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Стаття присвячена скляним знахідкам, виявленим восени 2020 р. під час
археологічних досліджень у місті Броди на Львівщині, які проводились Рятівною
археологічною службою із залученням працівників Бродівського історико-краєзнавчого
музею. Вказується, що виявлені на двох різних локаціях – вулиці Веселій і площі Ринок –
скляні вироби мають гутне походження. Такий висновок зроблено на підставі наявності
у скломасі своєрідних бульбашок повітря, що є характерною ознакою скла,
виготовленого у лісових гутах. Вироби представлять основні форми гутного посуду, які
побутували у XVII – середині XIX ст.
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Восени 2020 р. у Бродах проводились археологічні розкопки під проводом
Рятівної археологічної служби. До цих робіт також були долучені археолог Ярослав
Онищук, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук,
науковий співробітник музею Михайло Гудзюк та ін. На обох досліджених локаціях
– вулиці Веселій і площі Ринок з-поміж інших знахідок чільне місце займають
скляні вироби різного функціонального призначення. Як правило, скляні знахідки
доволі рідко є предметом наукового зацікавлення, на що впливає, зокрема, і їх
погана збереженість у землі. Практично всі знахідки у Бродах є фрагментованими,
адже скло – дуже крихкий матеріал. Водночас більшість фрагментів дозволяють
ідентифікувати основні типи скляного посуду, котрим вони належать. Аналізу
бродівських знахідок, у контексті розвитку гутництва, і присвячена дана публікація.
Як відомо, з середини XV – початку XVI ст. на українських теренах відбувся
процес переміщення склоробних майстерень (які відтепер почали іменувати
гутами) з території міст у віддалені місця поблизу лісових масивів на піщаному
ґрунті, недалеко від води1, що було вигідним з точки зору постачання сировини.
Вихід деревного вугілля складає 30-40% від маси сухої деревини, тож склоробна
справа була дуже сильно пов’язана з лісом2. І цілком закономірно, що основними
Калиниченко Л.П. Гутне скло на Україні (короткий нарис) // Мистецтво, фольклор, етнографія.
Київ: Вид. АН УРСР, 1947. С. 45.
2 Сорочан Е. Об изделиях из стекла как предмете ремесла и торговки в Византии // Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2011. Вип. 14. С. 58.
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осередками гутництва на українських землях були Прикарпаття, Волинь і
територія Чернігівщини. На підставі різноманітних джерел на території Прикарпаття та Волині дослідниці гутництва Ю.М. Курдині свого часу вдалося локалізувати 29 гут останньої третини XV – XVII ст. та 31 гуту XVIII – першої пол. XIX ст.3
На відстані близько 20 км від Бродів відомі дві скляні гути, котрі могли б бути
виробниками знайдених у Бродах скляних знахідок – у Підгірцях діяла гута
XVIII ст., а у Гуті Пеняцькій – на початку XIX ст.4 У трикутнику між селами
Літовище, Голубиця та Переліски існувало село Гутисько Брідське, котре
згадується у Йосифінській метриці. Тут було поле «Старе Гутисько» з поганим,
кам’янистим ґрунтом. Вказано, що навколо села є багато лісів, а саме
місцезнаходження села – між двома горами, не сприяє родючості ґрунтів5.
Гіпотетично тут також могла діяти гута. Адже, як відомо, на місцях, де колись
займались склярством, інколи виникали нові села та містечка, у назвах яких
збереглися слова «гута», «буда», «майдан». Водночас, слід пам’ятати, що топонім
«гута» чи «гутисько» може вказувати і на розвиток залізоробної справи у вказаних
населених пунктах, адже залізоробні майстерні також часто називали «гутами».
Однак цінність таких згадок і назв служить відправною точкою для залучення
інших джерел з метою ствердження чи спростування прив’язки певних населених
пунктів до склоробної справи.
