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І здавалось, Україна 
Буде квітнути віки,
І здавалось, всі народи 
їй  сплітатимуть вінки.

Олександр Олесь "Початки Києва"

Є С Т У П
З кожним роком в вітчизняній та закордонній науці неухильно зростає інтерес до індоєвро

пейської проблематики. Особлива увага вчених до проблем, пов’язаних а цим широким ко
лом питань, зовсім не випадкова, бо вона пояснюється тим великим значенням, яке відігра
ли індоєвропейці в історії світової цивілізації. Питання про час, місце виникнення та етапи 
розселення індоєвропейців уже майже два століття є предметом найсуперечливіших, але 
разом з тим і найцікавіших наукових дискусій. Сама ж індоєвропейська проблема та ії відгалу
ження нуристансько - індоіранська (арійська), як складовий компонент різних, дуже часто 
протилежних по змісту та характеру гіпотез, нерідко набувала гострого політичного відтінку з 
явною тенденціозною трактовкою та слугувала предметом палких ідеологічних суперечок. Дис
кусії по проблемам витоків величезної та різноманітної індоєвропейської спадщини по цей 
день ведуться вченими з залученням до їх вирішення різних наукових дисциплін. Все це ставить 
перед сучасною наукою, і насамперед перед археологією, завдання об’єктивного комплексно
го, побудованого на детальному аналізі джерел, вивчення кардинальних проблем становлен
ня, розвитку та розповсюдження носіїв індоєвропейської мовної сім’ї. За останні роки як в 
українській науці, так і в світовій в цілому, зроблено чимало наукових розробок, які дозволя
ють і в часовому, і в просторовому вимірах звузити коло пошуків, спрямованих на локалізацію 
індоєвропейської прабатьківщини. Разом з тим, цілий комплекс проблем, пов’язаних з індоє
вропейцями, чекає свого подальшого вирішення, залишаючись повністю або частково не 
вивченим. Однією з них є проблема місця та часу відгалуження від індоєвропейської мовної 
сім’ї її арійської гілки, шляхи міграції арійських племен та їх ідентифікація з археологічними 
культурами. Дослідженню саме археологічного аспекту індоєвропейської проблематики і при
свячена наша робота. В ній висвітлюються деякі важливі моменти найдавнішого періоду індоє
вропейської мовної спільності. Він починається з появи таких найхарактерніших рис індоєв
ропейської культури, як доместикація коня та початок застосування шатер - візків в кочовому 
середовищи і закінчується розгалуженням арійської гілки індоєвропейців на три групи: давгііх 
іранців, індійців та нуристанців.

