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Пізньосередньовічне скло поселення Леськи-Мис: 
спроба систематизації

П оселення Л еськи-М ис розташ оване приблизно за 8 км на П дС хСх 
від м .Ч еркаси на м ису одного з островів і розм ивається водами 
К ременчуцького водосховищ а. Дослідж ення пам 'ятки  здійсню ється одним 
з авторів вж е близько 10 років ш ляхом збору  підйомного матеріалу 
методом суцільного прочісування у  період падіння рівня води в холодну 
пору.

Д етальніш ий загальний опис пам 'ятки  м іститься в ряді попередніх 
публікацій про це поселення1. Колекції з нього зберігаю ться у  фондах 
двох черкаських музеїв (Черкаський краєзнавчий  м узей  і Ч еркаський 
археологічний музей ЧНУ) та в деяких приватних збірках; велику ш коду 
цілісності археологічного комплексу пам 'ятки  завдаю ть колекціонери 
антикваріату. У розм иві на тлі біло-жовтого піску та виходів ш ару світло- 
рудого глею помітно не м енш е 10 темних плям заглиблених видовж ених 
(вздовж течії Дніпра) об 'єктів, заповнених чорним  грунтом з великою  
кількістю  матеріальних знахідок. М ож ливо, це реш тки ж ител  типу 
куренів.

Дана пам 'ятка, незваж аю чи на її стан, багатством і різноманітністю  
знахідок викликає значний  інтерес дослідників, результатом чого стала 
поява вж е чотирьох коротких заміток2, але основна маса колекції (кілька 
тисяч знахідок) з поселення Л еськи-М ис все щ е чекає наукового 
опрацю вання у  ф ондах Археологічного музею  Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького. По всій обстеж еній  ділянці 
трапляю ться найрізноманітніш і знахідки, найбільш  цікавим і масовим 
виявився комплекс матеріалів пізнього середньовіччя: 1) ф рагм енти
кераміки, 2) скляного посуду і круглих ш ибок гутного скла, 3) уламки 
залізних знарядь праці, зброї, уж иткових речей, залізних шлаків, 4) 
вироби з кам еню  і 5) кістки, 6) прикраси  і хрестики з кольорових металів, 
7) м онети XVII ст., 8) кості розр ізнених лю дських скелетів та ін. Крім  них 
на пам 'ятці виявлені нечисленні знахідки більш ранніх періодів. Але перш  
н іж  перейти  до аналізу археологічного скла з поселення Леськи-М ис, 
вваж аєм о за  необхідне з 'ясувати  деякі речі загального порядку, зокрем а й 
класиф ікацію  пізньосередньовічного українського скла.

Склоробне виробництво на українських землях було започатковане ще 
наприкінці II тис. до Р.Х.3, а найдавніш і ім порти відомі щ е раніш. 
П одальш ий його розвиток пов 'язується з м айстерням и античного4 та 
черняхівського часу, хоча доказів безперервності розвитку  місцевого 
склярства до давньоруського часу немає. Гутне виробництво в період 
К иївської Русі зародилося у  місті (перша гутна м айстерня заф іксована в 
Києві на Подолі), але згодом, значною  мірою, перекочувало ближ че до 
паливних баз у  сільську м ісцевість5. П ісля м онголо-татарської навали та 
наступного занепаду у  другій половині XIII-XV ст. склоробне рем есло в 
Україні у  Х'УІ-Х'УП ст. почало активно розвиватися та вдосконалю ватися,
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перерісш и у  XVIII ст. у  розвинуте українське м ануф актурне гутництво та 
склоробні худож ні промисли. В українських гутах м айж е виключно 
застосовувалась одна з найдавніш их у  скляном у виробництві техніка 
вільного видування.