Знахідки із вул. Веселої у Бродах локалізовані із двох об’єктів – ями-погребу та
загального котловану і датуються кін. XVIII – cер. XIX ст. Широке побутування
скляних виробів у той час не випадкове, адже XVIII ст. було добою розквіту
виробництва гутного скла6. Розвиток основних типів скляного посуду відбувався
передусім у напрямі вдосконалення форми. Водночас слід пам’ятати, що основні
форми столового посуду запозичені з керамічних і металевих взірців7. Щодо об’єму
певного типу скляного посуду – то він ніколи не був сталим, а постійно
змінювався8.
Найчисленнішу кількість знахідок з ями-погребу на вул. Веселій становлять
пляшки та їх фрагменти. Найоригінальнішими є три пляшки з прозорого скла,
денце яких має вигнуту опуклу форму, що унеможливлює самостійне «стояння»
цих пляшок. Безбарвне прозоре скло значно меншою мірою, аніж зелене,
продукувалось у лісових гутах, однак масове його виробництво характерне для
XVIII-XIX ст. Для отримання такого скла необхідними компонентами були кальцій і
свинець у складі шихти9. Наявність незначної кількості бульбашок повітря у склі
підтверджує гутне походження цих виробів. Усі три пляшки мають валик (скляний
джгутик) на горловині. Такий функціональний декор почали застосовувати з
Курдина Ю. Особливості локалізації гут на Прикарпатті, Волині та Закарпатті (остання третина
XV – перша половина XIX ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2015. Вип. 2. Ч. 1. С. 42-47.
4 Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло. Київ: Вид. АН УРСР, 1959. С. 139.
5 Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 19. Оп. XVIII. Спр. 35. Арк. 9, 55.
6 Селівачов М. До проблематики українського народного мистецтва перед XIX ст. // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2006-2007. Вип. 15. С. 397.
7 Михайлова Р. Склоробне ремесло // Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 3: Мистецтво другої
половини XVI – XVIII століття. Київ, 2011. С. 905.
8 Коваль В. Еще раз о стеклянной посуде. Сообщение // Нові дослідження пам’яток козацької
доби в Україні. 2009. Вип. 18. С. 97-98.
9 Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло. С. 65.
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першої третини XVII ст., а його призначенням було утримувати з допомогою
мідного дротика дерев’яну пробку. Як правило, скляні джгутики розміщені на
відстані 1-1,5 см від отвору шийки (устя) виробу10. Перша із пляшок має висоту
18 см, товщина валика 0,9-1,3 см; товщина стінок 0,1 см, діаметр отвору шийки
4,4 см. Друга пляшка – висотою 16 см, вкрита темно-помаранчевою патиною;
товщина валика 1,1-1,4 см; діаметр шийки 2,8 см. Третя пляшка висотою 15 см
вкрита білою патиною із світло-фіолетовим відтінком (рис. 1). Товщина валика на
горловині – 1 см, діаметр шийки 2,8 см, товщина стінок виробу 0,2 см. Усі три
пляшки мають зрізану горловину. Про функціональне призначення цих пляшок
судити складно – вони могли використовуватись для збереження есенцій, різного
роду настоянок тощо, однак, враховуючи відсутність відомих аналогів – це лише
гіпотеза. Схожими за формою до цих пляшок є фрагменти ще двох пляшок, однак
вони виготовлені із зеленого скла, мають товщину стінок 0,1-0,2 см, а товщина
основи 0,4 см.