Зародження та становлення індоєвропеїстики як науки почалося давно і сягає своїм 
корінням в часи, коли європейці вперше ознайомились з індійською культурою та найдав
нішою писемною індоєвропейською мовою - санскритом. Відкриття та вивчення євро
пейцями в кінці 18 - на початку 19 ст. санскриту привело до виникнення наукової індоєв
ропеїстики та затвердження порівняльно-історичного методу в мовознавстві. Про шляхи 
дослідження санскриту в Європі дають уявлення численні роботи порівняльно-історичного 
характеру, присвячені питанням вивчення окремих мовних аспектів, словники санскриту 
та окремі статті і монографії, а також роботи загального характеру. Починаючи з Філіпо 
Сасеті, який відвідав Індію наприкінці 16 ст. і приніс в Європу перші відомості про 
санскрит, дослідники - мовознавці протягом 17 -18 ст. здійснюють та видають значну 
кількість перекладів з санскриту, досліджень по його граматиці, довідників санскриту (Аб
рахам Рогер, Ханскленд, Фра Паоліно, У. Хастінгс, Ч. Уілкінс). Узагальнюючи досяг
нення попередніх індологів та виходячи з власних спостережень, науковці вказують на 
мовну близкість індоєвропейських мов (Аделунг, Паоліно, Кеду). В 1786 р. У. Джоне 
приходить до висновку про спорідненість європейських мов і санскриту та про генетичну 
єдність попередників сучасних індоєвропейських мов. Він же в 1784 р. створює перше 
наукове товариство індологів. На початку XIX ст. Фр. фон Шлегель не тільки підтримує 
тезу про спорідненість індоєвропейських мов, але й уперше в наукових дослідженях вислов
лює думку про спільну індоєвропейську прабатьківщину. Виходячи з архаїчності санскри
ту та деяких лінгвістичних та історичних висновків, він локалізує цю прабатьківщину в 
межах індійського континенту. З цього періоду і виникає сама “проблема індоєвропейської 
прабатьківщини” з усіма її віджалуженнями та концепціями, в вирішенні якої до цього дня 
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докладають зусиль представники різних наукових дисциплін. Після розвитку основ по
рівняльного індоєвропейського мовознавства Фр. Бопром та іншими німецькими досл
ідниками в першій чверті XIX ст. проблема спільної індоєвропейської прабатьківщини 
набуває чіткого наукового обгрунтування. На початку 60-х років XIX ст. Август Шлейхер 
проводить класифікацію індоєвропейських мов та реконструює схему їх розвитку від єди
ного коріння, яка набула вигляду генеалогічного дерева. Він же вперше виділяє і індоі
ранську гілку індоєвропейської мовної сім'ї. Майже на протязі всього XIX ст. робляться 
спроби різних дослідників встановити на лінгвістичному матеріалі матеріальну культуру та 
життя давніх індоєвропейців, які вилилися в фундаментальні розробки О.Шрадером індоє
вропейських старожитностей. Поруч з цим з’являються також все нові і нові версії локал
ізації прабатьківщини індоєвропейців від Індії через Середню Азію, Мідію, Південну 
Україну, до Центральної Європи - Німеччини та Франції.

Хоч на сьогодні і існує багато гіпотез відносно індоєвропейської прабатьківщини, всі 
вони можуть бути зведені до чотирьох основних моделей, які мають в свою чергу ряд 
варіантів [Меллорі, 1997. - С. 73] :

1) Балтійсько -Надчорноморська. (Кіліан, Хойслер).
2) Анатолія (Ренфрю, Гамклеридзе, Іванов, Сафронов).
3) Ц. Європа - Балкани (Мейер, Косіна, Горнунг, Девато, Бош - Гімперо, Маккаі, 

Д ’яконов, Георгієв).
4) Надчорноморська - Прикаспійська (Чайлд, Гімбутас, Сулемірський, Антоні, Брю- 

сов, Меллорі, Даниленко, Генінг, Залізняк, Павленко).
Завдяки останнім розробкам вітчизняних дослідників, територію зародження індоєвро

пейської мовної спільності на наш погляд, можна впевнено пов’язувати з теренами Украї
ни,'звідки й почалася експансивна індоєвропеїзація Старого Світу. [Телегін, 1973; Дани
ленко, 1974; Залізняк, 1994, 1997, 1998; Павленко, 1994; Кульбака, Качур, 1998].

Процеси, які відбувалися в первинному індоєвропейському середовищі V - III тис. до 
н.е. на теренах України, підготували виникнення світових Європейських та Азіатських 
держав раннього залізного віку, а також створення економічних, ідеологічних та соц
іально - політичних інститутів, які протягом наступних століть використовувались Східними 
та Західними цивілізаціями. Разом з тим ці процеси складають зміст найцікавішого 
періоду індоєвропейської мовної спільності і представляють значний інтерес при роз
робці питань зародження та розповсюдження індоєвропейців. Інтерес цей обумовлюєть
ся насамперед тим, що археологічні матеріали, які відносяться до вказаного періоду на 
території України та маркірують індоєвропейську належність окремих археологічних куль
тур ( псалії, шнуровий орнамент, шатра - візки, матеріальні ознаки соматичного культу 
та ін. ), надійно датованих за загальноісторичною хронологією методом каліброваного С
- 14 і територіально безумовно співвіднесених, можуть розглядатися в поєднанні з вис
новками порівняльного мовознавства та відомостями писемних джерел. Цей матеріал, 
таким чином, являє собою ледве не єдину можливість на основі конкретних археологіч
них даних із залученням новітніх розробок лінгвістичної науки виявити конкретні особ
ливості суспільного ладу та ідеології давніх індоєвропейців, як початкового етапу їх роз
витку, так і в період розпаду індоєвропейської мовної сім’ї. Інтенсивні археологічні 
дослідження в Україні другої половини XX століття дозволили виявити величезний за 
обсягом матеріал мідно - бронзової доби, а також з ’ясувати його відносну хронологію та 
датування. Порівняльний аналіз цих археологічних матеріалів надає можливості доволі 
впевнено співвіднести іх з процесами, які відбувалися в первинному індоєвропейському 
середовищі і які відомі за даними порівняльного мовознавства та найвідомішими літера
турними пам’ятками індоєвропейців, такими, як “Рігведа” та “Авеста”.

