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РИМСЬКІ ІМПОРТНІ ВИРОБИ З МОГИЛЬНИКА
КАРІВ-І ПЕРШИХ СТОЛІТЬ НАШОЇ ЕРИ

У ЗАХІДНОМУ ПОБУЖЖІ

Ярослав ОНИЩУК
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

У статті охарактеризовано комплекс імпортних предметів з кремаційного могильника Карів-І у
басейні р. Західний Буг. Пам’ятку було виявлено у 2017 р. на правому березі р. Солокії в околиці
с. Карів Сокальського району Львівської області. У похованнях знайдено численний матеріал,
який складається з предметів озброєння (меч, наконечники списів, умбони щитів), спорядження
вершників (шпори) та коней (частини вуздечки типу “Vimose”, вудило, дзвіночок “tintinnabula”),
знарядь праці, побутових виробів, прикрас тощо. Окрему групу складають імпортні речі: амфорна
тара, червоно- та чорнолакова кераміка, скляний посуд, бронзові казан і сітула з антропоморфними
атташами, а також окуття рогу для пиття з декорованими поліхромними емалями металевими
елементами. Основна їхня кількість походить з могили № 2, в якій було поховано людину високого
соціального статусу. Географія надходження імпортних виробів охоплює різні ремісничі центри
Римської імперії, в тому числі Близький Схід. Проведені дослідження вказують на різноманітність
елементів поховальної обрядовості Карівського могильника. Вони простежуються і у характері
облаштування могил, і в проведенні ритуальних дій, пов’язаних із процесом покладення останків.
Знайдені матеріали мають численні аналогії у пшеворській, західнобалтських (самбійсько-
натангінська, богачевська), пізньозарубинецькій культурах, а також у матеріальних комплексах
германських племен свебського походження (маркомани, квади). На їхній основі могильник можна
датувати періодом не пізніше другої половини ІІ ст. н. е. (фаза В2/С1 за центрально-європейською
хронологією).

Припускається, що пам’ятка Карів-І могла виникнути у період “Маркоманських війн” і
відображає процес переселення варварської людності з території Середнього Подунав’я в Західне
Побужжя.

Ключові слова: римський імпорт, могильник, Карів, Західний Буг, Солокія, “terra sigillata”,
амфори, скляний посуд, бронзовий посуд, “nodus Suebicus”, Маркоманські війни.

Могильник Карів-І було випадково відкрито весною 2017 р. на північно-західній
околиці с. Карів Сокальського р-ну Львівської області. Літом цього ж року
експедиція Львівського національного університету імені Івана Франка та
Комунального закладу Львівської обласної ради “Історико-краєзнавчий музей”
провела розкопки, у результаті яких виявила 5 кремаційних поховань та
10 безінвентарних заглиблень. Частина останніх також могла бути
захороненнями, зруйнованими в процесі багатолітніх сільськогосподарських
робіт, оскільки в орному шарі часто траплялися різноманітні артефакти та їхні
уламки.

Пам’ятка розташована на правому березі широкої долини р. Солокії – лівої
притоки Західного Бугу. Дана територія представляє собою рівнинну місцевість
із супіщаними ґрунтами висотою 247 м над рівнем моря, яка впродовж багатьох
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років використовувалася як орне поле. Вивченням археологічної  документації
встановлено, що місце знахідки відповідає пам’ятці Карів-І, відкритій
працівниками НДЦ “РАС” у 2012 р. та інтерпретованій як поселення доби бронзи
і давньоруського часу1.

Комплекс знахідок із Карівського могильника представлений предметами
озброєння (меч, наконечники списів, умбони щитів), спорядженням вершників
(шпори) та коней (елементи вуздечки типу “Vimose”, вудила, дзвіночок
“tintinnabula”), знаряддями праці, побутовими виробами тощо. Окрему групу
складають імпортні речі: амфорна тара, червоно- та чорнолакова кераміка,
скляний і бронзовий посуд, а також декорований поліхромними емаліми ріг для
пиття.