Відмінну форму має пляшка із округлим кулеподібним корпусом, котра
самостійно «стоїть» на поверхні. Вона виготовлена із прозорого скла, вкрита білою
патиною, товщина стінок виробу – 0,1 см (фото 1). Схожі пляшки відомі з місця
битви під Берестечком і використовувались як похідні11. Водночас пляшка із
Бродів вочевидь слугувала тарою. Ще одна виявлена пляшка нагадує за своєю
формою винну сулію. Вона виготовлена із зеленого скла, має висоту 27 см,
товщина стінок тулуба 0,1 см, стінок шийки – 0,2 см. На відстані 3,5 см від устя
горловину прикрашає ліпний валик, товщиною 3-4 см (фото 2). Своєрідною є
пляшка із прозорого скла, яка збереглась без горловини, однак вона має дещо
відмінну форму (рис. 4) Висота збереженої частини – 20 см, діаметр денця 8 см,
товщина стінок 0,4 см.
Інші виявлені пляшки мають циліндричну форму. Одна з них (ймовірно кварта)
виготовлена із зеленого скла (з бульбашками повітря) має висоту 30 см; товщина
стінок 0,1 см, діаметр шийки 5 см. Денце ввігнуте всередину на 4,5 см і має
характерну для гутних виробів місце «від’єднання» від форми-заготовки, з
допомогою якої видувались скляні вироби тих чи інших геометричних обрисів.
Фрагменти ще двох виявлених пляшок із зеленого скла представлені горловиною,
висотою 10 см з товщиною стінок 0,1 см і двома фрагментами: горловина + більша
частина тулуба з денцем. Діаметр денця 9 см, товщина стінок пляшки 0,3 см. На
горловинах обох пляшок є наліпний валик.
Кілька пляшок мають типову «аптечну» форму. Одна з них виготовлена із
зеленого скла, діаметр вінець 3,4 см. Пляшка вкрита патиною та має висоту 15 см.
Друга пляшка з темно-зеленого скла висотою 12 см, має діаметр вінця 3 см,
діаметр денця пляшки – 4,5 см (рис. 2). Третя – світло-зелена, висотою 9 см;
діаметр дна – 5 см, діаметр вінця – 3 см. Четверта, знайдена закоркованою, – із
зеленого скла, вкрита патиною. Її висота – 8,5 см, діаметр дна – 4 см, діаметр вінця
– 2,5 см. Інші дві пляшечки аптечного типу, котрі також могли використовуватись
для зберігання фруктових есенцій, мають дещо несиметричні стінки. Вони
виготовлені із білого скла та мають значно менші розміри: висота більшої – 8 см,
Коваль В. Слово о бутылке (попытка исторического исследования) // Нові дослідження
пам’яток козацької доби в Україні. 2002. Вип. 11. С. 74-81.
11 Свєшніков І. Скло з місця битви під Берестечком // Скло в Україні. Історія та сучасність:
матеріали наук. конф. Львів, 1995. С. 36-40.
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діаметр вінця 1,8 см (рис. 3); висота меншої – 6,8 см, шийка має 3,5 см, діаметр
вінця 1,5 см.
Серед інших скляних знахідок із ями – дві невеликі чарки: одна з білого скла
висотою 8,5 см має діаметр у формі прямолінійного круга діаметром 3,5 см. Від
денця – до висоти 4,5 см стінки мають «гранчастий» декор. Інша чарка – із зеленоголубуватого скла, висота збереженої частини 2,8 см. Аналогічний до попередньої
чарки декор займає 2,7 см у висоту (фото 3).
Із скляних знахідок котловану також переважають пляшки. Одна з них
невеличка аптечного типу (або парфумерна) з прозорого скла, висотою 5,5 см,
діаметр денця – 2 см, діаметр вінець – 1,4 см. Інші фрагменти належали значно
масивнішим пляшкам: горловина пляшки із світло-зеленого скла висотою 14 см,
прикрашена валиком на відстані 4,7 см від устя; друга горловина, висотою 6 см,
належала також масивній пляшці із безбарвного скла. Ще чотири горловини
мають різне забарвлення: горловина з прозорого скла висотою 9 см; зелена,
висотою 8,9 см; горловина із зеленого скла, вкрита темно-коричневою патиною –
належала пляшечці аптечного типу; горловина із зеленого скла, що вочевидь
належала плесканці, на що вказують коротка шийка та злегка приплюснутий бік.