Особливий інтерес представляє порівняння даних лінгвістичних та літературних 
досліджень про техніко - економічний та іделогічний розвиток давніх індоєвропейсь
ких спільностей і археологічних матеріалів, які можуть бути з ними співвіднесені. 
Правду кажучи, окремі положення тих чи інших дослідників порівняльного індоєвро
пейського мовознавства дещо розходяться одне з одним, але ж в цілому лінгвістичні 
дані щодо матеріальної та ідеологічної сфери давніх індоєвропейців, розподілу сім’ї і 
відгалуження окремих ії гілок, а також контакт індоєвропейців з представниками 
інших мовних сімей дозволяють, на наш погляд, надійно ототожнити окремі індоєв
ропейські групи з археологічними культурами. Це, в свою чергу, надає можливості 
зробити висновки історичного, соціально-економічного та культурного плану, в тому
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числі і стосовно етнічної атрибуції відповідних археологічних матеріалів, які мають 
виключне значення в вирішенні гостродискусійної проблеми походження індоєвро
пейців. Ця проблема, яка вирішується на протязі вже більше, як сотня років, зви
чайно зводиться до того, на якій території Ь коли з ’являються найдавніші індоєвро
пейські племена, в який час і якими шляхами вони розповсюдились по майбутній 
індоєвропейській ойкумені та які археологічні пам’ятки можна пов’язувати з матері
альною та ідеологічною культурами індоєвропейців. Крім того є важливим і ряд 
інших питань, пов’язаних з господарсько-культурним типом та рівнем суспільного 
розвитку давніх індоєвропейців, в тому числі в порівнянні з іншими сусідніми пле
менами та з характером асиміляційних процесів, що проходили за участю індоєвро
пейських племен та інокультурного населення. З ’ясування подібних питань за допо
могою археологічних матеріалів мідно-бронзового періоду України та прилеглих тери
торій найнеобхідніші також при розробці проблеми походження арійських племен, 
які в II - на початку І тис. до н. е. освоїли обширні території від євразійського степу 
до північної частини Передньої Азії та Індостану. Що ж стосується власне питання 
індоєвропейської прабатьківщини, то від того чи іншого підходу до археологічного 
матеріалу та його хронології в значній мірі залежить і коректність використання цих 
даних для з’ясування фактів історичного процесу, який проходив в індоєвропейсько
му середовищі, особливостей процесу виникнення та соціально-політичного устрою 
цього етнічного масиву, його ідеології, релігії та матеріальної культури.

Наявні відомості про давніх індоєвропейців від порівняльних історико-лінгвістичних 
матеріалів і за даними “Рігведи” та “Авести” при можливому безпосередньому їх співвідне
сенні з археологічними матеріалами Північного Надазов’я - Надчорномор’я доби міді - 
бронзи дозволяють, на наш погляд, зіставити відповідні археологічні культури з індоєв
ропейською етномовною спільністю, виявити археологічні сліди міграцій ії відгалужених 
гілок, а також визначати етнічну атрибуцію окремих археологічних культур.