Керамічна імпортна продукція представлена значною кількістю уламків
світлоглиняної та фрагментом вінця червоноглиняної амфор. Перша посудина
виявлена в комплексі інвентаря поховання № 1. Дійшла до нас у вигляді дрібних
уламків і, ймовірно, була розбита під час похоронного ритуалу. Вона належить
до групи вузькогорлих амфор із високою шийкою і валикоподібним вінчиком,
двома ручками та сильно витягнутим тулубом, який плавно звужується до гострої
ніжки на маленькому піддоні. Згідно з класифікацією Д. Шелова така продукція
відноситься до типу В і датується другою третиною І – серединою ІІ ст. н. е.2

Фрагмент червоноглиняної амфори знайдено в орному шарі. Це – вінчик із
частиною шийки широкогорлої посудини. Край вінець валикоподібний, товщиною
1,7 см. На жаль, фрагментальність знахідки не дозволяє реконструювали її
загальний вигляд.

До групи керамічних імпортів належить частина великої чаші типу “terra
sigillata”. Більшість її фрагментів була сконцентрована у північному секторі
поховання № 1. Багато уламків, на жаль, так і не вдалося знайти. Ймовірно,
вони були взагалі викинуті за межі могильної ями. Підтвердженням цього є
знахідка однієї частинки цієї посудини на відстані 15 м від поховання, причому
на глибині, яка виключає її переміщення плугом під час оранки.

Карівська “terra sіgillata” має розхилені на зовні широкі вінця діаметром біля
30 см і кулястий тулуб. Посередині його висоти знаходяться залишки прямої
ручки. Денцева частина відсутня, тому загальний вигляд посудини, а також її
висоту встановити складно. Поверхня покрита шаром червоного лаку. Зовнішні
стінки багато прикрашені орнаментами у вигляді рослинних, антропоморфних і
зооморфних мотивів. Увагу привертають мистецьки виконані сюжети на кшталт
виноградної лози, сцен античної міфології тощо (рис. 1, 1). Важливо, що на
відміну від розповсюдженої у Північному Причорномор’ї чи Дунайських
провінціях червонолакової кераміки із рельєфно-тисненим оздобленням поверхні,

1 Чорний Андрій., Назар Іван., Сало Богдан та ін., Археологічне обстеження території
Сокальського району у 2012 р.: Звіт, т. 1-2. (Львів: РАС, 2013): 88–89, рис. 36: 1, 39: 1–6.

2 Шелов Дмитрий Борисович, “Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей
эры. Классификация и хронология”, Краткие сообщения Інститута археологии АН СССР, вып.
156. (Москва: Наука, 1978): 18.
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карівський екземпляр виготовлений у комбінованій техніці. Вона
характеризується поєднанням тиснених (виноградна лоза) та накладних
(антропоморфні та зооморфні фігури) декоративних елементів. Останні робили
окремо і наліплювали на свіжовиготовлену посудину. У результаті несприятливих
умов перебування у ґрунті всі вони повідпадали і лежали окремо або поряд із
стінками чаші. Клеймо майстра, який виробляв таку продукцію, мабуть
знаходилося на денці, тому його знайти не вдалося.

Складна техніка виготовлення, а також висока якість червонолакового
покриття, яке за майже дві тисячі років не змінило кольору і не осипалося,
наводить на думку, що такий посуд продукували в розвинених керамічних центрах
Римської імперії. На цьому етапі дослідження поки що важко з’ясувати, з якого
саме походить наша “terra sigillata”, однак використання техніки накладних
(аплікативних) рельєфних орнаментів споріднює чашу із Карова з гончарною
продукцією міста Пергама3 на території сучасної Туреччини.

Ймовірно, із Пергамським керамічним центром треба пов’язувати й
чорнолакову кераміку, кілька фрагментів якої було знайдено в орному шарі. Це
– уламки стінок і частина денця невеликої посудини, на внутрішній поверхні яких
зберігся тонкий шар чорного лаку (зовнішній бік облущений). Через
фрагментальність немає можливості реконструювати її вигляд, однак наявність
денця з піддоном дає змогу припустити, що це також була чаша. Її поверхня –
неорнаментована. Шар лакового покриття настільки тонкий, що в деяких місцях
проглядається цеглиста основа посудини.

