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Передмова

Олевськ — районний центр, розташований у 
північно-західній частині Житомирської обл. за 
180 км від обласного центру. через місто проті-
кає р. Уборть — притока р. Прип’ять. Територія 
міста 1024,5 га. Населення 10250 чоловік.

за археологічними дослідженнями територія 
сучасного Олевська була заселена ще у IV тис. 
до н. е., про що свідчать кам’яні знаряддя пра-
ці доби неоліту. Неподалік міста було дослід-
жено 17 поховань і два кургани черняхівської 
культури. Археологічною пам’яткою є давньо-
руське городище — Бабина гора та курганний 
могильник.

Назву міста пов’язують з іменем овруцького 
князя Олега Святославовича, який жив і кня-
жив наприкінці X ст. за однією із версій, під 
час його князювання поселення дістало назву 
Олегове городище.

Князь Олег Святославович загинув у 977 р., 
саме тоді в літопису вперше згадано Олевськ, 
тому і заснування міста пов’язують з цією датою. 
за припущеннями авторитетних українських іс-
ториків, Овруч, Коростень і Олевськ при князю-
ванні Олега Святославовича утворювали своєрід-
ний трикутник в межах древлянської землі.

У письмових документах Олевськ вперше 
згаданий у 1514 р., коли місто і навколишні 
села були приписані до Овруцького замку, яки-
ми володів магнат не польського походження 
Йосип Немирич.

Після Люблінської унії 1569 р. Олевськ у 
складі Правобережної України потрапив під 
владу шляхетської Польщі. У 1741 р. польський 
король надав Олевську магдебурзьке право.

У 1793 р. у складі Правобережної України 
Олевськ потрапив до складу Росії, а з 1797 р. 

ОЛЕвСьК СТАРОДАвНІЙ ТА СучАСНиЙ

Свято-Миколаївська церква
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став волосним центром Овруцького повіту во-
линської губернії.

Розвиток промисловості на початку XX ст. 
сприяв зростанню містечка.

Особливо швидко почав розвиватися 
Олевськ після 1903 р., коли через місто була 
прокладена залізнична колія Київ—Ковель. 
через рік відкрилася поштова станція та пош-
тово-телеграфне відділення. з 1909 р. почав 
діяти фарфоровий завод, де виготовляли госпо-
дарський посуд. Розвивалася борошномельна 
промисловість, масово велися лісорозробки.

У 1923 р. Олевськ став районним центром 
Коростенської округи. До возз’єднання в 1939 р. 
західноукраїнських земель з Українською РСР 
Олевськ був прикордонним селищем у складі 
Новоград-волинського укріпрайону. У селищі 
знаходився штаб 19 прикордонного загону, який 
мав неподалік станції Олевськ адмінприміщен-
ня, санітарну частину та господарські споруди.

Початок великої вітчизняної війни в історії 
Олевська пов’язаний з невеликим епізодом іс-
нування «Поліської Січі» Тараса Бульби-Боров-
ця. 21 серпня 1941 р. в Олевську було урочисто 
проголошено Олевську незалежну республіку. 
Ця «держава» стала унікальним явищем, адже 
була утворена в межах невеликого регіону Ук-
раїни — Полісся. вона мала свою територію, 
адміністрацію, суд, військо.

через надмірну незалежність дій Т. Бульби-
Боровця та відкриту агітацію серед населення 
про створення Української держави, а також 
протидію німецькому командуванню 15 листо-
пада 1941 р. «Поліська Січ» саморозпустилась і 
перейшла на нелегальне положення.

1941—1943 р. стали не лише роками окупації, 
страждань поліщуків, але й періодом героїчної 
боротьби із загарбниками. У районі діяли пар-
тизанські загони І.в. возбранного, А.М. Грабча-
ка, з’єднання О.М. Сабурова, С.А. Ковпака.

Повоєнні роки стали для Олевська часом 
відродження. 

Сьогодні в Олевську працюють близько 10 
промислових підприємств, десятки районних 
і міських установ та організацій, більше 50 

малих приватних підприємств, зареєстровано 
близько 200 приватних підприємців, що займа-
ються торгівельною діяльністю.

