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Rezümé Kárpátalja a paleolitikum korai sza-
kaszától kezdve lakott vidék. Az emberek mun-
katevékenységének nyomai nem hiányoznak 
egyetlen történelmi korszakból sem. Az ember 
első használati eszközei kőből készültek, a mai 
Kárpátalja területe pedig nyersanyagok szem-
pontjából – a változatos geológiai felépítésének 
köszönhetően – rendkívül gazdagnak számít. Az 
ősember egyik legkedveltebb kőnyersanyaga az 
obszidián. A geológiai és régészeti szakirodalmi 
leírások szerint az obszidián több helyen is meg-
található a Vihorlát-Gutini vulkáni hegyvonulat, 
az Oas (Avas)-hegység és a Beregszászi-dombvi-
dék területén. Az obszidiánt magok, törmelék, 
tömb és bomba formájában írják le, előfordulá-
suk legtöbbször a perlitekkel együtt történik. A 
geológiai és régészeti szakirodalmi adatok össze-
vetéséből kiderül, hogy a leírt obszidiánok közül 
egyedül a Rakasz–Kisrákóc környékiek (Velikij 
Sollesz-gerinc /Nagyszőlősi-hegység/) vannak 
jelen mindkét tudomány képviselőinek mun-
káiban. A Kárpát-medencében eddig összesen 
három obszidián-típust sikerült elkülöníteni, 
amelyeket az őskor mesterei kőeszközkészítésre 
használtak fel. A szlovákiai (kárpáti I) és a ma-
gyarországi (kárpáti II) után a rakaszi obszidiánt 
a kárpáti III csoportba sorolták be. A cikk első 
része az obszidiánok szakirodalmi leírásának 
összegyűjtését tűzte ki célul, a jövőben a máso-
dik rész a leírt obszidiánlelőhelyek terepi ellen-
őrzésének eredményeit ismertetné.

Резюме Сучасна територія Закарпаття один 
із найдавніше заселених регіонів Центральної 
Європи. Перші люди на цих теренах з’явилися 
у ранньому палеоліті, але залишки матеріальної 
культури можна прослідити протягом всіх на-
ступних епох. Територія Закарпаття з точки 
зору сировинних джерел мала величезний по-
тенціал, поскільки завдяки неогенового вулка-
нізму тут утворився цілий ряд кам’яних порід, 
які піддаються обробці. Одним із таких якісних 
сировин являється обсидіан. За даними спеці-
альної геологічної літератури обсидіани широко 
розповсюджені вздовж Вигорлат-Гутинського 
пасма, хребта Оаш та Берегівського горбогір’я. 
У більшості випадків ця порода залягає разом 
із перлітами. Розглянувши перелік геологічних 
місцезнаходжень можна зробити висновок, що 
із описаних обсидіанів майстри кам’яного віку 
користувалися тільки вулканічним склом хреб-
та Великий Шоллес. Цей обсидіан використо-
вували в переважній більшості у сировинному 
регіоні Рокосово – Малий Раковець. Інші обсиді-
ани – описані геологами – на археологічних міс-
цезнаходженнях не згадуються. У першій час-
тині статті розглядаємо дані спеціальної літера-
тури, тобто описуємо обсидіани, які згадуються 
у працях геологів та археологів. У майбутньому 
– друга частина статті – за даними польових 
робіт намагається виявити справжні геологічні 
місцезнаходження цієї високоякісної сировини 
кам’яного віку.
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Закарпатські обсидіани: міфи та реальність

Сучасна територія Закарпаття один із найдавніше заселених регіонів 
Центральної Європи. Перші люди на цих теренах з'явилися у ранньому 
палеоліті, але залишки матеріальної культури можна прослідити протягом всіх 
наступних епох. Один із факторів вибору тимчасового місця проживання у 
палеоліті був наявність якісної сировини для виготовлення кам'яних знарядь 
праці. Територія Закарпаття у цьому аспекті мала величезний потенціал, 
поскільки завдяки неогенового вулканізму тут утворився цілий ряд кам'яних 
порід, які піддаються обробці. Первісні люди були першими, хто досліджували 
різні властивості цих порід. З отриманих даних вони намагалися вибрати 
найбільш якісну, міцну і стійку сировину для виготовлення своїх знарядь. 
Одним із таких якісних сировин являється обсидіан, який в Європі має 
декілька геологічних місцезнаходжень, в тому числі тільки в Карпатському 
басейні знаємо три його типи. На Закарпатті завдяки кислого вулканізму 
Карпат з'явилися умови виникнення обсидіанів.