Іншу групу римських імпортів, віднайдених під час розкопок пам’ятки Карів-
І, представляє посуд зі скла. У варварському світі ранньоримського часу така
продукція належала до категорії рідкісних виробів. Комплекс скляного начиння
представлений двома кубками і такою ж кількістю чаш із поховання № 2, а
також трьома фрагментами з орного шару. Кубки аналогічні за виглядом і
відрізняються лише величиною (рис. 1, 2-3). Один із них походить з верхнього
скупчення “поховальних дарів” і був пошкоджений плугом, другий знайдено в
нижньому ярусі, тому він зберігся порівняно добре. Перша посудина має круглу
підставку-денце діаметром 4,4 см, тонкостінний конічний корпус висотою 14,3 см,
середня частина якого прикрашена дрібними еліпсоподібними шліфами, і
легкорозхилені назовні вінця діаметром приблизно 9 см. Колір скла – світло-
зелений (рис. 1, 2). Друга – аналогічна за виглядом і оздобленням поверхні,
однак більша за розмірами. Її висота становить 17,4 см, діаметр вінець – 10,5 см,
дна-підставки – 5,3 см (рис. 1, 3). За визначенням Класіни Айсінґс, такі кубки
належать до 21 типу римського скляного посуду і датуються кінцем І–ІІ ст. н. е.4

3 Журавлёв Денис Валерьевич, “Пергамская эллинистическая столовая посуда в Северном
Причерноморье (краткий обзор)”. Проблемы истории, филологии, культуры. В честь 80-летия
Геннадия Андреевича Кошеленко, № 1. (Москва–Магнитогорск–Новосибирск: ЗАО “МДП”,
2015): 203.

4 Isings Clasina, Roman glass from dated finds. (Groningen: J. B. Wolters, 1957): 37–38: 21.
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Дві чаші були поміщені одна в другу і знаходилися біля другого кубка. Вони
однакової форми: тонкостінні, виготовлені з прозорого скла, мають легко відігнуті
вінця, округлий тулуб і плоске, нічим не виражене, дно. Придонна, а також середня
частина корпусу першої, повністю збереженої посудини, орнаментована двома
наборами із двох тоненьких прямих ліній у кожному (рис. 1, 4). Її висота становить
7,5 см, діаметр вінець – 13 см, денця – 5,5 см. Друга чаша дійшла до нас у
поганому стані, а її вінця не збереглися. Вона дещо меншої величини: приблизний
діаметр посудини коливається в межах 10–12 см, висота (без вінець) – 6 см. За
К. Айсінґс подібні знахідки близькі до 96 типу римського скляного посуду
(212 тип римських імпортів за Г. Еггерсом5) і датуються кінцем 2 ст. н. е.6

Три скляні фрагменти знайдені в орному шарі пам’ятки. Два з них голубого
кольору, мають прямі вінцями і високі вертикальні ребра-валики на корпусі. Через
фрагментальність знахідок важко говорити про розміри і вигляд самих посудин,
однак можна припустити, що вони представляють рідкісні на території
Європейського Барбарікуму чаші типу “Rippenchale”7. Третій уламок – це стінка
посудини зеленого кольору, яку через маленькі розміри неможливо
реконструювати.

Важливу групу імпортних виробів складає бронзовий посуд: казан типу Еggers-14
та відро-сітула Еggers-28. Вони походять із захоронення № 2, причому жодних
слідів їхнього використання у побуті (наприклад для приготування їжі) чи
перебування у поховальному вогнищі не простежено. Перша посудина відігравала
роль урни – у ній виявлено людські кремаційні залишки. Вона має неширокі,
горизонтально відігнуті на зовні вінця, високу шийку, ребро посередині висоти
тулуба та кулясту нижню частину без вираженого денця (рис. 2, 1 А). На шийці
казана розташовані 3 кронштейни-атташі для підвішування, оформлені у вигляді
погрудь бородатих чоловіків із заплетеним у “свебський вузол” волоссям (“nodus
Suebicus”) (рис. 2, 1 Б). Посудина має висоту 22 см і діаметр вінець – 32 см.
Величина атташів становить: висота чоловічих фігур – 9,5 см, ширина в районі
грудей – 7,2 см, діаметр кільця – 7,9 см, товщина – 0,9 см. На площині, навколо
нижньої частини одного з погрудь, наявний заглиблений орнамент у вигляді
маленьких півкружків, нанесених кернером.