У чотирьох дошкільних закладах, трьох за-
гальноосвітніх школах та ПТУ-10 здобувають 
освіту більше двох тисяч дітей. Працюють 
Центр художньо-естетичної творчості учнівсь-
кої молоді, музична та дві спортивні школи.

золотими літерами назавжди в історію міс-
та вписані імена Йосипа Дмитровича Пав-
ленка — Героя Радянського Союзу, Григорія 
Матвійовича Ступіна — заслуженого вчителя 
України, заслуженого лікаря УРСР, хірурга 
Андрія Тимофійовича Безпалька.

Далеко за межами України відомі імена лю-
дей, які народилися і вчилися в Олевську.

Серед них Герой України С.І. Поташник — 
генеральний директор державної гідроенер-
гогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго», 
в.М. Струтинський — відомий письменник, 
журналіст, Б.Й. Швець — доктор фізико-ма-
тематичних наук, автор 168 наукових праць, 
один із основоположників створення в СРСР 
ЕОМ, М.А. Гендельман — доктор економічних 
наук, професор, у 1970—1980-х рр. — ректор 
Цілиноградського сільськогосподарського інс-
титуту, в.М. Сидорчук — чемпіон України та 
СРСР по стрибках у висоту та багато інших.

22 травня 2003 р. Постановою верховної 
Ради України селище Олевськ Олевського 
району Житомирської області віднесено до ка-
тегорії міст районного значення.

з 2008 р. на території міста археологічною 
експедицією Інституту археології НАН Украї-
ни проводяться археологічні розкопки. вияв-
лені знахідки дають підстави стверджувати, що 
часом заснування міста можна вважати першу 
половину VІІІ століття. за сприяння міської 
влади впродовж останніх років в Олевську 
було проведено декілька міжнародних архео-
логічних конференцій та семінарів з експери-
ментальної археології.

Голова міської ради м. Олевськ 
О.А. ОМЕЛьЧУК

Городище в урочищі Бабина гора



8 ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2017, вип. 1 (22)

СКАНСЕН у ГОРІшНІх ПЛАвНЯх:  
РЕАЛІї Й ПЕРСПЕКТиви

Історія археологічних досліджень території 
майбутнього міста Горішні Плавні (колишній 
Комсомольськ) почалась у 1920-х рр. за учас-
тю М.Я. Рудинського, у 1960-х рр. тут проводив 
розвідки Д.Я. Телегін, у 1990-х — Л.М. Лугова 
та Ю.О. Шилов.

У новому тисячолітті першу розвідку поб-
лизу міста провів у 2001 р. Ю.Ю. Башкатов, 
під час якої були оглянуті пам’ятки, відкриті 
здебільшого співробітниками Краєзнавчого му-
зею та місцевими краєзнавцями. У результаті 
співпраці ІА НАН України та краєзнавчого 
музею у 2003 р. було створено Комсомольську 
ранньослов’янську експедицію, запрацювала 
новобудовна експедиція Центру охорони та до-
сліджень пам’ятників археології управління 
культури Полтавської облдержадміністрації. за 
ці роки проведено стаціонарні дослідження по-
селень Дмитрівка ІІІ, Барбара І, василенки ІV, 
волошини та ін., десятки розвідок, під час яких 
відкрито нові пам’ятки. за цей період на базі 
музею проведено десяток пам’яткоохоронних 

Реконструкція печі давньоруського часу і їжа, при-
готовлена у стародавній спосіб, Горішні Плавні, ве-
ресень 2016 р.
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форумів, серед яких три міжнародні конферен-
ції з тематики реконструкції стародавніх жи-
тел та ремесел.

Археологічні дослідження та друк наукових 
збірників проходили за підтримки міської влади 
та Приватного акціонерного товариства «Пол-
тавський гірничо-збагачувальний комбінат».