У першій частині статті розглядаємо дані спеціальної літератури, 
тобто описуємо обсидіани, які згадуються у працях геологів та археологів. 

* Aсистент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II м. Берегово. Аспірант Наукового 
Університету ім. Етвеша Лоранда, м. Будапешт
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У майбутньому – друга частина статті – за даними польових робіт намагається 
виявити справжні геологічні місцезнаходження цієї високоякісної сировини 
кам'яного віку.

Закарпатські обсидіани 
в спеціальній геологічній літературі

Обсидіани, перлітові обсидіани та ядра обсидіанів на території 
Закарпаття у спеціальній літературі описуються вздовж Вигорлат-Гутинського 
пасма, хребта Оаш та Берегівського горбогір'я. Нижче подається перелік 
місцезнаходжень і короткий опис породи.

Район міста Перечин (Вигорлат-Гутинське пасмо)
В 5 км на захід від міста Перечин (ключ Сировий) знаходиться дайка 

ріодациту. Порода на контакті стає майже чорною, дістає вигляд обсидіана. 
(Малеев Е.Ф. 1964)

Район села Середнє (Вигорлат-Гутинське пасмо)
У районі села Середнє знаходяться гори, які складені андезито-

дацитами. На контакті з ріодацитами збільшується кількість скла, при цьому 
основна маса поступово переходить у вітрофірову структуру. Ріодацит стає 
чорним і переходить в обсидіан, деколи з перлітовою структурою. Основна 
маса повністю складається із прозрачного жовтуватого скла без мікролітів. 
(Малеев Е.Ф. 1964)

Спітковська С.М. і др. (1969) у районі села описують дацитовий купол, у 
якому порода з сірим кольором на контакті переходить у вітрофірову структуру, 
у деяких місцях утворюється чорний обсидіан з перлітовою структурою.

Район сіл Герцівці та Крите (Вигорлат-Гутинське пасмо)
Бобрієвич О.П. (1952) у районі сіл Герцівці та Феделешовце (Крите) 

описує три різновидності ріолітових обсидіанів (породу рожевого кольору, 
чорне скло з сферолітами, чорне скло з флюїдальною текстурою). У статті 
подається повний петрографічний опис породи першого типу, яка має 
порфірову структуру і завдяки малої кількості вкраплеників порода визначена 
як обсидіан. Хімічний аналіз вказує на ріолітовий склад, але кількість води 
вища (–H2O – 1,31% та +H2O – 1,08%), ніж у звичайних обсидіанах (до 1%).

Соболєв В.С. і др. (1955) у північно-західному напрямку від р. Латориця, 
поблизу с. Феделешовце (Крите) описують сферолітові обсидіани. Порода 
має чорний смоляний колір, в основі знаходяться світлі кульки з діаметром 
до 3 мм. При вивітренні порода стає світло-сірою, а сфероліти випадають 
з основної маси. Авторами подається петрографічний опис та кількість SiO2 
(70,32%), тобто порода має ріолітовий склад).

Насєдкін В.В. (1963) у перлітах с. Герцівці згадує про скловаті породи та 
про обсидіанові ядра з вмістом води 0,4-0,5%.

Район села Ільківці (Вигорлат-Гутинське пасмо)
Поблизу села у товщах ріолітових туфів трапляються уламки ріолітів, які 

дуже часто скловаті, типу обсидіанів. Показник заломлення скла 1,495. Туфи 
залягались у водному басейні. (Соболев В.С. и др. 1955)

Район сіл Щасливе та Мікулівці (Вигорлат-Гутинське пасмо)
Солонінко І.С. (1969) при описі вулканічних стекол Вигорлат-Гутинського 

пасма у перлітах сіл Щасливе та Мікулівці згадує про обсидіанові ядра 
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розміром 2 мм, а деколи 4-5 мм. Ядра мають ізометричний вигляд. Показник 
заломлення обсидіанів 1,493.

