плямами жовтого ангобу та 
прозорим лаком (рис. 178). цей прийом 
імітує техніку marbled («мармурування»).

довжина люльок 5,3—5,5 см, внут-
рішній діаметр чашечки 1,6, зовнішній 
діаметр нижньої частини чашечки 2,3 см.
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Аналогії. Знахідки люльок типу viii 
відомі із розкопок фортеці алустон 
(алушта; алядинова, тесленко 2015, 
с. 193, рис. 24: 16); румунських м. баба-
даг (costea, stănică, ignat 2007, p. 351, 
pl. iii: 3—4) та тімошіара (flutur, hamat, 
tănase 2014, p. 249, pl. Xi: 4; gaşpar 2016, 
p. 276, fig. 12: 27), орашул де Флоць (ene 
2013, pl. i—ііі); колекції національного іс-
торичного музею в бухаресті (ene 2014, 
p. 447, pl. i: 1—2); болгарського м. варна 
(станчева 1972, с. 88, обр. 11); белград-
ської фортеці (Bikic 2012, p. 5. fig. 4: 22). 
люльки датовані у межах другої полови-
ни Xvii — першої половини Xviii ст.

люльки ТиПУ іХ
Колекція люльок цього типу налічує 

40 од., з них п’ять фрагментів з частко-
во збереженою чашечкою та тулійкою 
(рис. 179). це вироби зазвичай з беже-
вим кольором черепка. верхня частина 
чашечки циліндрична або у формі усі-
ченого конуса з потовщеним валиком 
на краю вінця, нижня — напівсферична. 
гребінь короткий, низький доходить до 
середини основи чашечки або відсут-
ній. тулійка коротка, тонка, конусоподіб-
на з невеликим валиком на краю, нижче 
якого вужчий валик. люльки загалом не-
орнаментовані. наявні фрагменти вкриті 
рожевим ангобом та прозорим лаком. 
трапляються сіроглиняні, димлені екзем-
пляри, прикрашені відбитком коліщатка 
(рис. 179: 2509).

розміри люльок: 4,5—4,6 × 3,2—3,5 см, 
висота чашечки 3,2—3,3, зовнішній діа-
метр чашечки 2,4, її внутрішній діаметр 
1,6, довжина тулійки 3,8—4,2 см.

Аналогій не виявлено.

люльки ТиПУ Х
Колекція цього типу налічує п’ять лю-

льок (рис. 180). усі вироби сіроглиняні із 
світлосірим кольором черепка, виготов-
лені в одній формі.

верхня частина чашечки, ймовірно, 
циліндрична, нижня — сферична з 11 ка-
нелюрами. гребінь високий, короткий. 
тулійка коротка, тонка, конусоподібна 
з масивним округлим валиком на краю, 
нижче якого вужчий, тонкий валик. орна-
ментована відтисками зубчастого штам-
па (коліщатко) двох видів: «клинцевим» 

по вінцю та по великому валику тулійки; 
«меандровим» на межі верхньої та ниж-
ньої частини чашечки. із країв гребеня та 
у центрі тулійки зроблена подвійна вріз-
на тонка лінія.

розміри люльок: 6,1 × ? см. висота 
чашечки невідома, оскільки до колекції 
не потрапило жодної люльки зі збереже-
ною верхньою частиною чашечки. дов-
жина тулійки 5,66 см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,3, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5 см.

Аналогій не виявлено.

люльки ТиПУ Хі
у межах типу хі об’єднані люльки ви-

готовлені в двох різних формах (рис. 181). 
люльки типу Xі — це сіроглиняні вироби 
з кольором черепка, що варіюється від 
світло-сірого до темно-сірого. спільною 
ознакою є сфероподібна форма нижньої 
частини чашечки з 11 канелюрами. люль-
ки типу хі мають додаткові декоративні 
елементи між канелюрами та на їх краях, 
їх детальніший опис буде подано далі, в 
описі відповідних підтипів.

Підтип ХІа. розміри люльок: 5,9—6 × 
? см (рис. 181). висота чашечки невідома, 
оскільки до колекції не потрапило жод-
ної люльки зі збереженою верхньою час-
тиною чашечки; довжина тулійки 5,66 см, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 3,3, внутрішній діаметр чашечки 
1,5 см.

верхня частина чашечки відбита, 
ймовірно циліндрична, нижня — сферич-
на з 11 канелюрами. гребінь високий, 
короткий. тулійка коротка, тонка, конусо-
подібна, з масивним округлим валиком 
на краю, нижче якого вужчий, тонкий 
валик. орнаментована відтисками зуб-
частого штампа (коліщатко) трьох видів: 
«клинцевим» та «зубчастим», що нано-
сився: по вінцю тулійки, великому валику 
тулійки, краях гребеня; «меандровим» на 
межі верхньої та нижньої частини чашеч-
ки. у місці з’єднання тулійки із чашечкою 
на верхній частині чашечки і тулійки від-
тиски кінцевого штампа у формі шести 
напівкругів, з яких сформовано піраміду.

Підтип ХІb. розміри люльок: 5,9—6 × 
4 см (рис. 181), висота чашечки 3,4, дов-
жина тулійки 5,5, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 3,3, її внутрішній 
діаметр чашечки 1,5 см
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верхня частина чашечки циліндрич-
на з масивним потовщеним валиком, 
відігнутим назовні, нижня — сферична з 
11 канелюрами. гребінь високий, корот-
кий. тулійка коротка, тонка, конусоподіб-
на з масивним округлим валиком на краю, 
нижче якого вужчий, тонкий валик.

люльки орнаментовані відтиском 
коліщатка двох видів: по краях гребеня, 
краях великого валика тулійки та вінчику 
чашечки.

люльки орнаментовані відтиском 
кінцевих штампів: у вигляді квіткової ро-
зетки по краях канелюр зверху та знизу; 
у формі напівкругів між канелюрами; у 
формі незамкненого трикутника верши-
ною вниз. Крім того гострі краї канелюр 
на всій довжині оздоблені подвійною 
врізною лінією.

Аналогії. Подібна люлька була знай-
дена в «османському» шарі угорсько-
го м. Baja і датовано серединою Xvii ст. 
(Kovács 2006, p. 289, fig. 12: 3).

люльки ТиПУ Хіі
виробів цього типу було знайдено 

шість одиниць (рис. 183). усі вони виго-
товлені в одній формі. Колір черепка за-
звичай сіроглиняний, хоча трапляються і 
бежевоглиняні екземпляри.

верхня частина чашечки усічений 
конус, нижня — сфероподібна із сімома 
канелюрами (імітація пелюсток тюльпа-
на?). низ чашечки підрізаний, плаский. 
гребінь відсутній. тулійка конусоподібна 
кругла, на краю масивний валик.

розміри люльок: 6,1 × 3,8 см, висота 
чашечки 3,8 см, довжина тулійки 5,3 см, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 3,2 см, внутрішній діаметр чашеч-
ки 1,5 см.

Аналогій не виявлено.

люльки ТиПУ Хііі
у межах типу об’єднані люльки виго-

товлені в різних формах (рис. 184—187). 
Колір черепка бежевий та червоний із 
різними відтінками, трапляються сіро-
глиняні, димлені екземпляри з чорним 
кольором на зламі (рис. 186).

верхня частина чашечки біконічна. 
вінчик потовщений, підрізаний до се-
редини, гострим кутом назовні. нижня 
частина чашечки еліпсоподібна, у підгру-

пи хііі — сплощена, близька до дискової 
форми. гребінь невисокий, короткий. 
тулійка коротка, конусоподібна, з масив-
ним валиком на кінці.

розміри люльок цього типу: 5,8—6 × 
3,6 см, висота чашечки 3,2—4, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5—1,6, зовнішній діа-
метр нижньої частини чашечки 3,4—3,5, 
довжина тулійки з гребенем 5,5 см.

у межах типу було виділено три під-
типи, на основі особливостей декору.

Підтип ХІІІа. Знайдено сім одиниць 
цього підтипу. люльки орнаментовані 
відтиском зубчастого штампа одного 
виду по краю гребеня. а також врізною 
концентричною лінією по валику тулійки, 
краям чашечки і гребеня. По верхній час-
тині нижньої частини чашечки орнамен-
тована відтисками кінцевого рослинного 
штампа (рис. 184)

Підтип ХІІІb. до підтипу належить 
10 люльок, орнаментованих відтиском 
зубчастого штампа двох видів по краю 
гребеня, чашечці, валику на тулійці. По 
верхній частині нижньої частини чашеч-
ки орнаментовані відтисками кінцево-
го рослинного штампа у вигляді гілки 
(рис. 185).

Підтип ХІІІс налічує дев’ять люль-
ок. у межах підтипу виділяються вироби 
еліпсоподібною формою нижньої час-
тини чашечки (№ 2593, 2600—2602) та 
сплощена, близька до дискової форми 
(№ 2598, 2599; рис. 186). люльки орна-
ментовані відтиском зубчастого штампа 
одного-двох видів по краях і середині 
гребеня, чашечці, валику на тулійці. По 
верхній частині нижньої частини чашеч-
ки орнаментована відтисками кінцевого 
рослинного штампа у вигляді листочка 
вершиною донизу (рис. 186). три люльки 
мають клейма на денцях: у вигляді двох 
кіл, вписаних одне в одного (№ 2601); у 
вигляді круглого медальйону зі спиця-
ми, що обертаються за годинниковою 
стрілкою (№ 2600); у вигляді листочка 
(№ 2599); у вигляді квадрата, оздоблено-
го зубчастою рамкою (№ 2598).

Підтип ХІІІd. Зразків цього підтипу 
знайдено п’ять одиниць. люльки орна-
ментовані відтиском зубчастого штампа 
одного-двох видів, а також відтисками 
кінцевого рослинного штампа у вигляді 
лілії вершиною донизу (рис. 187).

Аналогії. найближчі аналоги люлькам 
типу хііі знаходимо в публікації кераміч-
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них матеріалів затонулого корабля Xvii ст. 
в хорватському архіпелазі. ці аналогії є 
важливими з огляду на закритий харак-
тер комплексу (Brusić 1986—1987, s. 477, 
t. iii: 3—4; p. 481, t. v.7). люльки подібних 
фасонів відомі з колекції знахідок афінсь-
кої агори (Robinson 1985, p. 171, pl. 47: 
с.3) і датовані Xvii ст. люлька з подібною 
формою чашечки з румунського міста 
oradea (угор. nagyvárad) зберігається в 
музеї прикладного мистецтва в будапешті 
(Kondorosy 2014, pl. 3: v.42).

люльки ТиПУ ХіV
Знайдено чотири одиниці люльок 

цього типу (рис. 188). це вироби виготов-
лені в одній формі. Колір черепка, в основ-
ному, бежевий, є червоноглиняні екзем-
пляри. «Фасон» люльок аналогічний типу 
хііі, але розміри — менші. верхня частина 
чашечки — біконічна. вінчик потовщений, 
підрізаний всередину, гострим кутом 
назовні. нижня частина чашечки — еліп-
соподібна. гребінь короткий, порівняно 
високий. тулійка коротка, конусоподібна 
з масивним орнаментованим валиком на 
кінці. люлька орнаментована відтиском 
зубчастого штампа одного виду а також 
відтисками кінцевого штампа у вигляді 
кола з прямим відростком донизу.

розміри люльок: 5,4 × 3,8 см, висота 
чашечки 3,8, довжина тулійки 5,0, зовніш-
ній діаметр нижньої частини чашечки 3,2, 
внутрішній діаметр чашечки 1,6 см.

Аналогії. Повних аналогій люлькам 
цього типу знайти не вдалося. Зразки 
подібних фасонів відомі з колекції знахі-
док афінської агори (Robinson 1985, 
p. 171, pl. 47: с.3) і датовані Xvii ст. люль-
ка з подібною формою чашечки з ру-
мунського м. oradea (угор.: nagyvárad) 
зберігається в музеї прикладного мистец-
тва в будапешті (Kondorosy 2014, p. 221, 
pl. 3.v.42).

люльки ТиПУ ХV
було знайдено 10 од. люльок цього 

типу (рис. 189). це вироби виготовлені в 
одній формі. Колір черепка переважно 
бежевий. трапився один сіроглиняний, 
димлений екземпляр. верхня частина ча-
шечки біконічна, нижня — еліпсоподібна 
з канелюрами у верхній частині. вінчик 
потовщений, підрізаний досередини, 

гострим кутом назовні. гребінь високий, 
довгий. тулійка конусоподібна, округла з 
валиком на кінці, прикрашеним канелю-
рами. на межі верхньої і нижньої частини 
чашечки — тонкий валик.

розміри люльок: 5,6 × 3,8 см, висота 
чашечки 3,3, внутрішній діаметр чашеч-
ки 1,5 см, зовнішній діаметр нижньої час-
тини чашечки 3,2 см, довжина тулійки з 
гребенем 5,5 см.

Аналогії. люльки типу Xv з румунсь-
кого м. oradea, (угор.: nagyvárad) збері-
гаються в музеї прикладного мистецтва в 
будапешті (Kondorosy 2014, p. 221, pl. 3: 
v.46—47). Повні аналогії до цього люльок 
типу було знайдено під час досліджень 
фортеці біля м. сексард в угорщині (угор.: 
szekszárd; gaal 2010, p. 47, fig. 5: 74—75). 
відомі знахідки цих люльок з досліджень 
турецьких бань румунського м. тімошіа-
ра (craiovan 2017, p. 169, cat. 40—41).

люльки ТиПУ ХVi
люльок цього типу було знайдено 

15 од. (рис. 190). це вироби виготовлені 
в одній формі. люльки переважно сіро-
глиняні, хоча є чорні лощені вироби. ви-
явлено один бежевоглиняний екземпляр. 
верхня частина чашечки циліндрична, 
нижня — еліпсоподібна. вінчик потов-
щений, підрізаний досередини, гострим 
кутом назовні. гребінь високий, довгий. 
тулійка довга, конусоподібна, округла з 
валиком на кінці. люлька орнаментована 
відтиском зубчастого штампа (коліщат-
ка) трьох видів: по краям гребеня, вали-
ку тулійки, тулійці і по чашечці. а також 
відтисками кінцевого рослинного штам-
па у вигляді округлої квітки по плечовій 
частині чашечки (верхній частині нижньої 
частини чашечки). Поверхня значної час-
тини люльок підлощена.

розміри люльок: 5,5 × 3,4 см, висота 
чашечки 3,1, зовнішній діаметр верхньої 
частини 2,1, внутрішній діаметр чашечки 
1,5, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 2,6, довжина тулійки (з гребе-
нем) 5,1 см.

Аналогій не знайдено.

люльки ТиПУ ХVii
цей тип налічує 12 од. люльок 

(рис. 191—192). це вироби, виготовлені в 
різних формах. люльки з сіро- та бежево-
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глиняними кольорами черепка. вони 
зазвичай невеликого розміру: 4,6—4,9 × 
3,2—3,6 см, висота чашечок 3,2—3,7, зов-
нішній діаметр верхньої частини 2,1—2,2, 
внутрішній діаметр чашечки 1,5—1,6, зов-
нішній діаметр нижньої частини чашеч-
ки 2,4—2,6, довжина тулійки 3,8—4,1 см. 
За формою чашечки люльки цього типу 
поділяються на два підтипи.

Підтип XVIIa. сюди належать виро-
би, у яких верхня частина чашечки цилін-
дрична, нижня — сфероподібна. чашечка 
люльки оздоблена дрібними канелюра-
ми по всій висоті. вінчик підрізаний досе-
редини, гострим кутом назовні. гребінь 
відсутній. тулійка коротка з масивним 
округлим валиком на кінці. на краю гре-
беня люльки 2642 округлий штамп у виг-
ляді квітки (рис. 191). люльки цього під-
типу без додаткових елементів декору.

Підтип XVIIb. це люльки, у яких вер-
хня частина чашечки циліндрична, ниж-
ня — сфероподібна, прикрашена різними 
за технікою канелюрами (рис. 192). він-
чик підрізаний досередини, гострим ку-
том назовні. гребінь короткий, низький. 
тулійка коротка з масивним округлим 
валиком на кінці, сплощеним на краях. 
люльки цього підтипу орнаментовані 
відтиском коліщатка від одного до двох 
видів. Є підлощені екземпляри.

Аналогій не знайдено.

люльки ТиПУ ХViii
люльок цього типу було знайдено 

вісім одиниць (рис. 193). це вироби ви-
готовлені в одній формі. люльки сірогли-
няні, димлені з темно-сірим та чорним ко-
льором черепка. верхня частина чашечки 
циліндрична, нижня — сфероподібна. він-
чик прямий, невиділений. нижня части-
на чашечки має сім канелюр відділених 
один від одного подвійною заглибленою 
лінією, виконаною коліщатком. гребінь 
високий, короткий. тулійка коротка ко-
нусоподібна, округла з валиком на кінці. 
орнамент люльки виконаний відтисками 
зубчастого штампа двох видів: по нижній 
частині чашечки, гребеню та тулійці, по 
верхній частині чашечки.

розміри люльок: 4,8 × 3,6 см, висота ча-
шечки 3,6, зовнішній діаметр верхньої час-
тини 2,3, внутрішній діаметр чашечки 1,6, 
зовнішній діаметр нижньої частини чашеч-
ки 2,6, довжина тулійки з гребенем 4 см.

Аналогії. схожу за формою та де-
кором люльку було знайдено в містеч-
ку тулча (tulcea) в румунії (costea 2013, 
p. 285, pl. 4: 9—10). утім, люлька з тулчі 
червоноглиняна, з клеймом та з відсут-
ньою верхньої частиною чашечки.

люльки ТиПУ ХiХ
до цього типу належить дві одиниці 

(рис. 194). це люльки близькі до підти-
пу Xviib, однак з різким переходом від 
нижньої до верхньої частини чашечки. у 
типу хіх нижня, напівсферична частина 
чашечки на переході до верхньої різко 
звужується, формуючи уступ.

розміри люльок: 5 × 3,5 см, висота 
чашечки 3,5, зовнішній діаметр верхньої 
частини 2,3, внутрішній діаметр чашечки 
1,5, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 2,8, довжина тулійки з гребенем 
3,8 см.

верхня частина чашечки біконічна, 
нижня — напівсферична. вінчик прямий, 
незначно підрізаний досередини. ниж-
ня частина чашечки має сім канелюр, 
відділених один від одного одинарною 
заглибленою лінією. гребінь відсутній. 
тулійка коротка з масивним округлим ор-
наментованим валиком на кінці.

орнамент нанесений зубчастим 
штампом коліщатком по нижній частині 
верхньої частини чашечки. між канелю-
рами та по чашечці зроблено трьохчас-
ний орнаментом з послідовних кругів та 
ромбів з крапками посередині (коліщат-
ко?). на межі верхньої і нижньої части-
ни чашечки зроблено поясок у вигляді 
заглибленої лінії, як між канелюрами 
(рис. 194). на люльках є нагар.

Аналогії відомі з досліджень торго-
вого двору в м. тіре, провінція ізмір (Ucar 
2019, p. 131, fig. 4: e).

люльки ТиПУ ХХ
Знайдено 14 од. люльок цього типу 

(рис. 195). вони виготовлені в різних 
формах. Колір черепка від світло-сірого 
до чорного. частина люльок підлощена.

їх розміри: 4,7—4,8 × 3,2 см, висота 
чашечки 3,0, зовнішній діаметр верхньої 
частини 2,1, внутрішній діаметр чашечки 
1,5, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 2,6, довжина тулійки з гребенем 
4,5 см.
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верхня частина чашечки циліндрич-
на, нижня — еліпсоподібна. вінчик пря-
мий, невиділений. гребінь довгий, низь-
кий. тулійка коротка, округла, з масивним 
округлим валиком на кінці.

на межі верхньої і нижньої частини 
чашечки або по верхній частині чашеч-
ки — поясок із кількох заглиблених ліній. 
(рис. 195). на люльках є нагар.

Аналогій не знайдено.

люльки ТиПУ ХХі
до цього типу належить три зразки 

(рис. 196). люльки виготовлені в одній 
формі. Колір черепка світло-сірий. час-
тина люльок підлощена.

Форма верхньої частини чашечки 
невідома, нижня — сфероподібна. гребінь 
довгий, низький. тулійка коротка, округ-
ла з масивним округлим валиком на кін-
ці. орнаментовані заглибленою лінією: 
по краях гребеня і нижній частині чашки; 
відтиском зубчастого штампа (коліщатка) 
двох видів: «меандровий» по валику, зуб-
частий по нижньому краю валика; відтис-
ком складного кінцевого штампа по вер-
ху нижньої частини чашечки.

розміри люльок: 4,8 × ? см. висоту 
люльок та чашечки встановити неможли-
во, оскільки жодної люльки з цілою вер-
хньою частиною чашечки не збереглося. 
внутрішній діаметр чашечки 1,6 см, зов-
нішній діаметр нижньої частини чашечки 
2,6, довжина тулійки (з гребенем) 4,5 см.

Аналогій не знайдено.

люльки ТиПУ ХХіі
люльок цього типу налічується три 

одиниці (рис. 197). вони виготовлені в 
одній формі. Колір черепка від світло-
сірого до чорного. частина люльок під-
лощена.

їх розміри: 4,7 × ? см. висоту люльок 
та чашечки встановити неможливо, ос-
кільки жодної люльки з цілою верхньою 
частиною чашечки не збереглося. внут-
рішній діаметр чашечки 1,6 см, зовнішній 
діаметр нижньої частини чашечки 2,8, 
довжина тулійки з гребенем 2,6 см.

Форма верхньої частини чашечки 
невідома, нижня — сфероподібна. гребінь 
відсутній. тулійка коротка, округла з низь-
ким, вузьким валиком. орнаментовані за-
глибленою лінією по краях валика тулій-

ки; відтиском коліщатка у вигляді сітки з 
ромбів по нижній частини чашечки.

Аналогії. люльки аналогічної фор-
ми, розмірів, кольору черепка, однак з 
іншим орнаментом (кінцевий штамп у 
вигляді квітки) відомі з публікації колекції 
з афінської агори (Robinson 1985, p. 172, 
pl. 47: с.5). люльки з орнаментом у виг-
ляді сітки з ромбів часто трапляються у 
матеріалах з розкопок османської фор-
теці азак (гусач 2016).

люльки ТиПУ ХХііі
Ззнайдено п’ять люльок, що нале-

жали до цього типу (рис. 198). вони ви-
готовлені в одній формі. Колір черепка 
червоний, один бежевоглиняний екзем-
пляр. частина люльок підлощена.

розміри люльок: 5,5 × 3,5 см, висота 
чашечки 3,5, внутрішній діаметр чашечки 
1,5, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 2,5, довжина тулійки 2,6 см.

Форма верхньої частини чашечки 
циліндрична, нижня — сфероподібна. він-
чик незначно підрізаний, гострим кутом 
назовні. гребінь відсутній. тулійка корот-
ка, округла, конусоподібна, без валика. 
орнаментована відтиском зубчастого 
штампа (коліщатка) двох видів по чаш-
ці та тулійці. на дні та по боках чашечки 
відтиск кінцевого штампа у вигляді «со-
нечка». люльки мають нагар на верхній 
частині чашечки.

Аналогії. Повних аналогів виявити 
не вдалось. схожі за формою та орна-
ментацією люльки відомі з публікації ма-
теріалів османського часу кінця Xvii ст. 
з території угорщини м. сексард (gaal 
2010, p. 44—46, fig. 4: 53—54), байя (Kovács 
2006, p. 289, fig. 12: 4) та збірки люльок з 
колекції музею прикладного мистецтва у 
будапешті (Kondorosy 2014, pl. 4, v. 58).

люльки ТиПУ ХХiV
люльок цього типу було знайдено 

11 од. (рис. 199). вони виготовлені в од-
ній формі. Колір черепка сірий. Поверхня 
усіх люльок підлощена.

розміри люльок: 5,8 × 3,7 см, висота 
чашечки 3,7, внутрішній діаметр чашечки 
1,7, зовнішній діаметр верхньої частини 
чашечки 2,3, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 3,1, довжина тулійки 
5,4 см.
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Форма верхньої частини чашечки 
циліндрична, нижня — напівсферична. 
вінчик незначно підрізаний досередини, 
гострим кутом назовні. на межі верхньої 
та нижньої частини чашечки розміщений 
невисокий, плаский валик. гребінь дов-
гий, низький. тулійка коротка, округла, 
конусоподібна з масивним валиком на 
кінці.

орнаментовані відтисками зубчас-
того штампа (коліщатка) двох видів по 
краях гребеня, валику тулійки, а також 
по сплощеному пояску-валику на межі 
верхньої та нижньої частини чашечки. 
по площині верхньої частини нижньої 
частини чашечки (плечі) орнаментована 
відтисками кінцевого штампа двох видів: 
у вигляді круглої квіткової розетки та у 
вигляді «рогачів» або листочків. люльки 
мають нагар на верхній частині чашечки.

Аналогії. найближчі аналоги люль-
кам цього типу знаходимо в публікації ке-
рамічних матеріалів затонулого корабля 
Xvii ст. у хорватському архіпелазі. ці ана-
логії є важливими, з огляду на закритий 
характер комплексу затонулого корабля 
(Brusić 1986—1987, s. 475, t. i.1).

люльки ТиПУ ХХiV
виявлено 11 од. люльок цього типу 

(рис. 199). вони виготовлені в одній формі. 
Колір черепка сірий. усі люльки підлощені.

Форма верхньої частини чашечки 
циліндрична, нижня — напівсферична. 
вінчик незначно підрізаний досередини, 
гострим кутом назовні. на межі верхньої 
та нижньої частини чашечки розміщуєть-
ся невисокий, плаский валик. гребінь 
довгий, низький. тулійка коротка, округ-
ла, конусоподібна з масивним валиком 
на кінці.

орнаментовані відтисками зубчас-
того штампа (коліщатка) двох видів по 
краях гребеня, валику тулійки, а також 
по сплощеному пояску-валику на межі 
верхньої та нижньої частини чашечки. По 
площині верхньої частини нижньої час-
тини чашечки (плечі) орнаментовані від-
тисками кінцевого штампа двох видів: у 
вигляді круглої квіткової розетки та «ро-
гачів» або листочків. люльки мають нагар 
на верхній частині чашечки.

їх розміри: 5,8 × 3,7 см, висота ча-
шечки 3,7, внутрішній діаметр чашечки 
1,7, зовнішній діаметр верхньої частини 

чашечки 2,3, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 3,1, довжина тулійки 
5,4 см.

Аналогії. Повних аналогів виявити 
не вдалось. найближчими за кольором 
черепка та орнаментальними мотивами 
є люльки, об’єднані в групу 5, детальніше 
про які мова піде нижче.