Серед знахідок також є три фрагменти однієї плесканки: 2 уламки денця, що
складаються у цілий овал (7×6 см) і характерний для цього типу пляшки та
фрагмент сплюснутої боковини з горловиною. Товщина стінок плесканки – 0,10,3 см. Такі плесканки були доволі поширеними – схожі знайдено під час розкопок
на території Підгорецького монастиря ЧСВВ, одна із аналогічних пляшок початку
XVII ст. міститься в експозиції Музею скла Львівського історичного музею (ЛІМ) та
походить із Потелича Львівської області12. Відомі такі знахідки також із Дубно13.
Характерною ознакою даних пляшок є невисока шийка до 1 см з відігнутими
краями. Плесканки, зазвичай, використовувались як тара для вина14.
Денця пляшок представлені трьома екземплярами: один має діаметр 8 см та
увігнуте всередину на 4,5 см; інше – із зеленого скла – збережене лише частково.
Ще два денця належать штофам, параметри денця більшого з них – 10,5×7,8 см.
Штофи входять у широкий вжиток XVIII ст. Коли подорожні скриньки вийшли з
ужитку, їх почали використовуватися як тару. Коротка шийка штофа
виготовлялась з окремого шматка скла й відразу в гарячому стані приєднувалася
до основного об’єму15.
Циліндричній пляшці належало денце із безбарвного скла діаметром 6,4 см.
Крім того, на вул. Веселій було виявлено фрагмент сплавлених посудин, які стояли
одна в одній. Очевидно, що це також збиті циліндричні пляшки, котрі склали одна
в одну для економії місця.
Ще два виявлених фрагменти являють собою боковини безбарвних скляних
виробів, які складно ідентифікувати. Один фрагмент прикрашений своєрідним
декором по гарячому склу, інший – прикрашений наліпним валиком. Фрагменти
Курдина Ю. Гутне скло з Підгірців у фондах Історико-краєзнавчого музею м. Винники //
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: Історія. 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 7.
13 Гупало В., Лосик М. Скляні вироби із розкопок у колишньому бернардинському костелі в Дубні
// Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2009. Вип. 13. С. 267.
14 Петрякова Ф. Українське гутне скло. Київ: Наукова думка, 1975. С. 42.
15 Ibid. С. 36-37.
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схожих скляних виробів із декоруванням «на гарячо» відомі із розкопок на
пл. Міцкевича 10 у Львові та зберігаються у ЛІМ (Фондова група «Археологія нової
доби», Інв. № 534, 535). Таку ж техніку використано для оздоби чарок, виявлених
на городищі Шеполь на Волині16.
Ручки від келихів представлені двома екземплярами. Один із них – подвійна
ручка із зеленого скла (рис. 5). Такі ручки доволі рідкісні, наразі вони відомі із
кухля початку XVII ст. з Потелича (зберігається у ЛІМ), з території монастирського
дворища у с. Йосиповичі на Стрийщині17, з досліджень на площі Старий Ринок у
Львові18, а також з розкопок на площі Міцкевича 10 у Львові (ЛІМ АНД, Інв. № 666),
інша ручка, хоча зберігся її невеликий фрагмент, висотою 5 см, – дозволяє
ідентифікувати її як ручку кухля (рис. 7). Форма ручки – типова для посудин XVIXVIII ст. Про це свідчать аналогічні кухоль і ручки кухля прозорого кольору,
знайдена у Підгірцях, ручки кухлів XVII ст. зі збірки П. Лінинського у ЛІМ, ручка,
виявлена на вул. Руській у Львові, кухоль XVI ст. з Олеська та ручки з Унева19.
Ніжки-балясини представлені у двох екземплярах: один – частина ніжки із
трьох кіл висотою 5,5 см, діаметром 2,4 см, прикрашених поздовжніми хвилястими
лініями. Всередині ніжки-балясини є порожнина (рис. 6). Інша балясина належить
келиху та є суцільно заповненою. Келих прикрашений «гранчастим» декором.