Дослідження складу металу, проведені Р. Серкізом у лабораторії Науково-
технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень Львівського
національного університету імені Івана Франка, засвідчили, що казан було
виготовлено із олов’яної бронзи методом проковки з додатковим обточуванням
зовнішньої поверхні на токарному верстаті. Внутрішній бік покритий сплавом

5 Eggers Hans Jürgen, Der römische import im freien Germanien. (Hamburg: Hamburgisches
Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte, 1951): taf. 15: 212

6 Isings, Roman glass, 113: 96
7 Fünfschilling Sylvia, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst: Kommentierter

Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981 – 2010 aus Augusta Raurica. (Augst: Römermuseum,
2015): 263, abb. 304
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олова (73,13 %) та свинцю (8,16 %). Литі деталі (атташі та кільця-підвіси) мають
дещо інший хімічний склад. Вони зроблені з бронзи, в якій присутня мідь, олово
і свинець.

Приналежність казана з Карова до свебського культурного кола не викликає
сумніву. Римський історик Корнелій Тацит писав, що серед багатьох германських
племен, які населяли землі “Germania magnа” між Рейном і Віслою, виділяються
свеби (свеви), які “…зачісують волосся на бік і зв’язують його вузлом. Цим
свеби відрізняються від інших германців, а вільні свеби – від своїх рабів …”8.

Бронзові казани, оздоблені атташами у вигляді чоловічих фігур із “nodus
Suebicus”, є рідкісними знахідками на території Європейського Барбарікуму.
Окрім екземпляра з могильника Карів-І, на сьогодні відомі ще дві подібні
посудини з Мушова (Muљov) на Моравії (Чехія) і Чарнувка (Charnówko) на
польському Помор’ї9. Перша виявлена в багатому похованні свебського вождя
(на думку М. Олендського – маркоманського короля Балломаріуса10) і датується
періодом В2 за центральноєвропейською періодизацією11. Друга віднайдена в
могильнику вельбарської культури на Кашубах, у комплексі захоронення № 430
з фази В2/С1

12. На відміну від посуду, дещо частіше трапляються поодинокі
бронзові та глиняні погруддя, а також статуетки свебських чоловіків, яких на
сьогодні відомо понад 10 екз. (Новый Усад-Кулишейка, Brigetio, Carnuntum та
ін.)13. Вигляд окремих із них наводить на думку, що вони також могли бути
атташами подібних посудин.

8 Публий Корнелий Тацит, “Германия”. Древние германцы. Сборник документов / сост.
Б. Н. Граков, С. П. Моравский, А. И. Неусыхин; под ред. А. Д. Удальцова. (Москва:
Государственное социально-экономическое издательство, 1937): 77.

9 Tejral Jaroslav, “Mušov und Czarnówko: Bemerkungen zu weiträumigen Verbindungen zwischen
germanischen Herrschaftszentren” Friesinger Herwig, Alois Stuppner (Hrsg.). Zentrum und Peripherie:
Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte: Materialien des 13. Internationalen Symposiums
“Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum”. (Vien: Selbstverlag,
2004): 327–387.

10 Olędzki Marek, Czas przemian. Barbaricum między Bałtykiem a Środkowym Dunajem w dobie
wojen Markomańskich. (Łoědzě: Wydawnictwo Uniwersytetu Łoědzkiego, 2008): 107.

