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Глиняні вироби – неодмінна складова народного побуту й 
обрядовості більшості народів світу, нині це масові знахідки 
на археологічних пам’ятках, численні експонати музейних ко-
лекцій. Загальноприйнято вважати, що орнаментація керамі-
ки – важливе джерело для хронологічних, етнокультурних та 
історичних визначень, адже вона певним чином характеризує 
добу, народ, майстрів, панівні настрої в суспільстві, вірування, 
містить ознаки, за якими культура людства різниться хроноло-
гічно й етнічно.

Вивченню декору глиняних виробів присвячено значну кіль-
кість наукових праць, більшість з них — окремим археоло-
гічним пам’яткам, культурам, історичним періодам, осередкам 
гончарства чи виробам. Лише поодинокі дослідники намага-
лися аналізувати орнаменти кераміки в ширших хронологічних 
діапазонах. Для території України найґрунтовнішими є публі-
кації археолога М. Чмихова, який створив власну періодизацію 
місцевої історії доби міді-бронзи, поділивши її за зображення-
ми (переважно на глиняних виробах) символу сузір’я Тельця 
чи Овна, сузір’їв, у яких перебувало сонце між періодами вес-
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ни та осені, річного кола Зодіаку [1, 50-53]. Окремі думки М. 
Чмихова було піддано науковій критиці. Зокрема, основним 
зауваженням, яке висловив археолог І. Сафонов, — дослідник 
використав сучасне розуміння Зодіаку, яке з’явилося відносно 
пізно (І тис. до н.е.) у давньогрецькій астрономії [2, 128]. Але 
загалом теорію М. Чмихова досі не спростовано.

Мета статті — охарактеризувати орнаментацію глиняних 
виробів на території Лівобережної України, де, за влучним 
висловом археолога В. Отрощенка, діяв потужний дніпро-
донецький осередок культурогенези [3, 36-37]. Нижня хроно-
логічна межа дослідження обґрунтовується часом виникнення 
гончарства (останніми дослідженнями археологів за допомо-
гою методів природничих наук доведено, що на Дніпровсько-
му Лівобережжі він припадає на останню третину VII тис. до 
н.е.) [4]. Верхня – XVI ст., після якого в орнаментації керамі-
ки сталися значні зміни, які потребують спеціального вивчен-
ня. Досі подібних узагальнюючих досліджень не опубліковано, 
оскільки проблема не була предметом зацікавлення науковців. 
Натомість існує стійке зацікавлення української інтелігенції 
власною культурною спадщиною, мистецтвознавці та етноло-
ги роблять екскурси в історію декорування глиняних виробів і, 
не володіючи достатньою мірою джерелами, подають значну 
кількість неточних або хибних відомостей. Тому наше дослі-
дження може зацікавити і науковців (керамологів, істориків, 
археологів, етнологів, мистецтвознавців і культурологів), і 
митців та інших читачів.

Звичайно, досконало дослідити орнаментацію кераміки 
таких широких хронологічних меж украй важко. Адже біль-
шість археологічних джерел досі не введено до наукового обі-
гу, відрізняється стан вивчення пам’яток різних періодів і, 
відповідно, кількість знахідок з них, а широке датування не 
дозволяє досконало простежити впливи та взаємовпливи різ-
них археологічних культур, шляхи їх формування. Тому багато 
питань залишаються відкритими для наступних досліджень.

Найчисленнішою групою орнаментованих глиняних  виро-
бів досліджуваного періоду є посуд, кількість цілих і фраґмен-
тованих одиниць якого в музейних колекціях складає десятки 
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тисяч екземплярів. Значно менша кількість (кілька сотень) 
виробів, пов’язаних з прядінням і ткацтвом (більшість дато-
вано початком доби заліза), дрібної пластики. Рідкісними є 
знахідки інструментів, які використовували для декорування 
та глиняних жертовників (VІІ-VІ тис. до н.е.). Зауважимо, 
що елементи, композиції та технологія нанесення орнаментів 
на всі названі вироби була подібною. Щоправда, найрізнома-
нітнішими були орнаменти на посуді.