з 2016 р. до збереження та дослідження ар-
хеологічних пам’яток на території затоки Бар-
бара долучилась громадська організація «Істо-
рико-культурологічний центр “Крук”» на чолі з 
Ярославом Рибалком, головна мета якої — ре-
алізація проекту по створенню у місті скансену 
«Археопарк Барбара». Саме за фінансової під-
тримки ГО «Історико-культурологічний центр 
«Крук», силами вчених Інституту Археології 
Академії наук України, у 2016 р. були прове-
дені широкомасштабні археологічні дослід-
ження території майбутнього скансену. На за-
вершення польового сезону 2016 р. ГО «Крук» 
стала головним спонсором міжнародної науко-
во-практичної конференції «Експеримент в ар-
хеології: житло, одяг, зброя, ремесло (від доби 
бронзи до доби козацької)», що вже втретє про-
водиться в Горішніх Плавнях.

Досліджуючи пам’ятники археології, вчені 
прагнуть максимально точно реконструювати 
житло та побут людей, які населяли нашу зем-
лю в різні часи. відтворити культурне та при-
родне середовище давніх епох доволі складний 
процес, який потребує різнопланових наукових 
знань та вмінь. Саме для допомоги вченим, які 
бажають провести науковий експеримент, що 
зможе підтвердити їх теоретичні знання і слу-
гуватиме скансен. А ще на його базі планується 

проводити «глибоке занурення» у певну істо-
ричну добу для учнівської та студентської мо-
лоді. Для допитливих будуть проводитися май-
стер-класи з різних ремесел та реконструкції 
стародавніх обрядів, лицарські бої та навички 
володіння зброєю.

У межах майбутнього скансену будуть ре-
конструйовані на окремих ділянках житла та 
господарські споруди: доби бонзи, черняхівсь-
кої археологічної культури, Київської Русі та 
господарські комплекси ХVII—XIX ст. Споруди 
будуть відтворені за матеріалами археологіч-
них досліджень, що проводились на території 
Полтавського Подніпров’я у різні часи. А саме 
будівництво проходитиме як наукова реконс-
трукція. До спорудження об’єктів скансену до-
лучаться не тільки вчені, а й студенти історич-
них факультетів вишів країни.

Найбільшою спорудою скансену буде обо-
ронний вал з двома брамами. У конструктивах 
валу планується відтворити фортифікаційні 
особливості скіфського, давньоруського та коза-
цького часів. У центрі скансену, поблизу валу 
буде розташовано велику галявину, яка час від 
часу трансформуватиметься то у співоче поле, 
то у ярмаркову площу, то у ристалище. У цен-
тральній частині скансену розміститься «Міс-
то майстрів» з низкою майстерень. Тут можна 
буде викувати підкову у кузні, виліпити та об-
палити миску чи глечик, сплести з лози кошик, 
напрясти ниток та зіткати полотно, намолоти 
борошна та спекти хліб … а в тім, приїздіть, 
самі побачите!

ОрГКОМІТЕТ
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О. в.  П е т р а у с к а с,  О. А.  К о в а л ь

ЕКСПЕРиМЕНТАЛьНІ РОбОТи  
КОМАРІвСьКОї АРхЕОЛОГІчНОї  

ЕКСПЕДиЦІї в 2015 р.

Стаття  присвячена  результатам  експеримен-
тальних досліджень проведених Комарівською архе-
ологічною експедицією в 2015 р. За зразками тепло-
технічних  споруд  досліджених  в  ході  археологічних 
розкопок на поселенні Комарів у 2015 р було споруд-
жено  експериментальну  модель  гончарного  горна. 
Крім того, проведено повний цикл гончарного вироб-
ництва — приготування глини, гончарського кола, 
виготовлення посуду та його випал. До завдань ек-
спериментів  входив  також  і  розділ  пов’язаний  із 
скловиробництвом — приготування шихти, спроба 
плавки скла, простеження дії високих температур 
на сучасне та пізньоантичне скло.

К л ю ч о в і  с л о в а: Комарів, черняхівська куль-
тура,  експериментальна  археологія,  гончарне  та 
склоробне виробництво.