Вдосконалення XVI-XVШ ст., зокрем а, призвели до збільш ення 
місткості посуду, тонш ими стали його стінки, урізном анітню ється ф орм а 
й оздоблення. Вироби українських гут відрізняю ться від 
західноєвропейських стриманим образним  виріш енням  та підкресленою  
утилітарністю  переваж но геометричних ф орм  (кулястих, циліндричних, 
дзвоно- та конусоподібних, чотиригранних). Так, м істкості для рідин 
(пляшки, слоїки та ін.) походили від первісно видутої кулястої або 
циліндричної порож нини з більш-менш витягнутою  і доліпленою у 
гарячому стані ш ийкою . Далі з кулястої ф орм и при сплю щ енні з двох 
боків діставали щ е один різновид посуду — плесканку (або баклагу). 
Ц иліндрична заготовка, внаслідок сплю щ ення з чотирьох боків, 
перетворилася у  чотиригранну ф орм у кварти  чи ш тоф а — 
найпош иреніш ий тип скляного посуду, зручний для транспортування. 
М абуть, під впливом бароко ш тоф набув ускладненої восьмигранної 
форми.

Відформовані біля печі посудини оздоблю вали ліпленням, що є однією 
з характерних ознак  давнього українського скла. Вирізняю ть ліплені 
конструктивні деталі (підденця, ніж ки, ручки, зокрем а, профільовані), які 
мали й певні декорую чі властивості та суто пластичні прикраси  у  вигляді 
гоф рованих стрічок, хвилеподібних пруж ків, джгутів, лозин, розеток та 
ін. Вони збагачували одноманітну геом етричну ф орм у прийомами 
ритмічної організації ліплених елементів, їхньої фактури, полиску й 
заломлю вання світла.

Колористичну гаму українського скла створю вали як  освітлені, так  і 
відповідно забарвлені маси, зокрем а, так  звані кольори білої і зеленої 
води, золотисто-ж овтий і ж овто-зелений, різноманітні ф іолетові й 
коричневі відтінки аж  до чорного6.

Передусім, через значну енергоємність, виробництво скла в Україні 
зосередж ується у  лісових районах, багатих на паливо і м інеральну 
сировину, зокрем а на Чернігівщ ині, Київщ ині, Ж итом ирщ ині, Львівщині, 
Полтавщ ині, Закарпатті. Ц е підтвердж ується як  документами Х"ШІ-Х^ІІ 
ст., так  і картограф уванням  населених пунктів та урочищ , назви  яких 
похідні від слова "гута". Н априклад, лиш е на Черкащ ині розташ овано 5 
подібних сіл, котрі і нині знаходяться в оточенні лісів і є по суті лісовими 
присілками відповідних сіл (Гута-Стеблівська, Гута-М еж иріцька та ін.).

У XVI ст. скляні вироби зустрічалися лиш е у  будинках замож ної 
шляхти, а вж е у  XVП-XVШ ст. вони використовую ться повсюдно у  містах, 
монастирях, у  зам ож них селян і в козацьких таборах7. Із середини XVIII 
ст. удосконалю ється і урізном анітню ється сам  скломатеріал, його 
колорит, ускладню ю ться способи декорації скляних виробів (розпис, 
позолота, гранування, гравірування), а також  більш різном анітним  стає їх 
асортимент. Зокрем а, починається виготовлення ф ігурних скляних 
виробів у  ф орм і тварин  (ведмедики, баранчики, коники, качечки тощо), в 
основу яких покладено циліндричну пляш ку чи барильце, що має вигляд 
корпусу тварини. Н айулю бленіш ою  ф ігурною  посудиною  стає ведмедик, 
що, ймовірно, пов 'язується з проявом  переж итків ведмеж ого культу 
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ранньослов'янського часу. Скляна посудина-ведмедик — необхідний 
атрибут старосвітського українського сільського весілля. Гутне 
(вільновидувне) ф ігурне посудне скло є самобутним явищ ем  в історії 
мистецтва українського народу. Н а відміну від західноєвропейських 
потіш них ф ігурок тварин, створених переваж но на декоративних засадах, 
український ф ігурний посуд виконував, насамперед, уж иткову роль8.

Одним з побічних продуктів скляного виробництва було виготовлення 
полив, які з кінця XVI ст. починаю ть ш ироко застосовуватися для 
прикраш ення керамічного столового посуду.