Р О З Д І Л  І

Матеріальні свідоцтва існування колісного 
транспорту неіндоєвропейської частини Старого 

світу та проблема абсолютного датування 
археологічних пам'яток

Питання походження і розповсюдження колісного транспорту в Старому Світі тісно по
в’язані з індоєвропейською проблемою. Визначення міста і часу його виникнення часто 
використовується дослідниками як важливий аргумент для локалізаціі індоєвропейської пра
батьківщини. Візок, а відтак і бойова колісниця є одним з факторів, що обумовлює куль
туру і побут індоєвропейців. Згідно розробкам порівняльного мовознавства, численні терм
іни, які так чи інакше стосуються колісного транспорту, сягають періоду праіндоєвропейсь- 
кої єдності, тобто були винайдені і здобули широкого розповсюдження в індоєвропейському 
середовищі до початку його розпаду і територіального поширення з єдиного центру.

За даними лінгвістичного аналізу можна визначити велику кількість слів в індоєвро
пейських мовах, які відносяться до колісного транспорту та мають спільне походження. 
Аналіз подібної, доволі численної та розгалуженої термінології, свідчить про широке 
застосування візків в побуті прадавніх індоєвропейців. До загально індоєвропейських 
термінів, що означають деталі візка, процес пересування в ньому і взагалі колісний 
транспорт, відносяться: “вісь”, “колесо”, “дишло”, “голобля”, “упряж”, “ярмо”, “їзда 
у візку”, “обертання”, тощо. Для самого ж'позначення колісного транспорту дослідни
ки виділяють в праіндоєвропейській мові три основи зі значенням “колесо”, “візок”, 
які, можливо, відображують різні типи колісного транспорту. Таким чином, лінгвістичні 
дані дають можливість говорити про зародження колісного транспорту саме в праіндоєв- 
ропейському середовищі. І якщо про перебіг цих подій в часовому вимірі лінгвістика 
може дати більш - менш впевнені орієнтири, то про місце, де саме проходили ці проце- 
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си, за одними лінгвістичними даними говорити неможливо. Лише археологічні дані, які 
засвідчують появу та широке побутове використання колісного транспорту праіндоєвро- 
пейцями, можуть конкретизувати проходження цих процесів як в часовому, так і в про
сторовому вимірах. Інакше кажучи, лише всебічний аналіз археологічних пам'яток з 
ознаками колісного транспорту (самі візки, іх деталі, моделі, зображення) може допо
могти в вирішенні цієі проблеми.

Оскільки далі ми будемо розглядати пам'ятки матеріальної культури, треба зупини
тись на такому важливому моменті, як абсолютне датування та хронологія археологічних 
пам’яток.

Вже більше як пів-століття минуло з часу відкриття методу радіовуглецевого датування 
археологічних пам’яток, який було запропоновано американським дослідником В. Ліббі. 
Втілення цього методу для розробок абсолютної хронології розтяглося на десятиліття, та 
ще й досі не набрало широкого розповсюдження. Критичне ставлення до цього відкриття 
зі сторони деяких фахівців було викликано перш за все великими розбіжностями між 
традиційними хронологічними шкалами та даними, отриманими за С - 14. Саме ж по
рівняння і зіставлення цих двох методів датування, вимагаючи перегляду деяких тради
ційних дат, призводило до протиріччя і непорозуміння. Завдяки цим суперечностям ви
никла нагальна потреба пошуку методів перевірки та підтвердження методів радіовуглеце
вого датування. Після вимірювання вмісту С - 14 в річних кільцях дерев відомого періоду, 
з’ясувалося, що датування за радіоактивним вуглецем та годовими кільцями не співпада
ють. Стало відомо, що для періоду давніше тисячи років до н.е. при датуванні методом 
радіовуглецевого аналізу виявляється прогресивно зростаюче “омоложення” дат та відхи
лення їх від дат календарних. Причина такої помилки полягала в коливанні в різні істо
ричні періоди інтенсивності космічного випромінювання, під дією якого і утворюється та 
чи інша кількість С - 14 в атмосфері. Після подібного відкриття стало ясно, що без введен
ня калібровочних поправок використання методу радіовуглецевого датування пам’яток при
зводить до хибних результатів. Отже, в зв’язку з коливаннями вмісту С - 14 в атмосфері 
різних історичних періодів перехід від радіовуглецевих до історичних, тобто календарних 
дат, потребує поправок. І особливого калібрування потребує період міді-ранньої бронзи. 
Справа в тому, що ця епоха виділяється підвищеною концентрацією радіовуглецю в біос
фері, що й призвело до помилкового “омоложення” археологічних пам’яток цього періоду 
за методом С - 14 на 500 - 1000 років. Так, наприклад, початок ранньоелладського 
періоду, який за радіовуглецевим методом датування відноситься до 2500 р. до н.е., з 
урахуванням каліброваних поправок повинен відноситись до 3300 р. до н. е. [Монгайт, 
1974. - С. 9].