Поселення ІІІ—ІV ст. н. е., із залишками 
виробництва скла, біля с. Комарів, Кельме-
нецького р-ну чернівецької обл., було відкрито 
у 1950 р. Розкопки на пам’ятці проводились у 
1956—1957, 1962, 1965, 1969 рр. під керівниц-
твом М.Ю. Смішка. У 1974 р. на поселенні пра-
цювала Ю.Л. Щапова [Смішко 1964; Щапова, 
1978]. У 2012—2015 рр. дослідження пам’ятки 
продовжила спільна експедиція Інституту ар-
хеології (Київ) і Рятівної археологічної служби 
України (Львів) НАН України [Петраускас, 
2014; Petrauskas, 2014].

виробнича факторія біля с. Комарів на 
Подністров’ї, перш за все, асоціюється із вироб-
ництвом та обробкою скла. Проте, дослідження 
останніх років дозволили говорити про те, що 
крім скляного виробництва тут займалися ще 
виготовленням гончарного посуду черняхівсь-
кого типу, обробкою чорного та кольорових ме-
талів [Петраускас, Милян, Осауальчук, 2013, 
с. 378]. Науково-дослідний проект з вивчен-

ня виробничої факторії біля с. Комарів має за 
мету комплексне дослідження археологічної 
пам’ятки для отримання об’єктивних історич-
них реконструкцій [Петраускас та ін., 2013] 1. 
Крім археологічних розкопок, під час роботи ек-
спедиції у 2015 р., проведено експериментальні 
дослідження із гончарного та склоплавильно-
го виробництва. Мета полягала у відтворенні 
експериментальним шляхом теплотехнічних 
споруд з максимально можливим температур-
ним режимом за зразками конкретних архе-
ологічних об’єктів Комарова. зазначимо, що 
експериментальна археологія досить активно 
розвивається в сучасній Україні і має важливе 
значення для відтворення історичних процесів 
для різних культурно-хронологічних періодів 
давньої історії України [Готун, Петраускас А., 
Петраускас О., 2004; Готун, Петраускас, 2005; 
Готун, Коваль, Петраускас, 2008].

зразками для наших робіт слугували гон-
чарні горни черняхівської культури з Комаро-
ва, досліджені в 1974, 2012—2014 рр.

за класифікацією О.А. Бобринського всі чоти-
ри споруди відносяться до горнів виду 2 (горни з 
циліндричним стовпом) та підкласу 3 (зі «слаб-
ким проявом порушення стійкості руху газів по 
горизонтально-діагональній траєкторії» з дов-
жиною топкового каналу 0,6—0,8 м) [Бобринс-
кий, 1991, с. 189, рис. 77, 195]. Горни такої конс-
трукції найбільше поширені в черняхівській 
культурі, а їх концентрація фіксується саме в 
басейні Дністра. Окремі випадки горнів такого 
типу відомі на Середньому Дніпрі — Журавка 
Ольшанська, Малополовецьке 2 [Бобринский, 

1. Детальніше про історію та сучасний стан дослід-
ження цієї пам’ятки можна знайти за посиланнями: 
http://komariv.in.ua та http://ras.gov.ua.© О.в. ПЕТРАУСКАС, О.А. КОвАЛЬ, 2017
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1991, с. 197, рис. 79; Кравченко та ін., 2010]. за 
спостереженнями О.А. Бобринського такий тип 
горнів бере початок у кельтському гончарстві 
та набуває широкого розповсюдження в римсь-
ких провінціях, а саме на дунайському лімесі 
та містах Причорномор’я.

вивчення гончарних горнів досліджених в 
Комарові нашою експедицією в 2012—2014 рр. 
дозволило уточнити особливості їх побудови 
та функціонування. Особливості простежені в 
способах побудови безпосередньо теплотехніч-
ної споруди, власне горна (пор.: рис. 1, І і ІІ). 
Горн 2014 р. споруджений за традиційною тех-
нологією, яка передбачає спорудження двох 
окремих конструкцій (рис. 1, ІІ). в такому разі 
простір топкової та обпалювальної камер ви-
різається в материку, а опорний стовп та роз-
подільчій блок споруджується окремо в сере-
дині цього простору. Проте, досліджені рештки 
двох горнів (горни з розкопок 2012—2013 рр.) 
дозволяють говорити про принципово іншу 
технологію їх будівництва. На наш погляд, 
спорудження всієї конструкції горна відбувало-
ся шляхом вирізання в материку [Петраускас, 
Коваль, Милян, 2013].