За  наявними нині публікаціями можна стверджувати, що 
декорувати глиняний посуд гончарі Лівобережної України 
почали від доби неоліту (остання третина VІІ тис. до н.е.) 
– часу, коли виникло гончарство. Відтоді орнаментування 
змінювалося хвилеподібно. Простежуються періоди, коли ви-
користовували більшу, порівняно з попереднім і наступним, 
кількість елементів і мотивів, багатші композиції – на підставі 
цього називаємо їх часом піднесення. В інших – орнаменту-
вання спрощувалося чи взагалі було рідкісним – називаємо їх 
періодами спаду. Найбільші піднесення спостерігаємо в часи 
ранньої бронзи (середньодніпровська й катакомбна культури) 
(мал. 1:1), кінця середньої та початку пізньої бронзи (бабин-
ська й ранній період існування зрубної археологічної культури) 
(мал. 1:2,3), на початку доби заліза (до цього часу належить 
більшість виробів, пов’язаних з прядінням і ткацтвом та жер-
товники) (мал. 1:4) та в VІІІ-Х ст. (мал. 1:5). Помітно, що 
вони починалися через близькі проміжки часу – від 900 до 
1200 років, позначені переселенням на досліджувану терито-
рію мешканців інших земель і кліматичними змінами. Вважа-
ємо, що до збагачення оздоблення глиняних виробів у певні 
періоди гончарів стимулювали кліматичні, соціальні, міграційні 
зміни. Спади ж відбувалися в часи стабілізації. Найбільший 
– у культурі слов’ян V-VІІ ст., коли кераміку, за окремими 
винятками, не орнаментували.

Зображення  на глиняних виробах вирізняються багатомані-
ттям. Як влучно зазначив керамолог Я. Риженко, описуючи 
орнаменти глиняного посуду Полтавщини ХХ ст. “розгляда-
ючи тисячі виробів, ми не знайдемо серед них двох абсолютно 
подібних орнаментальних композицій” [7, 15]. Це тверджен
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Мал. 1. Декор глиняного посуду часів піднесень [5, рис.17:1, 69; 6].

ня справедливе й для давніх часів. Але вже від доби неолі-
ту орнаменти складалися зі сталого набору елементів і моти-
вів. Унаслідок аналізу обрисів їх було об’єднано в дві групи 
(геометричні орнаменти та схематизовані образи предметного 
світу) й поділено на 17 підгруп. Найчисельнішою, що вико-

ристовувалася протягом усього досліджуваного періоду, була 
перша група. При тому одні з її підгруп, такі як прямі й хви-
лясті концентричні лінії, використовувалися впродовж більшої 
частини досліджуваного періоду (за винятком кількастолітніх 
проміжків). Менш розповсюдженими, але використовуваними 
від доби неоліту до початку доби заліза, та, у рідкісних випад-
ках, протягом ІІІ-ІV та VІІІ-ІХ ст., були смуги трикутнико-
подібних і хрестоподібних елементів. Лише в часи найбільших 
піднесень використовували менш численні елементи першої 
підгрупи – смуги кіл, дуг і друга підгрупа (деревоподібні еле-
менти й, за рідкісними винятками, окремі символи).
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Компонування елементів у орнаменти відбувалося за допо-
могою прийомів, що сформувалися вже в добу неоліту: метрич-
ність (подібні елементи повторювалися через однаковий інтер-
вал), ритмічність (повторювалися мотиви орнаменту), симетрія 
(центрично-обертова і дзеркальна, рапорт), статика та динаміка.

Композиції, утворені з елементів, які метрично чи ритміч-
но повторювалися та наносилися у вигляді смуг на поверхню 
майже всіх типів глиняних виробів, належали до незамкнутих. 
Лише в окремих випадках вони мали початок і кінець (напри-
клад, у нечисленних глиняних виробах, які мали вуха). Якщо 
орнаменти складалися з кількох концентричних смуг (доба 
неоліту – середньої бронзи), на частині виробів одна смуга 
домінувала в композиції, вирізнялася розмірами й елементами 
(хвилясті лінії, смуги трикутників і дуг, деревоподібних зна-
ків). У більшості випадків вона розташовувалася на опуку – 
саме там її найзручніше наносити, адже для цього є достатньо 
рівна площина. Структура ритмічних і метричних повторень 
ґрунтувалася на уявній чи зображеній основі, прямій або хви-
лястій, яка найчастіше розташовувалася на верхньому чи ниж-
ньому краях орнаментального поля, в окремих випадках – у 
центрі орнаментальної композиції.