Н айкращ ою  на даний час, хоча й не зовсім  повною, класиф ікацією  
пізньосередньовічних скляних виробів України є схема, розроблена 
Л .І.Виногродською 9, її ми й будемо в основному дотримуватися, 
намагаю чися дещ о доповнити. Двома основними різновидами скляних 
виробів був різном анітний скляний посуд і непосудні скляні вироби, 
виготовлялися з гутного скла, як  правило, матового, малопрозорого, 
пузирчастого, часто ш аруватого, тією  чи інш ою мірою  воно вкрите 
патиною, іноді змите. Головними типами скляного посуду були І) 
посудини для зберігання рідин та сипких речовин, ІІ) посуд для пиття, ІІІ) 
дрібний скляний посуд (столовий та аптечний). До непосудного скла, 
передусім, належ ить І) віконниця, а також  ІІ) іграш ки, ІІІ) підсвічники, 
лю стри та інші уж иткові і декоративні скляні предмети (Рис. 1).

С кляний посуд.
І. Посуд для зберігання речовин належ ав до кількох основних видів: 1) 

кварти, 2) ш тофи, 3) пляш ки, 4) плесканки, 5) барильця; існували також  
глечики, дзбанки, сулії, слоїки, караф и, горнята і т.п., але їх хронологія 
поки не зовсім  ясна, можливо, частина з них пош ирена, переваж но, на 
пізньому етапі розвитку  гутництва.

1. Кварти  — вироби чотиригранної форми, об 'єм ом  близько 1л, з 
плечима, що плавно переходять у  горло, дно у  кварт було сильно вігнуте 
досередини. К варти мали, звичайно, темно-зелений або брунатний колір.

2. Ш тофи — найпош иреніш ий тип скляного посуду, за ф орм ою  дуж е 
подібні до кварт, але м енш их розм ірів і з більш пласким дном. Вони, як  
правило, бувають усіх відтінків зеленого кольору. Існують ускладненої 
ф орм и восьмигранні ш тофи, очевидно, це вплив бароко.

3. Пляшки  — найбільш  масові вироби у  XVIII ст. С еред них 
переваж аю ть вироби темно-зеленого кольору, хоч є і безколірні та 
світлого кольору. Вони, звичайно, товстостінні, асиметричні, з нерівними 
краями. Дно маю ть кругле або багатогранне, вігнуте досередини. 
М істкості для рідин (пляшки, слоїки та ін.) походили від первісно видутої 
кулястої або циліндричної порож нини з більш-менш витягнутою  і 
доліпленою у  гарячому стані ш ийкою.

4. Плесканки  — отримували при сплю щ енні заготовки кулястої ф орм и 
з двох боків. їх  підвидом були баклаги з вушками.
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Рис.1. П оселення Л еськи-М ис на Черкащ ині, ф рагм енти піддонів 
скляних барилець.

5. Барильця  — виготовлялися на основі циліндричної заготовки, 
покладеної на бік і доповненої овальним наліпним піддоном зі скляної 
стрічки, часто прикраш алися кільцевими гоф рованим и наліпними 
стрічками, пізніш е на основі барилець виникли деякі ф ігурні ф орм и 
посуду.
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II. Посуд для пиття налічував кілька видів: 1) склянки (звичайні та 
пивні), 2) кухлі, 3) чарки (стопки, шкалики).

1. Склянки  були у  дуж е ш ироком у вж итку, виготовлялися зі світлого 
чи безколірного скла і мали увігнуте досередини (XVII-XVIII ст.) або 
пласке дно (XVIII ст.). Відомі звичайні та пивні склянки. Склянки, 
звичайно, прикраш алися наліпами у  вигляді вузьких смуг із защ ипами по 
стінках і ш ироких смуг по краю  денець або скляними наліпами- 
розеткам и у  вигляді квітів, хрестів по стінках.

2. К ухлі були подібними до склянок, але мали ручку, просту 
однострічкову або проф ільовану (2-, 3-стрічкову), також  кухлі 
прикраш алися наліпами із защ ипами по стінках і по краю  денець (вузькі 
та ш ирокі смуги) або наліпами-розетками на стінках у  вигляді квітів, 
хрестів. Відомі кухлі на н іж ках  або ж  “з кровлею "10.