У короткому викладі процес спорудження 
та експлуатації горнів такої конструкції мав 
виглядати наступним чином  (за даними гор-
ну, дослідженого у 2012 р.) (рис. 2). Спочатку 
було викопано котлован передгорнової ями, 
а за 0,2 м від її північної стінки — котлован 
майбутньої камери обпалу посуду. в дно каме-
ри встановлені дерев’яні кілки діаметром до 
0,09 м, отвори від яких мали стати майбутніми 
продухами в розподільчій перегородці. зазна-
чимо, що кілки скоріш за все «вкручували» в 
землю, оскільки їх вбивання могло дати тріщи-

ни в ґрунті. висота кілків перевищувала висо-
ту купола, про що свідчить нахил найближчих 
до стінок куполу отворів майбутніх продухів. 
Кілки залишалися в землі до кінця споруджен-
ня топкової камери. з боку передгорнової ями 
копали майбутню обпалювальну камеру та 
опорний стовп. Своєрідними «маячками» гли-
бини та ширини топкової камери для копача 
слугували дерев’яні кілки. По мірі розширення 
топкової камери кілки виймалися з землі.

Про такий можливий спосіб побудови об’єкту 
свідчать наступні факти (рис. 1, І). Розподіль-
ча перегородка горна незвично товста. зазви-
чай товщина її в черняхівських горнах не пе-
ревищує 0,1—0,2 м. Якби розподільчий блок 
зводили з глини на дерев’яній арматурі, то 
отвори-продухи мали б вертикальний нахил та 
специфічні валики-потовщення по краях, чого 
немає комарівський горн. Крім того, в розрізах 
тіла горну відсутні прошарки з різних ґрунтів 
між розподільчим блоком, опорним стовпом, 
обпалювальною та топковою камерами. Під час 
окремого спорудження тіла горна та перегород-
ки обов’язково простежуються межі між різни-
ми прошарками в місцях їх стиків. Також, для 
горнів, для яких основні частини конструкції 
робилися окремо, зазвичай простежуються чіт-
кі кути в місцях стиків розподільчого блоку з 
опорним стовпом та топковою камерою.

з урахуванням комплексного характеру 
виробничої факторії біля Комарова, зокрема 
це обробка скла, кольорових та чорних ме-
талів, гончарство, можливо вапнярство, тобто 
ті ремесла, що потребували наявності споруд, 
які дозволяли отримати високі температури. 
єдиним типом такої споруди за археологічни-
ми джерелами не тільки Комарова, а й інших 

рис. 1. Археологічні прототипи гончарних горнів з розкопок поселення черняхівської культури Комарів: 
І — 2012 р.; ІІ — 2014 р. (а — розподільчий блок; б — топкова та обпалювальна камери; в — загальний виг-
ляд виробничої споруди)
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пам’яток черняхівської культури, є гончарний 
горн. У зв’язку з цим і було обрано за головну 
мету експериментальних робіт відтворення 
такої споруди та практичне її використання в 
різних галузях стародавніх ремесел. Ці роботи 
дозволили з’ясувати необхідні природні ресур-
си, приблизні людські та технічні витрати на 
створення такої споруди. Крім того, в експери-
ментальному виконанні перевірено темпера-
турні режими для різних матеріалів — глини, 
сучасного та стародавнього скла, варіння скла, 
плавки металу тощо.

Отже, під час цих робіт була змодельована 
теплотехнічна споруда, виготовлене гончарське 
коло, виготовлена партія глиняного посуду та 

проведене його обпал. Крім того, простежена 
реакція у високотемпературному середовищі 
зразків сучасного та стародавнього скла, експе-
риментальних зразків шихти для плавки скла 
тощо.