Обидва фрагменти виготовлені із безбарвного скла.
Інша локація, на якій проводились розкопки – площа Ринок. Площа була
закладена наприкінці XVI ст., у середині XIX ст. тут налічувалося вже бл. 200
мурованих будинків, перший поверх яких здебільшого використовувався як
крамниця, а другий – як житло власників20. Скляні знахідки були виявлені під час
дослідження нашарування західної сторони Ринку. Вони знаходилися на глибині
1 м від сучасного асфальту та датуються XVII-XVIII ст.21
Більшість виявлених на площі Ринок скляних знахідок є пошкодженими.
Найбільше тут виявлено фрагментів стопок із зеленого скла, діаметр дна яких
коливається від 2,8 до 4 см. Більшість виробів мають товсте, заповнене дно (від 1,1
– до 1,7 см) (рис. 8, 1). Також тут знайдено кілька стопок дещо нетрадиційної
форми з ручкою та денцем. Висота заповненої частини ніжки одного з таких
екземплярів становить 4,5 см, а діаметр денця основи – 7 см (рис. 8, 2).
Реконструкцію такої стопки із темно-зеленого скла подає В. Рожанківський, на
думку якого такі вироби були в ужитку у XVI-XVII ст.22 (рис. 8, 3).
Ще одна доволі чисельна група знахідок з площі Ринок – ніжки бокалів (фото 4 і
5). Вони представляють широкий спектр різновидів цього столового посуду, адже
тут і ніжки без декору, і декоровані варіанти, однак всі вони мають характерну для
Баюк В. Споруда козацького часу з Волині (спроба атрибуції) // Нові дослідження пам’яток
козацької доби в Україні. 2011. Вип. 20, Ч. 1. С. 166.
17 Рудий В. Археологічні дослідження НДЛ-81 Львівського університету на Стрийщині в 20002001 рр. // Археологічні дослідження Львівського університету. 2003. Вип. 6. С. 36.
18 Мартинюк С. Давнє скло в Україні // Скло України. Київ: Світ успіху, 2004. С. 183.
19 Курдина Ю. Гутне скло з Підгірців у фондах Історико-краєзнавчого музею м. Винники… С. 8.
20 Броди. Міська абетка: довідник / Громадська організація «Край». Львів: ПП «Видавництво
«БОНА», 2017. С. 30.
21 Стрільчук В. Знахідки з Бродівського Ринку (попередній огляд досліджень) // Історична
спадщина Бродів. URL: https://www.brodyhistory.org.ua/znahidky-z-brodivskogo-rynku-poperedniyoglyad-doslidzhen/
22 Рожанківський В. Українське художнє скло… С. 47.
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того часу основу денця – саме у XVIII ст. характерне для бароко денце у формі
розетки змінюється звичайним колом23. Діаметр виявлених виробів варіює у
діапазоні 4,5-7 см.
Фрагменти кухлів представлені денцями та ручками. Діаметр денець у
діапазоні 7-8,5 см. Фрагменти восьми ручок мають висоту збереженої частини від
2 до 7 см. Лише одна виявлена ручка є цілою та має висоту 12 см, що дозволяє
зрозуміти стандартний розмір цього елемента кухлів. Форма ручок є типовою.
Водночас один із виявлених фрагментів є т.зв. подвійною ручкою (фото 6а),
аналогічною до виявленої на вул. Веселій. Швидше за все фрагментами саме кухлів
також є виявлена стінка, декорована наліпними прикрасами та денце із зубчастим
декором.