люльки ТиПУ ХХV
тип налічу п’ять люльок (рис. 200), 

виготовлених в одній формі. Колір че-
репка бежевий, є фрагмент сіроглиняної 
тулійки.

чашечка циліндричної форми з чо-
тирма канелюрами. вінчик оформлений 
у вигляді зубців башти (?). гребінь корот-
кий, високий. тулійка коротка, округла, 
конусоподібна з масивним валиком на 
кінці, наполовину підрізаним з боку вінця 
тулійки. неорнаментовані. Зі слідами кіп-
тяви на верхній частині чашечки.

розміри люльок: 5,2 × 3,6 см, висота 
чашечки 3,1, внутрішній діаметр чашечки 
1,7, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 2,7, довжина тулійки 4,2 см.

Аналогії. Повних аналогів виявити 
не вдалось. найближчі за формою люль-
ки, які, однак, датовані другою полови-
ною Xviii ст., виявлені в румунії (demjen 
2018, p. 249, pl. 2: 8). люльки цього типу 
походять із заповнення ями 2, що дозво-
ляє їх датувати часом не пізнішим за ос-
танню чверть Xvii ст.

люльки ТиПУ ХХVi
до типу входить три люльки 

(рис. 201), які виготовлені в двох різних 
формах. Колір черепка темно-сірий, дим-
лений та бежевий, лощений.

Форма верхньої частини чашечки 
невідома, нижня частина сферична. у 
бежевоглиняних люльках нижня частина 
чашечки додатково розділена врізними 
лініями на п’ять граней (рис. 201: 2711). 
гребінь довгий, низький. тулійка корот-
ка, округла, конусоподібна з масивним 
округлим валиком на краю. орнамен-
тована відтисками зубчастого штампа 
(коліщатка) чотирьох видів: вздовж гре-
беня, з обох боків валика, по валику і у 
вигляді поясків на верхній частині чашеч-
ки; а також відтисками кінцевого штампа 
одного виду у вигляді квіткової розетки.
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розміри люльок: 5,4—5,5 × ? см. у всіх 
знахідок верхня частина чашечки відбита. 
внутрішній діаметр чашечки 1,6—1,7 см, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 2,7, довжина тулійки 4,5—4,8 см.

Аналогії. люлька з аналогічною ча-
шечкою походить з колекції знахідок 
на афінській агорі, і датовано Xviii ст. 
(Robinson 1985, p. 175, pl. 48: с.16). люль-
ки типу Xхvі виявлені у ямі 2 закритого 
комплексу, що дозволяє опустити хроно-
логію подібних виробів до кінця Xvii ст.

люльки ТиПУ ХХVii
люльок цього типу було виявлено 

п’ять одиниць, з них два частково збере-
жені вироби та три фрагменти тулійок 
(рис. 202). вони виготовлені в одній фор-
мі. Колір черепка чорний, димлений та 
бежевий.

Форма верхньої частини чашечки 
біконічна. вінчик потовщений, підріза-
ний досередини, гострим кутом назовні. 
нижня частина чашечки напівсферична. 
на межі верхньої і нижньої частини ча-
шечки розміщений сплощений поясок-
валик. гребінь відсутній. тулійка коротка, 
округла, конусоподібна, зверху сплоще-
на, або огранена з масивним округлим 
валиком на краю. сіроглиняна люлька 
без орнаменту, бежевоглиняна (№ 2714) 
орнаментована відтисками зубчастого 
штампа одного виду: по нижній частині 
чашечки.

розміри люльок: 6,3 × 4 см, висота 
чашечки 4, внутрішній діаметр чашечки 
1,7. Зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 3,3, довжина тулійки 3,3 см.

Аналогії. Повних аналогій не знай-
дено.

люльки ТиПУ ХХViіi
люльок цього типу було знайдено 

дві одиниці (рис. 203: 2718). вони ви-
готовлені в одній формі. Колір черепка 
бежевий. черепок важкий, з великою до-
мішкою піску.

Форма верхньої частини чашечки 
циліндрична. вінчик потовщений, підрі-
заний донизу, заокруглений. нижня час-
тина чашечки сфероподібна. гребінь 
відсутній. тулійка коротка, округла, кону-
соподібна з масивним округлим валиком 
на краю, нижче якого вузький гострий ва-

лик. орнаментована кінцевим штампом 
у вигляді квіткової розетки.

розміри люльок: 4,8 × 3 см, висота 
чашечки 3,0, внутрішній діаметр чашечки 
1,6, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 2,8, довжина тулійки 2,6 см.

Аналогії. Подібна люлька з іншою 
формою тулійки походить із колекції 
знахідок з афінської агори (Robinson 
1985, p. 172, pl. 47: с.5). люлька з анало-
гічною формою тулійки та нижньої части-
ни чашечки відома з публікації знахідок 
із сербського м. сирмій (lučić 2012, p. 12, 
fig. 5: 8). люлька з аналогічним штампом 
та кольором черепка відома з розкопок 
белградської фортеці (Bikić 2012, p. 5, 
fig. 4: 20). люлька з аналогічним штам-
пом та кольором черепка, однак дещо ін-
шої форми, походить з території угорщи-
ни, з досліджень турецької фортеці Barcs 
(Kovács, Rózsás 2014, p. 248, fig. 5: 1).

люльки ТиПУ ХХіХ
до типу належить дві одиниці 

(рис. 203: 2720—2721), які виготовлені в 
одній формі. Колір черепка бежевий та 
чорний, димлений.

нижня частина чашечки еліпсоподіб-
на, оздоблена дрібними канелюрами 
(17 штук?). гребінь довгий, низький.

Повні розміри люльок цього типу не-
відомі, оскільки до колекції надійшло два 
фрагменти нижніх частин чашечок. внут-
рішній діаметр чашечки 1,6 см, зовнішній 
діаметр нижньої частини чашечки 2,9 см.

Аналогії. Повних аналогій типу знай-
ти не вдалося, через фрагментованість 
виробів, що потрапили до колекції. Подіб-
ні за розмірами та формою нижні части-
ни чашечок відомі з публікацій знахідок 
з румунського м. тімошіара (Kopeczny, 
dincă 2012, p. 184, cat. 50; gaşpar 2016, 
p. 273, fig. 9: 14).

люльки ТиПУ ХХХ
до цього типу належить дев’ять лю-

льок (рис. 204), виготовлених у двох різ-
них формах. Колір черепка бежевий, чер-
воний та світло-сірий.

розміри люльок: 6 × 4 см, висота 
чашечки 4, внутрішній діаметр чашечки 
1,6, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 3,0, довжина тулійки 3—3,4 см. 
Форма верхньої частини чашечки цилін-
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дрична. вінчик потовщений, відтягну-
тий назовні у передній частині чашечки. 
нижня частина чашечки напівсферична. 
гребінь відсутній. тулійка коротка, округ-
ла, конусоподібна з масивним округлим 
валиком на краю, нижче якого вузький 
гострий валик.

За особливостями декору, люльки 
типу ххх поділено на два підтипи.

Підтип ХХХа має видовженішу тулій-
ку (3,4 см). орнаментований відтисками 
коліщатка (або врізними лініями ручним 
знаряддям) двох видів: по великому ва-
лику тулійки та чашечці. нижче вінця ча-
шечки, на з’єднанні тулійки з чашечкою та 
нижче великого валика тулійки вузькі не-
високі пояски-валики. із двох боків ниж-
ньої частини чашечки — відтиск кінцевого 
штампа у вигляді квіткової розетки.

Підтип ХХХb з коротшою тулійкою 
(3,0 см). оздоблена вузькими сплощени-
ми канелюрами по всій довжині чашечки. 
нижче вінця чашечки — сплощений поя-
сок, орнаментований відтисками кінце-
вого штампа у вигляді квіткової розетки. 
люльки оздоблені відтиском коліщатка 
одного виду: по великому валику тулій-
ки та між канелюрами; на денці чашеч-
ки — клеймо з арабографічним написом. 
люльки мають сліди використання у виг-
ляді нагару.

Аналогії. Повних аналогій цьому 
типу знайти не вдалось. близькі за фор-
мою чашечки та стилем орнаментації 
люльки походять із території угорщини, 
з досліджень турецької фортеці Barcs 
(Kovács, Rózsás 2014, p. 243, fig. 2: 4—6).

грУПа 1
у межах групи було об’єднано люль-

ки, зроблені у різних формах. до колек-
ції відібрано три люльки. Колір черепка 
бежевий та червоний. розміри люльок: 
5,7 × ? см. висота чашечки невідома, ос-
кільки верхня частина у всіх екземплярів 
не збережена, внутрішній діаметр ча-
шечки 1,5 см, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 2,8, довжина тулійки 
3 см. Форма верхньої частини чашечок 
невідома, нижня — сфероподібна. тулійка 
коротка, конусоподібна, округла з масив-
ним валиком на кінці, нижче якого мен-
ший, вужчий валик. гребінь відсутній.

орнамент люльок групи виконаний 
на етапі тиснення в формі. це складний, 

рельєфний рослинний орнамент по всій 
площині чашечки. люльки орнаменто-
вані відтиском коліщатка одного виду 
по тулійці та її валику. у люльки 2729 
(рис. 205) великий валик тулійки розділе-
ний на сектори-канелюри. люлька 2730 
має клеймо з арабографічним написом 
на денці чашечки.

Аналогії. Повних аналогій люлькам 
цієї групи знайти не вдалось. близькі за 
формою чашечки та стилем орнамента-
ції люльки походять з території хорватії 
(Šiša-vivek, filipec 2013—2014, p. 329—330, 
t. 1: 7—8; 2: 17—18).

грУПа 2
у межах групи об’єднано полив’яні 

люльки. За кольором поливи було виді-
лено три підгрупи: з зеленою (2а), темно-
зеленою та жовто-зеленою (2b) та жов-
тою поливою (2c). люльки виготовлені в 
різних формах. Колір черепка під шаром 
поливи білий, бежевий або червоний.

Підрупа 2а. Колекція підгрупи на-
раховує 37 од. люльок, усі з яких було 
виготовлено з білої каолінової глини. 
розміри: 4,6—5 × 4 см, висота чашечки 
4,0, внутрішній діаметр чашечки 1,6, зов-
нішній діаметр нижньої частини чашечки 
2,5, довжина тулійки 4,5—5,0 см. верхня 
частина чашечки циліндрична, нижня — 
сфероподібна. на межі верхньої та ниж-
ньої частин чашечки іноді розміщується 
невеликий валик-поясок (рис. 206: 2732). 
гребінь низький, виявлено короткі та 
довгі варіанти гребеня. тулійка корот-
ка, округла, конусоподібна з масивним 
валиком на кінці. великий валик тулійки 
різних форм: круглий, овальний, сплоще-
ний, підрізаний та ступінчастий. із країв 
валика іноді трапляються заглиблені 
лінії. нижче великого валика тулійки — 
невисокі тонкі валики, іноді підкреслені з 
двох боків заглибленими лініями. нижня 
частина чашечки має різні варіанти деко-
ру, більшість з яких формувалася на ета-
пі тиснення люльки у двочасній формі. Є 
варіанти оздоблені частими заглиблени-
ми лініями-канелюрами (рис. 206: 2732, 
2736, 2742); зі складним рослинним 
орнаментом (рис. 206: 2737); кількома 
стовпчиками дужкоподібних елементів 
(рис. 206: 2738); з рельєфними квітко-
вими розетками з обох боків чашечки 
(рис. 206: 2733, 2735). деякі люльки ор-
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наментовані заглибленими лініями по 
кордонах гребеня ручним знаряддям.

Аналогії. люлька з аналогічним ко-
льором поливи та сферичною чашечкою, 
прикрашеною мілкими канелюрами є в 
колекції Краківського археологічного му-
зею (Puziuk 2016, p. 298, photo 1: 13). Ще 
одна білоглиняна люлька з канелюрами 
по нижній частині чашечки та біконічною 
верхньою частиною чашечки знайдена в 
Кракові, поблизу костелу св. бенедикта 
(Puziuk 2015, p. 73, photo 1: 14). білогли-
няна тулійка із зеленою поливою знайде-
на біля замку в м. топольчани (словаччи-
на; Čurný, mitáš, Šimčík, Žáčik 2013, p. 200, 
tab. ii: 1). білоглиняна люлька з канелю-
рами по нижній частині виявлена під час 
розкопок фортеці м. белград (сербія; 
Bikić 2012, p. 5, fig. 4: 1). люлька з тотож-
ною формою чашечки та штампом з обох 
боків чашечки, як у екземпляру 2735, 
знайдена під час досліджень покинутого 
м. орашул де Флоць в румунській валахії 
(ene 2013, p. 206, pl. iv.16). люльки схід-
ного типу зі світло-зеленою поливою, 
однак інших фасонів, виявляють на тери-
торії барселони (Beltrán de heredia, núria, 
soberón 2012, p. 114, fig. 3: 1—4, p. 119, 
fig. 8: 14). частина білоглиняної чашечки 
зі світло-зеленою поливою та штампом 
у вигляді квіткової розетки знайдена у 
меджибізькій фортеці (чекановський 
2018, с. 271, рис. 1: 29).

Підгрупа 2b. вироби цієї підгрупи 
представлені 10 од. це люльки, які ма-
ють білий, бежевий або червонястий, 
цегляний колір черепка. розміри: 5,7 × 
3,2 см, висота чашечки 3,3—3,5, внутріш-
ній діаметр чашечки 1,6, зовнішній діа-
метр нижньої частини чашечки 2,5—3,3, 
довжина тулійки 2,0—3,5 см.

усі люльки підгрупи виявлені у фраг-
ментованому стані. Форма єдиної ці-
лої верхньої частини чашечки біконічна 
(рис. 207). Форми нижніх частин чаше-
чок мушлеподібна із сімома канелюрами 
(рис. 207: 2763), еліпсоподібна (рис. 207: 
2764), сфероподібна (рис. 207: 3030, 
3033). тулійки люльок округлі, конусо-
подібні з масивним округлим валиком 
на краю або без нього. особливо ціка-
вим може бути фрагмент люльки 2765 зі 
збереженою тулійкою (рис. 207). тулійка 
прикрашена поздовжніми канелюрами, 
а чашечка відтиском кінцевого штампа 
у вигляді квіткової розетки. орнамент 

та декор люльок частково виконаний на 
етапі тиснення у формі. люльки 3030 та 
3033 оздоблені поздовжніми випуклими 
поясками, у центрі яких випуклі круглі 
крапочки. в декорі люльок використо-
вуються коліщатка одного-двох видів. 
Коліщатками оздоблені краї гребеня, 
тулійка та великий валик тулійки. Краї 
гребеня можуть бути оздоблені врізною 
лінією ручним знаряддям. люльки 2734 
і 2740 мають елементи декору у вигляді 
рельєфної стрічки з крапковими округли-
ми заглибленнями.

Аналогії. найбільше аналогій знай-
дено люльці 2765 (рис. 207). відомі 
знахідки таких люльок на території ру-
мунії: в тімошіарі (flutur, hamat, tănase 
2014, p. 249, pl. Xi: 4; gaşpar 2016, p. 273, 
fig. 9: 15; craiovan 2017, p. 166, cat. 22), 
покинутому місті орашул де Флоць (ene 
2013, p. 206, pl. iv: 14).

велика кількість люльок аналогічних 
фрагменту 2765 походить з румунського 
м. oradea (угор.: nagyvárad) зберігається 
в музеї прикладного мистецтва в буда-
пешті (Kondorosy 2014, p. 220, pl. 2).

неполив’яну аналогічну люльку 
знайдено на території замку в угорсько-
му м. сігетвар (Peker et al. 2019, p. 118, 
fig. 34: 1). аналогічні люльки з жовтою 
поливою було виявлено під час дослід-
жень фортеці біля м. сексард в угорщині 
(угор.: szekszárd; gaal 2010, p. 44, fig. 4: 
45, 48). аналогічні полив’яні фрагменти 
тулійок знаходили у верхньому місті в 
будапешті (Kondorosy 2007, p. 274, fig. 2: 
B1—2).

на території туреччини аналогіч-
ні люльки відомі з розкопок м. смирна 
(ayhan 2009, p. 19, fig. 17.By.08.170).

неполив’яна аналогічна люлька опуб-
лікована в каталозі музейної колекції серб-
ського м. новий сад (гачиЋ 2011, с. 77, 
кат. 8). Повна аналогія до люльки 2763 
знайдена в словаччині в м. топольчани 
(Čurný et al. 2013, p. 202, tab. iv: 1).

Аналогії. Подібну до зразка 3030 за 
формою і декором люльку було знайде-
но у барселоні (Beltrán de heredia, núria, 
soberón 2012, p. 114, fig. 3.16). Подіб-
ний декор з рельєфними точками має 
люлька 3033. Фрагмент чашечки люль-
ки з вкритої темно-зеленою поливою та 
рельєфними крапками було знайдено на 
території замку в м. сігетвар (Peker et al. 
2019, p. 137, cat. 19). Фрагменти люльок із 
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чашечками, вкритими зеленою поливою 
та рельєфними крапками було знайдено 
під час досліджень фортеці біля м. сек-
сард в угорщині (угор.: szekszárd; gaal 
2010, p. 51, fig. 6: 98—99).

люльки з темно-зеленою поливою 
східного типу, однак дещо інших фасонів 
було знайдено під час досліджень белг-
радської фортеці (Bikić 2012, p. 3, fig. 2: 7, 
10); замку в тикочині (Польща; Bis 2011, 
p. 74, fig. 12: 3, 7) та багатьох інших міс-
цях. Переважна більшість аналогій дато-
вана Xvii ст.

Підгрупа 2с. вироби з підгрупи 
налічують 19 од. люльки мають білий 
та бежевий колір черепка під поливою. 
більшість зразків було знайдено у фраг-
ментованому стані. лише люлька 2767 
збереглась на повну висоту чашечки 
та тулійки. розміри люльки 2767: 4,6 × 
3,3 см, висота чашечки 3,3, внутрішній 
діаметр чашечки 1,4, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,3, довжина 
тулійки 2,4 см.

верхня частина чашечки люль-
ки 2767 у формі усіченого конуса, ниж-
ня — напівсферична. чашечка оздоблена 
п’ятьма канелюрами. трохи нижче вінця 
чашечки краї канелюр дещо відігнуті на-
зовні, імітуючи бутон квітки (тюльпана?). 
гребінь відсутній. тулійка коротка, округ-
ла, конусоподібна з масивним круглим 
валиком на кінці. нижче великого — низь-
кий вузький гострий валик (рис. 208). 
Фрагмент нижньої частини чашечки 2768 
сфероподібний з прокресленими вер-
тикальними лініями. Фрагмент нижньої 
частини чашечки 2769 мушлеподібний 
із сімома канелюрами та низьким гре-
бенем. її зовнішній діаметр більший за 
попередні і дорівнює 3 см. Фрагменти 
тулійок 2770 та 3036 з частинами чаше-
чок мають цікавий орнамент із рельєфної 
стрічки з округлими заглибленнями.

Аналогії. найбільше аналогій знай-
дено люльці 2767. так, аналогічна чашеч-
ка розміром 3,1 см була виявлена під 
час досліджень фортеці біля м. сексард 
в угорщині (угор.: szekszárd; gaal 2010, 
p. 44, fig. 4: 60). неполив’яний екземп-
ляр представлений у каталозі люльок із 
фортеці азак (гусач 2016, с. 250, кат. 318). 
ціла аналогічна люлька, вкрита зеленою 
поливою, була знайдена на території 
фортеці м. батурин (Юхно 2016, с. 283, 
рис. 1).

Подібна до люльки 2768 нижня 
частина чашечки із досліджень церкви 
святого миколая в м. мира (туреччи-
на; findik 2016, p. 383, res. 26). чашечка 
вкрита жовтою поливою з вертикальни-
ми заглибленими лініями, виконаними 
коліщатком.

люльки з нижньою частиною ча-
шечки з канелюрами аналогічні № 2769 
знайдено в орашул-де-Флоць (ene 2013, 
p. 204, pl. ii: 8) та тімошіарі (craiovan 2017, 
p. 167, cat. 29).

грУПа 3
у межах групи об’єднані полив’яні 

білоглиняні люльки у кількості 39 штук. 
люльки виготовлені в різних формах. од-
нак фасон, розміри та форма основних 
структурних елементів люльок групи 3 
спільні. більшість люльок має напівсфе-
ричну або сфероподібну нижню частину 
чашечки. верхня частина чашечки збе-
реглась лише у люльки 2784 (рис. 209: 
2784). вона має форму усіченого кону-
са. на межі верхньої та нижньої части-
ни чашечки — сплощений поясок-валик. 
тулійка коротка, округла, конусоподібна 
у повздовжньому перетині з масивним 
валиком на краю. валики тулійки мають 
округлу та овальну, форму. Є наполови-
ну підрізані валики, валики східчастої 
форми. нижче великого валика тулій-
ки іноді розміщується тонкий вузький  
валик.

розміри люльок: 4,6—4,9 × 4 см, ви-
сота чашечки 4,3, внутрішній діаметр 
чашечки 1,8, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 2,5, довжина тулійки 
2,1 см.

орнамент виробів частково викона-
ний на етапі тиснення у формі, частково 
ручними знаряддями (коліщатком, кінце-
вим штампом). За способом орнамента-
ції нижньої частини чашечки виділяються 
орнаментовані сіткою з ромбів (рис. 209: 
2784; 211: 2797); з крупними квітко-
вими розетками з обох боків чашечки 
(рис. 209: 2787, 2788; 210: 2789, 2796); 
з канелюрами, що імітують пелюстки 
квітки (рис. 210: 2790);  повністю вкриті 
канелюрами (рис. 211: 2803). більшість 
люльок групи має сліди використання у 
вигляді кіптяви, нагару.

Аналогії. Подібний до люльки 2784 
та інших люльок, у яких нижня частина 
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прикрашена сіткою з ромбів, екземпляр 
опубліковано у каталозі збірки люльок 
із археологічного музею в істрії (Zejnilho-
džić 2012, s. 186, cat. 37). аналогічна 
люлька відома з досліджень м. смирна 
в сучасній туреччині (ayhan 2009, s. 7, 
res. 3: By.08.52). Єдина відмінність між 
ними полягає у тому, що у турецької та 
хорватської люльок верхня частина ча-
шечки циліндрична, орнаментована го-
ризонтальними заглибленими лініями на 
всю висоту. Ще одна аналогія люлькам 
з орнаментом у вигляді сітки з ромбів 
по нижній частині чашечки знайдена в 
мінську (Курловіч-беляўская 2011, с. 118). 
люльки з орнаментом у вигляді сітки з 
ромбів часто виявляють у матеріалах з 
розкопок османської фортеці азак. біло-
глиняна люлька аналогічна люльці 2784, 
однак із циліндричною верхньою части-
ною чашечки, є у каталозі знахідок із аза-
ка під № 208 (гусач 2016, с. 175).

аналогії люльці 2803 (рис. 2803), од-
нак з більшим вигином тулійки (під 90°), 
відомі з розкопок в Києві (чекановський, 
чміль 1995, с. 100, рис. 1: 14—18). Подібні 
на київські чорнолощені люльки є в ко-
лекції національного історичного музею 
в румунії (ene 2014, p. 447, pl. i: 6). анало-
гічну білоглиняну тулійку із поздовжніми 
канелюрами було знайдено у 2017 р. під 
час досліджень в м. городок (нечитайло, 
чекановський 2018, с. 106, рис. 2: 29).

для групи люльок з крупними квіт-
ковими розетками з обох боків чашечки 
(рис. 209: 2787, 2788; 210: 2789, 2796) ві-
домі аналогії з м. тімошіара з розкопок 
турецьких бань (craiovan 2017, p. 169, 
cat. 43—44).

грУПа 4
у межах групи об’єднані червоно-

глиняні люльки східного типу у кількості 
41 од. люльки виготовлені в різних фор-
мах. верхня частина чашечки збереглась 
лише у люльок 2827, 2828 (рис. 212). 
вона має форму усіченого конуса. ниж-
ня частина чашечок має різну конфігура-
цію. трапляються сферо- (рис. 212: 2824, 
2827), еліпсо- (рис. 212: 2823), сферо-
подібні з дисковою основою (рис. 212: 
2822).  нижня частина чашечки оздоб-
лена різьбленими канелюрами. тулійка 
коротка, округла, конусоподібна у поз-
довжньому перетині з масивним вали-

ком на краю. валики тулійки мають ок-
руглу, дископодібну та овальну форму. 
Є наполовину підрізані валики, валики 
східчастої форми. Привертає увагу фраг-
мент тулійки без валика, із поздовжніми 
канелюрами.

орнамент люльок виконаний за-
галом на етапі тиснення у формі. люль-
ка 2827 орнаментована відтиском 
коліщатка по верхній частині чашечки 
(рис. 212). Зразок 2832 має відтиски кін-
цевого штампа у вигляді квіткової розет-
ки на межі верхньої та нижньої частин 
чашечки. деякі люльки вкриті ангобом та 
прозорим лаком. більшість виробів має 
сліди використання у вигляді кіптяви все-
редині чашечки.

розміри люльок: 4,3—4,8 × 4,2 см, 
висота чашечки 4,2, внутрішній діаметр 
чашечок 1,5—1,7, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 2,6—3,0, довжини 
тулійок 2,0—3,2 см.

Аналогії. Пошук аналогій для гру-
пи 4 ускладнений фрагментованістю 
виявленого матеріалу. Пряма аналогія 
люльці 2832 (рис. 212) виявлена в ру-
мунії, в м. байченах (Popovici 2013, p. 274, 
pl. 4: 11)

близькою, однак не повною анало-
гією люльці 2827, є знахідка з афінської 
агори (Robinson 1985, p. 200, рl. 61: а4). 
чашечка люльки з афінської агори має 
відтягнутий вгору вінчик та іншої форми 
канелюри і не орнаментована коліщат-
ком.

Зазначимо, що масово червоно-
глиняні люльки в османській імперії 
з’явились у другій половині Xviii ст., але 
вони дещо іншої форми та розмірів. у 
шарах Xvii ст. червоноглиняні люльки 
кількісно не домінують. більшість фраг-
ментів з групи датовано останньою чвер-
тю Xvii ст.

грУПа 5
у межах групи об’єднані 64 сіро-

глиняні люльки зі світло-сірим кольо-
ром черепка, близькі до типів XXiv, XXvi. 
усі люльки групи мають багатий орна-
ментом, виконаний кінцевим штампом. 
Штампи повторюються на люльках різної 
форми, з різних підгруп. основними кін-
цевими штампами, якими орнаментовані 
люльки були такі: штамп із зображенням 
листка трикутної форми «східного» типу; 
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пера павича; квіткові розетки різних 
форм; квітки зі стеблом, півмісяць, ром-
бічний наконечник.

За формою люльок і орнаменталь-
ними схемами було виділено дев’ять ро-
бочих підгруп. Крім того, у межах групи 
залишилося 19 фрагментованих люльок, 
що не увійшли до жодної з підгруп.