Отже, після зіставлення радіовуглецевого датування по С - 14 з дендрохронологічними 
даними, з ’явилися калібровані дати, на основі яких X. Зюсс побудував калібровочну 
шкалу, по якій треба робити поправки для дат, отриманих по С - 14. Тобто, дати, 
отримані за допомогою радіовуглецевого методу можуть (і повинні) переводитись в ка
лендарні, тобто, історичні, методом калібровки, який враховує початкову концентра
цію вуглецю, за допомогою таблиць. Вони побудовані за методом дослідження первин
ної концентрації вуглецю в дендрохронологічно датованих зразках деревини. На сьогодні 
розроблено декілька подібних калібровочних таблиць (Див.Відейко, 1990. - С. 168).

Таким чином, відкриття спочатку радіовуглецевого датування, а потім калібровочних 
поправок, отриманих за цією методикою, дало в руки дослідників єдиний надійний 
інструмент, за допомогою якого можна не тільки отримувати абсолютне "(історичне) 
датування тієї чи іншої пам’ятки або культури в цілому, а й впевнено зіставляти та 
порівнювати між собою різні хронологічні системи. До того ж, слід відзначити, що без 
застосування радіовуглецевого датування, абсолютна хронологія може вважатися 
надійною лише з ранньодинастичного III періоду ( тобто, з 1 династії Ура) та з періоду 
давнього царства в Єгипті, що відповідає в часі приблизно 2 700 р. до н.е. [Титов, 
1965. -С. 36].

Дати, отримані за С - 14 для пам’яток з відомою історичною хронологією, можуть 
перевірятися та отримувати ту чи іншу ступінь вірогідності. Так, наприклад, радіовугле- 
цеві дати, отримані для деяких царських могил Ура (в тому числі і для могили цариці 
Шуб-ад з дерев’яними візками ) відсували їх до рубежу III і II тисячоліття до н.е А за 
історичним датуванням ці могили відносяться до ранньодинастичного періоду і навіть по 
низькій хронології повинні датуватись часом, який передує 2 350 р. до н. е. [Титов,
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1965. - С. 40]. Такі розбіжності в датуванні, які не можна було на той час пояснити, і 
викликали елементи настороженості або й недовіри до самого методу радіовуглецевого 
датування. З введенням калібровочних поправок, час спорудження цих могил тепер 
можна віднести до 28 - 26 ст. до н. є., що повністю відповідає РД III періоду історич
ного датування. Таким чином, все стає на свої місця і датування за методом С - 14 з 
умовою використання калібровочних поправок отримує повне підтвердження. Подібна 
ситуація виникає і при датуванні докерамічного неоліту Кіпру, який за методом С - 14 
відносився приблизно до середини VI тисячоліття до н. е. [Титов, 1965. -С. 41]. При 
порівнянні з хронологією Сиріі та Анатолії, де в цей період існував уже керамічний 
неоліт, виникало помилкове уявлення про запізнення в розвитку Кіпру цього періоду. 
Застосування ж калібровочних поправок відносить існування докерамічного неоліту Кіпру 
також до VII тисячоліття і дещо вирівнює хронологічні шкали цих регіонів.