Посудини для зберігання традиційно представлені різноформенними
пляшками – циліндричними, овальними тощо. Виготовлені вони зі скла зеленого
кольору та мають звичні для гутного скла бульбашки повітря. Кілька фрагментів
належать штофам різних розмірів, зокрема денця 8,2×9 см, 6,2×7 см. Денця
циліндричних пляшок мають діаметри 8,4 см, 10,2 см, 11 см. Більшість виявлених
горловин належали великим за розміром пляшкам, швидше за все суліям для вина
та ще більшим (судячи з розмірів горловин) скляним бутлям (рис. 9, 10). Усі
пляшки мають скляний джгутик на шийці. В однієї з пляшок зберігся дерев’яний
корок (рис. 10, 2).
Цілою є ручка дзбанка із зеленого скла, висотою 16 см. За формою та
стилістичним вирішенням вона схожа до виявлених ручок кухлів, що вказує на
типовість форми цієї деталі скляних виробів (рис. 11).
Своєрідною знахідкою є половина скляного ґало темно-зеленого, майже
коричневого кольору – кулі, призначеної для прасування рубців і країв жіночих і
чоловічих сорочок. Аналогічний виріб експонується у музеї Івана Гончара24,
нещодавно таку знахідку виявлено також під час досліджень на
вул. Кам’янецькій 11/1 у Хмельницькому (стародавній Проскурів)25.
Характерною особливістю усіх виявлених скляних виробів у Бродах є наявність
своєрідних бульбашок у склі. Це пов’язано з особливістю утворення скла, адже
процес склоутворення завершується при температурі 1200-1250°С. Однак для
звільнення скляної маси від видимих газових бульбашок – т.зв. процес «освітлення
скла», необхідна температура більше 1450°С26. Інколи, через недостатню
температуру у печі, ці пухирці повітря залишалися у скломасі. Часто таке скло
називали простим, ординарним або склом зеленої води. Зазвичай воно було не
зовсім прозорим з різними відтінками зеленого кольору. У лісових гутах таке скло
виготовлялось аж до середини XIX ст. і служило в основному матеріалом для
виробництва тари спиртних напоїв. Водночас поряд зі склом зеленої води
варилося і безбарвне прозоре скло, однак масове його виробництво характерне
Ibid. С. 75.
Ґало
скляне
/
Музей
Івана
Гончара.
URL:
https://old.honchar.org.ua/wpcontent/gallery/gallery_glass/img_9954.jpg
25 Захар’єв В. Концептуальні результати археологічного нагляду за веденням земляних робіт у
давній частині м. Хмельницького 2020 р. // Археологія & Фортифікація України. Збірник
матеріалів Х Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції. Кам’янецьПодільський: ФОП Буйницький О.А., 2021. С. 147.
26 Технологія скла: навчальний підручник [для студентів вузів]: у трьох частинах. Ч. III:
Технологія скляних виробів. Львів: Вид. «Растр-7», 2011. С. 109.
23
24
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для XVIII-XIX ст.27 Зрештою, такі загальні тенденції демонструють і виявлені у
Бродах знахідки.
Таким чином, розглянуті у статті скляні вироби дозволяють на конкретному
прикладі простежити, який саме скляний посуд був у повсякденному вжитку
міщан XVII – середини XIX ст. Тому цінність скляних знахідок не стільки в їх
кількості, а в тому, що вони представляють чимало типів скляного посуду: це
пляшки різних форм, келихи, кухлі, чарки тощо. Введення до наукового обігу
інформації про подібні знахідки гутного скла значно розширить уявлення як про
побут населення, так і про продукцію гут, які діяли у той час.
Подяка. Дослідження гутного скла, виявленого у Бродах, стало можливим
завдяки директору Бродівського історико-краєзнавчого музею п. Василю
Стрільчуку, який повідомив, що знахідки тимчасово зберігаються у музеї та
можуть бути опрацьовані. Працівники музею люб’язно підготували Автору статті
необхідні матеріали для огляду.