За рідкісними винятками, орнаменти були симетричними. 
Гончарі Лівобережної України переважно користувалися дво-
ма видами симетрії – центрично-обертовою та дзеркальною. 
Досить рідкісними були рапортні композиції, в яких елементи 
повторювалися не лише вправо-вліво, але й вгору-вниз (архе-
ологи іноді називають їх “шаховими”). Уявною основою ра-
портних композицій була сітка з прямокутними ланками. На 
окремих посудинах зустрічаються вертикально розташовані 
елементи – переважно плавні хвилясті лінії чи смуги прямих і 
навскісних відрізків.

Орнаментували вироби або з використанням попередньої 
розмітки (за допомогою мотузка чи відтисків), або без неї, 
про що свідчить “набігання” однієї смуги  орнаменту на іншу чи 
зменшення розмірів останнього елемента в ній [8, 67]. Наступ-
ним етапом виконання орнаментів на глиняному виробі був вибір 
і виконання основних модулів, які визначали розмірні співвід-
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ношення між елементами орнаментів [9, 139-140]. Далі зобра-
жали більші елементи, а наприкінці – заповняли їх дрібними. 
Лише окремі композиції (зокрема, піктограми) виконували по-
іншому.                                                                                                                                                     

При погляді згори чи знизу, більшість  глиняних виробів ма-
ють вигляд кола (наприклад, посуд і кружала). Тому, щоби зо-
бразити симетричний орнамент, необхідно було розділити коло 
на рівні частини. Уже в добу неоліту-енеоліту гончарі Ліво-
бережної України, зображуючи в кожній частині геометричну 
фігуру, отримували зображення, симетричні відносно центру 
кола. Наприклад, у результаті розташування таким чином 
трикутників, утворювався зіркоподібний знак. Найпростіше 
коло ділити на чотири рівних частини. Для цього на ньому до-
статньо спочатку позначити дві крапки, одна навпроти іншої 
по діаметру виробу. Потім перпендикулярно до умовної лінії, 
що їх поєднує, уявно провести через центр кола іншу лінію. 
Місця перетину були вершинами правильного чотирикутника, 
вписаного в коло. Коли протилежні точки з’єднати відрізка-
ми – утвориться прямий хрест. Якщо відрізки між вершинами 
утвореного чотирикутника поділити навпіл, коло розділиться 
на вісім рівних частин. Якщо простір між утвореними таким 
чином вершинами 8-кутника поділити ще навпіл – коло по-
ділиться на 16 рівних частин тощо. За законами геометрії по-
ділити коло на непарну кількість частин (7, 13 і т. д.) складно 
[10, 49]. Хоча на кераміці досліджуваного періоду така кіль-
кість елементів непоодинока, що свідчить про створення час-
тини композицій “на око”.

Зображення, що складається з однакових елементів, сприй-
мається по-різному внаслідок  застосування додаткових прийо-
мів, зокрема, штриховки. Для прикладу проаналізуємо орна-
мент, характерний для початку доби заліза, що складається з 
двох горизонтальних смуг трикутників, з’єднаних вершинами. 
Якщо заштрихувати трикутники – він буде сприйматися як 
смуга трикутників, якщо простір між ними – смуга ромбів.

За рідкісними винятками, зображення були відтиснутими 
інструментами з різними формами робочих поверхонь (зуб-
частою, стрижнеподібною чи фігурною) або ритованими. Роль 
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останніх значно зросла з початку доби заліза.
Висловимо певні зауваги щодо функцій орнаментів. При 

спогляданні зображень на давніх глиняних виробах виникає 
бажання витлумачити їхній зміст, дати відповідь на питання 
– чи це вияв естетичних уподобань, технологічних знань їхніх 
творців чи записи вірувань і уявлень. 