більшість люльок має сліди вико-
ристання у вигляді кіптяви всередині ча-
шечки.

Підгрупа 5a. до колекції увійшло 
11 екз. люьки мають світло-сірий, підло-
щений черепок, іноді вкриті прозорим 
лаком. верхня частина чашечки — усіче-
ний конус, нижня напівсферична. тулійка 
порівняно довга, округла, конусоподібна 
з масивним округлим валиком на кінці.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка трьох видів: по кордонах 
гребеня та по тулійці (пояски). а також 
відтисками кінцевого штампа на нижній 
частині чашечки у вигляді пера павича, 
трикутного листка східного типу, ромбіч-
ного наконечника та квіткової розетки 
по нижній частині чашечки і площині ва-
лика.

розміри люльок підгрупи: 5,3—5,6 × 
4—4,9 см, висота чашечок 3,5—4,9, внут-
рішній діаметр чашечок 1,6—1,7, зовніш-
ній діаметр нижньої частини чашечки 
2,7—3, довжини тулійок 2,7—4,5 см.

Аналогії. люльки аналогічні підгрупі 
5а відомі з публікації матеріалів афінсь-
кої агори (Robinson 1985, p. 172, pl. 48: 
с14). Є опубліковані знахідки аналогіч-
них з території Кам’янецького ейялету: 
з досліджень у Кам’янці-Подільському 
1992 р. та меджибізького замку (чека-
новський 2018, с. 271, рис. 1: 35; с. 272, 
рис. 2: 15—16).

Підгрупа 5b. до підгрупи увійшло 
вісім одиниць. це люльки аналогічні за 
формою підгрупі 5а, однак з певними 
відмінностями в оформленні чашечки та 
великого валика тулійки (рис. 214).

верхня частина чашечки — усічений 
конус, нижня напівсферична. денце та 
нижня частина чашечки вкриті ритова-
ними заглибленими лініями, які доходять 
до орнаментального поясу. гребінь дов-
гий, низький. тулійка коротка, округла, 
конусоподібна з масивним округлим ва-
ликом на кінці. тулійка масивніша, ніж у 
підгрупи 5а і орнаментована відтисками 
кінцевого штампа.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка трьох-чотирьох видів: по 
кордонах гребеня та тулійці (пояски), на 
межі верхньої і нижньої частини чашечки 
та на краю верхньої частини чашечки і по 
боках валика тулійки.

люльки орнаментовані відтисками 
кінцевого штампа у нижній частині ча-
шечки, де закінчується ритування. Штам-
пи традиційні для усієї групи 5: у вигляді 
пера павича, трикутного листка східного 
типу із заокругленими кінцями, ромбіч-
ного наконечника та квіткової розетки по 
нижній частині чашечки і площині валика.

розміри люльок: 5,3—5,6 × 3,3—3,9 см, 
висота чашечок 3,3—3,9, внутрішній діа-
метр чашечок 1,7, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,7—3, довжи-
ни тулійок 2,2—4,5 см.

Аналогії. найближчими можна вва-
жати люльки підгрупи 5a та знайдені для 
них аналогії.

Підгрупа 5c. до підгрупи увійшло 
п’ять одиниць. верхня частина чашеч-
ки не збереглась, нижня напівсферич-
на (рис. 215: 2884); та сфероподібна 
(рис. 215: 2883). уся нижня частина ча-
шечки вкрита ритованими заглибленими 
лініями на повну висоту. гребінь корот-
кий, низький. тулійка коротка, округла, 
конусоподібна з масивним округлим ва-
ликом на кінці.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка трьох видів: по кордонах 
гребеня та по тулійці (пояски), на межі 
верхньої і нижньої частини чашечки та на 
краю верхньої частини чашечки і по бо-
ках валика тулійки.

люльки орнаментовані відтисками 
кінцевого штампа по валику тулійки та 
на краю гребеня. Штампи традиційні для 
усієї групи 5: у вигляді пера павича, три-
кутного листка східного типу із заокруг-
леними кінцями та трикутників із незамк-
неною основою.

розміри люльок: 5,6—6,3 × ? см, ви-
сота чашечок: ? см, внутрішній діаметр 
чашечок 1,7—1,8, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 3,0—3,2, довжини 
тулійок 2,2—4,5 см.

Аналогій не знайдено.
Підгрупа 5d. до підгрупи увійш-

ло три одиниці. верхня частина чашеч-
ки — усічений конус, нижня напівсфе-
рична (рис. 215: 2888) та сфероподібна 
(рис. 215: 2889). нижня частина чашечки 
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з канелюрами з подвійними заглиблени-
ми лініями на краях. гребінь короткий, 
низький. тулійка коротка, округла, кону-
соподібна з масивним округлим валиком 
на кінці.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка двох-трьох видів: по кор-
донах гребеня та по тулійці (пояски), на 
межі верхньої і нижньої частини чашечки 
та на краю верхньої частини чашечки і по 
боках валика тулійки.

люльки орнаментовані відтисками 
кінцевого штампа на краю гребеня та на 
межі верхньої і нижньої частин чашечки. 
Штампи традиційні для усієї групи 5: у 
вигляді трикутного листка східного типу 
із заокругленими кінцями (чашечка) та 
квіткової розетки.

розміри люльок: 5,7—6,3 × 3,2—3,5 см, 
висота чашечок 3,2—3,5, внутрішній діа-
метр чашечок 1,6—1,7, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,0, довжини 
тулійок 2,4—2,7 см.

Аналогії. найближчими аналогіями 
в межах колекції з Польського ринку є 
люльки підтипу хіb. Подібність полягає у 
кольорі та складі черепка, подвійних вріз-
них лініях на краях канелюр, аналогічно-
му штампі у вигляді квіткової розетки.

Підгрупа 5e. до підгрупи увійшло 
три одиниці. верхня частина чашечки 
біконічна. вінчик потовщений, підріза-
ний досередини гострим кутом назовні. 
нижня частина чашечки еліпсоподібна 
(рис. 216: 2891, 2892). гребінь короткий, 
низький. тулійка коротка, округла, кону-
соподібна з масивним округлим валиком 
на кінці. Зовнішній край уступу валика у 
люльки 2892 розчленований сегментар-
ними зрізами.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка двох-трьох видів: по кор-
донах гребеня та по тулійці (пояски), на 
межі верхньої і нижньої частини чашечки 
та на краю верхньої частини чашечки і з 
боків валика тулійки.

люльки орнаментовані відтиска-
ми кінцевого штампа по краях гребеня, 
нижній частині чашечки, великому вали-
ку тулійки. Штампи традиційні для усієї 
групи 5: у вигляді пера павича, трикутно-
го листка східного типу із заокругленими 
кінцями та квіткової розетки.

розміри люльок: 5,3—6 × 3,5—3,7 см, 
висота чашечок 3,5—3,7, внутрішній діа-
метр чашечок 1,7, зовнішній діаметр 

нижньої частини чашечки 3,0, довжини 
тулійок 2,4—3,5 см.

Аналогіїй не знайдено.
Підгрупа 5f. до підгрупи увійшло 

п’ять одиниць. верхня частина чашечки 
біконічна. вінчик потовщений, підрізаний 
досередини гострим кутом назовні. ниж-
ня частина чашечки дископодібна із ви-
довженою верхньою частиною (рис. 216: 
2895, 2896). гребінь короткий, низький. 
тулійка коротка, округла, конусоподібна 
з масивним округлим валиком на кінці. 
Зовнішній край уступу валика у люль-
ки 2892 розчленований сегментарними 
зрізами.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка двох-трьох видів: по кор-
донах гребеня та по тулійці (пояски), на 
межі верхньої і нижньої частини чашечки.

люльки орнаментовані відтиска-
ми кінцевого штампа по краях гребеня, 
нижній частині чашечки, великому вали-
ку тулійки. Штампи традиційні для усієї 
групи 5: у вигляді пера павича, трикутно-
го листка східного типу із заокругленими 
кінцями та квіткової розетки.

розміри люльок: 5,9—6,2 × 3,5—3,7 см, 
висота чашечок 3,5—3,8, внутрішній діа-
метр чашечок 1,6, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,2—3,3, довжи-
ни тулійок 3,0—3,3 см.

Аналогії підгрупі відомі в публіка-
ції колекції з афінської агори (Robinson 
1985, p. 172, pl. 48: с.11).

Підгрупа 5g. до підгрупи увійшло 
п’ять одиниць. у межах групи, крім ви-
робів зі світло-сірим, підлощеним коль-
ором черепка, традиційним для групи 5, 
є вироби із чорним, димленим кольором 
черепка.

верхня частина чашечки циліндрич-
на та у вигляді усіченого конусу. вінчик 
не виділений. нижня частина чашечки 
еліпсоподібна (рис. 217). гребінь висо-
кий, довгий. тулійка довга, гранчаста, ко-
нусоподібна з масивним округлим вали-
ком на кінці.

орнамент люльок виконаний від-
тисками коліщатка одного-двох видів: 
по кордонах гребеня та на уступі біля ва-
лика і по валику. люльки орнаментовані 
відтисками кінцевого штампа по верхній 
площині диска та, в окремих випадках, 
по гранях тулійки. із традиційних для усієї 
групи штампів трапляється лише зразок 
у вигляді ромбічного наконечника. люль-
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ка 2902 орнаментована штампом, що 
складається із двох листків, люлька 2905 
орнаментована трикутним листочком із 
масивною основою та видовженою вер-
хньою частиною.

розміри люльок: 6,5—7 × 3,5—3,7 см, 
висота чашечок 3,5—3,8, внутрішній діа-
метр чашечок 1,6—1,7, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,3—3,5, довжи-
ни тулійок без гребеня 3,5—3,7 см.

Аналогії. неповні аналогії трапля-
ються у матеріалах із затонулого судна 
Xvii ст. з хорватського архіпелагу (Brusić 
1986—1987).

Підгрупа 5h. до підгрупи увійшло 
дві одиниці. Колір черепка світло-сірий, 
підлощений; люльки вкриті прозорим 
лаком.

верхня частина чашечки біконічна. 
вінчик не потовщений, дещо відтягнутий 
назовні, підрізаний. нижня частина ча-
шечки п’ятигранна (рис. 217: 2906, 2907). 
гребінь короткий низький. тулійка корот-
ка, округла, конусоподібна з масивним ок-
руглим валиком на кінці з уступом зовні.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка трьох-чотирьох видів: по 
кордонах гребеня, на уступі біля валика і 
по валику, на межі верхньої і нижньої час-
тин чашечки і на ребрах граней.

люльки орнаментовані відтисками 
кінцевого штампа по верхній площині 
диску та в окремих випадках по гранях 
тулійки. із традиційних для усієї групи 5 
штампів трапляються зразки у вигляді 
пера павича, оригінальної квіткової ро-
зетки, квітки зі стеблом, півмісяця.

розміри люльок: 6,2 × 4 см, висота 
чашечок 4,0, внутрішній діаметр чашечок 
1,7, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 3,3, довжини тулійок без гребе-
ня 2,8 см.

Аналогії. неповні аналогії знахо-
димо в матеріалах із затонулого судна 
Xvii ст. із хорватського архіпелагу (Brusić 
1986—1987, s. 476, t. ii.7—8).

Підгрупа 5i. до підгрупи увійшло 
три одиниці. Колір черепка світло-сірий, 
підлощений, є один екземпляр з нерівно-
мірним випалом. верхня частина чашеч-
ки втрачена, нижня — сферична (рис. 218: 
2908). гребінь короткий низький. тулійка 
коротка, округла, конусоподібна з масив-
ним округлим валиком на кінці.

орнамент люльок виконаний відтис-
ками коліщатка чотирьох видів: по кор-

донах гребеня, великому валику тулійки, 
на межі верхньої і нижньої частин чашеч-
ки. орнаментовані відтисками кінцевого 
штампа по нижній частині чашечки та по 
великому валику тулійки. із традиційних 
для усієї групи 5 штампів трапляється 
штамп із зображенням листка трикутної 
форми «східного» типу; квіткової розет-
ки; квітки зі стеблом, півмісяця.

розміри люльок: 6,2 × 4 см, висота 
чашечок 4,0, внутрішній діаметр чашечок 
1,7, зовнішній діаметр нижньої частини 
чашечки 3,3, довжини тулійок без гребе-
ня 2,8 см.

Аналогій не знайдено.
Люльки групи 5, що залишилися 

поза підгрупами. Після виділення під-
груп, у межах групи 5 залишилося 19 фраг-
ментованих люльок, що не увійшли до 
жодної з підгруп. Загалом це фрагменти 
тулійок та один екземпляр із частково ці-
лою тулійкою та чашечкою (рис. 219).

люлька з частково цілою тулійкою та 
чашечкою 2913. верхня частина чашечки 
відбита, нижня — еліпсоподібна. тулійка 
округла, груба, коротка з масивним підрі-
заним валиком і конусоподібним вінчи-
ком. гребінь відсутній.

орнамент виконаний відтисками 
коліщатка двох видів: по плечах чашеч-
ки і поясок по тулійці. орнаментована 
відтисками кінцевого штампа по ниж-
ній частині чашечки, її денцю і по валику 
тулійки. Штамп у вигляді трикутного лис-
тка «східного» типу із зубчастими краями 
(рис. 219). довжина фрагмента 5,5 см, 
довжина тулійки 2,7 см.

грУПа 6
у межах групи об’єднано 19 люльок 

із різним кольором черепка, виготовле-
них у різних формах. верхня частина ча-
шечки циліндрична або усічений конус, 
нижня еліпсоподібна, напівсферична, 
сфероподібна (рис. 220). тулійки різних 
розмірів із гребенем і без нього. на краю 
тулійки — округлий валик.

визначальною ознакою, за якою 
люльки об’єднувалися у групу, був орна-
мент із сітки ромбів, яка вкривала «плечі» 
(верхню частину нижньої частини) чашеч-
ки (рис. 220). Крім того, люльки орнамен-
товані відтисками коліщатка різних видів.

розміри люльок: від 4,8 × 3,4 до 
5,1 × 3,5—3,7 см, висота чашечок 3,4—3,7, 
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внутрішній діаметр чашечок 1,5—1,6, зов-
нішній діаметр нижньої частини чашеч-
ки 2,3—3, довжини тулійок з гребенем 
3—4,5 см.

більшість люльок має сліди вико-
ристання у вигляді кіптяви всередині ча-
шечки.

Аналогії. схожі люльки трапляються 
в матеріалах із затонулого судна Xvii ст. 
з хорватського архіпелагу (Brusić 1986—
1987, s. 477, t. iіi: 3—4; s. 485, t. viіi: 11).

грУПа 7
у межах групи об’єднано вісім люль-

ок із різним кольором черепка, виготов-
лених у різних формах. верхня частина 
чашечки — усічений конус, нижня еліпсо- 
та сфероподібна (рис. 221). гребінь ко-
роткий низький. тулійки короткі, округлі, 
конусоподібні. на краю тулійки — округ-
лий валик.

визначальною ознакою групи був 
орнамент із відтисків кінцевого штампа 
у вигляді листочка різної форми, який 
вкривав «плечі» (верхню частину нижньої 
частини) чашечки (рис. 220). більшість 
люльок має сліди використання у вигляді 
кіптяви всередині чашечки.

розміри люльок: від 4,8 × 3,4 до 5,7 × 
3,9 см, висота чашечок 3,7—3,9, внутріш-
ній діаметр чашечок 1,4—1,5, зовнішній 
діаметр нижньої частини чашечки 2,1—
3,2, довжини тулійок із гребенем 5,2—
5,4 см.

Аналогії. для люльок зі сфероподіб-
ною формою нижньої частини чашечки 
виявлено аналогії серед знахідок у «ос-
манських» шарах фортеці Barcs (Kovács, 
Rózsás 2014, p. 245, fig. 4: 1), м. сексард 
в угорщині (угор.: szekszárd; gaal 2010, 
p. 47, fig. 5: 79).

люльки із еліпсоподібною формою 
чашечки мають непрямі аналогії (за фор-
мою люльки) у межах колекції — це тип хііі 
і усі аналогії до нього. тобто, матеріалів за-
тонулого корабля Xvii ст. у хорватському 
архіпелазі (Brusić 1986—1987, s. 477, t. iii: 
3—4; s. 481, t. v: 7). люльки подібних фа-
сонів відомі з колекції знахідок афінської 
агори (Robinson 1985, p. 171, pl. 47: с.3). 
люлька з подібною формою чашечки з 
румунського м. oradea, (угор.: nagyvárad) 
зберігається в музеї прикладного 
мистецтва в будапешті (Kondorosy 2014,  
pl. 3: v.42).

грУПа 8

Колекція групи налічує 13 білоглиня-
них люльок зі світлим кольором черепка, 
вкритих вишневим ангобом. окремі ек-
земпляри вкриті прозорим лаком поверх 
ангобу. ангоб вкриває або всю поверхню 
люльки, або лише її частину (рис. 221). 
вироби виготовлені в різних формах, ма-
ють різний фасон.

верхні частини чашечок у формі 
усіченого конусу, біконічні (гіперболоїд-
ні), циліндричні. нижні частини чашечок 
еліпсоподібні, сфероподібні, напівсфе-
ричні (рис. 221). у люльок 2963, 2966 
нижні частини чашечок вкриті канелю-
рами. гребінь загалом довгий, низький. 
тулійки короткі, округлі, конусоподібні. 
на краю тулійки округлий валик.

окрім оздоблення вишневим анго-
бом, люльки мають заглиблений орна-
мент, виконаний коліщатком одного-двох 
видів: по великому валику тулійки, краях 
гребеня, верху нижньої частини чашеч-
ки. верхівки нижніх частин чашечок при-
крашені відтиском коліщатка у вигляді 
пояска з ромбів та кінцевими штампами 
(рис. 221).

розміри люльок: від 4,6—4,8 × ? см, 
висота чашечок ? см, внутрішній діаметр 
чашечок 1,4—1,6, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 2,4—3,0, довжини 
тулійок з гребенем 2,2—4,3 см.

Аналогії. люльки з вишневим анго-
бом траплялись під час багаторічних до-
сліджень фортеці азак (гусач 2016, с. 129, 
кат. 126—127; с. 134, кат. 135; с. 147, 
кат. 161—162). відомі знахідки люльок із 
вишневим ангобом та квітковими кане-
люрами з досліджень іч-Кале (анкара; 
ayhan 2012, s. 100, res. 3.3: 11); дамаску 
(françois 2012, p. 505, pl. 6: 11). численні 
аналогії мають люльки зі сфероподібною 
нижньою та циліндричною верхньою 
частиною чашечки з орнаментом у виг-
ляд пояска з ромбів у нижній частині 
чашечки. люлька з пояском у вигляді сіт-
ки з ромбів, вкрита червоним ангобом, 
зберігається в колекції музею м. акшехір 
у центральній анатолії (tanriveren 2015, 
s. 107, с. f. 37: 39). люлька з пояском у 
вигляді сітки з ромбів, вкрита вишневим 
ангобом, знайдена в тімошіарі (Kopeczny, 
dincă 2012, p. 184, cat. 52). люлька з пояс-
ком у вигляді сітки з ромбів, вкрита виш-
невим ангобом, була виявлена під час 
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досліджень торгового двору в м. тіре, 
провінції ізмір (Ucar 2019, p. 131, fig. 4: 
k). люлька з пояском із сітки з ромбів з 
еліпсоподібною нижньою частиною ча-
шечки описана в ще одній турецькій пуб-
лікації (İnanan, Şahin 2017, s. 50, t. 3: с). 
серія люльок, що мала вишневий ангоб 
та поясок із сітки з ромбів та еліпсоподіб-
ну нижню частину, відома з досліджень 
фортеці акерман (бiляєва 2012, с. 377,  
рис. 183: 2).

грУПа 9
у межах групи об’єднано п’ять лю-

льок із бежевим та світло-сірим кольо-
ром черепка. люльки виготовлені в різ-
них формах. визначальною ознакою для 
групи був орнамент люльки, зроблений 
відтисками зубчастого коліщатка (або 
коліщатка, що залишає слід у вигляді 
двох паралельних заглиблених ліній) по 
нижній частині чашечки та тулійці. верх-
ні частини чашечок не збереглись. нижні 
частини чашечок еліпсоподібні (рис. 221). 
гребені люльок короткі, високі. тулійки 
короткі, округлі, конусоподібні. на краю 
тулійки округлий валик.

Заглиблений орнамент виконаний 
коліщатком одного виду: по великому 
валику тулійки, краях гребеня, нижній 
частині чашечки.

розміри люльок: від 5,4 × ? см, ви-
сота чашечок ? см, внутрішній діаметр 
чашечок 1,5—1,7, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 2,9—3,2, довжини 
тулійок із гребенем 4,5 см.

Аналогії. Повних аналогій не знай-
дено.

грУПа 10
у межах групи об’єднано чотири 

фрагменти тулійок. За кольором черепка 
виявлено біло-, бежевоглиняні та світло-
сірі (димлені). люльки виготовлені в різ-
них формах. визначальною ознакою для 
групи була форма та розміри тулійки. усі 
тулійки групи короткі, гранчасті із гран-
частим валиком на краю.

на тулійках 2984, 2985 за допомо-
гою коліщатка одного виду виконано за-
глиблений орнамент (рис. 224). довжи-
на фрагментів 3—4 см, довжина тулійок 
2,5—3,2 см.

Аналогій не знайдено.

грУПа 11
група налічує три фрагменти люльок 

з білим кольором черепка. ймовірно, 
вони були виготовлені в одній формі. 
визначальною ознакою для групи була 
форма чашечки. верхня частина чашеч-
ки — усічений конус, нижня частина сфе-
роподібна (рис. 224: 2987, 2988). гребені 
люльок довгі, низькі. тулійки не зберег-
лись.

Заглиблений орнамент виконаний 
коліщатком одного виду: по краях гре-
беня, нижній частині чашечки. а також 
кінцевим штампом по верху нижньої час-
тини чашечки. Штампи на усіх люльках 
різної форми.

розміри люльок: від ? × 3,4 см, ви-
сота чашечок 3,4, внутрішній діаметр 
чашечок 1,6, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 3,0, довжини тулійок з 
гребенем ? см.

Аналогії подібним тулійкам знай-
дено в тімошіарі (Kopeczny, dincă 2012, 
p. 185, cat. 54).

«Оригінальні»  
люльки

до колекції відібрано більше 70 лю-
льок оригінальних форм, яким не знайш-
лося відповідників у межах колекції. це 
люльки, які не увійшли до типів та груп. 
найкраще збережені та найцікавіші опи-
сані нижче.

Люлька 3003 за формою близька до 
люльок групи хііі (рис. 225). верхня час-
тина чашечки втрачена, нижня — еліпсо-
подібна. тулійка коротка з масивним ва-
ликом і циліндричним вінчиком. гребінь 
довгий і високий. тулійка, її довжина, він-
чик, валик, краї гребеня, «плечі» і межа 
між нижньою та верхньою частинами 
чашечки орнаментовані відтиском зуб-
частого коліщатка. Краї гребеня додат-
ково виділені подвійною тонкою лінією. 
тулійка оперезана канавкою. Плечі ча-
шечки прикрашені відтиском кінцевого 
штампа у вигляді ромбиків. З-поміж лю-
льок подібного фасону, люлька 3003 має 
найбільші розміри в колекції. її довжина 
6,9 см, зовнішній діаметр нижньої части-
ни чашечки 4,1, внутрішній діаметр ча-
шечки 1,7 см.

Ще дві люльки (№ 3062, 3063) 
аналогічного фасону, менших розмірів з 
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оригінальними штампами (рис. 225: 3062, 
3063). обидві люльки димлені, сірогли-
няні, лощені. люлька 3063, ймовірно, 
вкрита прозорим лаком. люльки виго-
товлені в різних формах. верхня частина 
чашечки гіперболоїдна (біконічна), ниж-
ня — еліпсоподібна. гребінь довгий і низь-
кий. тулійка округла, коротка з масивним 
валиком та вінчиком. люльки 3062—3063 
прикрашені відтисками коліщатка двох 
видів: по краях гребеня, тулійці та вели-
кому валику тулійки, «плечах» чашечки. 
«Плечі» чашечок (верх нижньої частини) 
оздоблені відтисками кінцевого штампа 
у вигляді симетрично віддзеркалених 
листків. Штампи різні для кожної з люль-
ок. люлька 3063 має окремий поодино-
кий відтиск штампа ідентичного тому, що 
на плечах чашечки. внутрішня частина 
чашечки закопчена.

довжина люльок 5,2—5,6 см, висота 
чашечки 3,6—3,7, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 3,2—3,4, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5—1,6, висота чашечки 
1,5—1,6 см.

найоригінальнішою люлькою, якій 
немає аналогій у межах колекції ані за 
формою, ані за орнаментацією є люль-
ка 3077 (рис. 226). верхня частина ча-
шечки гіперболоїдна. денце нижньої 
частини чашечки має скісний зріз у формі 
овалу. Протилежний тулійці бік чашечки 
виконаний у вигляді пласкої грані. гребінь 
відсутній. тулійка округла, груба, у формі 
гіперболоїда. вінчик тулійки гранчастий, 
у перетині має форму кола із вписаним 
шестигранником.

орнамент люльки виконаний різьб-
ленням. денце прикрашене квіткою з 
п’ятьма овальними пелюстками з «вуси-
ками» на кінцях; дві пелюстки з п’яти за-
штриховані.

боки чашечки оздоблені орнамен-
том у вигляді антропоморфної «танцюю-
чої» рослини зі стеблом, яке донизу пе-
реходить у два завитки стебла з трьома 
пелюстками на краях («ноги»?). від сере-
дини стебла у боки відходять дві «руко-
подібних» великих пелюстки, заштрихо-
ваних. верх стебла увінчаний невеликим 
кружечком («голова»?). над рослиною, 
по вінцю чашечки розміщені три трикут-
ники на горизонтальній лінії.

на фронтальній грані вирізьблена 
рослина з вертикальним стеблом. на кін-
цях стебла, внизу і вгорі — трилисники. у 

нижній частині, з боків обрамлене двома 
великими завитками. у верхній частині, 
нижче трилисника, два лінійні паростки із 
листком на кінці, що спрямовані вниз під 
гострим кутом (рис. 226). розміри люль-
ки: 5,3 × 3,9 см, висота чашечки 3,9, зов-
нішній діаметр нижньої частини чашечки 
2,6, зовнішній діаметр верхньої частини 
чашечки 2,3, внутрішній діаметр чашечки 
1,5, довжина тулійки 2,0 см.