Експеримент складався з таких основних 
етапів.
Спорудження  горна. Для горна обране міс-

це максимально наближене до положення 
черняхівських горнів досліджених в Комарові. 
Це північний похилий схил балки на відстані 
приблизно 100—120 м від струмка. Устя май-
бутньої топки розвернуто в бік струмка. Таке 
положення забезпечувало максимальну тягу 
повітря під час роботи горна. викопування 

рис. 2. Можливі етапи спорудження гончарного горну за матеріалами археологічних розкопок горна у 
2012 р.: 1 — вибір майданчика; 2 — викопування передгорнової ями; 3 — викопування обпалювальної каме-
ри; 4 — спорудження продухів, розподільчого блоку; 5 — викопування топкового каналу та топкової камери; 
6 — вигляд обпалювальної камери з готовими продухами

рис. 3. викопування заглибленої частини горну — передгорнова яма, топкова та опалювальна камери
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рис. 4. Спорудження перегородки та куполу опалювальної камери

рис. 5. Спорудження куполу опа-
лювальної камери
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заглибленої частини споруди робочого при-
міщення (передгорнова яма), топкової та обпа-
лювальної камери проведено у суглинку, який 
починався з глибини 0,2 м від рівня сучасної 
поверхні 1. Топкову камеру з’єднано з перед-

1. Роботи проведено наприкінці липня 2015 р., з 
найвищою температурою повітря на цій території. 
Стан ґрунту виявився максимально непридатним 
для строків виконання таких робіт. Материковий 
грунт на глинистій основі до глибини 1,5 м виявися 
дуже сухим і важким для прокопування. Такі обста-
вини завадили викопати горн повністю з материку 

горновою ямою каналом, виритим в материку 
(рис. 3). Топкову та обпалювальну камери роз-
ділено перегородкою. вона побудована на гли-
няному стовпці, з використанням дерев’яної 
арматури (лози). Над заглибленою частиною 
обпалювальної камери на каркасній основі зве-
дений купол камери (рис. 4). Для спорудження 
опорного стовпа, розподільчого блоку та назем-
них стінок обпалювальної камери горну вико-

та значно уповільнили його спорудження за спроще-
ною конструкцією. 

рис. 6. заготовлені дрова для ви-
палу кераміки та просушування 
горну

рис. 7. Карта-схема розташування місць заборів гли-
ни та обрив яру із виходами геологічних порід
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ристаний ґрунт (лес) видобутий під час риття 
котловану. Під час замісу лесової маси дода-
валася трава. У спорудженні горну приймали 
участь чотири людини (рис. 4; 5). Спорудження 
конструкції тривало шість днів з урахуванням 
часу для викопування передгорнової ями та 
котловану для топкової камери.

Після спорудження горну протягом чотирьох 
діб відбувалася просушка споруди шляхом 
слабкого обігріву через топкову камеру.

Для просушки та двох запусків горну вико-
ристано близько 2 м3 дров (листвяні породи, 
сухостій) (рис. 6).
виготовлення  експериментальної  партії 

посуду. Для цього здійснено пошук виходів 
глини придатної для ліплення. відкриті пок-
лади на той момент вдалося віднайти за 1км 
на захід від села (близько 2 км від місця спо-
рудження горну). У стінках неглибокого яру 
зафіксовані прошарки слабо пластичної гли-

рис. 8. Приготування керамічного 
тіста, гончарне коло та робота на 
гончарному колі

рис. 9. виготовлений посуд під 
час просушування перед випа-
лом
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ни темно-коричневого кольору (товщиною до 
0,5 м), та прошарок пластичної глини синьо-
сталевого кольору (товщиною до 0,75 м), суміш 
яких у пропорції 1 : 1 і було використано для 
виготовлення посуду (рис. 7) 1. Попередньо 
глина була подрібнена та замочена у воді. Для 
виготовлення керамічного тіста в якості домі-
шок використаний місцевий крупнозернистий 
пісок (рис. 8, 1).

Для ліплення посуду із застосуванням ме-
ханічного обертання було виготовлене гон-
чарське коло із ножним приводом (рис. 8, 2, 3).