REFERENCES
Baiuk, V. (2011). Sporuda kozatskoho chasu z Volyni (sproba atrybutsii) [Construction of the Cossack
time from Volyn (attempt at attribution)]. Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini,
Vol. 20 (1), 162-167 [in Ukrainian].
Brody (2017). Miska abetka: dovidnyk [Brody. City alphabet: reference book]. Lviv: PP «Vydavnytstvo
«BONA» [in Ukrainian].
Hupalo, V. & Losyk, M. (2009). Skliani vyroby iz rozkopok u kolyshniomu bernardynskomu kosteli v
Dubni [Glass products from excavations in the former Bernardine church in Dubno]. Materialy i
doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni, 13, 263-275 [in Ukrainian].
Zakhariev, V. (2021). Kontseptualni rezultaty arkheolohichnoho nahliadu za vedenniam zemlianykh
robit u davnii chastyni m. Khmelnytskoho 2020 r. [Conceptual results of archaeological supervision
of earthworks in the ancient part of Khmelnytsky 2020]. In Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy,
(pp. 142-147). Kamianets-Podilskyi: FOP Buinytskyi O.A. [in Ukrainian].
Kalynychenko, L. (1947). Hutne sklo na Ukraini (Korotkyi narys) [Hutta glass in Ukraine (Short essay)].
In Mystetstvo, folklor, etnohrafiia (pp. 38-53). Kyiv: Vyd. AN URSR [in Ukrainian].
Koval, V. (2009). Eshche raz o stekliannoi posude. Soobshchenie [Once again about glassware. Message].
Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini, 18, 97-98 [in Russian].
Koval, V. (2002). Slovo o butylke (popytka istoricheskogo issledovaniia) [A word about the bottle (an
attempt at historical research)]. Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini, 11, 74-81 [in
Russian].
Kurdyna, Yu. (2018). Hutne sklo z Pidhirtsiv u fondakh Istoryko-kraieznavchoho muzeiu m. Vynnyky
[Hutta glass from Pidhirtsi in the funds of the Historical Museum of Vynnyky]. Naukovi zapysky
Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia:
Istoriia, 2 (1), 3-11 [in Ukrainian].
Kurdyna, Yu. (2015). Osoblyvosti lokalizatsii hut na Prykarpatti, Volyni ta Zakarpatti (ostannia tretyna
XV – persha polovyna XIX st.) [Peculiarities of hutta localization in Subcarpathia, Volyn and
Transcarpathia (last third of XV – first half of XIX century)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho
natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, 2 (1), 42-47
[in Ukrainian].
Martyniuk, S. (2004). Davnie sklo v Ukraini [Ancient glass in Ukraine]. In Sklo Ukrainy (pp. 176-196).
Kyiv: Svit uspikhu [in Ukrainian].
Mykhailova, R. (2011). Sklorobne remeslo [Glass craft making]. In Istoriia ukrainskoho mystetstva,
Vol. 3: Mystetstvo druhoi polovyny XVI-XVIII stolittia (p. 905). Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Petriakova, F. (1975). Ukrainske gutne sklo [Ukrainian hutta-glass]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukranian].
Rozhankivskyi, V. (1959). Ukrainske khudozhnie sklo [Ukrainian art-glass]. Kyiv: AN URSR [in
Ukranian].
Rudyi, V., Kasiukhnych, V. & Vitvitska, H. (2003). Arkheolohichni doslidzhennia NDL-81 Lvivskoho

27

Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло… С. 65.

16

ЕМІНАК

universytetu na Stryishchyni v 2000-2001 rr. [Archaeological research of SRL-81 of Lviv University
in Stryi region in 2000-2001]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 6, 16-37 [in
Ukranian].
Svieshnikov, І. (1995). Sklo z mistsia bytvy pid Berestechkom [Glass from the battlefield near
Berestechko]. In Sklo v Ukraini. Istoriia ta suchasnist: materialy naukovoi konferentsii (pp. 36-40).