аналогії люльці 3077 були знайдені 
в словаччині у спиському замку (vallašek 
1983, s. 239, obr. 7: 10; Bielich, soják 2019, 
s. 185, obr. 3: 12). Звідти походить ча-
шечка люльки з ідентичним декором на 
фронтальній частині. Крім специфічного 
антропоморфно-рослинного орнаменту 
словацька люлька має напис, що озна-
чає дату «а684» (1684 р.). хоча знахідка 
з Польського ринку, знайдена за межами 
споруди «кав’ярні», зважаючи на анало-
гію люлька 3077 може бути датована у 
межах останньої чверті Xvii ст.

Люлька 3078. верхня частина її ча-
шечки гіперболоїдна (біконічна), нижня 
має вигляд поперечного барабана (або 
сферична з дисковими наліпами по боках, 
орнаментованими квітковими розетка-
ми; рис. 227). тулійка округла з масивним 
валиком. гребінь довгий із заворотом на 
фронтальний бік люльки і закінченням 
на межі нижньої і верхньої частин чашеч-
ки. Краї гребеня, гребінь, три пояски на 
тулійці, валик та вінчик позначені відтис-
ком зубчастого коліщатка. бічні площини 
барабана (дискові наліпи) нижньої час-
тини чашечки орнаментовані відтиском 
штампа у вигляді пелюсток, які утворю-
ють велику квіткову розетку. розміри 
люльки: 5,1 × 3,9 см, висота чашечки 3,9, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 2,5 см, зовнішній діаметр верхньої 
частини чашечки 2,1, внутрішній діаметр 
чашечки 1,5, довжина тулійки 5,1 см.

відомі знахідки аналогічних люльок 
з території туреччини (İnanan, Şahin 2017, 
s. 53, t. 6: a). Повна аналогія походить із 
заповнення льоху військової канцелярії 
в чигирині, яка загинула під час турець-
кої облоги міста у 1678 р. (Куштан 2008, 
с. 66, мал. 1: 5).

Люльки 3079, 3080 бежевоглиняні. 
Зразок 3079 має біконічну (гіперболоїд-
ну) верхню частину чашечки та нижню — 
еліпсоподібну з канелюрами (рис. 227). 
гребінь довгий, низький. тулійка корот-
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ка, конусоподібна, округла з масивним 
валиком на краю. Прикрашена відтиска-
ми зубчастого штампа (коліщатка) двох 
видів: по краях гребеня, площині тулій-
ки та великому валику тулійки. розміри 
люльки: 5,3 × 3,5 см, висота чашечки 3,9, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 3,3, зовнішній діаметр верхньої 
частини чашечки 2,3, внутрішній діаметр 
чашечки 1,5, довжина тулійки 5,3 см.

люлька 3080 має біконічну (гіпербо-
лоїдну) верхню частину чашечки з дещо 
відтягнутою назовні фронтальною части-
ною (рис. 227). нижня частина чашечки 
еліпсоподібна. гребінь довгий, низький. 
тулійка коротка, конусоподібна, округ-
ла з масивним валиком на краю. При-
крашена відтисками зубчастого штампа 
(коліщатка) двох видів: по краях гребе-
ня, площині тулійки та великому валику 
тулійки. на денці чашечки розміщується 
кругле клеймо з арабографічним напи-
сом. розміри люльки: 5,6 × 3,7 см, висота 
чашечки 3,7, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки 3,4, зовнішній діаметр 
верхньої частини чашечки 2,5, внутріш-
ній діаметр чашечки 1,6, довжина тулійки 
з гребенем 5,6 см.

люльки 3079, 3080 схожі за формою 
до зразків типу хііі та знайденим до цьо-
го типу аналогіям.

Люлька 3081. верхня частина ча-
шечки циліндрична, надбита. нижня час-
тина чашечки еліпсоподібна, прикрашена 
канелюрами (рис. 228). на межі верхньої 
і нижньої частини чашечки — невисокий 
тонкий поясок-валик. тулійка округла, 
тонка і коротка з масивним валиком. 
гребінь довгий, низький. Краї гребеня 
виділені відтиском зубчастого штампа.

довжина люльки 4,3 см, висота 4,0, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 2,5, зовнішній діаметр верхньої 
частини чашечки 2,0, внутрішній діаметр 
чашечки 1,5, довжина тулійки 4,3 см.

Люлька 3082. верхня частина ча-
шечки у формі усіченого конуса (рис. 228), 
прикрашена сіткою із ромбів на всю ви-
соту. нижня її частина еліпсоподібна, 
прикрашена канелюрами. тулійка округ-
ла, тонка і коротка з масивним валиком. 
гребінь довгий, низький. Краї гребеня 
виділені відтиском зубчастого штампа.

довжина люльки 5,3 см, висота 3,3, 
висота чашечки 3,3, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,9, зовнішній 

діаметр верхньої частини чашечки 2,1, 
внутрішній діаметр чашечки 1,6, довжи-
на тулійки 5,3 см.

Люлька 3083. верхня частина ча-
шечки циліндрична, коротка, прикраше-
на пояском із ромбічним орнаментом 
(рис. 228). нижня частина чашечки еліп-
соподібна з канелюрами. тулійка округ-
ла, тонка і коротка з масивним валиком 
дископодібної форми. гребінь короткий, 
високий. тулійка і вінчик орнаментовані 
відтиском зубчастого коліщатка.

нижня і верхня частини чашечки ор-
наментовані подвійними тонкими смуж-
ками лінійного коліщатка. нижня частина 
чашечки на вістрі гребеня прикрашена 
кінцевим штампом у вигляді розетки із 
внутрішнім колом.

довжина люльки 5,1 см, висота 3,3, 
висота чашечки 3,3, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,4, внутрішній 
діаметр чашечки 1,6, довжина тулійки 
2,4 см.

Люлька 3085 має бежевий чере-
пок. верхня частина чашечки циліндрич-
на (рис. 228), нижня її частина сферична. 
тулійка округла, тонка і коротка з ма-
сивним валиком дископодібної форми. 
гребінь довгий, низький. тулійка і вінчик 
орнаментовані відтиском зубчастого 
коліщатка. Краї гребеня, гребінь та він-
чик чашечки оздоблені відтиском клин-
цевого коліщатка. вінчик тулійки прикра-
шений відтиском зубчастого коліщатка. 
нижня частина чашечки оперезана тон-
кою стрічкою лінійного коліщатка. Плечі 
чашечки прикрашені відтиском штампа 
у вигляді дужок. верхня частина чашечки 
оперезана тонким валиком.

довжина люльки 4,8 см, висота 3,3, 
висота чашечки 3,3, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,8, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5, довжина тулійки 
4,6 см.

Люлька 3088 має червоноглиняний 
перепалений черепок. вкритий черво-
ним ангобом та лаком (?). верхня час-
тина чашечки — усічений конус, надбита 
(рис. 229), нижня її частина сфероподіб-
на. тулійка округла, тонка і коротка з ма-
сивним валиком підрізаним на краю, ниж-
че якого вужчий валик. гребінь довгий, 
низький.

люлька прикрашена відтисками 
коліщаток трьох видів. Краї гребеня, 
гребінь та плечі чашечки прикрашені 
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відтисками зубчастого та клинцевого 
коліщаток. тулійка і вінчик оперезані 
відтисками зубчастого коліщатка. валик 
орнаментований відтиском коліщатка у 
вигляді сітки з дрібних ромбів. верхня 
частина чашечки оздоблена відтисками 
штампа у вигляді вертикально розташо-
ваних меандрових ліній

довжина люльки 4,9 см, висота ? см, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,8, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5, довжина тулійки 
4,9 см.

Люлька 3089 має сіроглиняний че-
репок. верхня частина чашечки втрачена 
(рис. 229), нижня частина еліпсоподібна. 
тулійка округла, тонка і коротка з масив-
ним валиком. гребінь довгий, низький.

Краї гребеня, гребінь, тулійка, валик, 
вінчик, плечі чашечки та межа верхньої 
та нижньої частин чашечки орнамен-
товані відтиском зубчастого коліщатка. 
Плечі чашечки, нижня частина тулійки та 
чашечки оздоблені відтисками штампів у 
вигляді квіткових розеток.

довжина люльки 5,3 см, висота ? см, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,9, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5, довжина тулійки 
4,5 см.

Люлька 3090 має сіроглиняний че-
репок. верхня частина чашечки відбита 
(рис. 229), нижня — еліпсоподібна. тулій-
ка гранчаста, довга з масивним валиком. 
гребінь довгий, високий.

Краї гребеня, гребінь, тулійка, ва-
лик, вінчик тулійки, плечі чашечки та 
межа верхньої та нижньої частин чашеч-
ки орнаментовані відтиском зубчастого 
коліщатка. Плечі чашечки оздоблені ка-
нелюрами.

довжина люльки 5,3 см, висота ? cм, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,8, внутрішній 
діаметр чашечки 1,3, довжина тулійки 
4,5 см.

Люлька 3091 має сіроглиняний че-
репок. верхня частина чашечки відбита 
(рис. 230), нижня — дископодібна. Плечі 
чашечки рифлені. тулійка округла, довга 
з масивним валиком. гребінь довгий, ви-
сокий.

на нижній частині чашечки на вістрі 
гребеня розташований відтиск клейма 
майстра. люлька орнаментована відтис-
ками зубчастого коліщатка двох видів. 

Краї гребеня та валик оздоблені дріб-
нозубчастою лінією, тулійка, вінчик і ва-
лик — великим зубчастим відтиском.

довжина люльки 5,7 см, висота ? см, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,3, внутрішній 
діаметр чашечки 1,4, довжина тулійки 
4,5 см.

аналогічна за формою люлька міс-
титься в колекції під № 3200. у майбутнь-
ому, якщо клейма люльок співпадають, їх 
можна виділити в окремий хххі тип.

Люлька 3092. черепок сіроглиня-
ний. верхня частина чашечки — відбита 
(рис. 230). нижня частина чашечки у фор-
мі напівсфери зі зрізаним, пласким дном. 
нижня частина чашечки з канелюрами. 
тулійка округла, довга з масивним вали-
ком та конусоподібним вінчиком. гребінь 
відсутній. валик орнаментований відтис-
ком коліщатка у вигляді оперізуючого 
вінка. тулійка оперізана тонким валиком.

розміри люльки 3092. довжина 
5,5 см, висота ? см, висота чашечки ? см, 
зовнішній діаметр нижньої частини ча-
шечки 3,2, внутрішній діаметр чашечки 
1,4, довжина тулійки (без гребеня) — 
2,1 см.

Люлька 3093. черепок білоглиня-
ний. верхня частина чашечки відбита 
(рис. 230), нижня частина мушлеподібна, 
утворена канелюрами. тулійка округла, 
коротка з масивним валиком. гребінь ко-
роткий, низький. на вістрі гребеня роз-
ташоване кругле клеймо майстра. валик 
орнаментований відтиском зубчастого 
коліщатка двох видів. тулійка оперезана 
відтиском зубчастого коліщатка.

довжина люльки 5,1 см, висота ? см, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,1, внутрішній 
діаметр чашечки 1,3, довжина тулійки 
(без гребеня) 1,8 см.

Люлька 3094. черепок чорний, 
димлений. верхня частина чашечки від-
бита (рис. 231), нижня — еліпсоподібна. 
тулійка округла, коротка з масивним ко-
нусоподібним валиком. гребінь відбитий. 
валик орнаментований відтиском зуб-
частого коліщатка двох видів. тулійка оз-
доблена відтиском зубчастого коліщатка 
у вигляді оперізуючого вінка. тулійка та 
верхня частина чашечки прикрашена 
відтиском зубчастого коліщатка. Плечі 
чашечки прикрашені відтиском штампа у 
вигляді кутників, дужок і рогачів.



63

Розділ 4. глиняні люльки для Паління

розміри: довжина 4,5 см, висота ? cм, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,7, внутрішній 
діаметр чашечки 1,2, довжина тулійки 
без гребеня 1,86 см.

Люлька 3095 має чорний, димле-
ний черепок. верхня частина чашечки 
відбита (рис. 231), нижня частина еліп-
соподібна. тулійка — відбита. гребінь 
довгий, низький. гребінь та тулійка при-
крашені поздовжніми хвилястими лінія-
ми коліщатка. По гребеню розташовані 
відтиски штампа у вигляді квіткових ро-
зеток. Краї гребенів виділені відтисками 
зубчастого коліщатка.

Плечі чашечки орнаментовані від-
тисками коліщатка у вигляді вертикаль-
них смуг із сіткою дрібних ромбів.

розміри: довжина 4,2 см, висота ? см, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,6, внутрішній 
діаметр чашечки 1,4, довжина тулійки 
без гребеня ? см.

Люлька 3098. черепок чорний, 
димлений, лощений. верхня частина ча-
шечки відбита (рис. 231), нижня — мушле-
подібна, утворена 10 канелюрами.

верхня частина чашечки надбита, 
циліндрична. тулійка відбита. у нижній 
частині чашечки, у місці сходження ка-
нелюр сукупно розташовано шість квіт-
кових розеток. на плечах чашечки місце 
зрізу кожного канелюра прикрашене від-
тиском штампа у вигляді розетки. верхня 
частина чашечки орнаментована дво-
ма оперізуючими стрічками зубчастого 
коліщатка та оперізуючим тонким вали-
ком.

довжина люльки 4,3 см, висота ? см, 
висота чашечки ? cм, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,7, внутрішній 
діаметр чашечки 1,7, довжина тулійки 
без гребеня ? см.

Люлька 3099 має сіроглиняний че-
репок. верхня частина чашечки надби-
та, гіперболоїдна (біконічна; рис. 231). 
нижня частина чашечки еліпсоподібна. 
тулійка відбита. нижня частина чашечки 
орнаментована вертикальними смуга-
ми-відтисками коліщатка у вигляді сітки 
ромбів. верхня частина чашечки прикра-
шена горизонтальною смугою-відтиском 
коліщатка у вигляді сітки з ромбів.

розміри люльки: довжина ? см, ви-
сота 3,8, висота чашечки 3,8, зовнішній 
діаметр нижньої частини чашечки 3,1, 

внутрішній діаметр чашечки 1,5, довжи-
на тулійки без гребеня ? см.

Люлька 3102 має червоний чере-
пок. верхня частина чашечки надбита, гі-
перболоїдна (біконічна; рис. 232). нижня 
частина чашечки еліпсоподібна. тулійка 
відбита. гребінь короткий, низький.

орнамент люльки виконаний від-
тиском коліщатка двох видів: по краях 
гребеня та між канелюрами. на верхніх 
краях канелюр відтиск кінцевого штампа 
у вигляді рельєфного кола.

довжина люльки ? см, висота 3,3, ви-
сота чашечки 3,3, зовнішній діаметр ниж-
ньої частини чашечки 3,0, внутрішній діа-
метр чашечки 1,6, довжина тулійки без 
гребеня ? см.

Люлька 3105 сіроглиняна, димле-
на. верхня частина чашечки надбита, гі-
перболоїдна (біконічна; рис. 232). нижня 
частина чашечки напівсферична, шести-
гранна. тулійка відбита. гребінь корот-
кий, низький.

орнамент люльки виконаний відтис-
ком коліщатка трьох видів: по краях гре-
беня, на межі верхньої та нижньої частин 
чашечки на ребрах граней. на кожній 
грані нижньої частини чашечки відтиск 
кінцевого штампа у формі пера павича 
(по три на кожній грані). на денці чашеч-
ки шість відбитків кінцевого штампа у 
вигляді квіткової розетки.

розміри: довжина ? см, висота 3,1, 
висота чашечки 3,1, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,5, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5, довжина тулійки 
без гребеня ? см.

Люлька 3106 сіроглиняна, димле-
на. верхня частина чашечки циліндрич-
на, оперезана тонким валиком (рис. 232). 
нижня частина чашечки еліпсоподібна, 
прикрашена канелюрами. тулійка відби-
та. гребінь довгий, низький.

орнамент люльки виконаний від-
тиском коліщатка одного виду по валику 
верхньої частини чашечки.

розміри: довжина ? см, висота 3,5, 
висота чашечки 3,5, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 2,9, внутрішній 
діаметр чашечки 1,5, довжина тулійки 
без гребеня ? см.

Люлька 3107 має бежевий чере-
пок. верхня частина чашечки циліндрич-
на, оперезана тонким валиком (рис. 232). 
межа верхньої і нижньої частин чашечки 
позначена тонким валиком. нижня час-
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тина чашечки еліпсоподібна, прикраше-
на канелюрами. тулійка відбита. гребінь 
довгий, низький. Плечі чашечки орна-
ментовані відтиском штампа у вигляді ве-
ликого круглого заретушованого листка.

довжина люльки ? см, висота ? см, 
висота чашечки ? см, зовнішній діаметр 
нижньої частини чашечки 3,3, внутрішній 
діаметр чашечки 1,7, довжина тулійки 
? см.

Люлька 3117. Фрагмент чашечки 
сіроглиняної люльки. верхня частина 
чашечки циліндрична (рис. 233). нижня 
частина чашечки сферична. тулійка від-
бита. гребінь довгий, низький.

Краї гребеня орнаментовані відтис-
ком клинчастого коліщатка. Плечі ча-
шечки прикрашені відтиском коліщатка 
у вигляді сітки з квіткових розеток. межа 
верхньої і нижньої частин чашечки виді-
лені відтиском зубчастого коліщатка.

розміри: висота 3,6 см, висота ча-
шечки 3,6, зовнішній діаметр нижньої 
частини чашечки ? см, внутрішній діа-
метр чашечки ? см.

Люлька 3119. Фрагмент чашечки 
сіроглиняної люльки. черепок чорний, 
димлений, лощений. верхня частина 
чашечки усічений конус з відтягнутим 
назовні вінчиком (рис. 233). нижня час-
тина чашечки сферична. тулійка відбита. 
гребінь відсутній.

нижня частина чашечки орнамен-
тована тонкими валиками у формі півкіл. 
верхня частина чашечки прикрашена 
стрічкою тонкого валика, яка утворює 
овальну фігуру з кутниками всередині. 
висота люльки 3,5 см, висота чашечки 
3,5 см.

аналогії люльці 3119 відомі в хор-
ватії, де їх вважають турецькими (Bekić 
1999—2000, s. 277, t. v: 2). вони походять 
із затонулого корабля Xvii ст. у хорватсь-
кому архіпелазі (Brusić 1986—1987, s. 475, 
t. i: 14). Фрагмент аналогічної білоглиня-
ної люльки міститься в каталозі люльок 
із досліджень фортеці азак (гусач 2016, 
с. 103, кат. 71).

Люлька 3121. Фрагмент чашечки 
червоноглиняної люльки. Колір черепка 
чорний, вкритий чорним лаком. верхня 
частина чашечки відбита (рис. 233), ниж-
ня частина сферична. тулійка відбита. 
гребінь відсутній.

нижня частина чашечки орнаменто-
вана тонкими, прямими, відцентровими 

лініями, проведеними до плечей чашеч-
ки. верхня частина чашечки орнаменто-
вана сіткою відтисків штампа у вигляді 
квітки. Заглиблений орнамент по чашечці 
затертий білою пастою. Збережена висо-
та люльки 2,6 см.

аналогії люльці відомі з досліджень 
румунського м. бабадаг (costea, stănică, 
ignat 2007, p. 351, pl. iii: 7).

Люлька 3123. Фрагмент чашечки бі-
логлиняної люльки. Колір черепка білий. 
Зовні люлька вкрита темно-коричневою 
поливою (або лаком?). верхня частина 
чашечки відбита (рис. 233), нижня части-
на сферична. тулійка відбита. гребінь дов-
гий, низький. Збережена довжина 4,6 см, 
внутрішній діаметр чашечки 1,4 см.

схожа за складом тіста та оздоблен-
ням люлька, однак іншої форми (з мушле-
подібною нижньою частиною чашечки) 
виявлена в румунії (demjen 2018, p. 244, 
cat. 97).

Люлька 3137. Фрагмент тулійки 
бежевоглиняної люльки. Зовні люлька 
вкрита прозорою поливою (або лаком?). 
тулійка конусна, округла, довга без ва-
лика (рис. 234). Зовнішній край тулійки 
напівсферичний. тулійка орнаментована 
відтисками кінцевого штампа у вигляді 
листочка. Збережена довжина 3,6 см, 
довжина тулійки 3,0 см.

аналогії таким тулійкам відомі із 
досліджень м. рамла в ізраїлі (vincenz 
2011).

Люлька 3144. Фрагмент тулійки 
з частиною чашечки червоноглиняної 
люльки. тулійка конусна, округла, корот-
ка, масивна з дисковим валиком на краю 
(рис. 234). уламок чашечки сфероподіб-
ний з канелюрами. гребінь короткий і 
низький.

Краї гребеня, тулійка та вінчик орна-
ментовані відтиском зубчастого коліщат-
ка. нижня частина чашечки прикрашена 
відтисками коліщатка у вигляді відцен-
трових подвійних тонких ліній між кане-
люрами. Збережена довжина — 3,7 см. 
довжина тулійки (без гребеня) — 2,0 см.

Люлька 3179 бежевоглиняна. вкри-
та плямами рожевого ангобу та прозорим 
лаком. верхня частина чашечки цилінд-
рична, оперезана чотирма тонкими ва-
ликами, нижня — сфероподібна. тулійка 
конусна, округла, коротка з округлим ва-
ликом на краю (рис. 234). гребінь довгий 
і низький.
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Краї гребеня, тулійка, вінчик, плечі 
чашечки та межа верхньої та нижньої 
частин чашечки оперезані відтиском зуб-
частого коліщатка. Плечі чашечки опере-
зані відтисками штампа у вигляді парно-
перистих гілочок.

довжина люльки 4,8 см, висота 3,2, 
діаметр нижньої частини 2,7, довжина 
тулійки без гребеня 1,8 см.

Люлька 2636 бежевоглиняна, під-
лощена. верхня частина чашечки цилін-
дрична, оперезана трьома тонкими ва-
ликами, нижня — сфероподібна. тулійка 
конусна, округла, коротка з округлим ва-
ликом на краю (рис. 234). гребінь довгий 
і високий.

розміри: довжина 5,2 см, висота ? см, 
діаметр нижньої частини 2,7, довжина 
тулійки з гребенем 5,1 см.

до колекції потрапило три люль-
ки пізнішого хронологічного періоду 
(рис. 235). одна з них знайдена в районі 
мощення з каменю-плитняку у північній 
частині розкопу, в квадратах е/3—4.

Люлька 3181 червоноглиняна, під-
лощена, вкрита червоним ангобом. вер-
хня частина чашечки циліндрична, над-
бита, нижня частина чашечки дискова. 
тулійка відбита. гребінь довгий і низький. 
Краї гребеня та межа частин чашечки 
позначені відтиском зубчастого коліщат-
ка (рис. 235).

довжина люльки ? см, висота ?, діа-
метр нижньої частини 3,5, внутрішній діа-
метр 2,1, діаметр верхньої частини чашеч-
ки 3,5, довжина тулійки з гребенем 5,1 см.

судячи з розмірів фрагмента, фасо-
ну, кольору черепка люлька може бути 
датована у межах другої половини Xviii—
хіх ст.

Люлька 3182 червоноглиняна, під-
лощена, вкрита червоним ангобом. Знай- 
дена у верхніх шарах квадрату б/9. верх-
ня частина чашечки відбита, нижня дис-
кова, майже втрачена. тулійка груба, 
довга, округла з масивним, підрізаним 
валиком (рис. 235). отвір тулійки конус-
ний. Зовнішній край тулійки у вигляді на-
півсфери. гребінь довгий і високий. Краї 
гребеня та тулійка оперезані відтисками 
зубчастого та лінійного коліщаток. валик 
тулійки оперезаний відтиском клинчас-
того коліщатка. на лівому боці тулійки 
розміщено клеймо майстра.

Збережена довжина 5,3 см, діаметр 
тулійки 2,2, отвору тулійки — 1,6 см.

судячи із розмірів фрагмента, фасо-
ну, кольору черепка люлька може бути 
датована у межах другої половини Xviii—
хіх ст.

Люлька 3183. Фрагмент чашечки 
сіроглиняної люльки. черепок чорний, 
підлощений, димлений (рис. 235). чашеч-
ка висока, восьмигранна. Збережена ви-
сота 6,3 см, діаметр нижньої частини 2,5, 
внутрішній діаметр 1,5, діаметр верхньої 
частини чашечки 2,5 см. судячи із роз-
мірів фрагмента, фасону, кольору череп-
ка та численних аналогій люлька може 
бути датована у межах другої половини 
хіх — початком хх ст.

виснОвки дО рОзділУ 4
на розкопі 5 було знайдено 1219 лю-

льок, більшість з яких походить із запов-
нення кав’ярні («довгого будинку»), льоху 
(яма 1) та господарської ями (яма 2). мен-
ша кількість виявлена в південній частині 
розкопу, за межами майстерні з обробки 
металу. а також над і під бруківкою з ма-
сивних кам’яних плит у північній частині 
розкопу.

Переважна більшість виявлених 
люльок (96—97 %) належать до періоду 
Кам’янецького ейялету (1672—1699 рр.). 
насамперед, на це вказує місце розта-
шування переважної більшості люльок (у 
межах закритого комплексу). датування 
періодом Кам’янецького ейялету інших 
люльок, виявлених за межами споруди 
«кав’ярні», відбувалось шляхом зістав-
лення з люльками із закритого комплек-
су, а також із численними аналогіями з 
провінцій османської імперії.

аналогії для люльок із розкопу 3 ма-
ють доволі широку географію: від бар-
селони до сучасного азова (рФ), багато 
зразків виявлено у малій азії, на тери-
торії туреччини. велика кількість повних 
аналогій походить із балканських про-
вінцій османської імперії. найбільше їх 
було виявлено на території сучасної ру-
мунії, угорщини та хорватії. меншу кіль-
кість на території болгарії та сербії. це 
пояснюється як географічною близькістю 
Кам’янецького ейялету з балканськими 
провінціями османської імперії, так і тим 
фактом, що велика кількість військово-
го гарнізону Кам’янця були вихідцями із 
цих провінцій (Kolodziejczyk 1994, s. 172). 
центри виробництва глиняних люльок 
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на цьому етапі вивчення встановити важ-
ко. умовно «кам’янецьким» типом люль-
ок можна вважати тип і. серед знахідок 
люльок типу і трапляються екземпляри 
без слідів використання, їх виявлено ве-
лику кількість, найближчі аналогії відомі 
в меджибожі, на території Кам’янецького 
ейялету. також багато екземплярів люль-
ок без слідів використання серед типу іі, 
хоча аналогії відомі з території сучасної 
туреччини, греції та росії. інші типи, які 
не знаходять аналогій в опублікованих 
колекціях люльок, потребують додатко-
вих заходів для встановлення центрів 
виробництва (люльки типу iX, х, хіі, Xvi, 
Xviі, хх, Xхі, Xхvіі). окремі зразки мають 
доволі широкий ареал розповсюджен-
ня, щоб із впевненістю визначати центр 
їх походження, наприклад люльки типу v, 
viii, група 2, 3.