Звичайно, декоровані глиняні вироби виконували певну ес-
тетичну функцію – були прикрасою столу, оселі. Наприклад, 
українці ХVII — ХХ ст. використовували багато декорова-
ний посуд (переважно миски) і для подання їжі на стіл, і для при-
крашання  оселі. Його не ставили на вогонь, адже в такому 
випадку орнаменти псувалися. Тобто посуд, призначений для 
приготування страв на вогні, багато прикрашати було недоціль-
но. Це підтверджується археологічними джерелами – у носіїв 
археологічних культур, де посуд поділявся на кухонний і столо-
вий, значно декорованішими були столові вироби. Такий поділ 
помітний вже від доби ранньої бронзи (зокрема, раннього ета-
пу існування катакомбної культури). Ще рельєфніше він пред-
ставлений у добу раннього заліза. Тогочасний столовий посуд 
досить часто прикрашали багатим ритованим орнаментом, іноді 
заповненим білою чи червоною речовиною, надавали поверхні 
чорного чи сірого кольору. Якщо в ньому варити їжу, колір мав 
змінитися на світлий, а заповнення висипатися та затемнитися. 
Кухонний же посуд орнаментували смугами вдавлень і налі-
пленими пружками, які вважаємо намаганням зміцнити його.  

Не варто виключати й магічну чи символічну функції орна-
ментів. Семантичний напрямок вивчення зображень  на гли-
няних виробах – один з найбільш використовуваних нині на-
уковцями. Дослідники найчастіше шукають відповідники між 
абстрактно-геометричними зображеннями і реальними пред-
метами, що оточують людину. Для цього використовують зо-
браження, виконані різною мірою схематично, враховують, 
що графіка найдавніших писемних знаків у ранні періоди роз-
витку письма була мало відірваною від реалістичного малюн-
ка, стверджують, що абстрактні, але подібні за графікою зо-
браження чи символи мають таке саме значення, що й схожі 
писемні знаки. Важливим арґументом у подібних пошуках є 
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зафіксована етнографами наявність змістового навантаження 
в усіх творах декоративно-прикладного мистецтва народів з 
традиційним укладом життя.

Опубліковано значну кількість робіт, присвячених змісто-
вому “прочитанню” абстрактно-геометричних композицій на 
побутових предметах. За “рисункову писемність” часто сприй-
мали декоративний орнамент, який розшифровували як склад-
ну головоломку. Недоліком таких досліджень є те, що не ста-
вили питання, наскільки широке коло осіб, здатних передавати 
й отримувати інформацію за допомогою таких головоломок і чи 
може користуватися нею хтось, окрім автора і безпосередньо 
з ним пов’язаних осіб. Адже будь-яка писемність розрахована 
на певну групу користувачів.

Окремі українські дослідники звертали увагу на труднощі 
аналізу семантики українських народних орнаментів. Зокрема, 
Т. Кара-Васильєва зробила висновок, що “вивчення симво-
лічної мови давнього орнаменту – дуже приваблива і водночас

Мал. 2. Свастики на посуді зрубної культури. ХVІ – ХV ст. до н.е. 
[12,  88, 13, 14].   
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надто небезпечна для дослідників тема, в рамках якої наукове 
дослідження іноді непомітно підмінюється науковою спеку-
ляцією. Основна складність пов’язана з тим, що науковець, 
не маючи синхронно зафіксованого в письмових джерелах або 
достовірно збереженого словника давньої знакової мови, зму-
шений вдаватися до аналогій або ж власних асоціацій сучасної 
людини. Такий підхід є принципово неможливим при вивченні 
давніх знакових структур. Нам невідома знакова мова дохрис-
тиянського язичництва. Це породжує масу спекулятивних ін-
терпретацій тих чи тих орнаментальних мотивів, які збереглися 
в народному мистецтві, але втратили своє первісне значення 
або набули нової інтерпретації” [11, 3]. Але все ж намагатися 
зрозуміти символіку складних зображень на глиняних виробах 
необхідно, оскільки це одне з головних джерел для вивчення 
світогляду давнього населення України.