3. Чарки (стопки, шкалики), ш ироко застосовую ться у  XVIII ст. 
Трапляю ться чарки і стопки з однією чи навіть “о двух ручках"11.

Відомі також  такі форм и, як  питуни, братини і поставці, а для 
соціальної верхівки  суспільства — козацької старш ини, магнатів, 
духовенства, виготовлялися кубки, келихи, пугари, бокали, вузькі та 
видовж ені бокали-флейти, «вівати» та інші питні посудини1 , котрі, 
найпевніш е, були різновидами вищ евказаних форм.

III. Дрібний скляний столовий та аптечний посуд, серед якого 
домінують вироби з темного скла, а також  трапляю ться вироби з 
кольорового скла (столовий посуд). До цього ж  типу м ож на віднести 
солонки, чорнильниці, лампадки та інші дрібні посудинки.

Н епосудне скло.
I. Віконниця. Вікна були важ ливим  елементом середньовічного житла, 

своєрідним показником  майнового стану хазяїна. Залеж но від кількості 
вікон прим іщ ення поділялися на напівтемні покої та світлиці. В 
документах ш ибки називалися “окончинами", вставляли їх із білого та 
простого — зеленого (кольори білої і зеленої води), іноді блакитного скла 
і мали вони, переваж но, круглу форму. Як правило, саме розм ір скла 
зумовлю вав ф орм у віконного прорізу. Ш ибки вправлялися в рами (з 
дерева чи олова), котрі могли бути глухими або відчинятися. Для рядового 
м іщ анина звичайною  була глуха рама, з “частими переплетами", з двома 
круглими за  ф орм ою  ш ибкам и із зеленого скла13.

Н айпош иреніш им  було просте, або зелене, скло, головною вадою 
якого була погана прозорість. Біле скло вваж алося привілеєм  зам ож них 
людей. Великі вікна з білим склом іменували «красними». За свідченнями
О .Ш афонського, їх виробляли лиш е на кількох гутах Л івобереж ж я. 
О чевидно, це був прибутковий промисел, позаяк ним володіла переваж но 
старш ина (Розумовський, Д уніни-Борковські та ін.). !ноді це скло 
називали “врамлевським", можливо, за прізвищ ем  власника гути чи 
винахідника14. К рай віконниці, так  звана закраїна, загорнутий 
досередини, був трохи ш ирш им, н іж  у  давньоруської. З другої половини 
XVIII ст. починаю ть виготовляти квадратну віконницю  невеликих

• • 15розм ірів .
!нші типи непосудного скла - іграш ки, підсвічники, лю стри та інші 

уж иткові і декоративні скляні предмети, значною  мірою характерн і для 
більш пізнього часу і археологічно маловивчені.
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С кляний підйомний м атеріал з поселення Л еськи-М ис містить реш тки 
усіх вищ евказаних типів виробів, більшої частини їх видів. Всього на 
пам 'ятці виявлено 987 ф рагм ентів скляних предметів, абсолю тна більшість 
яких м ож е бути віднесена до XVII-XVШ ст., і лиш е 11 фрагм ентів (1,1%) є 
пізніш ими (ХІХ - поч. ХХ ст.), що м ож е бути свідченням чистоти 
пізньосередньовічного комплексу. Подібні ж  показники  дають й інші 
типи археологічних артефактів.