у межах колекції є зразки, що трап-
ляються у комплексах першої половини 
Xviii ст. це закономірно для керамічних 
комплексів цього періоду.

для багатьох люльок аналогій не ви-
явлено. це пов’язано не стільки з унікаль-
ністю самих зразків, скільки зі станом 
вивчення люлькових колекцій і їх публіка-
цією. утім, нині колекція люльок із розко-
пу 3 на Польському ринку є найбільшою 
з опублікованих колекцій Xvii ст., отри-
маних археологічним методом.

типологію люльок, подану автором 
у цій роботі, слід вважати попередньою, 
пробною. вона потребує певних доопра-
цювань і може бути доповнена та удоско-
налена. одним із пріоритетних напрямів 
роботи є прочитання та публікація усіх 
клейм (тут вони були прочитані лише 
частково).
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Підводячи підсумки, можна з упев-
неністю сказати, що у 2016 р. на розкопі 3 
на площі Польський ринок у Кам’янці-
Подільському був досліджений «закри-
тий» комплекс часів Подільського ейялету 
(1672—1699 рр.). це само по собі є вели-
кою удачею, тому що «закриті» комплек-
си такого типу трапляються дослідникам 
османських пам’яток досить рідко.

Крім того, було досліджено кілька ін-
ших археологічних об’єктів та з’ясовано 
періоди заселення та використання цієї 
території. найранішими слідами ос-
воєння ділянки є скупчення кераміки та 
обмазки трипільської культури. наступ-
ні знахідки відображають один із ранніх 
етапів існування Кам’янця як міського 
поселення. це фрагменти кераміки дру-
гої половини хііі ст. та знахідка половини 
хреста-енколпіона (старенький, нечитай-
ло 2017). лакуна, що існувала в проміжку 
між існуванням на території міста енеолі-
тичного поселення та хііі ст. стратигра-
фічно відображена у шарі безінвентар-
ного похованого чорнозему, що залягав 
над бурим суглинком із матеріалами три-
пільської культури (рис. 14). доба пізньо-
го середньовіччя, в межах досліджуваної 
ділянки, представлена знахідками фраг-
ментованої кераміки Xiv — першої поло-
вини Xv ст., другої половини Xv — Xvі ст.

у північній частині розкопу було роз-
чищено фрагмент архаїчного мощення 
денної поверхні площі Польський ринок 
з мілкого вапнякового каміння, гравію, 
гальки, дрібнофрагментованої цегли, ут-
рамбованої в рівень в чорноземний гу-
мусований ґрунт.

інші об’єкти, виявлені у межах роз-
копу, пов’язані з періодом Кам’янецького 
ейялету (1672—1699 рр.). це фрагмент 
мощення з масивних вапнякових плит у 

північній частині розкопу та глинобитна 
споруда на кам’яному фундаменті у схід-
ній частині розкопу. споруду перекривав 
шар горілого суглинку, над яким залягало 
кам’яне мощення другої половини хіх ст. 
споруда розміром 15 × 4,8 м, орієнтова-
на довгою стороною за лінієї ПдЗх—Пнсх. 
до північної стінки споруди примикав 
земляний льох із цегляною піччю та гос-
подарською нішею. до східної — госпо-
дарська яма з навісом.

у заповненні споруди та пов’язаних з 
нею ямах 1 і 2 було знайдено велику кіль-
кість знахідок. це вироби з кістки, мета-
лу, скла, каменю та кераміки. Переважна 
більшість знахідок належала до періоду 
Кам’янецького ейялету (1672—1699 рр.). 
Крім того, у заповненні ями 1 було знай-
дено велику кількість метаподій овець.

споруда виконувала різні функції, 
однією з основних був продаж, варіння 
та споживання кави. окрім того, «дов-
гий» будинок об’єднував функції торго-
вого місця, кав’ярні, пекарні і майстерні. 
на це вказують археологічні знахідки, 
що підтверджуються писемними джере-
лами. у докладному описі міста «defter-
i-mufassal-i eyalet-i Kamanice» 1681 р. 
згадується про десять кав’ярень, два ма-
газини, що продають «баранячі лапи», і 
п’ять печей, що випікають хліб «чорек» 
(Kołodziejczyk 1994, s. 185). цегляна піч 
купольного типу в погребі північної час-
тини будівлі може бути однією з печей 
для випікання хліба, що згадується в де-
фтері. у заповненні льоху було знайдено 
кілька десятків метаподій овець. Значна 
кількість однотипного остеологічного 
матеріалу дозволяє припустити, що один 
із магазинів, що торгували «баранячими 
лапами», розміщувався в цьому «довго-
му» будинку або поблизу нього.

виснОвки
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виснОвки

торговий характер споруди, крім 
того, обумовлений знахідками османсь-
ких вагових гирьок і монет. всього було 
виявлено 21 пара мехмета iv (1648—
1687 рр.) і 10 мангірів сулеймана іі (1687— 
1691 рр.; старенький, нечитайло 2017a, 
с. 186—187).

Проаналізовано колекцію кераміч-
ного посуду із заповнення споруди. ви-
окремлено умовно «місцеві» форми по-
суду, серед яких наявні аналогії з Польщі 
і румунії, та «османський» посуд. За ко-
льором черепка фрагменти посуду поді-
ляються на біло-, сіро- («димлені»), беже-
во- або коричнево- і червоноглиняні. За 
формою фрагменти належать до горщи-
ків, глеків, глеків-водоліїв, мисок, мисок-
тазів, тарілок, макітер та покришок. Крім 
того, було проаналізовано кілька фраг-
ментів, що можуть бути кухлями та кели-
хами, а також скарбничку та підсвічник.

у заповненні споруди та за її межами 
було знайдено понад 100 кавових чаше-
чок на кільцевому піддоні та 1219 люльок 
для паління тютюну. Значна кількість та-
ких специфічних знахідок підтверджує ін-
терпретацію споруди як кав’ярні. люльки 
та чашки мають велику кількість аналогій 
у комплексах із «османськими» матеріа-
лами з території Європи та малої азії. 
Колекція люльок і чашок із розкопу 3 на 
Польському ринку — одна з найбільших, 
відомих нам на момент публікації.

Концентрація великої кількості цих 
артефактів в одному місці пояснюється, 
по перше, порівняно великою кількістю 
військового гарнізону, який налічував по-

над 3000 осіб (Kolodziejczyk 1994, s. 163), 
і невеликою площею міста, де вони роз-
міщувались. По-друге, накопичення лю- 
льок і чашок в одному місці було пов’яза-
не з раптовим знищенням кав’ярні внаслі-
док гарматного обстрілу і пожежі.

будівля згоріла під час одного з ар-
тилерійських обстрілів міста, що були 
частиною польської кампанії з повернен-
ню Кам’янця-Подільського до складу речі 
Посполитої. одна з найбільших військо-
вих акцій сталася у 1687 р.

Після припинення функціонування 
кав’ярні у 1680 рр., у південній частині 
«довгого будинку» продовжила функціо-
нувати або була заново створена май-
стерня із обробки металу (старенький, 
нечитайло 2018b).

у хіх ст. ця ділянка площі була пере-
крита новою бруківкою, законсервував-
ши залишки споруди. Після другої світо-
вої війни бруківка площі була частково 
розібрана, згодом на цьому місці було 
закладено міський сквер.

відкриття турецької кав’ярні на площі 
Польський ринок та публікація отриманих 
матеріалів є першим комплексним до-
слідженням матеріальної культури доби 
Кам’янецького ейялету (1672—1699 рр.). 
це важливо не лише для локальної історії 
міста, але й у контексті світового вивчен-
ня пам’яток пізньоосманського часу. од-
ним із пріоритетних напрямів роботи є 
прочитання усіх клейм (ця робота була 
виконана лише частково), а також публі-
кації повної колекції люльок і подальший 
пошук центрів виробництва та аналогій.
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the first volume of the Materials of the 
Research into the Ottoman Coffee House on 
the  Polish  Market  (Polskyi  Rynok)  includes 
sections dedicated on field studies, analy-
sis of the collection of fired clay (ceramic) 
pottery and smoking pipes. considering 
the peculiarity of such items as coffee cups 
(demitasses), a separate section of our work 
has been dedicated to this category of ar-
chaeological findings.

from august to november 2016, a 
subsection of state enterprise Ukrainian 
Protective archaeological service at the in-
stitute of archaeology of the national acad-
emy of sciences of Ukraine, by Kamianets-
Podilskyi architectural and archaeological 
expedition have performed field studies on 
the Polish market square. excavations were 
performed in the southeastern part of the 
square, in the vicinity of the city Park (see 
fig. 1).

the oldest and the most detail icono-
graphic source is the chalcography by 
cyprian tomasiewicz (1673—1679) shows 
that there is an undeveloped territory in the 
market square (see fig. 3). on a city map 
dated the 1740s, within the researched area, 
we can see several long buildings depicted 
with a north-to-south exposure (see fig. 4). 
on a city map dated 1761, in the location 
of the studied area, we see a long building 
with a north-to-south exposure (see fig. 6). 
on a city map dated 1773, we see several 
long buildings depicted with a north-to-
south exposure, situated within the stud-
ied area (see fig. 7). it is our opinion that 
buildings depicted on city maps dated the 
1740s, 1761, and 1773 are shops or over-
land structures related to the functioning of 
the market. it cannot be ruled out that either 
of these structures had existed within the 
location of the site dating back to the era 

of eyalet-i Kamaniçe (1672 to 1699) which 
is the object of our research. these long 
buildings situated in the southeastern part 
of the Polish market are no longer depicted 
on maps dated the 1790s (fig. 8). on maps 
dated the 19th century to mid-20th century, 
there are no longer any structures or build-
ings depicted either (see figures 9—10). in 
the 20th century, the square was paved by 
vertical-type (‘ribbed’) cobblestone which is 
the variety of pavement most widespread 
in the city of Kamianets-Podilskyi. such a va-
riety of cobblestone pavement may be en-
countered everywhere across the streets in 
the old and the new maps (fig. 11). follow-
ing the second World War, the midmarket 
quarter of the Polish market (meditulium) 
was lost entirely. the cobblestone pave-
ment in the square was partially dismantled 
(fig. 23). in the afterwar period, the location 
of excavation no. 3 was selected to develop 
a city park.

the most informative works took place 
in the eastern part of the excavation. here, 
within quadrats a–d/4—8, a1–B1/4—8, a 
building dated late 17th to early 18th century 
was studied in full (fig.16; 31). this building 
is longitudinally exposed from southwest to 
northeast, dimensions 15 × 4.8 m.

in terms of depth of its location, the 
planning peculiarities point to two parts of 
the structure pertaining to two chronologi-
cal periods.

the Northern Part of the Building 
has the following dimensions: 7.2 × 4.8 m. 
it comprises the following: the dungeon 
dug in the primary rock, featuring a niche 
and a brick stove (Pit 1), a pit (Pit 2), and the 
overland part. the overland fragment of the 
northern part of the building is rectangular, 
with a stone slab floor on the perimeter of 
which there were singed wooden blocks at-
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tached (fig. 35). next to the eastern wall of 
the northern part of the building, we have 
detected a gorge (?) or a causeway (?) made 
with bricks of varying sizes (fig. 36). it was 
situated on a level above the level of the 
stone slab floor. the Pit 2 was partially over-
lapped by brick layer. the largest number 
of materials dating back to the era of eyalet-
i Kamaniçe (1672 to 1699) was detected in 
the northern part of the building.

Pit 1 (Dungeon).  in the northern part 
of the building (7.2 × 4.8m), there was an 
earth-dug dungeon (fig. 14—16; 31; 47). 
the dungeon had an oval shape, length 
2.6 m (n to s), depth 1.8 from the daylight 
surface, depth 1.5 m from level zero ground 
(fig. 37—40).

Stove in the Pit 1. in the northeastern 
wall of the dungeon, we have seen a dome-
shaped, spherical stove (height 0.5 m, 
width 0.7, depth 0.6 to 0.88 m (fig. 43). 
the entrance aperture of the stove dimen-
sions were W — 0.6 m and h — 0.48 m. the 
flooring of the stove was made from ce-
ramic tiles (20—21 × 16—17 × 5.5—6.5 cm). 
the walls and the overarching were made 
with ‘fingerprinted’ bricks (30—32 × 15 × 5—
7 cm; fig. 45: 1). on the overarching of the 
stove, we can observe the remaining frag-
ment of the limestone plastering, thickness 
1.5 to 2.0 cm, covered with soot (fig. 45: 
2). in front of the entrance to the stove, we 
have observed three row-brickwork of flat 
limestone stones.

Niche in the Pit 1. in the middle of the 
eastern wall of the dungeon, a niche has 
been detected. the niche is cut into a light-
shaded continental loamy soil and partially 
in brown loamy soil layer of cucuteni-trypil-
lia culture. the niche is rectangular and has 
an arch-shaped box-type overarching. di-
mensions of the niche are: height 1.2 m, 
depth 0.6, Width in the lower part 0.8; 
width in the upper part 0.5 m. the flooring 
of the niche was laid with a flat limestone 
(fig. 46).

Pit 2. next to the eastern wall of the 
building (nW—se), there was a utility waste 
pit (no. 2), lxW — 3 × 3.3, depth 2.2 m 
(fig. 16; 18—19; 47: 2—50).

the Southern Part of the Building 
has the following dimensions: 7.8 × 4.8 m. 
it comprises the following: working areas 1 
and 2 (fig. 16; 31). the level of the floor of 
the southern part of the building was 0.1 
to 0.15 m below the northern part. fillings 

between areas and within the perimeter of 
the structure include a range of findings 
that allow us to state that the functioning 
in the southern part of the metal workshop 
building can be dated the first half of the 
17th century. around both areas, we have 
found small crucibles for smelting of non-
ferrous metal, stone crucible for smelting 
of ferrous metal, half-finished products and 
waste products of foundry and bone-carv-
ing manufacturing.

in the northern part of the excavation, 
a fragment of archaic pavement was cleared 
of the daylight surface of the Polish market 
area made from tiny limestones, gravel, 
pebble, fine-fragmented bricks tamped 
down into chornozem  black earth humus 
soil (fig. 16; 29; 31).

above, there was a fragment of pave-
ment made from massive limestone slabs 
dated the 17th to the 18th centuries (fig. 16; 
29; 30).

fired-clay pottery made from the fill-
ing of the building may be conditionally la-
belled local and Ottoman. conditionally, the 
local pottery is represented by such items 
as pots, bowls, makitra  clay bowls, plates, 
and covers. We are calling these items lo-
cal only conditionally local due to the fact 
that similar forms are present not only in the 
ceramic complexes of forest-steppe areas 
of Ukraine but also in those of moldova, 
Romania, hungary, and Poland. such items 
as bowls / washbasins, aftafa washing jugs, 
coffee cups (demitasses) on a circular tray 
appear in the ceramic complex of Kamian-
ets-Podilskyi as soon as the turkish garrison 
is stationed here; multiple similar items ap-
pear in the late-ottoman sights of interest 
in europe and asia minor. in terms of the 
colour of the [potsherd, pottery from the 
closed complex are divided into red clay, 
white clay, grey clay, and beige clay.

Pots. the collection comprises 651 
fragment of pots, including some broken 
ones (fig. 66—86). the basis of the collec-
tion were pots detected in the filling of the 
‘long’ building, in Pits 1—2, in the industrial 
part of the building. most of the fragments 
thus detected are dated the second half of 
the 17th century. By analogies, complexes 
featuring pots of such type also exist in the 
first half of the 17th century — which is logi-
cal for this chronological period. average 
height of items is within the range of 12 to 
20.0 cm. average height of the borders is 
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1.5 to 3 cm. Both chimed and non-chimed 
bottoms of the pots have been detected, 
with a diameter ranging from 7 to 16 cm.

most of the jugs detected are in a frag-
mented condition. in comparison with pots, 
findings of this category are scarce. the col-
lection has only been populated with the 
most informative fragments, total number 
<30 items (fig. 87).

Aftafa pottery items. Jug-type pot-
tery with a conical tubular gooseneck. total 
number of aftafa fragments, including bro-
ken ones amounts to 14 units (fig. 88—90). 
most of these have been detected in the fill-
ings of Pit 1 and 2. height of items is within 
the range of 25 to 30 cm, diameter of bor-
ders is between 8 to 10 cm, length of goose-
necks is within the range of 7 to 9 cm.

our next category of findings of the 
‘turkish’ type is the so-called bowls / wash-
basins. this type of pottery is mostly red 
clayware. (there is a negligible number of 
grey smoked clayware fragments.) Unlike 
ordinary bowls, the washbasin bowls have 
a larger diameter of bottoms (28 to 30 cm), 
thick and high walls (0.8 to 0.9 cm) and a 
unique characteristic shape of borders. 
the outer surface of the walls is covered 
with single-colour coating. in the filling of 
the longhouse from excavation 3 on the 
Polish market, we have found 30 fragments 
of washbasin bowls including several bro-
ken ones. most of the fragments have been 
discovered in the fillings of Pit 1 and 2. Bor-
ders of pottery are vertical and direct with 
a thickened, rounded, or cut-off edge. the 
edge of the borders is sometimes bent in-
side; along the outer border of the edges, 
there is a groove. in terms of shape of the 
lower part, we may subdivide the findings 
into two categories of washbasin bowls: 
makitra-type and bowl-type (fig. 91—97).

Bowls from excavation 3 include over 
100 fragments of partially preserved items 
(fig. 98—102). Part of these have been dis-
covered in the filling of the longhouse, in 
Pit 1 and 2, another part of these have been 
discovered in the area outside ‘building 
proper’. We have discovered 44 red clay-
ware items, 19 grey clayware items, and 39 
white clayware items. in terms of shape, the 
bowls are divided into four types. the first 
type includes items with a horizontal bor-
der that is inclined outwards or a border 
that is slightly inclined upwards, and with 
a sharp turn in the upper part of the body 

(fig. 98; 99: 523, 531; 100: 228; 101: 656). 
the sharp turn in the walls of red clayware 
items is often embellished with tucks. the 
second type includes semi-spheric bowls 
having a horizontally inclined direct short 
border (fig. 100; 232). diameter of bowl 
borders is (on average) 20 cm, the diameter 
of bottoms is 10 to 12 cm.

Plates. in total, we have discovered 
83 artefacts, breakdowns and fragments 
of which have been classified as belong-
ing to plates. these included: 42 red clay-
ware items, 2 grey clayware items, 1 faience 
item, 1 brown clayware item, and 37 white 
clay items. most of the fragments are dated 
the 2nd half of the 17th century to first half 
of the 18th century (fig. 103—105). Bottom 
diameter is 9—10 cm, border diameter is 
21—22 cm.

Makitra clay bowls are a variety of 
conic pottery having walls symmetrically 
inclined from the bottom, thickened, with 
short borders bent outwards in a half-arc 
shape. Profiles of makitra clay bowls are al-
most typical, with minimum diversity. there 
occur also items both with and without a 
sharp indent on the inner edge of the bor-
der. thickness and curvatures of borders 
also may differ. the collection features a 
total number of 117 fragments of maki-
tras (fig. 106—112). Red clay makitras have 
border diameters ranging between 28cm 
to 32cm, bottom diameter is 18 to 20 cm, 
height is between 13 to 15 cm.

Covers are conic items having a cavity 
on the inner side, allowing for better cohe-
sion with the borders. most of them have a 
small ball-shaped handle in the middle and 
a cutoff top. a slight number has a lateral, 
loop-shaped tape-type handle. in total, we 
have detected 63 fragments.

most of materials originate from the 
coffee house building and from Pit 1 and 
2 related to it and are dated 2nd half of the 
17th century to 1st half of the 18th century. 
for most of the collection, the chronologi-
cal range is expanded to also cover the first 
half of the 18th century, due to the fact of 
similar pottery having been in use within 
that time — despite the fact that the building 
itself is dated not later than the last quar-
ter of the 17th century. Besides, fragments 
of pottery may have gotten into the filling 
of the overland part of the coffee house 
already after it had got burnt in a fire acci-
dent.
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Research into pottery from the closed 
complex on the Polish market allows us to 
get an idea of the everyday life, peculiarities 
of catering, and material culture of city resi-
dents in the era of eyalet-i Kamaniçe.

in the closed complex, we have discov-
ered painted coffee cups made of porce-
lain, faience and clay (more than 100 items). 
the bulk of the collection of cups are por-
celain ones from chinese provinces (50 %) 
and faience products of turkish ceramic 
centre of Kütahya (32 %). a small number 
of cups (13 %) is presumably attributed by 
the authors as so-called ‘Persian faience’ (or 
semi-porcelain). five cups (5 %) are classi-
fied as clay glazed ware, probably of minor 
asia production.

in the process of research into the find-
ings from excavation 3 on the Polish market, 
we have discovered 1,219 inventory items 
of smoking pipes and fragments thereof. 
(fig. 25; 28; 58; 62; 142—234). most of these 
smoking pipes are in a damaged condition. 
that said, all of the fragments and samples 
selected and included into the collection 
belong to separate (different) manufactured 
items. all of the pipes detected are of ori-
ental variety. these are small-size manufac-
tured items (on average between 4.5—6.0 × 
3.0—4.5 cm). most of these are two-section 
models (fig. 138). most of the findings orig-
inate from the building of the coffee house, 
Pit 1 and 2 and most are from layers firmly 
dated late 17th century. only a number of 
pipes (no 3181—3183) originate from the 
upper layers of the excavation and are dat-
ed the 2nd half of 18th century to 19th centu-
ry. (fig. 235). We have classified smoking 
pipes into 30 types and 11 working groups 
(fig. 142—224). the collection features over 
70 unique-shaped pipes which have no 
equivalents within the collection. these are 
pipes not included into any groups nor clas-
sified as belonging to any type.

most of the pipes discovered thereby 
(96—97 %) come from the period of eyalet-i 
Kamaniçe (1672 to 1699). this can be con-
firmed, first and foremost, by the location 
of the findings (i. e., within the closed com-
plex). other pipes, discovered outside the 
area of coffee house building proper have 
been dated by juxtaposing them against 
those discovered within the closed com-
plex, as well as with numerous analogies 
from other provinces of the ottoman em-
pire.

the geography of analogies to pipes 
discovered within excavation 3 is pretty 
broad: from Barcelona to the contemporary 
azov coast of Russia; plenty of items discov-
ered have also been manufactured within 
asia minor (turkey). many perfect analogies 
come from the Balkan provinces of the otto-
man empire — most of these from the terri-
tories of present-day Romania, hungary, and 
croatia; a minority from present-day Bulgar-
ia and serbia. this may be attributed to the 
geographical proximity of eyalet-i Kamaniçe 
to the Balkan provinces of the ottoman em-
pire, as well as to the fact that most of the 
soldiers and officers in the military garrison 
of Kamianets themselves originated from 
the abovementioned provinces (Kolodziejc-
zyk 1994, p. 172). on the present stage of re-
search, it is a challenge to ascertain what the 
manufacturing centres of these clay pipes 
were. type 1 may be provisionally classified 
as/dubbed ‘the Kamianets type’. the discov-
ered type 1 pipes include plenty of items 
showing no signs of use; closest analogies 
are in medzhybizh, within the territory of ey-
alet-i Kamaniçe. type 2 pipes also include 
many items without any signs of prior use, 
although there are in fact known analogies 
from across a more vast territory of present-
day turkey, greece, and Russia. other types 
with no known (found) analogies in the pub-
lished collections of pipes call for an addi-
tional effort to ascertain where they have 
been manufactured (type 9, 10, 12, 16, 17, 
20, 21, 27). some items are to geographi-
cally widespread in order to ascertain their 
origin for certain (for instance, type 5 and 8 
pipes, group 2 and 3 pipes). the collection 
includes items encountered in complexes 
dated the first half of the 18th century. this 
is logical for the ceramic complexes of this 
period.

for many pipes, no known analogies 
have been detected. this is not so much 
due to the uniqueness of the samples them-
selves but due to how the pipe collections 
have been so far researched and how these 
researches have been so far published. that 
said, as of the present moment, the col-
lection of pipes from excavation 3 on the 
Polish market is the largest one out of the 
published 17th century collections that has 
been acquired by way of archaeological ex-
cavations.

typology of pipes provided by the au-
thor in this work may be considered provi-
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sional; it calls for certain additional work and 
may be supplemented and/or improved.

summarising the abovementioned, we 
may ascertain that in the year 2016, within 
excavation 3, on the Polish market square 
in Kamianets-Podilskyi, we have researched 
the ‘closed’ complex dating back to the times 
of the eyalet-i Kamaniçe (1672—1699 рр.). 
this in itself is a great success since ‘closed’ 
complexes of this variety are very rarely 
encountered in the practice of researchers 
into ottoman historical sights of interest.

for a long period of time, the building 
was multifunctional: it was used for retail 
sale of coffee as well as for coffeemaking 
(cooking) and for coffee consumption. the 
longhouse was used as a trade venue, a cof-
fee house, a bakery, and a workshop. this 
is confirmed by archaeological findings that 
are in turn verified by written sources. the 
report on the city entitled Defter-i-Mufassal-
i  Eyalet-i  Kamaniçe dated 1681 mentions 
ten coffee houses selling ram paws and five 
bakeries selling çorek bread (Kołodziejczyk 
1994, p. 185). the dome-shaped brick stove 
in the dungeon of the northern part of the 
building may actually be one of the bread-
baking stoves mentioned in the Defter. in 
the filling of the dungeon, we have discov-
ered several dozens metapodia of sheep. 
a significant amount of homogeneous os-
teological material allows us to assume that 
one of the shops trading in ‘ram paws’ was 
located either in this very longhouse or in 
the vicinity of it.

the commercial purpose of the build-
ing may be additionally confirmed by the 
discoveries of ottoman weights and coins. in 
total, we have discovered: 21 para of the me-
hmed iv era (1648—1687) and 10 mangir of 
the suleiman ii era (1687—1691; старенький, 
нечитайло 2017a, p.186—187).

in the filling of the building as well as 
outside, we have discovered over 100 cof-
fee cups (demitasses) on a circular tray and 
1,219 smoking tobacco pipes. a significant 
number of such unique findings corrobo-
rates definition of this building as a coffee 

house. Pipes and demitasses have a great 
number of analogies in the complexes con-
taining ‘ottoman’ materials across europe 
and asia minor. the collection of pipes and 
demitasses from excavation 3 on the Polish 
market is one of the largest such collec-
tions known to us as of the moment of the 
publication. the concentration of a great 
number of such artefacts within a single 
locations may be attributed,first and fore-
most, by a comparatively numerous garri-
son (over 3,000 militarymen) stationed here 
(Kolodziejczyk 1994, p. 163) and a relatively 
small area of the city wherein they were sta-
tioned. secondly, a accumulation of pipes 
and demitasses within a single location may 
be related to an abrupt destruction of the 
coffee house as a result of a cannonade and 
a fire accident.

the building had burnt down during 
one of the artillery assaults upon the city, 
within the framework of the Polish army’s 
campaign to return Kamianets-Podilskyi to 
the Polish-lithuanian commonwealth. one 
of the largest military assaults took place in 
1687.

after the coffee house ceased function-
ing as one in the 1680s, the southern part 
of the longhouse continued to function (or 
resumed functioning) as a metal workshop 
(старенький, нечитайло  2018b).

in the 19th century, this area of the 
square was paved with new cobblestones — 
and so the remnants of the said building 
have been ‘sealed’. after the second World 
War, the cobblestone pavement was par-
tially dismantled. after the war, this place 
hosted a city park.

the opening of the ottoman coffee 
house in the Polish market (Polskyi Rynok) 
square and the publication of the materials 
obtained by us is the first comprehensive 
research into the material culture of the era 
of eyalet-i Kamaniçe (1672 to 1699). this is 
crucially important not only to the local his-
tory of the city but also within the context of 
global research into historic sites of the late 
ottoman era.