Ще на початку 70 - х рр XX ст. дослідники звертали увагу на необхідність калібруван
ня радіовугле’цевих дат, щоб привести іх в відповідність з історичною хронологією [Кол- 
чин, Шер.1972. -С. З - 10]. Особливо це необхідно робити при порівнянні загально- 
історичних процесів з територіями та культурами, для яких вживається історична хроно
логія. За останнє десятиліття дослідники в своїх роботах все більше звертаються до 
калібрування визначених за рвдіовуглецевим методом дат і небезпідставно погоджуються 
з удавненям всієї хронологічної шкали доби мідно - бронзового періоду України та при
леглих регіонів. Такі розробки проведено в дослідженнях по трипільській культурі, яка 
за каліброваним, тобто історичним датуванням відноситься до періоду V ,- початку III 
тис. до н. е., а початок ранньобронзового віку України переноситься до межі IV - III 
тис. до н. е. [Відейко, 1990. - С. 107 - 111; Энеолит СССР, 1982. - С. 175; Бурдо, 
Відейко, 1998. - С. 17 -25]. Велику роботу по визначенню радіовуглецевого датування 
культур міді-бронзи України пророблено Д. М.Телегіним: для ямноі культури [Телегин, 
1977]; трипільської [Телегін, 1985]; катакомбної [Телегин, 1993] та визначенню радіовуг- 
лецевих дат найдавнішого колісного транспорту України [Маллорї, Телегін, 1994]. За 
даними дослідженнями при застосуванні калібровочних поправок, початок катакомбно
го періоду відсувається в глиб, до початку другої чверті III тис. до н. е., а пізньоямного 
часу, як і поява колісного транспорту до останньої чверті IV тис. до н.е. В праці, де 
розглядається участь раннього етапу донецької катакомбної культури в культуротворенні 
III тис до н. е. Півдня Східної Європи С. Н. Братченко на основі нових історичних дат, 
отриманих за допомогою калібровочних поправок та за даними аналізу хронологічного 
порівняння пам’яток цього періоду, також приходить до висновку про поглиблення істо
ричних дат мідно-бронзового часу України. Так, пізньоямний період він датує від рубе
жу IV -III тис. - першою третиною III тис. до н. е. Ранньокатакомбний період - 27 - 25 
ст.,.середній - 25 - 23 ст., а пізній - 23 - 20 ст. до н. е. [Братченко, 1997. - С. 150]. Про 
необхідність коректування абсолютних дат бронзової доби Східної Європи говорить і
В.С.Бочкарьов. Він також визнає, що поглиблення дат ранніх етапів бронзової доби 
методами каліброваного радіокарбону виявляються доволі виправданим [Бочкарев, 1992.
- С. 21 - 23].

Спираючись на новітні дані радіовуглецевого та дендрохронологічного аналізу та з ура
хуванням змін в європейській та передньоазіатській хронології В.А. Трифонов розробив 
орієнтовну схему історичного датування енеоліту - бронзи Північного Кавказу. За цією 
схемою ямна та новотитарівська культури віднесені до 32-29 ст., а катакомбна - до 29 - 
20 ст. до н.е. [Трифонов, 1996. - С. 47]. Отже, для періоду до початку історичної 
хронології, тобто, дат, отриманих за писемними джерелами, тільки метод радіовугле
цевого датування з відповідною калібровкою може виявити абсолютні дати археологічних 
пам’яток, які тепер можна вважати доволі точними та надійними.

На сьогодні, після перевірки радіовуглецевих дат за допомогою дендрохронології та 
введення калібровочних поправок, цей метод з успіхом застосовується для перелатуван
ня окремих археологічних пам’яток, що в певній мірі потребує і деякої коректировки 
загальноісторичних процесів. Отже, радіовуглецеве датування, особливо після розробки 
кореляційних таблиць для переведення дат за С -14 в абсолютні історичні дати, все більше 
застосовується археологами для визначення часу існування тієї чи іншої пам’ятки або 
культури. Цей підхід, особливо в останні роки, часто приводить дослідників до цілком 
виправданих спроб переглгяду тих чи інших елементів “традиційного” датування. Отри
мання абсолютних історичних дат, особливо необхідне при зіставлені історичних про- 
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цесів територій, які в значній мірі віддалені одна від одної.
Адже порівняння різних хронологічних шкал відносної хронології дуже ускладнюється 

застосуванням таких же відносних шкал проміжних територій. Використання калібровоч- 
них поправок при датуванні радіовуглецевим методом дає можливість переосмислити син
хронізацію стародавніх культур Європи, Малої Азії зі старожитностями Месопотамії та 
Єгипту. В нашому випадку це якраз і стосується проблеми виникнення, удосконалення 
та розповсюдження колісного транспорту. Особливо ця проблема набирає вагомості та 
значення при застосуванні її в світлі визначення первинного осередку розвитку індоєвро
пейської прабатьківщини.