П оки що не засвідчено жодного ф рагмента, котрий м ож на було б 
достовірно пов 'язати  з таким  видом І типу посуду, я к  І/1) кварти , зате 
виявлено 14 фрагм ентів денець чи придонних частин від І/2) 14 ш тоф ів, 
причому 2 ф рагм енти від восьм игранних ш тофів, реш та від 
чотиригранних (квадратних і підпрямокутних); скло гугне р ізних відтінків 
зеленого кольору (2 ф рагм енти брунатного скла), переваж но ш ерехате 
(іноді гладеньке), денця слабоувігнуті (до 12 мм) з гузкою  від трубки 
склодува, товщ ина денець 5-10 мм, простеж ені зовніш ні розм іри  денець 
від 72 х 72 мм і 78,5 х 55 мм до 48 мм (одна грань), від дна догори стінки 
досить р ізко  потонш ую ться (майже удвічі), грані стінок і дна бувають 
чіткими (зовнішні і внутрішні) та різною  мірою  заокругленими, стінки 
вертикальні, пласкі, ледь увігнуті досередини (на 2-3 мм), приблизно 
догори їх товщ ина зм енш ується, товщ ина стінок в м еж ах 2-9 мм, іноді 
простеж ується незначне (на 1-3 мм) збільш ення перим етру ш тофа 
порівняно з його дном. Крім того до ш тофів (менш ймовірно, що до 
кварт), очевидно, відносяться ф рагм енти 4 коротких горл, 3 з яких мають 
виділений розш ирений  комірець (як у  кварт і штофів), а 1 горло пряме 
плоскозрізане (можливо, барильце?). Скло зеленого кольору різних 
відтінків, пузирчасте, переваж но ш арувате, товщ ина стінок 3-7 мм. Щодо 
І/3) пляш ок, то достовірних їх фрагментів мало, можливо, до них 
належ ить 1 ф рагм ент темно-зеленого асиметричного товстостінного (6-18 
мм) горла (?). У будь-якому випадку м айж е повна відсутність упізнаваних 
фрагм ентів пляш ок і чимала кількість ш тофів, на наш у думку, є 
невипадковою , а м ож е бути хронологічною  ознакою . До І/4) плесканок, 
гадаємо, м ож на віднести ф рагм енти 3 денець (2 плоских і 1 дещо 
увігнутого), товщ ина їх 3-7 мм. Від наступного виду посуду для зберігання 
рідин — І/5) барилець (Рис. 1), уціліли 14 фрагм ентів овальних денець (від 
13 посудин), утворених наліплю ванням на ниж ні видовжено-округлі 
придонні частини барилець овальних піддонів зі скляної стрічки, у  дні — 
сліди заглибленої гузки від склодувної трубки, гутне скло різних відтінків 
зеленого кольору. П ро параметри піддонів барилець легш е всього скласти 
уявлення за археологічно цілим овальним піддоном: дно видовжено- 
округле, стрічка піддону неправильно-підпрямокутна в перерізі (в інш их 
випадках округлі, овальні, сплощені, подвійна), скло ж овто-зелене, 
розміри: овал піддону 48 х 72 мм (в іншого 55 х бл.90 мм), товщ ина дна 1
4,5 мм, переріз стрічки піддону 6 х 12 мм. Дно барилець насправді є 
бічною стороною  циліндричної заготовки, доказом  цього є незначна їх 
товщ ина — в м еж ах 0,8-8 мм, переваж но 3-4 мм; в одному випадку 
простеж ено ф рагм ент плоского гофрованого наліпного валика (4 х 7 мм), 
що піднімається від піддону вгору по стінці, очевидно реш тки згаданої 
кільцевої декоративної стрічки.