74

адаксина, с. б., Кирилко, в. П., мыц, в. л. 
2003. отчёт  об  археологических  исследованиях 
средневековой  крепости Чембало  (г. Балаклава) 
в 2002 году. санкт-Петербург; симферополь. ма-
териалы Южно-Крымской археологической экс-
педиции, ii.

алядинова, д., тесленко, и. 2015. некото-
рые древности османского периода из селения 
алушта. в: рудницкая, в. г., тесленко, и. б. (ред.). 
Terra Alustiana MMXI. сборник научных трудов по 
материалам 10-й научной конференции «terra 
alustiana mmXi», алушта, 7—9 октября 2011 г. 
симферополь: антиква, с. 157-199.

бiляєва, с. 2012. слов’янськi та тюрсксь-
кi cвiти в українi. із iсторiї взаємин у Xiii—Xviii ст. 
Київ.

біляєва, с. о., Фіалко, о. Є. 2013. українська 
кераміка з розкопок аккерманської фортеці (до 
питання про етнокультурний розвиток Півдня ук-
раїни). нові дослідження пам’яток козацької доби 
в Україні, 22, с. 329-335.

болтанюк, П. а. 2010. тип керамічного по-
суду Кам’янця хvіі ст. в: Мистецька  спадщина 
Поділля  у  контексті  полікультурного  європейсь-
кого простору. Збірник наукових праць за резуль-
татами міжнародного науково-практичного семі-
нару. Кам’янець-Подільський, с. 28-32.

болтанюк, П. а. 2013. археологічна розвідка 
на ділянці по вулиці П’ятницькій, 10 в м. Кам’янці-
Подільському. наукові  праці  кам’янець-Поділь-
ського  національного  університету  імені  івана 
огієнка, 22, с. 208-220.

виногродська, л. і. 1997. Керамічний посуд. 
Кахлі. в: телегін, д. я. (ред.). археологія доби ук-
раїнського козацтва ХVі—ХVііі ст. Київ, с. 69-73.

виногродська, л. і. 2013. Кераміка хvіі—
хvііі ст. з розкопок лядівського монастиря мо-
гилев-Подільського р-ну вінницької області нові 
дослідження  пам’яток  козацької  доби  в  Україні, 
22, с. 94-103.

виногродська, л. і., Калашник, Є. с. 2015. 
Керамічний посуд пізньосередньовічної вінни-
ці (за матеріалами археологічних досліджень у 
2013 р.). археологія, 4, с. 91-108.

винокур, і., Петров, м. 1999. Про час засну-
вання Кам’янця-Подільського: дискусійний ас-
пект. краєзнавство, 1—4, с. 10-23.

волков, и. в. 1998. Закрытый комплекс ту-
рецкого времени (1641—?) из азова. в: истори-
ко-культурные  связи  Причерноморья  и  Среди-
земноморья X—XVIII вв. (по материалам поливной 
керамики). тезисы докладов научной конферен-
ции. симферополь, с. 64-68.

волков, и. в. 1999. частная коллекция 
«турецких» курительных трубок из москвы. 
Материальная  культура  востока. москва: госу-
дарственный музей востока. режим доступу: 
http://opentextnn.ru/history/archaeology/library/
index.html@id=836.

вълов, в. 1962. разкопки на Калето в гр. сви-
щов. археология, iv, с. 7-15.

гарбузова, в. с. 1958. из истории произ-
водства малоазийских фаянсов в Xiii—XiX вв. Уче-
ные записки лгУ, 7 (256), с. 21-40.

гачиЋ, д. 2011. луле  из  музејских  збирки 
Србије: каталог изложбе. нови сад: музеј града 
новог сада

герцен, а. г., науменко, в. е. 2005. Поливная 
керамика из раскопок цитадели мангупа. в: бо-
чаров, с. г., мыц, в. л. (ред.). Поливная керамика 
Средиземноморья  и  Причерноморья  X—XVIII вв. 
Киев: стилос, i, с. 255-287.

голубєва, і. в., Колода, в. в., Кущенко, а. в. 
2008. типологія українського посуду центральної 
слобожанщини козацької доби. археологія,  1, 
с. 20-27.

горішний, П., діденко, о. 1998. середньовіч-
на кераміка із розкопок у чигирині. нові дослід-
ження пам’яток козацької доби в Україні, 7, с. 151-
157.

гумашьян, c. в. 2000. исследования на тер-
ритории крепости измаил в 1994—1996 гг. архе-
ологічні дослідження в Україні  1994—1996, с. 31-
33.

гусач, и. р. 2005. турецкие полуфаянсы 
Xviii в. из азова. в: бочаров, с. г., мыц, в. л. (ред.). 
Поливная керамика Средиземноморья и Причер-
номорья X—XVIII вв. Киев: стилос, i, с. 476-481.

гусач, и. р. 2006. археологические исследо-
вания на территории турецкой крепости азак. 
историко-археологические исследования  в азо-
ве и на нижнем дону, 21, с. 127-141.

гусач, и. р. 2007. расписные полуфаянсы из 
изника в турецкой крепости азов. Материалы и 
исследования по археологии дона, ii: средневе-
ковые древности дона, с. 345-349.

гусач, и. р. 2011. Китайский фарфор Xvii—Xviii 
вв. из раскопок на территории турецкой крепос-
ти азак. историко-археологические  исследова-
ния в азове и на нижнем дону, 25, с. 391-454.

гусач, и. р. 2012. Кютахийские кофейные ча-
шечки из раскопок крепости лютик (сед-ислам). 
вестник  Танаиса, 3:  недвиговка мясниковского 
района ростовской области, с. 114-139.

гусач, и. 2013. османские курительные 
трубки из раскопок в крепости азак. нові дослід-

ліТераТУра



��

ліТераТУра

ження  пам’яток  козацької  доби  в  Україні, 22, 1, 
с. 379-383

гусач, и. р.  2017. малоазийская поливная 
керамика Xv—Xviii вв. из раскопок в турецкой 
крепости азак. в: бочарова,  с. г., Франсуа, в., 
ситдикова, а. г. (ред.) Поливная керамика Среди-
земноморья и Причерноморья X—XVIII вв. Казань; 
Кишинев: stratum plus, 2, с. 581-600.

гусач, и. (ред.). 2016. курительные  трубки 
из  раскопок  османской  крепости азак  (по мате-
риалам фонда археологии азовского музея-запо-
ведника): каталог коллекции. москва: голден-би; 
азов: азовский музей-заповедник.

гусач, и. р., нечитайло, П. а. 2018. импорт-
ные кофейные чашечки из закрытого комплекса 
конца Xvii века в Каменце-Подольском. Stratum 
plus, 6, с. 319-357.

добролюбский, а. о., дынник, и. н. 1990. 
Первые наблюдения над стратиграфией турецко-
го измаила. вестник  Черноморской  ассоциации 
археологов  и  любителей  древности, 1: охран-
ные историко-археологические исследования на 
юго-западе украины, с. 168-177.

дынник, и. н. 1990. Керамические комплек-
сы измаила Xvi—Xvii вв. в: ванчугов в. П. (ред.). 
Проблемы  истории  и  археологии нижнего Под-
нестровья. тезисы докладов научно-практичес-
кой конференции. белгород-днестровский, 1: 
история, с. 120-123.

Карбовська, ж. а. 2010 люльки Xvii—
Xviii століть у фондах Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-заповідника. в: 
Мистецька  спадщина  Поділля  у  контексті  полі-
культурного  європейського  простору. Збірка 
наукових праць за результатами міжнародно-
го науково-практичного семінару. Кам’янець-
Подільський, с. 62-67.

Кверфельдт, Э. К. 1947. керамика Ближнего 
востока. ленинград: государственный Эрмитаж.

Квітницький, м. в., Петраускас, а. в., чміль, 
л. в., Починок, е. Ю. 2013. матеріали Xvi—Xviii ст. 
з досліджень території білоцерківського Замку 
(попередня публікація). археологія і давня історія 
України, 11, с. 178-193.

Коваленко, о. 2008. глиняні люльки Xvii—
Xviii століть (за матеріалами Полтавщини). опіш-
не: українське народознавство.

Коваленко, о., луговий, р. 2013. матеріали 
Xviі ст. з розкопок успенської церкви в с. лютень-
ка.  нові  дослідження  пам’яток  козацької  доби  в 
Україні, 22, 1, с. 121-128.

Коваль, в. Ю. 1997. Керамика востока в 
средневековой москве (опыт систематизации). 
росийская археология, 2, 104-122.

Коваль, в. Ю. 2010. Керамика востока на 
руси iX—Xvii века. москва.

Кречетова, м. н., вестфален, Э. х. 1947. ки-
тайский  фарфор. ленинград: государственный 
Эрмитаж.

Кубе, а. н. 1923. история фаянса. берлин.
Кузьменко, л. и. 2009. Китайский фарфор 

Xvii—Xviii веков. государственный музей востока. 
москва.

Кулланда, м. 2005. Кейф — ритуал и образ 
жизни. восточная коллекция, 4 (23), с. 146-153.

Курловіч-беляўская, П. 2011. тытунёвыя 
люлькі Xvii—Xviii ст. (па матэрыялах раскопак мін-
ска). в: дятлов, в. о. (ред.). Середньовічні старо-
житності Центрально-Східної європи. матеріали 
X міжнародної студентської наукової археологіч-

ної конференції, 15—17 квітня 2011 р., чернігів. 
чернігів, с. 117-118.

миллер, Ю. 1972. Художественная керами-
ка Турции. ленинград: аврора.

милян, т., лазурко, о., Шніцар, м., войто-
вич, н., Шишак, в. 2011. скарби підземного льво-
ва. Каталог виставки археологічних знахідок із 
досліджень рятівної археологічної служби. львів.

мироненко, л. в. 2017. Керамічний посуд 
батурина Xvii — поч. Xviii ст. типологія і хроноло-
гія. археологія, 1, с. 58-73

мисько, Ю., Пивоваров, с. 2012. турецькi ар-
тефакти з розкопок хотиньскоï фортецi у 2011 р. 
новi  дослiдження  пам’яток  козацькоï  доби  в 
Украïнi, 21 (2), с. 367-370.

нагнибіда, р. 2011. Пізньосередньовічний 
кухонний і столовий посуд міста Кам’янця-Поділь-
ського. Могилянські  читання  2010: Проблеми 
та вивчення музейних пам’яток. сучасний стан, 
новітні технології, перспективи, с. 383-394.

нельговский, Ю. 1979. о древней застрой-
ке города Каменца-Подольского. в: ежов, в. и. 
(ред.). Проблемы современной архитектуры и ис-
торическое наследие Украины. Киев, с. 88-96.

нечитайло, П. о. 2018. Керамічний посуд 
із закритого комплексу кінця Xvii ст. у Кам’янці-
Подільському (Польський ринок, яма 2). археоло-
гія і давня історія України, 4 (29), с. 254-268.

нечитайло, П., ніколаєва, г. 2016. Кераміч-
ний комплекс початку Xvii ст., виявлений біля 
вежі сільницького. археологія  &  фортифікація 
України: Збірник матеріалів vі міжнародної нау-
ково-практичної конференції, с. 167-171.

нечитайло, П., чекановський, а. 2018. нові 
знахідки керамічних люльок для куріння тютю-
ну з розкопок у м. городок хмельницької обл. у 
2017 р. нові дослідження пам’яток козацької доби 
в Україні, 27, с. 104-107.

нечитайло, П. о., черновол, д. К., старень-
кий, і. о. 2016. Пошуки «людвисарні». (археоло-
го-архітектурні дослідження на Францисканській, 
10). археологія & фортифікація України: Збірник 
матеріалів vі міжнародної науково-практичної 
конференції, с. 157-166.

оногда, о. в. 2013. Керамічний посуд із за-
щипами з розкопок монастирських комплексів 
Xv — першої половини Xvi ст. на території Києва. 
Церква-наука-суспільство:  питання  взаємодії.  на 
пошану київського митрополита євгенія (Болховіті-
нова). Матеріали одинадцятої Міжнародної науко-
вої конференції (29—31 травня 2013), с. 29-31.

Петров, м. б. 2002. історична топографія 
Кам’янця-Подільського кінця Xvii—Xviii ст. (іс-
торіографія. джерела). Кам’янець-Подільський: 
абетка-нова.

Пивоваров, с., Калініченко, в. 2014. люльки 
з привратного двору хотинської фортеці (архео-
логічні дослідження 2013 р.). нові  дослідження 
пам’яток козацької доби в Україні, 23, с. 163-171.

Пискун, о. 2014. люльки Xvii—Xviii століть із 
колекції музею богдана хмельницького в чиги-
рині. нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні, 23, с. 171-177.

Пламеницька, о. 1996. Забудова Кам’янця-
Подільського за мідьоритом К. томашевича 
1673—1679 рр. Українознавство, 3 (1): до пробле-
ми дослідження української ведути. архітектурна 
спадщина україни, с. 82-105.

Пламеницька, о. а. 2012. Castrum  Came-
necensis.  Фортеця  кам’янець  (пізньоантичний — 



��

ліТераТУра

ранньомодерний  час). Кам’янець-Подільський:  
абетка.

Плетньов, в. 2007. турски фаянс от варна. в: 
Поливная керамика восточной европы, Причер-
номорья и средиземноморья в X—Xviii вв. Тезисы 
докладов  II международной  научной  конферен-
ции. ялта, 90-93.

Пуголовок, Ю. 2013. Керамічний комплекс 
з посаду Полтавської фортеці. нові дослідження 
пам’яток  козацької  доби  в  Україні, 22, 1, с. 116-
120.

роллє, Ю. а. 2015. Kamieniec-Podolski pod 
władzą turecką w latach 1672—1699 (упорядни-
ки: Захар’єв, в. а., нагнибіда, р. в.). Хмельницькі 
краєзнавчі студії. науково-краєзнавчий збірник, 2, 
с. 86-119.

сецинский, е. и. 1895. город  каменец-
Подольский.  историческое  описание. Киев: 
с. в. Кульженко.

ситий, Ю., Калашник, Є. 2013. чернігівсь-
кий гончарний осередок козацької доби у світлі 
археологічних матеріалів кінця хх ст.  нові  до-
слідження пам’яток козацької доби в Україні, 22, 
с. 129-136.

сіцінський, Ю. 1994. нариси з історичної 
топографії міста Кам’янця-Подільського та його 
околиць. Кам’янець-Подільський: Подільське 
братство.

станчева, м. 1960. турски фаянс от софия. 
известия  на  археологическия  институт, XXiii, 
с. 114-144.

станчева, м. 1972. Колекцията от лули във 
варненски музей. известия  на  народния  музей 
варна, vііі (ххііі), с. 81-99.

старенький, і. 2016. археологічні дослід-
ження у Кам’янці-Подільському в 2015 р. Праці 
центру пам’яткознавства, 29, с. 101-116.

старенький, і., нечитайло, П. 2017a. хрест-
енколпіон першої половини хііі ст. з Кам’янця-
Подільського. освіта, наука і культура на Поділлі, 
24, с. 244-250.

старенький, і., нечитайло, П. 2017b. нуміз-
матичний матеріал із розкопок на площі Польсь-
кий ринок у Кам’янці-Подільському в 2016 р. нові 
дослідження  пам’яток  козацької  доби  в  Україні, 
26, с. 182-189.

старенький, і., нечитайло, П. 2017c. Комп-
лекс османських знахідок з кольорового металу 
другої половини Xvii ст., з розкопок 2016 року на 
площі Польський ринок у Кам’янці-Подільському. 
Проблеми  історії  країн  Центральної  та  Східної 
європи, 6, с. 207-213.

старенький, і., нечитайло, П. 2018a. Колек-
ція ґудзиків з розкопок 2016 року на площі Поль-
ський ринок у Кам’янці-Подільському. нові  до-
слідження пам’яток козацької доби в Україні, 27, 
с. 110-113.

старенький, і., нечитайло, П. 2018b. майс-
терня з виготовлення металевого посуду іі поло-
вини Xvii ст. з площі Польський ринок у Кам’янці-
Подільському. Хмельницькі  краєзнавчі  студії, 13, 
с. 129-132.

старенький, і. о., Шпаковський, с. м., 
левінзон, Є. Ю. 2018. Баговицький археологічний 
мікрорегіон. Київ: стародавнй світ.

столярик, е. с. 1982. турецкая художест-
венная керамика Xvi в. из белгород-днестровс-
кого. в: гудкова, а. в. (ред.). Памятники римского 
и  средневекового  времени  в  Северо-Западном 
Причерноморье. Киев, с. 173-183.

тараненко, с. П., чміль, л. в., чекановський, 
а. а. 2012. нові дослідження київського Подолу. 
Праці центру пам’яткознавства, 22, с. 151-160.

татауров, Ф. с. 2017. Китайский фарфор 
с русских памятников среднего Прииртышья 
Xvii — первой половины Xviii вв. в: бочарова, 
с. г., Франсуа, в., ситдикова, а. г. (ред.).  Поли-
вная  керамика  Средиземноморья  и  Причерно-
морья X—XVIII вв. Казань; Кишинев: stratum plus, 
2, с. 835-841.

ткаченко, о., яремченко, в. 2013. глиня-
ний посуд хvіі—хvііі століть з міщанського житла 
м. Полтави. нові дослідження пам’яток козацької 
доби в Україні, 22, 1, с. 109-115.

тодоров, в. 2010. характеристика на ко-
лекцията керамични лули от силистра. Studia ar-
chaeologica Universitatis Serdicensis, v, с. 813-826.

толкачов, Ю., Крамарова, с. 2012. археоло-
гічний матеріал з розкопок медзибізької фортеці 
2008—2009 років. нові  дослідження  пам’яток  ко-
зацької доби в Україні, 21, 1, с. 148-154.

чекановський, а. 2016. типи українських 
керамічних люльок для куріння тютюну в Xvii—
Xviii ст. нові дослідження пам’яток козацької доби 
в Україні, 25, с. 92-94.

чекановський, а. а. 2018. Знахідки люль-
ок для куріння тютюну Xvii—Xviii ст. з розкопок 
на Поділлі. археологія  і давня історія України, 4, 
с. 269-279.

чекановський, а, чміль, л. 1995. люльки з 
розкопок гончарів-Кожум’як (на Києво-Подолі). 
Українське гончарство, 3, с. 100-108.

чміль, л. в. 2007. ужиткова кераміка Xvii ст. 
з розкопок вознесенського жіночого монастиря 
в Києві. лаврський альманах, 17, с. 164-170.

чміль, л. 2011. до питання про описку на ке-
раміці середньої наддніпрянщини у Xviі—Xviii ст. 
Переяславіка. наукові записки, 5 (7), с. 377-384.

чміль, л. в. 2012. один з видів підполив’яного 
розпису Xvii—Xviiі ст. Могилянські  читання: тра-
диції печерних монастирських комплексів в ук-
раїні та східній Європі. Проблеми вивчення, збе-
реження та музеєфікації, с. 256-260.

чмиль, л. в. 2014. орнаменты подглазур-
ной росписи на посуде среднего Поднепровья 
Xviі — начала хіх вв. в: татаурова, л. в., борзунов, 
в. а. (ред.). культура  русских  в  археологических 
исследованиях. омск; тюмень; екатеринбург: 
магеллан, іі, с. 107-117.

чміль, л. 2015a. Київська художня кераміка 
Xvі—Xviii ст. Opus mixtum, 3, c. 140-146.

чміль, л. 2015b. Керамічний посуд другої 
половини хііі—хіх ст. з території михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря. Болховітіновський 
щорічник. Київ, 2013/14, с. 85—136.

чміль, л. в. 2015c. імпортна кераміка Xіv—
Xviii ст. з монастирських комплексів Києва. Цер-
ква-наука-суспільство:  питання  взаємодії. на 
пошану  київського  митрополита  євгенія  (Бол-
ховітінова). матеріали тринадцятої міжнародної 
наукової конференції, Київ, 27—29 травня 2015 р., 
с. 35-38.

Юхно, Ф. 2016. Козацькі люльки з батурина. 
науковий вісник національного музею історії Ук-
раїни, 1 (1), с. 282-287.

akalın, Ş., yılmaz Bilgi, h. 1997. Suna  ve  Inan 
Kıraç  koleksiyonunda  Kütahya  seramilleri. yadigâr-ı 
Kütahya; istanbul.

almeida, m. B. 2013. as cerâmicas de impor-
tação do convento de Jesus de setúbal: majólicas 



��

ліТераТУра

italianas e porcelanas chinesas. in: Arqueologia em 
Portugal: 150 anos, p. 1155-1162.

andronic, a. 1968. ceramica otomană 
descoperită la iaşi. Studii şi cercetări de istorié veche, 
19 (1), p. 159-16.

aslanapa, o. 1965. Turkische  Fliesen  und 
Keramik in Anatolien. istanbul: Baha matbaasi.

ayhan, g. 2009. smyrna antik Kenti Kazıları 
2007—2008 yılı lüle Buluntular. Sanat Tarihi Dergisi, 
Xviii, 2, s. 1-22.

ayhan, g. 2011. ayasuluk ic Kalesi Bati sarni-
clari 2010—2011 yili lule Bukuntulari. in: Proceed-
ings  of  the XVth international  symposium of medie-
val-turkish era excavation and art history researches. 
anadolu university eskisehir, 19—21th october, 2011. 
eskisehir, 1, p. 93-102.

ayhan, g. 2014. views on the problems of pipe 
terminology. in: Proceedings of the XVIth internation-
al symposium of medieval-turkish era excavation and 
art  history  reaserches. cumhuriyet university, sivas, 
18—20th october, 2012. sivas, i, p. 53-63.

Baş, g. 2012. Bitlis kalesi kazısı sırlı seramikleri 
(2004—2012). ankara.

Bekić, l. a. 1999—2000. Uvod u problematiku 
glinenih lula na području hrvatske. Uvod u prob-
lematiku glinenih lula na podrucju hrvatske. Vjes-
nik Arheoloskog muzeja u Zagrebu, 3, XXXii—XXXiii, 
s. 249-279.

Bencze, Z. 2003. Recent Research into otto-
man-period Remaĭns in Buda. in: gerelyes i., Kovács 
g. (eds.). Archaeology of the Ottoman period in Hun-
gary. Hungarian national museum. Budapest, p. 55-
62.

Beurdeley, m. 1974. Porcelaine de la compag-
nie des indes. fribourg.

Beurdeley, m., Beurdeley, c. 1978. La céramique 
Chinoise. Paris.

Bielich, m., Čurny, m. 2009 Pipe finds from nitra 
and nitra pipe production. Studies in Post-Medieval 
Archaeology, 3: Post-medieval ceramics. Production, 
assortment, usage, p. 337-362.

Bielich, m., soják, m. 2019. nálezy hlinených fa-
jok zo spiša. Študijné zvesti archeologického ústavu 
SAV, 65, s. 179-206.

Bilavschi, g. 2017. câteva tipuri de pipe din lut 
din dobrogea și moldova. Arheologia Moldovei, Xl, 
p. 225-240.

Bikić, v. 2007. the early turkish stratum on the 
Belgrade fortress. Byzas, 7, p. 515-522.

Bikić, v. 2012. tobacco pipes from the Bel-
grade fortress: context and chronology. Journal  of 
the Academie Internationale de la Pipe, 5, p. 1-8.

Bikić, v. 2017. ottoman glazed Pottery stand-
ardisation: the Belgrade fortress evidence for 
Production trends. в: бочаров, с. г., мыц, в. л. 
(ред.). Поливная  керамика  Средиземноморья 
и  Причерноморья  X—XVIII вв. Казань; Кишинев: 
stratum plus, p. 207-216.

Bis, m. 2011. lulki z wykopalisk na zamku w 
tykocinie z Xvii—XiX w. Kwartalnik Historii Kultury Ma-
terialnej, 59, 1, s. 53-88.

Bintliff, J. 2007. consideration for creating 
an ottoman archaeology in greece. The American 
School of Classical Studies at Athents, Xl: Between 
venice and istanbul: colonial landscapes in early 
modern greece, p. 221-236.

Brusić, Z. 1986—1987. dio tereta s lađe iz 
17. stoljeća potonule kod otoka Bisaga u Kornat-
skom arhipelagu. Prilozi  povijesti  umjetnosti  u Dal-
maciji, 26, p. 473-490.

Beltrán de heredia, J., núria, m., soberón, m. 
2012. the production and trade in socketed clay 
pipes found in Barcelona between the seventeenth 
and the nineteenth centuries. Journal of  the Acad-
emie Internationale de la Pipe, 5, p. 111-125.

canbulat, i. 2016. the ottoman house. struc-
ture and forms under the synthesis of the anatolia-
ottomans. Simposium on restoration and conserva-
tion of traditional timber structure, 4, p. 60-168.

carswell, J. 1998. Iznik  Pottery. london: the 
British museum.

costea, i. 2013. Pipe de lut cu inscripții și mărci 
din colecția i.c.e.m. tulcea. Peuce, Xi, p. 255-290.

costea, i., stănică, a., ignat, a. 2007. Pip de lut 
descoperite la Babadag. Peuce, v, p. 335-362.

craiovan, B. 2017. tobacco clay pipes discov-
ered in libertaty square timisoara. Patrimonium Ba-
naticum, vii, p. 155-172.