Отже, в наступних своїх розробках ми будемо в основному оперувати каліброваними 
датами, отриманими за методом радіовуглецевого аналізу.

Першим з дослідників, які підняли питання про місце виникненя та розповсюдження 
колісного транспорту, був В.Г.Чайлд. Спираючись на знахідки його моделей візків та іх 
зображень на Давньому Сході, а також виходячи з факту зародження в тому регіоні перших 
цивілізацій, він доходить висновку, що найдавнішим центром походження колісного транс
порту була Месопотамія [Чайлд, [951, 1954]. З того часу ця гіпотеза в працях дослідників 
майже не переглядалася і поява колісного транспорту, як і інших досягнень цивілізації тради
ційно пов’язувалась з Давнім Сходом. Першим з дослідників, хто піддав сумніву цю кон
цепцію, був А. Хойслер. Переглянувши матеріали найдавніших знахідок з ознаками коліс
ного транспорту європейського регіону, він дійшов висновку про незалежне походження 
візків в Східній та Західній Європі від Передньої Азії та Закавказзя [Хойслер, 1981. С. 581 - 
647]. Слідом за ним, спираючись на аргументацію Хойслера (колесо в горгенській культурі, 
зображення на плиті в Зюшені та на горщику з Броночиць) та додавши свої, доволі сумнівні 
аргументи (“візки” в похованнях Катед'хаза в Угорщині) В.А.Сафронов пішов далі, пропо
нуючи прийняти версію про походження колісного транспорту взагалі в Центральній Європі 
[Сафронов, 1989]. Цю аргументацію ми розглянемо пізніше, а зараз переглянемо най
давніші свідоцтва існування колісного транспорту на Давньому Сході та іх датування. Перш 
за все звернемо увагу на Месопотамський регіон, де було знайдено як самі натуральні візки 
в царських некрополях Ура і Кіша, так і глиняні моделі та печатки з зображенням колісного 
транспорту. Царські могили Ура (в тому числі і цариці Шубад ) за методом С - 14 датуються
2 150 -1 950 рр. до н. е., що з урахуванням калібровочних поправок відповідає 2 755 - 2 520 
рр до н.е. загальноісторичної хронології [Відейко, 1990. - С. 108]. С.Ллойд датує ці гроб
ниці періодом РД 111 - В (2 650 - 2 350 рр до н.е.) ( Рис.7.18 , ), [Ллойд, 1984.-С. 119]. Л. 
Ванден-Берге період РД 111 також відносить до 26 -24 ст. до н.е. [Ванден - Берге, 1992. - 
С.19]. За Бікерманом РД III відноситься до 25-24 ст. до н. е. [Бікерман, 1975]. Візки в 
похованнях Кіша на основі стратиграфічних спостережень та порівняльного аналізу інвентаря 
також відносяться до періоду РД III та являються одночасними “царським гробницям” Ура 
[Ллойд, 1984. - С. 121]. (Рис. 7,14). Взагалі, візки з Ура і Кіша після корекції їх дат, 
вказують на виникнення поховального обряду з візками в Південній Месопотамії з третьої 
чверті III тис. до н. е. [Сафронов, 1989. - С. 168]. З Кішу відомо також декілька моделей з 
глини двох - та чотирьохколісних візків (Рис. 7,8,13,15) [Горелік. 1985. - С. 195, 196]. Всі 
вони однотипні і відносяться до 26 ст. до н.е. Зображення бойових візків є також на 
знаменитому “штандарті” з царського некрополя Ура (Рис.7,21,22), а також і на малюнку з 
вотівної плитки (Рис.7.20), які датуються серединою III тис. до н.е. Одноосна колісниця 
зображена також на печатці з Ура ( Рис. 7,17). Вона схожа на колісницю з вотівної плитки 
(Рис.7,20) і має такі ж трискладові колеса з сегментовидною середньою частиною, тому 
також повинна датуватися серединою III тис. до н.е. Зображення на печатках з Ура та Кіша 
(Рис.7,17,19) типологічно відносяться до періоду РД III, що за Бікерманом датується 25 - 24 
ст до н. е. [Сафронов, 1989. - С. 163]. Чотирьохколісний візок з характерним вієподібним 
ободом на колесах зображено на вазі з Хафадже (Рис.7,10). Подібна розписна кераміка 
походить з царських могил під храмом Іштар в Марі, які аналогічні царським гробницям Ура
і датується рубежем РД ІІ/РД III [Сафронов, 1989. - С. 163]. Поховання з візками з 
могильника Донжон (Сузи) по кераміці з зображенням таких же колес з вієподібними 
ободами (Рис.7,9) також датуються цим періодом. Зображення двохколісного візка з зубча
стою вієподібною формою колес (як на посуді з Еламу та Хафадже) походить із розпису 
храму Сіна в Хафадже ( Рис.7,11). Типологічно це зображення східне з двохколісною модел
лю з Кіша ( Рис. 7,15) і також повинне датуватись періодом, РД III. Іншиї знахідки 
моделей візків: з Тепе - Гавра (Рис 3,2), Фари (Рис.7,12) Тель - Асмору, Тель Хуейри та
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інших також датуються періодом не раніше РД III [Сафронов, 1989. - С. 163].
Підсумовуючи вищенаведені приклади, можна впевнено казати, що з'явлення колісного 