Посуд для пиття в колеції з Леськи-М ис представлений, зокрем а, 7 
ф рагм ентам и вінчиків (7 посудин) ІІ/1) склянок (кухлів?), переваж но, з 
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потовщ енням и по краю  (5 фр.) чи  із закраїною  (1 фр.), в одному випадку 
простеж ена гранчастість стінки, скло гутне різних відтінків зеленого 
кольору (від зеленкуватого до світло-зеленого), тонке (стінки 1-4мм, 
вінчик 2-3,5 мм). Тонкостінні ІІ/2) кухлі (стінки 0,7-3 мм), безсумнівно, 
представлені ручками та декорованим и денцями. 14 ф рагм ентів досить 
неохайно виконаних ручок (від 14 різних кухлів): скло білого (1фр.) і 
зеленого кольорів (2 фр. синьо-зеленого відтінку, 11 ф р. світло-зеленого). 
З них 4 ф рагм енти тіл стрічкових ручок (1-, 2- і 3-стрічкові з однієї 
скляної смуги), 6 ф рагм ентів верхніх частин ручок (2 прості і 4 
прикраш ені декоративним  виступом у  місці згину, відтягнутим догори- 
вбік щипцями), 4 ниж ні частини ручок (3 зеленкуватого і 1 білого скла). В 
одному випадку зберігся ф рагм ент тонкого (2-3мм) прямого, без 
потовщ ення, вінчика; одна із стінок рельєф на, різної товщ ини (3-6 мм). 
Н иж ня частина ручки, я к  правило, приліплю ється складеною  удвічі. 
Д енця кухлів представлені 11 декорованим и ф рагм ентам и від різних 
посудин, скло різних відтінків зеленого кольору, переваж но ш ерехате. 
Н апівкруглі в перерізі денця кухлів (очевидно, з циліндричних заготовок) 
з гузкою  у  центрі декоровані по ниж ньом у краю  вузькими (5 мм) та 
ш ироким и (до 14 мм) стрічками-наліпами із защ ипами (в 1 випадку з 
простою  овальною  стрічкою  5 х 7 мм); наліпи виконували, передусім, 
практичну ф ункцію , це піддони, що забезпечували стійкість кухля. У 3 
випадках м ож на визначити діаметр денець кухлів (від центра гузки до 
краю  піддона) — 54, 66 і 88мм, товщ ина денець кухлів у  м еж ах 3-7мм, 
ниж ньої частини стінок 2-4мм. Такий популярний різновид питного 
посуду, як  ІІ/3) чарки  і стопки також  відомі на даній пам 'ятці. Зокрема, 
це 2 ф рагм енти звуж ених до дна ниж ніх частин 2-х аналогічних чарок (1 
з круглим пласким піддоном і ниж ньою  частиною  ручки), скло гутне 
темно-зеленого кольору, товсте, ш ерехате. У більшого ф рагм ента 
простеж ено 11 слабовираж ених граней, діаметр піддона близько 40мм, 
його товщ ина 6-7мм, ш ирина стрічки піддону 11,5мм, зовніш ній 
мінімальний діаметр н іж ки  чарки 25мм. Чаркам, також , належ ать 
ф рагм енти 3-х круглих приплю щ ених піддонів, подібних до піддонів 
сучасних чарок. Також  маємо 8 фрагм ентів ниж ніх частин 8-ми стопок 
(дрібних склянкоподібних посудин з трохи розш иреним  догори тулубом 
та відсутністю ніжки-піддона), гранчастих (3 фр.) та гладкостінних (5 фр.),
із слабкоувігнутими досередини денцям и (на 4-9 мм) та випуклим дном 
ємкості, зовніш ній діаметр дна 35-46мм, товщ ина дна 2-8 мм, гутне скло 
різних відтінків зеленого кольору, тонке (біля дна 2-5 мм), іноді ш арувате. 
У гранчастих ф рагм ентів стопок збереглося відповідно 12 
(реконструю ється близько 20), 6 (бл. 15) та 5 граней. Детальніш е уявлення 
про розм іри  і характер стопки дає фрагментована, але археологічно ціла 
стопка з ниж ньою  частиною  ручки, дно увігнуте (бл. 13 мм), вінчик 
стопки тонкий (1,5 мм), невиділений, заокруглений, скло зелене, тонке 
(дно 5 мм, стінка 3,5 мм), дещ о ш арувате, розміри: зовніш ній діаметр дна 
бл. 35 мм, внутріш ній діаметр дна бл. 25 мм, зовніш ній діаметр по вінчику 
бл. 56 мм, висота стопки 41 мм, діаметр випуклості дна всередині стопки 
бл. 18-20 мм; стрічка ручки неправильно-приплощ еної ф орм и (3-5 х 6-12 
мм).

Дрібний скляний посуд представлений 7 ф рагм ентам и аптечних 
посудинок кулястої форм и, серед них 4 ф рагм енти зеленого кольору,
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реш та 3 — брунатного, дві останніх декоровані гранями-канелю рами, 
котрі радіально розходяться від дна; скло ш ерехате, товщ ина стінок (2-6 
мм) пропорційна розм іру самих посудинок.