вироби з глини головним чином це горщики 
без певної стилістики. Також виліплена одна 
статуетка. зазначимо, що виготовленням цих 
посудин займалися люди без гончарського до-
свіду. Оволодіння такими навиками в самих 
примітивних формах зайняло не більше одного 
дня. висушування виробів відбувалося в за-

1. У стінках цього яру також виявлено прошарки ре-
човини білого кольору, яка за кольором, станом та 
реакцією з оцтом була схожа на соду. вже після за-
кінчення роботи експедиції в листопаді 2016 р. зраз-
ки речовини були передані для аналізу на кафедру 
землезнавства та геоморфології КНУ ім. Т.Г. Шев-
ченка. візуальний аналіз зразків провела доцент 
кафедри О. Ковтанюк. за висновками речовина пе-
реважно складається із вапняку. Користуючись на-
годою висловлюємо свою щиру подяку.

критому затіненому приміщенні протягом од-
ного тижня (рис. 9).

Для започаткування в Україні експеримен-
тів із виплавки скла за стародавніми рецепта-
ми зроблено три порції шихти (із застосуванням 
місцевих та привізних складових) та проведена 
спроба її плавки для отримання скла. Для про-
ведення виплавки скла та можливих реакцій 
на високі температури сучасного та стародав-
нього скла для закладки в горн було створено 
п’ять зразків: сучасне скло (подрібнені пляш-
ки), пізньоримське скло (дрібні уламки з по-
верхні поселення), три суміші шихти — сода 
сучасна + пісок + вапняк, біла речовина + 
пісок + вапняк у двох різних пропорціях. По-
передньо всі складові шихт були подрібнені і 
змішані у відповідних пропорціях. Як тиглі ви-
користано сучасний металевий та порцеляно-
вий посуд (рис. 10, 2). Перед початком запуску 
горна в обпалювальну камеру поміщені виро-
би з глини та зразки партії пов’язані зі склом 
(рис. 10).
випал  кераміки,  зразків  скла  та  шихти. 

Для обпалу кераміки та шихти горн було «за-
пущено» із поступовим підвищенням темпе-
ратури. Максимальна температура в обпа-
лювальній камері була досягнута через шість 
годин постійного паління дров. Така темпе-
ратура підтримувалася ще близько чотирьох 

рис. 10. загрузка партії посуду, зразків скла та скляної шихти у випалювальну камеру горну

рис. 11. випал глиняного посуду, зразків скла та скляної шихти у горні.
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годин. Після чого підкладання дров припини-
лося і горн переведено в стадію охолодження, 
яка тривала близько 8—10 годин. На останніх 
годинах топковий отвір та продушне вікно в ку-
полі були «запечатані» глиною до остаточного 
охолодження споруди (рис. 11—13).

Кінцевий результат з відтворення проце-
су виробництва гончарного посуду виявився 
цілком позитивним. вдалося змоделювати всі 
етапи гончарного виробництва максимально 
наближені до стародавніх технологій. Конс-
трукція горна витримала дію високої темпе-
ратури, досягнута необхідна температура для 
спікання глини, всі вироби з глини виявилися 
без браку.

Спроба виплавити скло виявилася невда-
лою, що може пояснюватися помилками в про-
порціях складових сировини в шихті, або від-
сутністю певних каталізаторів, так як, на нашу 

думку, температура в середині теплотехнічної 
споруди була більш ніж достатньою. зразки 
сучасного скла виявилися повністю деформо-
вані, деякі уламки спеклися між собою. зразки 
пізньоантичного скла (на содовій основі) вже че-
рез п’ять хвилин перебування в опалювальній 
камері повністю розплавилися і були цілком 
придатні для наступної обробки. Не зважаючи 
на невдалу спробу отримання скла, експери-
ментальні дослідження в даній галузі моде-
лювання стародавніх виробництв планується 
продовжити в наступному. врахувавши по-
милки і недоліки, та збільшивши кількість ек-
спериментальних спроб можна сподіватися на 
позитивний результат, тобто отримання скла, 
що може призвести до започаткування нового 
напрямку у вітчизняній експериментальній 
археології — обробка скла, виготовлення скля-
ного посуду, прикрас тощо.