Зауважимо, що складні зображення на кераміці Лівобе-
режної України містять символи, які більшість дослідників се-
мантики давніх орнаментів пов’язують з родючістю та благо-
получчям. Наприклад, свастики. Нанесення їх лише на окремі, 
рідкісні глиняні вироби (посуд і кружала), але неодноразово, 
у різні періоди, використання в піктографічних зображеннях 
доводить, що маємо справу з проявами певних вірувань. У різ-
них культурах свастика тлумачилася по-різному. Тому не див-
но, що нині існує значна кількість гіпотез щодо значення цього 
символу, у тому числі діаметрально протилежних. Найрозпо-
всюдженішою є та, що свастикоподібні знаки – солярний сим-
вол. Вважаємо, що такою була символіка свастик на окремих 
давніх глиняних виробах з території сучасної України. Відпо-
відно, складний малюнок на посудині зрубної культури (мал. 
2:1) можна інтерпретувати як схематичне зображення року, де 
свастиками позначено певні періоди. Наприклад, весняного й 
осіннього рівнодення – лівобічними,  а літнього сонцестоян-
ня – правобічною. Трикутники, у яких не міститься хресто-
подібних знаків, припадають на час, коли сонце “світить та не 
гріє” – зиму. Підтверджують це припущення відомості, що в 
народів Індії, приблизно сучасних аналізованим виробам, сон-
це уявлялося птахом. Знак свастики із загином кінців ліворуч 
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символізував політ сонячного птаха на північ восени і взимку, 
а із загином праворуч – навесні й улітку на південь [14, 122]. 
Отже, можна припустити, що подібну символіку могло мати й 
аналізоване зображення. Під цю гіпотезу підпадають малюн-
ки ще на двох посудинах зрубної культури (мал. 2:2,3). На 
одному містяться три свастики в обрамленні зі смуги заштри-
хованих трикутників. На іншому, де зображено 12 свастик, три 
лівобічні можуть позначати зимові місяці.

Досить арґументовану гіпотезу щодо символіки зображення 
з одиничною свастикою та змієподібною фігурою на посудині 
з поховання біля с. Новоселівка (Луганщина) (мал. 2:4), яку 
підтримали В. Отрощенко та В. Корпусова, висловила росій-
ський археолог, дослідник знаків зрубної культури О. Захаро-
ва: “знаковий запис перемоги Індри, позначеного свастикою, 
над змієподібним Врітрою” [13]. Варто додати, що сонце в 
індоарійській міфології вважалося оком Індри [15]. 

Композиції із зображенням зміїв на інших виробах мож-
на розтлумачити по-іншому. Наприклад, піктограму на кру-
жалоподібному виробі V ст. до н.е. з Книшівського городища 
(Полтавщина) (мал. 3:2) можна трактувати як міф, подібний до 
давньогрецького про народження Діоніса від Персефони і Зевса 
в образі змія [16, 122-123]. До речі, вироби з подібними пікто-
грамами використовували й у другій чверті ІІ тис. до н.е. (бабин-
ська та ранній період зрубної археологічної культури) (мал. 3:1).

Зауважимо, що найбагатші зображення часів середньої брон-
зи наносили переважно на посуд для споживання та зберігання 
напоїв. На нашу думку – спиртних. Відомо, що в давні часи люди 

Мал. 3. Посудина другої чверті ІІ тис. до н.е. [17, 52] і [16, 122] 
кружалоподібний виріб V ст. до н.е. з піктограмами.
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ставилися до них із благоговінням, вживаючи під час релігійних 
культів і вважаючи п’яний стан богонатхненним [18, 206-207]. 

Таким чином, понад восьмитисячна історія орнаментування 
глиняних виробів Лівобережної України, розпочавшись у добу 
неоліту, розвивалася хвилеподібно. Хоча основні елементи й 
прийоми компонування орнаментів залишалися сталими, змі-
нювалася кількість додаткових орнаментальних елементів і 
(шляхом ускладнення чи спрощення) композиції. Притому ви-
окремлюються принаймні чотири періоди найвищого піднесен-
ня орнаментики глиняних виробів, усі позначені переселенням 
на досліджувану територію мешканців інших територій, що 
використовували розвинутіші орнаменти. Певна періодичність 
між їхніми початками наштовхує на думку, що не останню роль 
у закріпленні й розвитку цих орнаментів відігравали зміни в 
тогочасних природних умовах. Орнамент кераміки був полі-
функціональним, міг виконувати декоративну, технологічну й 
символічну (магічну) функції. 
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