Крім визначених фрагментів скляних посудин в колекції є менш 
інф орм ативні уламки: 1) 14 фрагм ентів зі слідами орнаментації, у  т.ч. 
рельєфом , наліпними гладенькими паралельними і окрем ими 
гоф рованим и стрічками (барильця?, плесканки?, чарки?), 2) 7 фрагм ентів
з піддонами (кухлі?, барильця?), 3) 14 дрібних ф рагм ентів невизначених 
денець, ймовірніш е всього, від ш тофів, кухлів чи стопок, 4) 156
фрагм ентів (10 брунатних, реш та зелених) гнутих стінок невизначених 
посудин (барильця?, плесканки?, пляш ки?, склянки?), 2-3 з них, 
враховую чи великий діаметр, мож уть належ ати суліям.

Н епосудне скло з Л есьок-М ису представлене 410 ф рагм ентам и круг
лих віконниць (42 % від давнього скла), загальною  вагою 1750 г, з них 
лиш е 10 ф рагм ентів білого скла (2,4 % фрагментів шибок), реш та різні 
відтінки зеленого (найпош иреніш і зелене і світло-зелене, а також  синьо- 
зелене і ж овто-зелене). Визначені діаметри віконниць коливаю ться в м е
ж ах 13-18 см, 1 найм енш а 10 см, середній діаметр бл. 15 см, визначені 
товщ ини зелених ш ибок в м еж ах 0,6-3,75 мм, їх середня товщ ина 1,77 мм; 
відповідно білих — в м еж ах 0,8-3 мм, більшість ближ че до 1,6 мм, тобто 
віконниці білого скла в цілому тонші. Н а підставі одного з найкращ е зб е
реж ених  ф рагм ентів (діаметр цієї ш ибки бл. 16см, площа 47,75 см 2, тобто 
23,67 % від початкової, вага 30г), ми спробували реконструю вати парам е
три віконниці. В результаті отримали площ у цієї ш ибки бл. 201,75 см2, 
товщ ину 1,5-3,7 мм при реконструйованій  вазі 126,75 г. Загальна кількість 
ф рагм ентованих ш ибок з наш их зборів не м ож е бути менш ою  за 14 шт. 
(1750 г: 126,75 г) та навряд чи більшою за  кількість р ізних фрагм ентів в і
конниць із закраїною  (75 шт.). Якщо виходити з вищ евказаних даних про 
найпош иреніш і вікна з двома ш ибкам и17 та 2 вікна на 1 хату чи 4 великих 
квадратних вікна (по 4 шибки) на козацький  курінь, то маємо від 7 до 37 
вікон, приблизно від 3 до 18 хат чи від 1 до 5 куренів. О станні циф ри  є 
досить близькими до кількості помічених нами темних плям з артеф акта
ми (10), хоча м ож на бути впевненим, що справж ня кількість вікон у 
будівлях на Леськах-М ис була більшою, адж е до нас дійшла лиш е частина 
знахідок, з яких нами зібрано також  лиш е частину.

Н асам кінець треба згадати про наявність у  колекції 286 дрібних ф раг
ментів скла (вага 440 г), очевидно, переваж но також  ш ибок та посудин і 1 
ф рагм ента дрібнопузирчастого ф іолетово-бордового скляного шлаку.

Аналіз асортим енту і декору скляних виробів, повна перевага на 
поселенні Л еськи-М ис зеленого скла р ізних відтінків, котре до середини 
XVIII ст. було основним  матеріалом для гутних виробів, практична 
відсутність безбарвного та різноколірного, виробництво якого 
розпочинається лиш е з 2-ї пол. XVIII ст. 18, підтвердж ує датування об 'єкта, 
отрим ане на підставі аналізу інш их типів археологічних знахідок, часом у 
м еж ах 2-ї пол. XVII ст. — 1-ї пол. XVIII ст.
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Рибальські блешні XVII -  XVIII ст. 
з пониззя р. Самари

Л іва притока Д ніпра — річка С ам ара з найдавніш их часів привертала 
лю дей не тільки як  зручна транспортна артерія. В переказах  та 
історичних дж ерелах збереглися свідчення про її рибні багатства. К озаки 
називали Самару бож ою  річкою, матінкою  — годівницею. Дійсно, в
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