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С. И. Андрух, Г. Н. Тощев (Запорожье)  

СОРОКИНА БАЛКА – НОВЫЙ ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ  

В НИЖНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ 

 

В 2016 г. от жителей с. В. Знаменка Каменско-Днепровского 

района Запорожской области поступили сведения о находках 

разновременных материалов в районе Сорокиной балки (среди 

местного населения употребляются также названия Мамасовка, Мама-
Сура, Мамасарка, Мамайка, Мамайсурская (народные названия), 

Алексеевская (производное от с. Алексеевка), название Сорокина 

происходит от наименования хуторка).  
В целом балка ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ. Южная 

часть балки расположена в степи, северная выходит к Алексеевскому 

заливу современного Каховского водохранилища. Общая 

протяженность балки (не включая залив) достигает 8 км.  

Балка имеет ответвления, ее берега пологие, ежегодно 

засеваются различными культурами. В балке имеются водные 

источники, которые наполняют небольшое озеро. 

В ходе разведки 2016 г. установлено, что находки 

сконцентрированы на склонах балки, которые подвергались 

многолетней распашке.  
На поверхности выявлены наконечники стрел из бронзы, 

свинцовое пряслице, медные монеты, обломок браслета, железный 

нож, мелкие обломки свинцового шлака и брака. Также найдено 

значительное количество обломков амфор (стенки, ручки и ножки), 

сильно поврежденных в процессе распашки, и гончарной керамики. 

В 2017 г. была произведена шурфовка памятника. Редкие 
материалы – обломки лепной и амфорной керамики – встречены на 

различных глубинах лишь в одном из шурфов. На этом основании 

предполагаем отсутвие выраженного культурного слоя. 

Эти материалы, а в большей мере находки из коллекции 

местного жителя, дали возможность получить представление о 

культурной принадлежности материалов. 

Они четко делятся на две группы – материалы скифского 

периода и эпохи средневековья. 

К первой относятся фрагменты амфор, наконечники стрел и 

обломки, фиксаторы из бронзы, пряслица и заготовки из свинца, 
монеты. 

Среди нумизматического материала монеты Македонии       

(336-323 гг. до н.э.), Пантикапея (320-310 гг. до н.э.), Ольвии          

(400-380 гг. до н.э.), малоазийского города Парион. 
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Обломок ручки фасосской амфоры с клеймом. Сохранилась 1/3 

оттиска. По определению О. В. Фатеева, магистрат «раннего» периода 

Трасонид входит в состав I-С группы и датируется серединой 80-х – 

серединой 70-х гг. IV в. до н.э. или 70-ми гг. IV в. до н.э. 
Бронзовое изделие в виде подтреугольного в сечении стержня с 

расплющенной ножкой. Высота 3,1 см, ширина грани 0,8-0,3 см, 

диаметр ножки 1-0,7 см. Было отлито в фаланге пальца мелкого 

рогатого животного. 

Перстень бронзовый. Щиток вытянутой овальной формы, 

украшен врезным изображением птицы (цапля?), стоящей влево.  

Перстень бронзовый. На овальном щитке углубленное резное 
изображение крылатого коленопреклоненного Эрота с венком и 

колчаном (?) (тенией, ?), влево.  

Изделие бронзовое в виде головки птицы.  

Находки элементов конской узды единичны (бляха грибовидной 

формы и кольцо). 

 К наиболее многочисленным находкам относятся бронзовые 
наконечники стрел. Находки двухлопастных наконечников, иногда с 

шипом, редки. Основную массу составляют трехгранные и 

трехлопастные, базисные и опорновтульчатые. Незначительная часть 

их бракована, у некоторых острие обломано или не подточено после 

отливки. 

Особый интерес представляют фиксаторы для отливки стрел в 

виде стержней с муфтой у основания и головкой, имитирующей 

трехгранный или трехлопастный наконечник. К этой же категории 

относятся, видимо, обломки бронзовых литничков в виде гвоздиков с 

невысокой, треугольной в сечении, ножкой и расплющенной, слегка 

загнутой внутрь шляпкой. 

Значительна коллекция свинцовых пряслиц и заготовок к ним. 

Среди пряслиц выделяются конусовидные, усечено-конические, 
полусферические, дисковидные. Одно изделие – в виде колесика со 

спицами. Дополняют эту коллекцию находки свинцового шлака в виде 

бесформенных, различных по величине кусочков – 260 единиц, общий 

вес 2 кг 495 г. 
Скорее всего, можно предполагать наличие в районе Сорокиной 

балки в скифское время крупной бронзолитейной и свинцово-

литейной мастерской, специализирующейся главным образом на 
производстве наконечников стрел и пряслиц. Об этом свидетельствует 
большое количество свинцового шлака, заготовок и брака. Находки 

отходов из бронзы единичны (2 единицы). Довольно представительная 

коллекция античного импорта (фрагменты амфор, украшения, монеты) 
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позволяет говорить о тесных торгово-экономических контактах 

населения памятника с античными центрами. Датирующий материал 

(обломок ручки амфоры с клеймом, монеты, перстни, а также в 

определенной мере наконечники стрел) дает основание определелить 

временные рамки памятника преимущественно в пределах IV в. до н.э. 
Эти рамки, возможно, удревнятся, исходя из находок двухлопастных 

наконечников стрел раннего типа. 
В совокупности материалы свидетельствуют о наличии в районе 

Сорокиной балки в это время крупных ремесленных мастерских, 

возможно, и торгового центра. 
Он располагался в местности с водными источниками и 

древесными ресурсами, существовал в период функционирования 

расположенных вблизи крупнейших могильников Нижнего 

Поднепровья – Солоха и Мамай-Гора. 
Полагаем, что данный памятник может быть сопоставим с 

известным Ягорлыцким, который рассматривается как ремесленный 

центр по производству определенного рода изделий. 

 

 

Б. М. Боднарюк (Чернівці) 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРЕМІЛЛЕНАРИЗМ ХVІІ ст.: 

ВІДРОДЖЕННЯ АПОКАЛІПТИЧНИХ НАСТРОЇВ ТА ВІРИ У 

ЗЕМНЕ ЦАРСТВО ХРИСТА НА ТЛІ ТРИДЦЯТИРІЧНОЇ ВІЙНИ 

Й АНГЛІЙСЬКОЇ ПУРИТАНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
 

Розглядаючи релігійно-політичні процеси, що відбувались на 

терені Західної Європи у ХVІІ ст., з точки зору  наслідків 

протистояння Реформації та Контрреформації, необхідно відзначити 

спонукаючу роль оновлених духовно-світоглядних пріоритетів і 
сакрально-містичних образів, пов’язаних з відродженням у 

протестантському соціумі премілленаристських алюзій і 
апокаліптичних очікувань.  

Як відомо, головні діячі початку епохи Реформації, такі як 

Мартін Лютер (1483-1546) і Жан Кальвін (1509-1564), наполягали на 

безумовному авторитеті слова Святого Письма. Однак наприкінці ХVІ 
– у перші десятиліття ХVІІ ст., намагаючись чинити перешкоди 

розвитку нових єресей, лідери «реформаційних трансформацій» 

почали офіційно висувати віроповчальні постулати (т.зв. об’яви), які 
несли в собі потенційну загрозу набути більшого значення, ніж 

Писання. Цей новий тип визначення Правила Віри був підданий 

критиці зі сторони пієтистів, таких, наприклад, як методисти, а також з 
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