11 Peška Jaroslav., Tejral Jaroslav, “Bohatý knížecí hrob z doby římské u Mušova”. Archeologické
rozhledy, r. XLII, č. 5. (Praha, 1990): 548–563, 605–608; Peška Jaroslav. “Königsgruft” von Mušov:
Umstände des Befundes und vorläufige Ergebnisse der interdisziplinären Zusammenarbeit”. Die
Königsgruft von Mušov. Ausstellungskatalog. (Mikulov: 1991): 32–50; Tejral Jaroslav, “Versuch der
historisch-kulturellen Auswertung des “Königsgrabes” von Mušov”. Die Königsgruft von Mušov.
Ausstellungskatalog. (Mikulov: 1991): 53-64.

12 Rudnicka Dorota, Mączyńska Magdalena, “Czarnówko, pow. Lębork. Grób 430 z importami
rzymskimi” Varia Barbarica. Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina I. (Warszawa–
Lublin, 2002): 11–28; Schuster Jan, “Złoty wiek – Czarnówka w okresie wpływów rzymskich i w
okresie wędrówek ludów” Okruch złota w popiele ogniska. Monumenta Archaeologica Barbarica.
Series popularis, t. I. (Lębork–Warszawa, 2014): 75–79.

13 Ахмедов Илья Рафаэлевич, “Свев” из Мордовии. К изучению культурных контактов поволжских
финнов в III в. н. э. “ Российская археология, № 1. (Москва: Наука, 2010): 26; Juhász Lajos, “Two new
Roman bronzes with Suebian nodus from Brigetio” Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico
Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae. Ser. 3, № 2. (Budapest, 2014): 333–349.
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Усі три вищеописані казани з підвісами відрізняються виглядом
антропоморфних деталей. На посудині з Мушова присутні 4 атташі з погруддями
свебів, притім кожен із них характеризується високомистецькою деталізацією
рис обличчя, зачіски і бороди. Подібними до них є бюсти чоловіків на казані з
Карова. Останній, однак, відрізняється наявністю тільки 3 підвісів, дещо іншим
профілем лиця та гіршою деталізацією вищеназваних елементів. Найпростіший
варіант виконання атташів спостерігається на посудині з Чарнувка. Вона має
три підвіси у вигляді чоловічих голів без погрудь. Дещо інакше виглядає й
кріплення кільця. Якщо в Мушовському та Карівському варіантах гачок для
його фіксації розташований у потиличній частині голови, то на казані з Чарнувка
він знаходиться на маківці.

Друга бронзова посудина з поховання № 2 Карівського могильника
відрізняється профілем і нагадує сітулу з легко розхиленими вінцями. Має високу
вертикальну шийку, чітко виділене ребро в районі переходу в тулуб, помітне
звуження останнього у приденцевій частині та плоске дно (рис. 2, 2). На шийці
розташовані два атташі для кріплення дугоподібної ручки, а на денці –
3 пірамідальні ніжки. Кронштейни-підвіси і ручка оздобленні антропоморфними
та зооморфними сюжетами. У першому випадку вони мають вигляд жіночих
“личин”, які нагадують міфологічних сирен, у другому – гачки-зачепи, декоровані
рифленими елементами у вигляді лебединих голів. У центральній частині ручки
розташоване кільце, за яке відро можна було підвішувати. Розміри сітули
становлять: висота – 24 см, діаметр вінець – 22 см, дна – 18 см, висота ніжок –
2 см. Зовнішня поверхня посудини і дно мають сліди обточування на токарному
станку. Згідно з типологією Г. Еггерса такі екземпляри належать до 28 типу
римського імпортного посуду14.

Аналогії до сітули з Карова відомі на пам’ятках Центральної Європи. Вони
відрізняються елементами оздоблення ручок, якістю виготовлення литих
деталей, а також формою атташів і ніжок. Наприклад, у похованні № 430 в
Чарнувку разом із вищезгаданим казаном виявлено подібне відро, однак із дещо
відмінними елементами оздоблення: жіночі “личини” тут примітивніші, на кінцях
ручки вигравіювано голови качок, а ніжки мають форму підківок15. Натомість,
майже ідентичною до Карівської є погано збережена посудина із поховання в с.
Незабилице (Nezabylice) поблизу м. Хомутов у Чехії. Її відрізняє хіба що деяка
схематичність в оздобленні атташів. Хронологія відра з Nezabylic визначена
фазою B2-B2/C116. Цим самим часом можна датувати й сітулу з Карова.