Lviv [in Ukranian].
Selivachov, М. (2006-2007). Do problematyky ukrainskoho narodnoho mystetstva pered XIX st. [To the
problems of Ukrainian folk art to the XIX century]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna
svidomist, derzhavnist, 15, 392-399 [in Ukranian].
Sorochan, Ye. (2011). Ob izdeliiakh iz stekla kak predmete remesla i torgovli v Vizantii [About glass
products as a handicraft and tradeswoman in Byzantium]. Aktualni problemy vitchyznianoi ta
vsesvitnoi istorii, 14, 53-62 [in Russian].
Strilchuk, V. (14.10.2020). Znakhidky z Brodivskoho Rynku (poperednii ohliad doslidzhen) [Finds from
Brody Rynek (preliminary review of research)]. URL: https://www.brodyhistory.org.ua/znahidky-zbrodivskogo-rynku-poperedniy-oglyad-doslidzhen/ [in Ukranian].
Yashchyshyn, Yo. (Ed.) (2011). Tekhnolohiia skla: navchalnyi pidruchnyk (dlia studentiv vuziv).
Chastyna III: Tekhnolohiia sklianykh vyrobiv [Glass technology: a textbook (for university students).
Part III: Technology of glassware]. Lviv: «Rastr-7» [in Ukranian].

Yuliia Kurdyna
(Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine)
e-mail: yuliia.m.kurdyna@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4900-1672
Glass Finds from Town of Brody in Lviv Region
The paper is devoted to glass finds discovered in autumn 2020 during archeological
excavations in the town of Brody in Lviv region, conducted by the Rescue Archaeological Service
with the involvement of employees of the Brody Museum of History and District Ethnography. It
is stated that the glassware found at two different locations – Vesela street and Rynok square –
is of huta origin. Such a conclusion is made based on the presence of peculiar air bubbles in the
glass melt, which is a characteristic feature of glass produced in forest hutas. After all, it was
impossible to get a temperature of more than 1450°C in such hutas.
Glass finds from Vesela street come from two objects – a cellar pit and a ditch. From the
first one, mostly the bottles come, which is quite natural. Among the typical cylindrical and
pharmacy bottles, there are three made of transparent glass, the bottom of which has a curved
convex shape. The author of the paper has not seen such bottles before. The ditch is also rich
in various bottles – pharmacy, cylindrical, flat, and shtof-bottles. At the same time, there are
some tankards there typical for that time.
At the site of the Rynok square, the ratio of glass finds of the 17th – 18th centuries differs –
the drinking vessels dominate here – tankards, glasses, and goblets. Among the containers for
storage, there are many fragments of large glass bottles. In fact, the finds from the Rynok
square are closely connected – the vessels out of which the alcohol is poured, and the vessels
out of which it is drunk. These finds once again confirm that the Rynok square was the center
of urban life.
Most of the vessels found in Brody are typical of their time glass vessels. However, in
addition to the above-mentioned bottles with a convex bottom, there are also two fragments
of the so-called double-handled tankards. Such finds are quite rare. Only a few of their
analogues are known: from Pidhirtsi, Lviv, Olesk, and Unev. Taking into account that in
Pidhirtsi there was a glass huta in the 18th century, finds from Brody might well be produced
by its artisans.
Also, a unique find from the Rynok square is a half of a glass gallo – a ball designed for
ironing seams and edges of shirts. A similar find has been recently discovered during
excavations in Khmelnytskyi.
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Thus, the glass finds discovered in Brody represent the main forms and types of huta glass
produced items of the 17th – the middle of the 19th century. Some of them allow to get extra
information on the products assortment of contemporary hutas and can serve as an analogy
for dating similar finds. The analysis and introduction of Brody glass into scientific circulation
allows for a much better understanding of everyday life and household activities of the urban
community.
Keywords: glass production in hutas, glass finds, Brody, huta glass, glass produced items
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