Хребет Великий Шоллес (Вигорлат-Гутинське пасмо)
Соболєв В.С. і др. (1955) у межах хребта Великий Шоллес, у ріолітових 

масивах описують чорні, смолисті обсидіани, які трапляються тільки в делювії. 
У цьому місці описуються всі переходи від чистого скла до сферолітових видів. 
У корінному заляганні обсидіани вивітрені, макроскопічно подібні до пемзи. 
У книзі поданий петрографічний, мікроскопічний опис породи, фотографія 
шліфу під поляризаційним мікроскопом та хімічний аналіз (ріолітовий 
обсидіан).

Залєсский В.І. (1960) у звіті про результати пошуків перлітів та вулканічних 
туфів поблизу с. Рокосово (Хустський район) описує бомби обсидіанів, які 
знаходяться у ріолітових туфах. Найбільші бомби в діаметрі досягають 1-1,5 м.

Насєдкін В.В. (1963) у своїй монографії про вулканічні скла детально 
описує обсидіани з території Рокосівського купола. Тут поширені темно-сірі 
обсидіани з типічним раковистим зломом, поверхність яких гідротермально 
змінена. У роботі подається петрографічний опис та хімічний аналіз породи. 
Обсидіан має ріолітовий склад, показник заломлення скла 1,482.

Малєєв Е.Ф. (1964) у ріолітовій екструзії хребта виділяє чорний обсидіан 
з раковистим зломом та подає їхній хімічний склад.

Горбачевська О.Н. (1969) у межах хребта Великий Шоллес описує породи 
Мало-Раковецького купола. У відкладах гарячих лавин, які після виникнення 
спускались в озеро,  трапляються брили обсидіану.

Ткачук Л.Г. і др. (1977), посилаючись на дані Горбачевської О.Н. (Соболев 
В.С. и др. 1955), уламки і брили обсидіанів описують в агломератових туфах. 
Розміри уламків часто досягають кількох десятків сантиметрів.

Солонінко І.С. і Тімофеєва Н.М. (1981), при звіті про промислове 
значення перлітів Закарпаття, обсидіани згадують тільки на території хребта 
Великий Шоллес.

Район села Крива (хребет Оаш)
У монографії Даниловича Л.Г. (1963) описується ріолітовий обсидіан 

поблизу села Крива (Хустський район) у верхів'ї потоку Черепеш. Порода 
залягає у туфобрекчії, яка має потужність 35 метрів. Автор подає хімічний 
аналіз уламка ріолітового обсидіану.

Район села Косино (Берегівське горбогір'я)
Поблизу села Фішкін М.Ю. (1954) описує купол, який складений 

брекчійованим ріолітом. У кар'єрах можна спостерігати брекчійовану зону, 
нижня частина якої складається з уламків ріоліту та обсидіану, які зцементовані 
алунітизованим та опалітизованим матеріалом.

Гора Керек (Берегівське горбогір'я)
Гора знаходиться на східній околиці м. Берегово, де за даними Фішкіна 

М.Ю. (1954) при розробці нижньої частини купола розкрили брекчію, яка 
складається з уламків та брил обсидіану, змішаних із незначною кількістю 
попелового матеріалу.

Гора Хаєш (Берегівське горбогір'я)
Фішкін М.Ю. (1954) при описанні порід гори Хаєш вказує на те, що на 

контакті з літовітрокластичними туфами ріоліти часто скловаті. Самі туфи 
містять велику кількість уламків чорного обсидіану розміром від 2 см до 0,8 м 
у поперечнику.
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Спітковська С.М. і др. (1969) поблизу села Мужієво на горі Хаєш 
згадують тефобрекчії з брилами ріолітів та чорних обсидіанових стекол. Дані 
породи розвинуті у верхній частині розрізу.

Гора Пелікан (Берегівське горбогір'я)
Радзівілл А.Я. і др. (1978) у кар'єрі г. Пелікан (поблизу с. Мужієво) описують 

бомби і лапіллі обсидіанів, а також уламки цих порід в агломератовому туфі. 
Дані породи описуються не на поверхні, а на глибині 22-25 м.