Čurný, m., mitáš, v., Šimčík, P., Žáčik, m. 2013. 
nálezy keramických fajok z archeologických výsku-
mov a prospekcií na slovensku. ii. Študijné zvesti Ar-
cheologického ústavu SAV, 54, s. 189-209.

dewolf, h. c. 1998. Chinese porcelain and sev-
enteenth-century Port Royal, Jamaica. a dissertation 
by h. c. dewolf. submitted to texas a&m University 
in partial fulfillments for the degree of doctor of phi-
losophy. major subject: anthropology.

demjen, a. 2018. the tobacco Pipes discov-
ered at the Quarantine in Pricske (harghita county). 
Ziridava. Studia arhaeologica, 32, p. 221-252.

dimand, m. s. 1930. A Handbook  of Moham-
medan decorative arts. new york. the metropolitan 
museum of art, mcmXXX.

ene, i. 2013. Pipele de lut descoperite la orașul 
de floci, comuna giurgeni, jud. ialomița. Cercetări 
Arheologice, XX, p. 197-206.

ene, i. 2014. Pipele de lut din colectia muzeului 
national de istorea Romăniei. Cercetări Arheologice, 
XXi, p. 441-449.

fialko, o., Bilyayva, s. 2011. art ceramics of the 
islamic world in Ukrainian lands (13th—18th centuries). 
The art of the Islamic world and the artistic relation-
ships between Poland and Islamic countries. 11th Con-
ference  of  the  Polish  Institute  of World Art  Studies 
(former Polish Society of Oriental Art), 1st Conference 
of Islamic Art in Poland. Krakow, p. 215-222.

findik, e. 2016. ay işığında tütün seremonisi — 
osmanlı Kırsalında tütün Kullanımının Kanıtları: aziz 
nikolaos Kilisesi Kazıları lüle ve nargile Buluntuları. 
Cedrus, iv, s. 373-392.

françois, v. 2012. objets du quotidien à damas 
à l’époque ottomane. Bulletin d’études orientales, 
tome lXi, décembre 2012. damas médiévale et ot-
tomane. histoire urbaine, société et culture matéri-
elle, p. 475-506.

flutur, a., hamat, a-c., tănase, d. 2014. 
cercetările arheologice preventive în cetatea 
timişoarei, str. lucian Blaga, anul 2014, Raport pre-
liminar. Banatica, 24, 1, p. 225-252.

gaal, a. 2010. Pipes from the time of the turk-
ish occupation in the collection of Wosinsky mór 
museum. Journal of the Académie Internationale de 
la Pipe, 3, p. 33-54.

garner, h. 1956. Oriental Blue-and-white. lon-
don.

gerő, g. 1978. Türkische  Keramik  in  Ungarn, 
einheimische  und  importierte  Waren. Budapest: 
akadémiai Kiadó.

gaşpar, a. 2016. obiceiuri cotidiene reflectate 
arheologic în timişoara otomanа. observaţii asupra 



��

ліТераТУра

pipelor de lut. Materiale şi Cercetări Arheologice, Xii, 
p. 259-283.

hamat, a.-c., szentmiklosi, a., Bălărie, a. 2016. 
obiecte folosite pentru iluminat descoperite în tim-
pul cercetarilor preventive din centrul timisoarei 
lighting artifacts found during the rescue archaeo-
logical research in the center of timisoara. Banatica, 
26, p. 413-431.

hayes, J. W. 1992. Excavations at Saraçhane in 
Istanbul. Princeton: Princeton University Press, 2: the 
Pottery.

Jörg, c. J. a. 1997. chinese ceramics in the 
collection of the Rijksmuseum, amsterdam (the 
ming and Qing dynasties). amsterdam.

Katalin, É. 2013. törökkori díszkerámiák Buda-
pest-víziváros területéről. Régiségei, Xlvi, p. 187-195.

Kołodziejczyk, d. 1994. Podole pod panow-
aniem tureckim: ejalet Kamieniecki 1672—1699. 
Warszawa: Polczek.

Kondorosy, s. 2007. cseréppipák a budai felső 
vízivárosból. Budapest Régiségei, 41, p. 249-280.

Kondorosy, s. 2014. cseréppipák a hajdani 
váradi szent lászló-székesegyházból. Dolgozatok az 
Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat, 
іх, p. 187-224.

Kouymjian, d. 2014. the role of armenian pot-
ters of Kutahia in the ottoman ceramic industry. in: 
hovannisian, R. g. (ed.). Armenian  Communities  in 
Asia Minor. costa mesa, california: mazda Publish-
ers, p. 107-130. Ucla armenian history and culture 
series. historic armenian cities and Provinces, 13.

Kovács, g. 1998. a barcsi török palánkvár 
kerámialeletei. Communicationes  archaeologicae 
Hungariae, p. 155-180.

Kovács, g. 2003. some Possible directions for 
Research into ottoman-era archaeological finds in 
hungary. in: gerelyes, i., Kovacs, g. (eds.). Archae-
ology of the Ottoman period in Hungary. Hungarian 
national museum. Budapest, p. 257-266.

Kovács, g. 2004. csereppipak a 17—18. szaza-
dbol (Pipe collection from the 17th—18th centuries). 
Budapest regisegei, 38, p. 121-131.

Kovács, g. 2006. hódoltság kori leletegyüttes 
Baja Belvárosából. Communicationes  archaeologi-
cae Hungariae 2006, p. 275-295.

Kovács, g. 2010. a magyarországi oszmán-
török régészet új eredményei: áttekintés a dráva 
menti kutatások kapcsán (new findings in ottoman-
turkish archaeology in hungary: topics highlighted 
by Research Work along the River drava). in: Benkő, 
e., Kovács, g. (ed.). Archaeology of the Middle Ages 
and the early modern period in Hungary. Budapest, 
ii, p. 757-782.

Kovács, g., Rózsás, m. 2014. Kora újkori cserép-
pipák a dráva vidékéről. egység, regionalitás, 
kereskedelem. Archaeologiai Értesítő, 139, p. 239-259.

Kovács, g. 2017. a kora újkori kerámia változá-
saihoz. Régi és új elemek a székesfehérvári hiemer-
ház leletanyagában. in: Benkő, e., Kovács, gy., orosz, 
K. (eds.). Mesterségek  és műhelyek  a  középkori  és 
kora újkori Magyarországon. Tanulmányok Holl Imre 
emlékére. Budapest, p. 325-351.

Kopeczny, Z., dincă R. 2012. tobacco clay Pipes 
discovered in the historical center of timişoara. Ziri-
dava. Studia arhaeologica, 26, 1, p. 167-190.

lane, a. 1957. Later Islamic Pottery, Persia, Syr-
ia, Egypt, Turkey. london: faber and faber.

lee, J. g. 1949. an exhibition of ming Blue-
and-White. Philadelphia Museum Bulletin, Xliv, 223 
(22), p. 1-72.

lučić, B. 2012. clay pipes from sirmium. Jour-
nal of the Académie Internationale de la Pipe, 5, p. 9-
15.

mason, R., Keall, e. 1991. the abbāsid glazed 
Wares of sīrāf and the Basra connection: Petro-
graphic analysis. Iran. Journal of the British Institute 
of Persian Studies, 29, 1, p. 51-66.

mindorashvili, d., mamuladze, sh. 2009. the 
main Results of the archaeological excavations con-
ducted in tower # 10 in gonio-apsarus. Gonio-Ap-
sarosi, viii, p. 25-58.

mitáš, v., Poláková, Z. 2015. Keramické fajky 
z archeologických nálezísk gemera-malohontu a 
novohradu. Gemer-Malohont:  Zborník  Gemersko-
malohontského múzea, 11, p. 56-77.

murko, m. 2016. Pipe za kajenje tobaka iz slov-
enj gradca in: Keber, K. (ed.). Obzorja  Koroške:  Iz 
preteklosti  Koroške:  svet  samorastnikov. ljubljana: 
ZRc saZU, p. 81-103.

nicolescu, c. 1967. céramique ottomane des 
Xvi-e et Xvii-e siècles dans les Pays Romains. Bucar-
est. studia et acta orientalia, v—vi.

Šiša-vivek, m., filipec, K. 2013—2014. Keramičke 
lule s lokaliteta Zoljani — Čemešac i. Opuscula  Ar-
chaeologica, 37—38, p. 301-333.

Robinson, R. 1985. tobacco pipes of corinth 
and of the athenian agora. Hesperia, 54, 2, p. 149-
203.

Radu-iorgus, c., Radu, l., ionescu, m. 2013. 
Pipe ceramice descoperite la mangalia. Peuce, Xi, 
p. 239-254.

İnanan, f., Şahin, d. 2017. arkeopark-osmanlı 
lüleleri osmanlı’da tütün Keyfi. Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32, s. 33-54.

Popovici, R., 2013. cercetări arheologice în 
aşezarea rurală de la Băiceni (jud. iaşi). Arheologia 
Moldovei, XXXvi, p. 263-277.

Peker, a., Başak, m., deveci, a., Uzun, m., sertel, 
s., Pap, n., hancz, e. 2019. Zigetvar Kanunî sultan sü-
leyman türbe-Palankası’nda araştırma ve arkeolojik 
Çalışmalar 2015—2017. Akdeniz Sanat, 13, p. 92-157.

Puziuk, J. 2015. nowożytne fajki z badań arche-
ologicznych w Krakowie. Materialy  archeologiczne, 
Xl, p. 51-85.

Puziuk, J. 2016. akcesoria do palenia tytoniu 
z terenów dawnej Rzeczpospolitej w zbiorach muz-
eum archeologicznego w Krakowie. Materialy arche-
ologiczne, Xli, s. 277-300.

Ucar, h. 2019. archaeological proof of enjoy at 
tire Kutu han: clay pipes. Mediterranean Archaeol-
ogy and Archaeometry, 19, 2, p. 119-134.

tanriveren, m. 2015. Konya ve çevresindeki 
müzelerde bulunan osmanlı dönemi tütün kültürüne 
ait etnografik objeler. Konya: selcuk University.

vallašek, a. 1983. dielňa na výrobu hlinených 
fajok na spišskom hrade. Archaeologia historica, 8, 
s. 233-241.

vincenz, a. 2011. ottoman clay tobacco pipes 
from Ramla. Atiqot, 67, p. 43-53.

Zejnilhodžić,  e. 2012.  Lule  iz  Novovjekovne 
zbirke Arheološkog muzeja Istre. histria archaeol, 43, 
s. 163-191.

Öney, g. 2003. Ģini ve seramikleri. in: İnalcık, 
h., Renda, g. (eds.). Osmanlı  Uygarlığı. istanbul, 2, 
p. 699-735.

Pope, J. a. 1952. fourteenth century blue-and-
white a group of chinese porcelaines in the topkapu 
saraye müsesi, istanbul. Washington.

Raban, a. 1971. the shipwreck off sharm-el-
sheikh. Archaeology, 24, 2, p. 146-155.



��

ліТераТУра

sabján, t., végh, a. 2003. turkish house and 
stoves from the Water town (víziváros) in Buda. in: 
gerelyes, i., Kovács, g. (eds.). Archaeology of the Ot-
toman period in Hungary. Papers of the Conference 
Held at the Hungarian National Museum (24—26 May 
2000). Budapest: hungarian national museum, 
р. 281-300.

schmaedecke, m. 1989. tonpfeifenfunde vom 
schloßberg in freiburg im Breisgau. Archäologische 
Nachrichten aus Baden, 42, s. 27-33.

szalai, e. 2013. Keleti import áru a török kori 
gyuláról (oriental import goods from the ottoman-
period gyula). in: Fiatal  Középkoros  Régészek  IV. 
Konferenciájának tanulmánykötete. szerek: varga 
máté, Kaposvár, p. 159-172.

tomka, g. 2003. finjans, Pipes, grey Jugs. 
‘turkish’ objects in the hungarian fortresses of Bor-
sod county. Opuscula Hungarica, iii: archaeology of 
the ottoman period in hungary, p. 311-320.

tóth, a. 2003. an ottoman-era cellar from the 
foreground of Buda’s Royal Palace. Opuscula Hun-
garica, iii: archaeology of the ottoman period in 
hungary, p. 273-280.

tóth, а. 2011. turkish ceramics recovered 
during the archaeological excavations on the cas-
tle hill of Buda. The art of the Islamic world and the 
artistic  relationships  between  Poland  and  Islamic 
countries.  11th Conference  of  the  Polish  Institute  of 
World Art Studies (former Polish Society of Oriental 
Art), 1st Conference of Islamic Art in Poland. Krakow, 
p. 223-234.

vroom, J. 2007. Kütahya between the lines: 
Post-medieval ceramics as historical information. 
The American School of Classical Studies at Athents, 
Xl: Between venice and istanbul: colonial land-
scapes in early modern greece, p. 71-93.

yenişehirlioğlu, f. 1990. activities for the ‘iznik 
year’. Müze, july 1989 — june 1990. istanbul, p. 38-39.





81

Рис. 1. розкоп на фрагменті історико-архітектурного опорного плану ніаіЗ «Кам’янець». міс-
це розкопу позначено прямокутником із червоною літерою а; території й номери історич-

них кварталів

Fig. 1. dig on the fragment of the historical site plan of the state historical and architectural Reserve 
‘Kamianets’. the site of the dig is marked by rectangle with the red letter a; territories and numbers of 

historic quarters
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Рис. 2. топозйомка розкопу станом на листопад 2016 р. 
виконав о. м. возьний

Fig. 2. topographical mapping of the archaeological dig as at 
november 2016. done by o. m. voznyi
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Рис. 3. місце розкопу 3 на фрагменті мідьориту Кипріяна томашевича 1673—1679 рр. позначено літерою а

Fig. 3. the site of the dig 3 on the fragment of Kupriyan tomashevich chalcographus of 1673—1679 marked by the letter a

Рис. 4. місце розкопу 3 на фрагменті плану 1740-х рр. позначено стрілкою

Fig. 4. the site of the dig 3 area on the fragment of 1740s plan marked by arrow
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Рис. 5. схема розпланування садиб Польського ринку за описом 1700 р. реконструкція о. а. Пламени-
цької. літерою а позначено місце розкопу 3

Fig. 5. Plan of homesteads of the Polish market square according to the early 18th century depictures. Reconstructed 
by o. a. Plamenytska. the dig 3 site is marked by the letter a
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Рис. 6. місце розкопу 3 на фрагменті плану 1761 р. позначено літерою а

Fig. 6. the site of the dig 3 on the fragment of 1761 plan, marked by the letter a
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Рис. 7. місце розкопу 3 на фрагменті плану 1773 р. позначено літерою а

Fig. 7. the site of the dig 3 on the fragment of 1773 plan, marked by the letter a

Рис. 8. місце розкопу 3 позначено літерою а на фрагментах планів другої половини Xviii ст.: 1 — 1794 р.; 
2 — 1797 р.

Fig. 8. the site of the dig 3 on the fragments of the second half of the 18th century plan, marked by the letter a: 1 — of 
1794; 2 — of 1797
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Рис. 9. місце розкопу 3 на фрагменті плану 1840 р. позначено літерою а

Fig. 9. the site of the dig 3 on the fragment of 1840 plan, marked by the letter a

Рис. 10. місце розкопу 3 на фрагменті плану 1930-х рр. позначено літерою а

Fig. 10. the site of the dig 3 on the fragment of 1930s plan, marked by the letter a
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Рис. 11. «реброва» бруківка хіх ст. на площах старого міста: 1 — Польський ринок; 2 — вір-
менський ринок

Fig. 11. 19th century rib sett paving on the squares of the old town: 1 — Polish market square; 2 — ar-
menian market square
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Рис. 16. План розкопу 3. Польський ринок

Fig. 16. Polish market square. Planigraphy
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Рис. 17. скупчення обмазки та кераміки трипільської культури у квадратах г/3—4

Fig. 17. cluster of cucuteni-trypillian culture daub and pottery in the squares г/3—4
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Рис. 18. Фрагменти бруківки на ортофотоплані розкопу 3: 1 — бруківка хіх ст.; 2 — мощення кінця Xvii—
Xviii ст.; 3 — мощення Xvi—Xvii ст. виконано drone service.ua (керівник с. в. Коваленко)

Fig. 18. Block pavement fragments of the dig 3 on the orthophoto map: 1 — 19th century block pavement; 2 — late 
17—18th century pavage; 3 — 16—17th century pavage. done by drone service.ua (supervised by s. v. Kovalenko)
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Рис. 19. Фрагменти бруківки на ортофотоплані розкопу 3: 1 — бруківка хіх ст.; 2 — мощення кінця Xvii—
Xviii ст. виконано drone service.ua (керівник с. в. Коваленко). Зйомка станом на жовтень 2016 р.

Fig. 19. Block pavement fragments on the orthophoto map of the dig 3: 1 — 19th century block pavement; 2 — late 
17—18th pavage. done by drone service.ua (supervised by s. v. Kovalenko). october 2016
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Рис. 20. розчистка фрагментів бруківки хіх ст. у квадратах д—е/5—6

Fig. 20. cleaning fragments of the 19th century block pavement in the squares д—e/5—6
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Рис. 21. стратиграфічний перетин під бруківкою хіх ст. у квадратах д—е/5—6: 1 — загальний 
план; 2 — крупний план: а — супіщана підсипка під бруківку хіх ст., b — горілий шар суглинку 

з деревним вугіллям

Fig. 21. stratigraphic section under the 19th century block pavement within the sqs. д—e/5—6: 1 — gen-
eral view; 2 — detail view: a — loamy sand fill of the 19th century block pavement; b — burnt clay loam 

with charcoal
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Рис. 22. вертикальна водовідвідна конструкція над бруківкою хіх ст. у квадратах д—е/5

Fig. 22. vertical water-draining construction above the 19th century block pavement in the sqs. д—e/5
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Рис. 23. Фото другої половини 1940-х рр.: 1 — розібрана бруківка площі Польський ринок неподалік роз-
копу 3 біля приміщення магістрату; 2 — зіставлення із сучасним фото. інформацію й фото надав д. бабюк

Fig. 23. Picture from the second half of the 1940s: 1 — dismantled pavement on the Polish market square near the 
dig 3; 2 — comparison of contemporary photo. information and picture by d. Babyuk
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Рис. 24. бруківка кінця Xvii—Xviii ст. Загальні плани

Fig. 24. late 17th—18th century block pavement. general view
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Рис. 25. Знахідки у щілинах між бруківкою кінця Xvii—Xviii ст.: 1 — фрагмент люльки; 2 — кіст-
ки та фрагмент люльки

Fig. 25. findings in the gaps between block pavement of the late 17th—18th century: 1 — fragment of the 
pipe; 2 — bones and fragment of the pipe



101

ілюсТрації

Рис. 26. Шар мішаного суглинку з деревним вугіллям та матеріалами Xvii ст. на північ від 
бруківки кінця Xvii—Xviii ст.

Fig. 26. mixed clay loam layer with with charcoal and the 17th century materials, north of the late 17th—
18th century block pavement
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Рис. 27. мощення внутрішнього двору «довгого будинка», що примикає до його північної 
частини та льоху (яма 1)

Fig. 27. courtyard pavement of the longhouse that links up to its northern part and the root cellar 
(pit 1)
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Рис. 28. Знахідки у щілинах між бруківкою кінця Xvii—Xviii ст. 1 — монета; 2 — фрагмент люльки

Fig. 28. late 17th—18th century findings between the blocks of pavement: 1 — coin; 2 — fragment of the pipe



104

ілюсТрації

Рис. 29. мощення Xvi — першої половини Xvii ст. у квадратах г—д/3—4. Загальні плани

Fig. 29. 16th — early 17th century pavement in the squares г—д/3—4. general view
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Рис. 30. мощення Xvi — першої половини Xvii ст. у квадратах г—д/3—4. Крупні плани

Fig. 30. 16th — early 17th century pavement in the squares г—д/3—4. detailed view
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Рис. 31. Фотоплан розкопу на площі Польський ринок: 1 — яма 1 (льох); 2 — яма 2 (господарська); 3 — пів-
нічна, наземна частина споруди; 4 — бруківка хіх ст.; a—b — робочі майданчики площадки у південній 
частині споруди; а—в — лінія стратиграфічного перетину. виконано drone service.ua (керівник с. в. Ко-

валенко)

Fig. 31. Photomap of the dig on the Polish market square: 1 — pit 1 (root cellar); 2 — pit 2 (household); 3 — the north-
ern above-ground part of the building; 4 — 19th century block pavement; a—b — working areas in the southern side of 

the building; a—B stratigraphic sequence line. made by drone service.ua (supervised by s. v. Kovalenko)
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Рис. 32. розчистка дерев’яних плах та кам’яної підлоги під завалом горілого суглинку у пів-
нічній частині споруди

Fig. 32. Wooden half beams and stone floor cleaning below the burnt clay loam mound in the northern 
part of the house
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Рис. 33. розчистка дерев’яних плах та кам’яної підлоги під завалом горілого суглинку у пів-
нічній частині споруди

Fig. 33. Wooden half beams and stone floor cleaning below the burnt clay loam mound in the northern 
part of the house
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Рис. 34. розчистка згорілих дерев’яних плах споруди у східній частині розкопу

Fig. 34. Wooden half beams and stone floor cleaning in the eastern part of the dig
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Рис. 35. розчистка згорілих дерев’яних плах та кам’яної підлоги. Загальні плани

Fig. 35. Wooden half beams and stone floor cleaning in the eastern part of the dig. general view
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Рис. 36. Фрагмент цегляної вимостки біля східної стіни споруди

Fig. 36. fragment of the brick pavement beside the eastern wall of the building
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Рис. 37. розчистка льоху (ями 1) на початку робіт: 1 — виявлення східного краю ями; 2 — вер-
тикальний профіль

Fig. 37. the root cellar (pit 1) cleaning at the beginning of the works: 1 — exploration of the eastern 
edge of the pit; 2 — vertical profile
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Рис. 38. Поперечна бровка у ямі 1. на бровці — кістки вівці

Fig. 38. cross balk in the pit 1 with ship bones on it
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Рис. 39. Заповнення льоху (ями 1): цегла, фрагмент горщика та кавової чашечки

Fig. 39. filling of the root cellar (pit 1): bricks, fragments of a crock and a coffee cup
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Рис. 40. яма 1 (льох) вид із заходу

Fig. 40. Pit 1 (the root cellar), view from the west
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Рис. 41. яма 1 (льох). у північній та західній стінках — опори для даху

Fig. 41. Pit 1 (the root cellar). Blockings is the western and northern walls
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Рис. 42. яма 1 (льох). Фрагмент білокам’яного порталу, використаний як сходинка у льох. 
Показаний стрілками

Fig. 42. Pit 1 (the root cellar). fragment of a white-stone portal used as a step to the root cellar. marked 
by arrows
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Рис. 43. розчистка печі у ямі 1

Fig. 43. cleaning of the oven in the pit 1



119

ілюсТрації

Рис. 44. Піч у ямі 1: 1 — загальний вигляд; 2 — вимостка перед піччю

Fig. 44. the oven in the pit 1: 1 — general view; 2 — pavement in front of the oven
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Рис. 45. Піч у ямі 1: 1 — інтер’єр печі; 2 — шар тиньку в печі

Fig. 45. the oven in the pit 1: 1 — interior of the oven; 2 — cast layer in the oven
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Рис. 46. ніша у ямі 1

Fig. 46. niche in the pit 1
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Рис. 47. яма 1 (льох): 1 — план; 2 — перетин по східній стінці

Fig. 47. Pit 1 (the root cellar): 1 — plan; 2 — section along the eastern wall
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Рис. 48. стратиграфічний перетин ями 2 вздовж лінії а—в: і — контур ями; іі — дерновий шар; ііі — гравій-
на засипка під мощенням другої половини хх ст.; iv — темний горілий гумусований шар із деревним 
вугіллям; v — суглинистий жовтий шар із включенням деревного вугілля, фрагментів будівельної ке-
раміки Xvii ст.; vi — бурий, дисперсний суглинковий шар із домішками піску та вапнякового каміння; 
vii — супіщаний, наповнений вугіллям і знахідками Xvii ст.; viii — лінза суглинку; іх — сірий, гумусований 
шар із фрагментами кераміки, деревного вугілля, індивідуальних знахідок Xvii ст.; х — чорний похований 
чорнозем із керамікою Xiv—Xvii ст.; хі — бурий суглинистий шар із матеріалами трипільської культури; 

хіі — материковий стерильний світло-жовтий суглинок

Fig. 48. a—B stratigraphic section of the pit 2: 1 — outlines of the pit; 2 — turf layer; 3 — gravel fill under the block 
pavement of the late 20th century; 4 — dark burnt humus layer with charcoal; 5 — yellow loamy layer with charcoal 
and fragments of the 17th century building ceramics; 6 — reddish brown dispersive loamy layer with sand and lime-
stones; 7 — loamy sand layer, filled with coal and the 17th century findings; 8 — lense of loamy sand; 9 — gray humus 
layer with fragments of pottery, charcoal and individual findings of the 17th century; 10 — buried black soil with the 
14th—17th centuries pottery; 11 — reddish brown loamy layer with the trypillian culture materials; 12 — sterile continen-

tal bright-yellow loam
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Рис. 49. Планіграфія ями 2

Fig. 49. Planigraphy of the pit 2
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Рис. 50. яма 2: 1 — перетин, фото; 2 — яма 2 на фінальному етапі розчистки

Fig. 50. Pit 2: 1 — section, picture; 2 — pit 2 on the final stage of the cleaning
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Рис. 51. розчистка заповнення ями 2: 1 — фрагменти кавових чашечок, люльки та макітри; 
2 — фрагменти горщика та гарматне ядро

Fig. 51. cleaning the filling of the pit 2: 1 — fragments of the coffee cups, pipes and makitra; 2 — frag-
ments of the crock and the cannonball
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Рис. 52. яма 2: 1 — підсипка долівки ями вапном; 2 — фрагмент кавової чашечки та носика 
водолія у заповненні ями

Fig. 52. Pit 2: 1 — lime filling of the floor; 2 — fragment of the coffee cup, and a sprout of aftafa in the pit 
filling
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Рис. 53. розчистка робочого майданчика 1

Fig. 53. cleaning of the working area 1



129

ілюсТрації

Рис. 54. робочий майданчик 1: 1 — залишки стовпової конструкції; 2 — початковий етап розчистки

Fig. 54. Working area 1: 1 — remains of the pillar structure; 2 — the initial phase of the cleaning
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Рис. 55. робочі майданчики: 1 — загальний вигляд робочого майданчика 1; 2 — загальний 
вигляд робочих майданчиків 1 і 2

Fig. 55. Working areas: 1 — general view of the working area 1, general view of the working areas 1 and 2
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Рис. 56. робочий майданчик 2. Загальні плани

Fig. 56. Working area 2. general view
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Рис. 57. робочий майданчик 2. Крупний план

Fig. 57. Working area 2. detailed view
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Рис. 58. водовідвідна конструкція та скупчення каменю й перепаленої глини у квадратах 
а1—б/4: 1 — загальний план; 2 — крупний план

Fig. 58. Water-draining construction, cluster of stone and burnt clay in the squares a1—б/4: 1 — general 
view; 2 — detailed view
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Рис. 59. Пляма перепаленої глини над плитовим мощенням у квадраті а/4

Fig. 59. a spot of the burnt clay above the slab pavement in the square a/4
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Рис. 60. Фрагменти залізних виробів, виявлені у ровику біля південної стіни споруди

Fig. 60. fragments of the iron objects found in the sike beside the southern wall of the building
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Рис. 61. Заплив суглинку, горіла пляма та фрагмент бруківки кінця хіх—хх ст. у кв. б1/4—5

Fig. 61. loamy sand flood, burnt spot and fragment of the late 19th—20th century block pavement in the 
squares б1/4—5
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Рис. 62. Фрагменти люльок in situ у ровику біля західної стіни споруди

Fig. 62. fragments of the pipes in situ in the sike beside the western wall of the building
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Рис. 63. ровик біля західної стіни споруди

Fig. 63. sike beside the western wall of the building
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Рис. 65. Фрагменти гончарного посуду з ями 1: № 623 — друга половина хііі—Xіv ст.; № 627, 628, 630—
632, 638 — друга половина Xv—Xvi ст.