14 Eggers, Der römische import, taf. 4: 28
15 Rudnicka, Mączyńska, “Czarnówko, pow. Lębork. Grób 430”, 13, 25, ryc. 5
16 Půlpánová Reszczyńska Agnieszka, Půlpán Marek, Ondráčková Lenka, “Bronzové vědro s

obličejovými atašemi typu E 28 z pohřebiště doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov” Archeologie
ve středních Čechách, r. 21. (Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2006): 347–
349, 355, obr. 1.
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Характеристику імпортних предметів із Карівського могильника завершують
бронзовий кінцевик рогу для пиття, а також повний набір елементів окуття ще
одного ритона.

Перша знахідка має круглу основу-підставку діаметром 3,1 см, вазоподібну
ніжку висотою 2,3 см і гранчастий, плавно розширений вгору, корпус величиною
3,8 см і діаметром 1,6 см. Ніжка та корпус розділені невеличким круглим диском,
поперечник якого становить 2,8 см (рис. 3, 5). У середині кінцевика простежуються
залишки стержня, яким він фіксувався на кінці ритона. Описаний екземпляр
близький до першого типу групи D за класифікацією Я. Аджейовського17.

Від другого рогу збереглося окуття вінець у вигляді бронзової платівки з
горизонтальними рядами крапок на краях і вертикальними канелюрами між ними,
кінцевик, похідний від типу D. 5 за Я. Анжейовським18 та оздоблений емалями
ланцюжок (рис. 3, 2-4). Кінцевик має декоровану голубою та білою емалями
маленьку основу діаметром 1,9 см, два поперечні диски по 2,2 і 2,0 см (перший
на висоті 0,5 см, другий – 2,5 см від основи), ромбоподібну ніжку з чітко виділеним
ребром і гранчастий корпус довжиною 4,4 см та діаметром 1,8 см. Усередині
зберігся металевий стержень для закріплення рогу.

Особливої уваги заслуговує ланцюжок, призначений для носіння або
підвішування ритона. Він має довжину 34 см і складається з прямокутних
продовгувастих пластин-секцій і трьох різних за композицією кілець, оздоблених
червоною, синьою, білою та чорною емалями. На двох секціях, заповнених
голубою емаллю, присутній орнамент у вигляді однієї та двох повздовжніх
хвилястих ліній червоного кольору. Подібна змійка наявна й у прямокутній вставці
в центральній частині одного з кілець (рис. 3, 3).

Описані ланцюжки ритонів та різні декоровані емалями вироби належать до
категорії дорогих і нечастих знахідок навіть на території Центральної Європи.
Вони характерні для археологічних комплексів Балтійського регіону, де походять,
насамперед, із поховальних пам’яток,19 а також лісостепової зони східної Європи.
В останньому випадку знахідки представлені переважно фібулами, лунницями,
браслетами, підвісками, багатими наборами у скарбах (Мощинський, Брянський
та ін.), й концентруються у межах кількох областей: Середньому Подніпров’ї з
виходом на Дніпровське Правобережжя, Волинь та Поділля; на сході
Дніпровського Лівобережжя і басейні Сіверського Дінця; в Подонні з Середнім
Хопером і його притоками20. Тому в літературі сформувалася думка про

17 Andrzejowski Jacek, “Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedzymskiego i okresu
wpływów rzymskich w Europie Środkowej i Pólnocnej (próba klasyfikacji i analizy chronologiczno-
terytorialnej)” Materiały starożytne i wczesnośredniowieczne, t. VI. (Warszawa: Państwowe Muzeum
Archeologiczne, 1991): 27.