рис. 13. Робота горна під час випалювання глиняного посуду, зразків скла та скляної шихти

рис. 12. закриття топкової камери та продуху у випалювальній камері горна
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ЭКСПЕРиМЕНТАЛьНыЕ РАбОТы 
КОМАРОвСКОЙ АРхЕОЛОГичЕС-

КОЙ ЭКСПЕДиЦии в 2015 г.
в статье представлены результаты эксперимен-

тальных исследований Комаровской археологической 
экспедиции. Производственная фактория возле с. Ко-
маров на Днестре, прежде всего, ассоциируется с про-
изводством и обработкой стекла. Наши исследования 
позволили говорить о том, что кроме стекольного про-
изводства здесь занимались еще изготовлением гон-
чарной посуды черняховского типа, обработкой чер-
ного и цветных металлов. Цель экспериментальных 
работ состояла в воссоздании теплотехнических соору-
жений позднеримского времени, позволявших дости-
гать максимальной температуры. Образцами таких 
сооружений служили раскопанные в 2012—2014 гг. на 
поселении Комаров гончарные горны. во время экспе-

риментов построен гончарный горн, сделан гончарный 
круг, изготовлена партия глиняной посуды и проведен 
ее обжиг. Кроме того, прослежена реакция образцов 
современного и древнего стекла на высокую темпера-
туру, также проведен эксперимент подготовки шихты 
и плавки стекла и др. Конечный результат экспери-
ментов по производству гончарной посуды оказался 
вполне положительным. Удалось смоделировать все 
этапы гончарного производства максимально прибли-
женные к древним технологиям. Конструкция горна 
выдержала воздействие высокой температуры, достиг-
нута необходимая температура для спекания глины, 
все изделия из глины оказались без брака. Попытка 
выплавить стекло оказалась неудачной, что может 
объясняться ошибками в пропорциях сырья в шихте и 
отсутствием опыта таких работ. Образцы современного 
стекла оказались полностью деформированы, некото-
рые обломки спеклись между собой. Образцы поздне-
античного стекла (на содовой основе) после пребыва-
ния в отопительной камере полностью расплавились и 
были вполне пригодны для последующей обработки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Комаров, черняховская 
культура, экспериментальная археология, гончарное 
и стекольное производство.
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experimentAL investigAtions 
in komAriw ArChAeoLogiCAL 

expedition 2015
In article results of pilot studies of Komariw ar-

chaeological expedition are provided. A production fac-
tory near village Komariw on Dniester, first of all, it 
is associated with production and handling of glass. 
Our researches allowed to say that they except glass 
production were engaged still in production of potter’s 
ware of the Chernyakhiv type, handling iron and color 
metals here. The purpose of experiment consisted in 
a reconstruction of the late Roman time heattechnical 
constructions, allowing to reach the maximum tem-
perature. As samples of such constructions served the 
pottery furnaces which was excavated 2012—2014 on 
the Komariw settlement. During the experiments the 
pottery furnace is constructed, the pottery wheel is 
taken, it is made a batch of pottery and it is carried 
out it roasting. Besides, it is traced reaction of samples 
of modern and ancient glass to high temperature, it is 
carried also out attempt of preparation of glass charge 
and melting of glass, etc. The resulting effect of experi-
ments on production of pottery ware was quite posi-
tive. It was succeeded to simulate all stages of pottery 
production as close as possible to ancient technologies. 
The design of a furnace sustained impact of high tem-
perature, necessary temperature for clay agglomera-
tion is reached, all products from clay appeared with-
out defect. The attempt to melt glass was unsuccessful 
that can speak mistakes in raw materials proportions 
in furnace charge and lack of experience of such works. 
Samples of modern glass were completely deformed, 
some fragments baked among themselves. Samples of 
late antique glass (on a soda basis) after stay in the 
heating camera completely melted and were quite suit-
able for the subsequent handling.

K e y w o r d s: Komariw, Chernyakhiv culture, ex-
perimental archaeology, pottery and glass production.
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