Fig. 65. fragments of the 15th—16th century clay ware from the pit 1: no 623 — second half of 13th—14th century; 
no 627, 628, 630—632, 638 — second half of the 15th —16th century
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Рис. 66. Фрагменти димлених сіроглиняних горщиків з ями 2

Fig. 66. fragments of the smoked gray clay pots from the pit 2
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Рис. 67. Фрагменти димлених сіроглиняних горщиків із ями 2

Fig. 67. fragments of the smoked gray clay pots from the pit 2
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Рис. 68. Фрагменти димлених сіроглиняних горщиків із ями 2: 1 — № 207; 2 — № 246

Fig. 68. fragments of the smoked gray clay pots from the pit 2: 1 — no 207; 2 — no 246
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Рис. 69. димлений сіроглиняний горщик 249 з ями 2

Fig. 69. a smoked gray clay pot 249 from the pit 2
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Рис. 70. Фрагменти сіроглиняних горщиків другої половини Xviі — першої половини Xviii ст.

Fig. 70. fragments of the late 17th — early 18th century smoked gray clay pots
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Рис. 73. червоноглиняний горщик 206 з ями 2. Фото г. о. ніколаєва, рисунок в. П. мегей

Fig. 73. Red clay pot 206 from the pit 2. Picture by g. o. nikolayeva, drawing by v. P. mehey



149

ілюсТрації

Рис. 74. Фрагменти червоноглиняного горщика 542 з ями 1

Fig. 74. fragments of the red clay pot 542 from the pit 1
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Рис. 75. Фрагменти червоноглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 75. fragments of the late 17th century red clay pots
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Рис. 76. Фрагменти білоглиняного посуду в заповненні наземної частини «довгого» будинка 
на Польському ринку

Fig. 76. fragments of the white clay pots in the filling of the above-ground part of the longhouse on the 
Polish market square
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Рис. 77. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 77. fragments of the late 17th century white clay pots



153

ілюсТрації

Рис. 78. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 78. fragments of the late 17th century white clay pots
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Рис. 79. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 79. fragments of the late 17th century white clay pots
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Рис. 80. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 80. fragments of the late 17th century white clay pots
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Рис. 81. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 81. fragments of the late 17th century white clay pots



Рис. 82. Фрагменти білоглиняних гор-
щиків другої половини Xviі ст.

Fig. 82. fragments of the late 17th century 
white clay pots
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Рис. 83. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 83. fragments of the late 17th century white clay pots
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Рис. 84. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 84. fragments of the late 17th century white clay pots
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Рис. 85. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст.

Fig. 85. fragments of the late 17th century white clay pots
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Рис. 86. Фрагменти білоглиняних горщиків другої половини Xviі ст. рисунок в. П. мегей, ілюстрація 
о. в. омельченко

Fig. 86. fragments of the late 17th century white clay pots. drawing by v. P. mehey, illustration by o. v. omelchenko
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Рис. 87. Фрагменти глеків із заповнення ями 2. ілюстрація а. о. нечитайло

Fig. 87. fragments of jugs from the pit 2 filling. illustration by a. o. nechytaylo
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Рис. 89. сіроглиняний водолій 209 з ями 2. рисунок в. П. мегей

Fig. 89. gray clay aftafa 209 from the pit 2. drawing by v. P. mehey
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Рис. 90. Фрагменти водоліїв з ями 1 на Польському ринку. ілюстрація о. в. омельченко

Fig. 90. fragments of aftafas from the pit 1 on the Polish market square. illustration by o. v. omelchenko
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Рис. 91. миска-таз 210 з ями 2. рисунок в. П. мегей, ілюстрація а. о. нечитайло

Fig. 91. Bawl 210 from the pit 2. drawing by v. P. mehey, illustration by a. o. nechytaylo
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Рис. 92. миска-таз 211 з ями 2. ілюстрація а. о. нечитайло, рисунок в. П. мегей

Fig. 92. Bawl 211 from the pit 2. drawing by v. P. mehey, illustration by a. o. nechytaylo
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Рис. 93. миски-тази з ями 1. ілюстрація а. о. нечитайло, рисунок в. П. мегей

Fig. 93. Bawls from the pit 1. illustration by a. o. nechytaylo, drawing by v. P. mehey

Рис. 94. Фрагменти тазів-мисок з ями 1 і 2. рисунок в. П. мегей

Fig. 94. fragments of bawls from the pits 1 and 2. drawing by v. P. mehey
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Рис. 95. Фрагменти тазів-мисок з ями 1 і 2. рисунок в. П. мегей

Fig. 95. fragments of bawls from the pits 1 and 2. drawing by v. P. mehey



170

ілюсТрації

Рис. 96. Фрагменти тазів-мисок із розкопу 3. рисунок в. П. мегей

Fig. 96. fragments of bawls from the dig 3. drawing by v. P. mehey
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Рис. 97. Фрагменти тазів-мисок з ями 1 і 2. рисунок в. П. мегей

Fig. 97. fragments of bawls from the pits 1 and 2. drawing by v. P. mehey
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Рис. 98. Фрагменти сіроглиняних мисок типу і із розкопу 3 на Польському ринку. рисунок в. П. мегей

Fig. 98. fragments of type 1 gray clay bowls from the dig 3 on the Polish market square. drawing by v. P. mehey

Рис. 99. Фрагмент сіроглиняної миски типу ііі (№ 856); червоноглиняні миски типу і (№ 523, 531). рисунок 
в. П. мегей

Fig. 99. fragment of type 3 gray clay bowl (no 856); type 1 red clay bowls (no 523, 531). drawing by v. P. mehey
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Рис. 100. миски з ями 2: № 143, 228 — тип і; № 231, 232 — тип іі; № 264 — тип ііі. ілюстрація а. о. нечитайло

Fig. 100. Bowls from the pit 2: no 143, 228 — type 1; no 231, 232 — type 2; no 264 — type 3. illustration by a. o. nechytaylo
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Рис. 102. Фрагмент миски 676 типу iv. рисунок в. П. мегей, ілюстрація о. в. омельченко

Fig. 102. fragment of type 4 bowl676. drawing by v. P. mehey, illustration by o. v. omelchenko
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Рис. 103. тарілки з ями 2. ілюстрація а. о. нечитайло, рисунок в. П. мегей

Fig. 103. Plates from the pit 2. illustration by a. o. nechytaylo, drawing by v. P. mehey
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Рис. 104. тарілки з ями 2. ілюстрація а. о. нечитайло, рисунок в. П. мегей

Fig. 104. Plates from the pit 2. illustration by a. o. nechytaylo, drawing by v. P. mehey
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Рис. 105. Фрагменти тарілок з ями 2. ілюстрація 
а. о. нечитайло

Fig. 105. fragments of plates from the pit 2. illustration by 
a. o. nechytaylo

Рис. 106. Фрагменти червоноглиняних макітр з ями 2. ілюст-
рація а. о. нечитайло

Fig. 106. fragments of red clay makitras from the pit 2. illustration by 
a. o. nechytaylo



179

ілюсТрації

Рис. 107. розвал червоноглиняної макітри 296 з ями 2. ілюстрація а. о. нечитайло

Fig. 107. Breakdown of a red clay makitra 296 from the pit 2. illustration by a. o. nechytaylo
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Рис. 109. розвал червоноглиняної макітри 302 з «опискою». ілюстрація а. о. нечитайло

Fig. 109. Breakdown of a red clay makitra 302 decorated with the clay painting (‘opyska’). illustration by a. o. nechytaylo
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Рис. 110. розвал вінця червоноглиняної макітри 299 з «опискою» та крайкуванням зеленою поливою. 
ілюстрація а. о. нечитайло

Fig. 110. Breakdown of a red clay makitra 299 rim with clay painting (‘opyska’) and green glazing. illustration by 
a. o. nechytaylo
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Рис. 111. денця та нижні частини сіроглиняних макітер. рисунок в. П. мегей

Fig. 111. lower parts and bottoms of gray clay makitras. drawing by v. P. mehey
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Рис. 113. Фрагменти покришок

Fig. 113. fragments of lids

Рис. 114. Фрагменти покришок

Fig. 114. fragments of lids
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Рис. 115. скарбничка 622

Fig. 115. moneybox 622

Рис. 116. Підсвічник 609

Fig. 116. candlestick 609
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Рис. 117. Китайські порцелянові чашечки: 1—5 — без орнаменту (1 група, 1.1, 1.2)

Fig. 117. chinese porcelain cups: 1—5 — without an ornament (group 1, 1.1, 1.2)
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Рис. 118. Китайські порцелянові чашечки: 1—4 — із розписом кобальтом (2 група, 2.1)

Fig. 118. chinese porcelain cups: 1—4 — with cobalt painting (group 2, 2.1)



189

ілюсТрації

Рис. 119. Китайські порцелянові чашечки: 1—3 — із розписом кобальтом (2 група, 2.1)

Fig. 119. chinese porcelain cups: 1—3 — with cobalt painting (group 2, 2.1)
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Рис. 120. Китайські порцелянові чашечки: 1—3 — із розписом кобальтом (2 група, 2.1)

Fig. 120. chinese porcelain cups: 1—3 — with cobalt painting (group 2, 2.1)
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Рис. 121. Китайські порцелянові чашечки: 1—4 — із розписом кобальтом (2 група, 2.1)

Fig. 121. chinese porcelain cups: 1—4 — with cobalt painting (group 2, 2.1)
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Рис. 122. Китайські порцелянові чашечки: 1—8 — із розписом кобальтом (2 група, 2.1)

Fig. 122. chinese porcelain cups: 1—8 — with cobalt painting (group 2, 2.1)
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Рис. 123. Китайські порцелянові чашечки: 1—3 — із жовтою поливою та розписом ко-
бальтом (2 група, 2.2.1)

Fig. 123. chinese porcelain cups: 1—3 — with yellow glaze and cobalt painting (group 2, 2.2.1)
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Рис. 124. Китайські порцелянові чашечки: 1 — із безколірною прозорою поли-
вою (2 група, 2.1); 2—3 — із коричневою поливою (2 група, 2.2.3); 4 — із синьою 

поливою (2 група, 2.2.2) та розписом кобальтом

Fig. 124. chinese porcelain cups: 1 — with achromatic glaze (group 2, 2.1); 2—3 — with 
brown-colored glaze (group 2, 2.2.3); 4 — with blue-colored glaze (group 2, 2.2.2) and 

cobalt painting
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Рис. 125. Китайські порцелянові чашечки: 1, 2 — із блідо-оливковою поливою (2 група, 
2.2.4); 3 — із коричневою поливою (2 група, 2.2.3) та розписом кобальтом (пейзажі)

Fig. 125. chinese porcelain cups: 1, 2 — with pale-olive colored glaze (group 2, 2.2.4); 3 — with 
brown-colored glaze (group 2, 2.2.3) and cobalt painting (landscapes)

Рис. 126. Китайські пор-
целянові чашечки: 1—3 — із 
білим декором на коричне-
вому фоні в техніці «резер-

ву» (3 група, 3.1)

Fig. 126. chinese porcelain 
cups: 1—3 — with white decor 
on brown background, in ‘re-
serve’ technique (group 3, 3.1)
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Рис. 127. Китайські порцелянові чашечки: 1—4 — із білим декором на коричневому фоні (3 група, 3.1); 
5 — із білим декором на синьому фоні в техніці «резерву» (3 група, 3.2)

Fig. 127. chinese porcelain cups: 1—4 — with white decor on brown background (group 3, 3.1); 5 — with white decor 
on blue background, in ‘reserve’ technique (group 3, 3.2)

Рис. 128. турецькі фаянсові чашечки: 1—5 — із розписом кобальтом (1 група)

Fig. 128. turkish faience cups: 1—5 — with cobalt painting (group 1)
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Рис. 129. турецькі фаянсові чашечки: 1—5 — із розписом кобальтом (1 група)

Fig. 129. turkish faience cups: 1—5 — with cobalt painting (group 1)
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Рис. 130. турецькі фаянсові чашечки: 1—4 — із розписом кобальтом (1 група)

Fig. 130. turkish faience cups: 1—4 — with cobalt painting (group 1)
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Рис. 131. турецькі фаянсові чашечки: 1—8 — із розписом кобальтом (1 група)

Fig. 131. turkish faience cups: 1—8 — with cobalt painting (group 1)
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Рис. 132. Персидські «фаянсові» (?) чашечки: 1—2 — із розписом кобальтом (1 група, 1.1)

Fig. 132. Persian ‘faience’ (?) cups: 1—2 with cobalt painting (group 1, 1.1)
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Рис. 133. Перські «фаянсові» (?) чашечки: 1—5 — із розписом кобальтом (1 група, 1.1)

Fig. 133. Persian ‘faience’ (?) cups: 1—5 with cobalt painting (group 1, 1.1)
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Рис. 134. Перські «фаянсові» (?) чашечки: 1—2 — із коричневою поливою та розписом кобальтом (1 група, 
1.2); 3 — із розписом кобальтом (1 група, 1.1)

Fig. 134. Persian ‘faience’ (?) cups: 1—2 — with brown-colored glaze and cobalt painting (group 1, 1.2); 3 — with cobalt 
painting (group 1, 1.1)
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Рис. 135. Перські «фаянсові» (?) чашечки: 1—3 — із росписом кобальтом (2 група)

Fig. 135. Persian ‘faience’ (?) cups: 1—3 — with cobalt painting (group 2)
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Рис. 136. турецькі глиняні полив’яні чашечки: 1, 4 — із темно-коричневою і жовто-оливковою поливою 
(2 група); 2 — із росписом червоно-коричневою фарбою під жовто-оливковою поливою (3 група); 3 — із 

темно-коричневою і жовто-коричневою поливою (1 група)

Fig. 136. turkish clay faience glazed cups: 1, 4 — with dark-brown and yellow-olive colored glaze (group 2); 2 — with 
red-brown colored painting under yellow-olive glaze (group 3); 3 — with dark-brown and yellow-brown colored glaze 

(group 1)
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Рис. 137. Фрагменти турецької глиняної чашечки з росписом червоно-коричневою фарбою під жовто-
оливковою поливою (3 група)

Fig. 137. Pieces of turkish clay cup with red-brown painting under yellow-olive colored glaze (group 3)
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Рис. 138. виготовлення глиняних люльок: 1 — 
процес виготовлення люльок західного типу, за: 
murko 2016; 2.1 — двочасні форми; 2.2 — інстру-
менти для обробки люльки після формовки, за: 

Šiša-vivek, filipec 2013—2014

Fig. 138. manufacturing clay pipes: 1 — process of 
manufacturing western type pipes, after: murko 2016; 
2.1 — molds for pipe manufacture; 2.2 — tool for pipe 
decoration after demolding, after: Šiša-vivek, filipec 

2013—2014

Рис. 139. морфологія люльок східного типу, за: Robinson 1985 

Fig. 139. morphology of eastern type pipes, after: Robinson 1985
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Рис. 140. морфологія глиняних люльок: і — за: 
Коваленко 2008; іі — за: гусач 2015; ііі — за: mitáš, 

Poláková 2015

Fig. 140. morphology of clay pipes: і — after: Kovalenko 
2008; іі — after: gusach 2015; ііі — after: mitáš, Poláková 

2015

Рис. 141. морфологія кам’янецьких люльок із роз-
копу 3 на Польському ринку, рисунок н. в. сойко: 
1 — чашечка; 2 — верхня частина чашечки; 3 — нижня 
частина чашечки; 4 — тулійка; 5 — гребінь; 6 — вінчи-

ки; 7 — великий та малий валики тулійки

Fig. 141. morphology of pipes of the dig 3 on Polish mar-
ket square in Kamyanets-Podilsky. drawing by n. v. soyko: 
1 — bowl; 2 — upper part of bowl; 3 — lower part of bowl; 

4 — stem; 5 — keel; 6 — rims; 7 — big and small rings
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Рис. 143. люльки типу і. Фото

Fig. 143. type 1 pipes. Picture
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Рис. 144. люльки підтипу іа. рисунок н. в. сойко

Fig. 144. subtype 1a pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 145. люльки підтипу іb. рисунок н. в. сойко

Fig. 145. subtype 1b pipes. drawing by n. v. soyko



Рис. 146. люльки підтипу іс. рисунок н. в. сойко

Fig. 146. subtype 1c pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 147. № 2168, 2075 — люльки підтипу іd, рисунок н. в. сойко; № 2003, 2086, 2206 — люльки підтипу ie

Fig. 147. no 2168, 2075 — subtype 1d pipes, drawing by n. v. soyko; no 2003, 2086, 2206 — subtype 1e pipes
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Рис. 148. люльки підтипу if. рисунок н. в. сойко

Fig. 148. subtype 1f pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 149. люльки підтипу ig. рисунок н. в. сойко

Fig. 149. subtype 1g pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 150. люльки підтипу ih. рисунок н. в. сойко

Fig. 150. subtype 1h pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 152. люльки підтипу ііа. рисунок н. в. сойко

Fig. 152. subtype 2a pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 153. люльки підтипу iib. рисунок н. в. сойко

Fig. 153. subtype 2b pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 154. люльки підтипу iiс. рисунок н. в. сойко

Fig. 154. subtype 2c pipes. drawing by n. v. soyko

Рис. 155. люльки підтипу iid. рисунок н. в. сойко

Fig. 155. subtype 2d pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 156. люльки підтипу iie. рисунок н. в. сойко

Fig. 156. subtype 2e pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 157. люльки підтипу iie. рисунок н. в. сойко

Fig. 157. subtype 2e pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 158. люльки типу ііі. рисунок н. в. сойко

Fig. 158. type 3 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 159. люльки типу ііі. рисунок н. в. сойко

Fig. 159. type 3 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 160. люльки типу іv. рисунок н. в. сойко

Fig. 160. type 3 pipes. drawing by n. v. soyko



226

ілюсТрації

Рис. 161. люльки типу іv

Fig. 161. type 4 pipes

Рис. 162. люльки типу іv

Fig. 162. type 4 pipes
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Рис. 163. люльки типу іv

Fig. 163. type 4 pipes
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Рис. 164. Клеймо люльки 2388 («нізар»)

Fig. 164. stamp of the pipe 2388 (‘nizar’)
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Рис. 165. Клеймо люльки 2393

Fig. 165. stamp of the pipe 2393
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Рис. 166. Клеймо люльки 2395

Fig. 166. stamp of the pipe 2395
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Рис. 167. Клеймо люльки 2396

Fig. 167. stamp of the pipe 2396
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Рис. 168. люльки підтипу vа. рисунок 
н. в. сойко

Fig. 168. subtype 5a pipes. drawing by 
n. v. soyko
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Рис. 169. люльки підтипу vа

Fig. 169. subtype 5a pipes
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Рис. 170. люльки підтипу vb

Fig. 170. subtype 5b pipes
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Рис. 171. люльки підтипу vb

Fig. 171. subtype 5b pipes
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Рис. 172. люльки підтипу vс. рисунок н. в. сойко

Fig. 172. subtype 5c pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 173. люльки підтипу vс

Fig. 173. subtype 5c pipes
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Рис. 174. люльки підтипу vd

Fig. 174. subtype 5d pipes
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Рис. 175. люльки підтипу vd

Fig. 175. subtype 5d pipes
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Рис. 176. люльки типу vі. рисунок н. в. сойко

Fig. 176. type 6 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 177. люльки типу vіі. рисунок н. в. сойко

Fig. 177. type 7 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 178. люльки типу viіі. рисунок н. в. сойко

Fig. 178. type 8 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 179. люльки типу iX. рисунок н. в. сойко

Fig. 179. type 9 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 180. люльки типу X. рисунок н. в. сойко

Fig. 180. type 10 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 181. люльки підтипу Xіа. рисунок н. в. сойко

Fig. 181. subtype 11a pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 182. люльки підтипу Xіb. 
рисунок н. в. сойко

Fig. 182. subtype 11b pipes. 
drawing by n. v. soyko
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Рис. 183. люльки типу хіі. рисунок н. в. сойко

Fig. 183. type 12 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 184. люльки підтипу хіііa. рисунок н. в. сойко

Fig. 184. subtype 13a pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 185. люльки підтипу хіііb. рисунок н. в. сойко

Fig. 185. subtype 13b pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 186. люльки підтипу хіііc. рисунок 
н. в. сойко

Fig. 186. subtype 13c pipes. drawing by 
n. v. soyko
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Рис. 187. люльки підтипу хіііd. рисунок н. в. сойко

Fig. 187. subtype 13d pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 188. люльки типу Xiv. рисунок н. в. сойко

Fig. 188. type 14 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 189. люльки типу Xv. рисунок н. в. сойко

Fig. 189. type 15 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 190. люльки типу Xvі. рисунок н. в. сойко

Fig. 190. type 16 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 191. люльки підтипу Xvііа. рисунок н. в. сойко

Fig. 191. subtype 17a pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 192. люльки підтипу Xvііb. рисунок н. в. сойко

Fig. 192. subtype 17b pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 193. люльки типу Xvііі. рисунок н. в. сойко

Fig. 193. type 18 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 194. люльки типу Xіх. рисунок н. в. сойко

Fig. 194. type 19 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 195. люльки типу Xх. рисунок н. в. сойко

Fig. 195. type 20 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 196. люльки типу Xхі. рисунок н. в. сойко

Fig. 196. type 21 pipes. drawing by n. v. soyko

Рис. 197. люльки типу Xхіі. рисунок н. в. сойко

Fig. 197. type 22 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 198. люльки типу Xхііі. рисунок н. в. сойко

Fig. 198. type 23 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 199. люльки типу Xхіv. рисунок н. в. сойко

Fig. 199. type 24 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 200. люльки типу Xхv. рисунок н. в. сойко

Fig. 200. type 25 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 201. люльки типу Xхvi. рисунок н. в. сойко

Fig. 201. type 26 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 202. люльки типу Xхvii. рисунок н. в. сойко

Fig. 202. type 27 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 203. люльки різних типів: № 2718 — тип Xхviii; № 2720, 2721 — тип Xхiх. рисунок н. в. сойко

Fig. 203. Pipes of different types: no 718 — type 28; nо 2720, 2721 — type 29. drawing by n. v. soyko



267

ілюсТрації

Рис. 204. люльки типу XхX. рисунок н. в. сойко

Fig. 204. type 30 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 205. люльки групи 1. рисунок н. в. сойко

Fig. 205. group 1 pipes. drawing by n. v. soyko
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Рис. 206. люльки підгрупи 2а

Fig. 206. subgroup 2a pipes
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Рис. 207. люльки підгрупи 2b

Fig. 207. subgroup 2b pipes
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Рис. 208. люльки підгрупи 2с

Fig. 208. subgroup 2c pipes
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Рис. 209. люльки групи 3

Fig. 209. group 3 pipes

Рис. 210. люльки групи 3

Fig. 210. group 3 pipes
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Рис. 211. люльки групи 3

Fig. 211. group 3 pipes
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Рис. 212. люльки групи 4

Fig. 212. group 4 pipes
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Рис. 213. люльки підгрупи 5а

Fig. 213. subgroup 5a pipes
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Рис. 214. люльки підгрупи 5b

Fig. 214. subgroup 5b pipes
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Рис. 215. люльки підгрупи 5c — № 2883, 2884; люльки групи 5d — № 2888, 2889

Fig. 215. subgroup 5c pipes — no 2883, 2884; subgroup 5d pipes — no 2888, 2889
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Рис. 216. люльки підгрупи 5e — № 2891, 2892; люльки групи 5f — № 2895, 2896

Fig. 216. subgroup 5e pipes — no 2891, 2892; subgroup 5f pipes — no 2895, 2896
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Рис. 217. люльки підгрупи 5g

Fig. 217. subgroup 5g pipes
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Рис. 218. люльки підгрупи 5h — № 2906; 2907; люльки групи 5i — № 2908

Fig. 218. subgroup 5h pipes — no 2906; 2907; subgroup 5i pipe — no 2908
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Рис. 219. люльки групи 5

Fig. 219. group 5 pipes



282

ілюсТрації

Рис. 220. люльки групи 6

Fig. 220. group 6 pipes

Рис. 221. люльки групи 7

Fig. 221. group 7 pipes
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Рис. 222. люльки групи 8

Fig. 222. group 8 pipes
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Рис. 223. люльки групи 9

Fig. 223. group 9 pipes

Рис. 224. люльки групи 10 — № 2983—2985; люльки групи 11 — № 2987, 2988

Fig. 224. group 10 pipes — no 2983—2985; group 11 pipes — no 2987, 2988
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Рис. 225. люльки 3003, 3062, 3063

Fig. 225. Pipes 3003, 3062, 3063
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Рис. 226. люлька 3077. рисунок — люлька з аналогічним декором зі spišský hrad, за: vallašek 1983

Fig. 226. Pipe 3077. drawing — pipe with the same decoration from spišský hrad, according to: vallašek 1983
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Рис. 227. люльки 3078—3080

Fig. 227. Pipes 3078—3080
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Рис. 228. люльки 3081—3083, 3085

Fig. 228. Pipes 3081—3083, 3085
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Рис. 229. люльки 3088—3090

Fig. 229. Pipes 3088—3090
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Рис. 230. люльки 3091—3093

Fig. 230. Pipes 3091—3093
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Рис. 231. люльки 3094, 3095, 3098, 3099

Fig. 231. Pipes 3094, 3095, 3098, 3099
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Рис. 232. люльки 3102, 3105—3107

Fig. 232. Pipes 3102, 3105—3107

Рис. 233. люльки 3117, 3119, 3121, 3123

Fig. 233. Pipes 3117, 3119, 3121, 3123
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Рис. 234. люльки 3137, 3144, 3179, 2636

Fig. 234. Pipes 3137, 3144, 3179, 2636
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Рис. 235. люльки 3181—3183

Fig. 235. Pipes 3181—3183
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