18 Andrzejowski, “Okucia rogów do picia”, 33
19 Michelbertas Mykolas, Romėniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje. (Vilniaus: Vilniaus

universiteto leidykla, 2016): 18, pav. 2
20 Обломский Андрей Михайлович, Терпиловский Ростислав Всеволодович, “Предметы

убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение
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існування, окрім Прибалтійського, ще одного центру продукування виробів з
емалями десь в районі Середнього Подніпров’я21. Натомість Г. Корзухіна
припускала, що в середовище варварських племен прикраси з емалями могли
надходити лише з Прибалтійського регіону22. Виходячи з дещо пізнішої хронології
східноєвропейських виробів з емалями (основний період їхнього поширення
припадає на пізньозарубинецький культурно-хронологічний горизонт і ранній етап
київської культури (кін. ІІ–сер./др. пол. ІІІ ст. н. е.)23) та наявність аналогій до
карівських матеріалів у комплексах балтських культур, пов’язуємо походження
вищеописаних елементів оковки ритона саме з північно-західною традицією.

Під час проведення археологічних досліджень на могильнику Карів-І
зафіксовано різноманітні елементи поховальної обрядовості, якої дотримувалося
населення, що його залишило. Вони проявляються і у характері облаштування
могил, і в проведенні ритуальних дій, пов’язаних з процесом покладення останків.
Зокрема, безкурганний і тілопальний тип захоронень, наявність ритуально
пошкодженої зброї, елементів спорядження вершників та ін. споріднює пам’ятку
з населенням пшеворського культурного кола. Одночасно присутність у
поховальних комплексах кісток коня (череп із поховання № 1), багатої кінської
збруї (вуздечка типу “Vimose”), окремих видів поховального інвентаря (кераміка,
кінцевики поясів із “ажурними” трикутними вирізами, прикраси тощо) є
характерною рисою західнобалтських народів, зокрема носіїв богачевської та
самбійсько-натангійської культур. Виявлення в похованні № 2 бронзового казана
з антропоморфними атташами і значної кількості імпортів засвідчує зв’язок його
людності з свебськими германськими племенами і, одночасно, вказує на високий
соціальний статус похованої там людини. Нарешті, у центральній частині
поховання №1 знайдено ліпний горщик з орнаментованими косими насічками
вінцями. Такий посуд має найближчі аналогії на пам’ятках у межиріччі Німану
і Західного Бугу (Kobylany-V (Польща), Радасць, Сулічава-I (Білорусь), де їх
пов’язують з постзарубинецьким горизонтом і датують фазою В–В/С24. Подібні
за формою екземпляри також присутні в комплексах зубрицької культури, де за
типологією Д. Козака належить до 1 типу групи присадкувато-широкогорлих

сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова и Е. Л. Гороховского) “ Памятники киевской культуры
в лесостепной зоне России (III – начало V в.). (Раннеславянский мир, вып. 10). (Москва: ИА РАН,
2007): 120.

21 Даниленко Віктор Михайлович, “Пізньозарубинецькі пам’ятки київського типу” Археологія,
вип. 19. (Київ: Наукова думка, 1976): 85-87; Гороховский Евгений Леонардович, “Хронология
украшений с выемчатой эмалью Среднего Поднепровья” Материалы по хронологии
археологических памятников Украины. (Киев: Наукова думка, 1982): 126-136.

22 Корзухина Гали Федоровна, “Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой половины
VI в. н. э. в Среднем Поднепровье” Археология СССР: Свод археологических источников, вып.
Е1–43. (Москва: Наука, 1978): 51-62.

23 Обломский, Терпиловский, “Предметы убора с выемчатыми эмалями”, 122, 123.
24 Автор дякую В. Белєвцу (Мінськ) за надану інформацію.



273

Я. Онищук
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 265–274

горщиків25. Знайдені матеріали, зокрема фібули, амфори, скляний посуд є добрими
хронологічними індикаторами і датують могильник другою пол. ІІ ст. н. е.