У  східній стіні перлітового кар'єру під ліпаритами описуються чорні 
і зеленуваті перліти обсидіанового вигляду. Вулканічне скло нерідко має 
смугасту текстуру. (Спитковская С.М. и др. 1969)

Крім вищезгаданих місцезнаходжень у роботі Мерліча Б.В. і Спітковської 
С.М. (1974) подається абсолютний вік двох зразків обсидіанів, але опис порід 
відсутній. Вік ріолітового обсидіану г. Довгої (м. Берегово) 12,5±1,2 млн 
років, уламка ріолітового обсидіану з агломератового туфу г. Керек (Мужієво) 
15,3±2,7 млн років. 

Закарпатські обсидіани 
в спеціальній археологічній літературі

Обсидіани закарпатського походження у палеоліті та мезоліті 
використовувались як місцева та регіональна сировина.

У спеціальній археологічній літературі із вищеописаних обсидіанів 
згадується тільки рокосівський тип. Вулканічне скло хребта Великий Шоллес 
використовували майстри на рокосівських та малораковецьких поселеннях 
протягом раннього, середнього та пізнього палеоліту. Петрунь В.Ф. (1972) 
та Рижов С.М. (1999, 2003) при описі рокосівських та малораковецьких 
місцезнаходжень – крім археологічних питань – займаються також проблемою 
сировини. За даними авторів, переважну більшість артефактів виготовляли з 
місцевого, рокосівського обсидіану.

На мезолітичному поселенні Кам'яниця I та V Мацкевий Л.Г. і Рибачок 
Є.П. (1984) описують обсидіанові вироби, сировина яких походить із району 
р. Боржави, г. Гостра та г. Товста (хребет Великий Шоллес). Автори також 
згадують про вироби з вулканічного скла основного складу на місцезнаходженні 
Кам'яниця I. За даними авторів, порода буроватого кольору місцями переходить 
у хлоропал (унгварит), а в геологічному середовищі аналоги її можна знайти в 
кар'єрі поблизу с. Тур'я Пасіка.

Про вироби із закарпатського обсидіану пишуть Балагурі Е.А. і 
Котигорошко В.П. (1975) на поселенні доби неоліту поблизу с. Хмільник. За 
їхніми даними, у майстерні поселення кам'яні знаряддя праці виготовлялися 
з місцевого, закарпатського обсидіану. Про геологічне джерело сировини не 
згадують.

Дискусія

За даними спеціальної геологічної літератури обсидіани широко 
розповсюджені вздовж Вигорлат-Гутинського пасма, хребта Оаш та 
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Берегівського горбогір'я. У більшості випадків ця порода залягає разом 
із перлітами. Розглянувши перелік геологічних місцезнаходжень можна 
зробити висновок, що із описаних обсидіанів майстри кам'яного віку 
користувалися тільки вулканічним склом хребта Великий Шоллес. Цей 
обсидіан використовували в переважній більшості у сировинному регіоні 
Рокосово – Малий Раковець. (Rácz 2008) Інші обсидіани – описані геологами 
– на археологічних місцезнаходженнях не згадуються.

Обсидіани Карпатського басейну за номенклатурою Тейлора Р.Е. (1976) 
назвали «карпатськими». Тип карпатський I у геологічних умовах знаходиться 
на території Словакії (Прешовські гори), а карпатський II – в Угорщині 
(Токайські гори). (Biró K. T. 1981, 2004) Тип карпатський III був введений 
Розанією К.Н. і др. (2008) після детального хімічного дослідження зразків із 
рокосівського обсидіану.

За даними спеціальної літератури із вищезгаданих обсидіанів тільки 
останній – рокосівський – можна назвати «реальним». Всі інші на даний 
момент являються «міфологічними», їх наявність можливо підтвердити тільки 
після польових пошуків.
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Топографічна карта Закарпаття (1:700 000) із місцями, де описуються 
обсидіани

1 – Район міста Перечин, 2 – район села Середнє, 3 – район сіл Герцівці та Крите, 4 – район села 
Ільківці, 5 – район сіл Щасливе та Мікулівці, 6 – хребет Великий Шоллес, 7 – район села Крива, 8 – 
район села Косино, 9 – гора Керек, 10 – гора Хаєш, 11 – гора Пелікан, 12 – район села Тур’я Пасіка, 
13 – район села Хмільник, 14 - гора Довга; Б. г. – Берегівське горбогір’я.