Виникнення пам’ятки Карів-І можна пов’язати з реальними подіями, які
увійшли в історію за назвою “Маркоманські війни” (166–180 рр.). У них були
задіяні різні групи населення Європейського Барбарікуму, зокрема, північні
племена лангобардів, хавків та ін. Як свідчать джерела, у цей період у
середовищах квадів і маркоманів відбувалася періодична зміна правлячих еліт.
Не виключено, що “князівське” поховання в Карові представляє собою могилу
одного із таких королів-вигнанців, які були змушені шукати кращої долі на чужині.
Пам’ятка також може мати відношення й до фінального етапу військових дій на
Дунаї. У результаті перемоги римлян, в особливо невигідне положення потрапили
племена квадів і маркоманів. Вірогідно, якась частина свебського населення, а
також інших учасників варварської коаліції західно-балтського походження
(галіндів, естів та ін.), покинула територію Подунав’я, залишивши на шляху своєї
міграції некрополь в басейні Західного Бугу.

Отже, могильник Карів-І являє собою надзвичайно важливу поховальну
пам’ятку, яка не має аналогій на території України. Її вивчення дасть змогу по-
новому розглянути як культурно-історичну ситуацію в середовищі племен
Європейського Барбарікуму періоду Маркоманських війн, так і характер
поховальної обрядовості різноетнічного населення Західного Побужжя в період
ранньоримського часу.

ROMAN IMPORTS FROM THE FIRST CENTURIES AD BURIAL
GROUND KARIV-I IN THE WESTERN POBUZHIA REGION

Jaroslav ONYSHCHUK
Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of Archaeology and Special Historical Studies,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The article describes a set of imported items from the burial ground with cremations Kariv-I which
is located in the basin of the Western Bug river. The site was discovered in 2017 on the right bank of the
Solokiya river near the Kariv village in the Sokal district of Lviv region. During the excavations,
numerous burial equipment was found including arms (sword, spear tips, shields), horseman equipment
(spurs) and horse equipment (parts of the “Vimose” type bridle, “tintinnabula” bell), tools, household
products, ornaments etc. A separate group of finds consists of imported items: amphora packaging,
red- and black-glazed ceramics, glassware, bronze caldron and situla with anthropomorphic appliqués,
as well as a drinking horn decorated with polychromatic enamels with metal elements. Most of them
were found in the grave number 2, where a person of high social status was buried. The presence of
three hanging brackets in the form of a bust of bearded men with his hair braided in the so-called “nodus
Suebicus” style on one of the bronze vessels probably indicates the affiliation of its owner to the

25 Козак Денис, Венеди. (Київ, 2008): 75, рис. 25: 1.
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population of the Cultural Circle. Imported goods were transported from various handicraft centers of
the Roman Empire, including the Middle East. The conducted research points to a variety of elements
of the burial rites of the Kariv burial ground. They can be seen both in the character of the graves’
arrangement (the presence or absence of their filling of cremation hearth remnants, the sifting of the
floor with wood charcoal, the presence of depressions of anthropogenic nature, etc.) and in the ritual
activities connected with the process remains burying (urn and pit type burial). The found materials
have numerous analogies in the Przeworsk, West-Baltic (Sambia-Natangin group and Bogaczewsk
culture), and Late Zarubintsy cultures, as well as in the material complexes of Germanic tribes of the
Suebian origin (Marcomanic tribes and Quadi). According to those issues, the graveyard can be dated no
later than the second half of the 2nd century AD (phase B2 / C1 according to the Central European
chronology). It is assumed that the site of Kariv-I could have appeared during the Marcomannic wars
(“bellum Germanicum et Sarmaticum”) and reflects the process of the resettlement of barbaric tribes
from the territory of the Middle Danube area to the Western Pobuzhia. As a result of Roman victory
over the barbaric coalition, the Suebian tribes of the Quadi and the Marcomanni found themselves in a
particularly disadvantaged position. Probably, some part of this population, as well as other participants
of Przeworsk and West-Baltic origin (Lugii, Galindians, Aesti, etc.) cultures left the territory of the
Danube region, leaving a burial place in the basin of the Western Bug along its migration path. It is
possible that the “princely” burial in Kariv is the grave of one of the barbarian kings in exile, who were
forced to seek a better fate in a foreign country after the victory of the Romans.

Key words: Roman import, burial ground, Kariv, Western Bug, Solokiya, “terra sigillata”, amphora,
glassware, bronze ware, “nodus Suebicus”, Marcomannic wars.