транспорту в Месопотамії відноситься до періоду РД III, тобто, до 26 ст. до н. е. Інші дослід
ники датують появлення тут візків серединою III тис. до н. е. [Сафронов, 1989. - С. 163].

Дати візків з Харапи, Ірану та Середньої Азії близькі до Месопотамських, що дає підста
ву зробити висновок про те, що колісний транспорт на Давньому Сході з’явився майже 
одночасно в Месопотамії, Центральній Азії та в долині Інду. І ці Давньосхідні знахідки 
ознак колісного транспорту не можуть бути більш давніми, ніж рубіж IV-III тис. до н. е. 
[Сафронов, 1989. - С. 164]. Всі моделі візків, зображення на печатках, кераміці та рельє
фах, а також дерев'яні натуральні візки з цього регіону відносяться до періоду РД III і можуть 
датуватися не раніше, ніж 26 ст до н. е. Єдиний випадок, коли знахідка колісного транс
порту з цієї території - лита мідна модель двоколісного візка з Тель - Аграба - датується 
кінцем періоду РД II і може бути подавнена на одне століття в порівнянні з іншими (Рис.7,4), 
[С. Ллойд, 1984. - С. 144]. Тепер необхідно зупинитись ще на деяких моментах, які 
порушують вищенаведений хронологічний діапазон з'явлення колісного транспорту на Дав
ньому Сході. Це перш за все стосується зображення на посуді з Тель - Халафа (Сірія) рубежу 
IV/III тис. до н. е. (Рис.7,7) М.В.Горелік трактує його як колісницю з високим прямокут
ним передком і колесами зі спицями [Горелик, 1985. - С. 187]. Не торкаючись питання 
еволюційного розвитку цієї найважливішої частини колісного транспорту, який вказує на 
те, що найдавніші колеса були суцільними, звернемось до зображення окремих частин цього 
малюнку в порівнянні з іншими зображеннями (Рис.7,7). Якщо прийняти вертикальні па
ралельні лінії, перекреслені двома горизонтальними та однією навкісною за "прямокутний 
передок візка", як це доводить М. В. Горелік, то виявиться, що він занадто далеко відстоїть 
від осі візка, що технічно не можливо і ніде в зображеннях не зустрічається. Також не 
зустрічається в інших зображеннях і подібного розташування візниці - тут він знаходиться 
спереду осі. Люди на всіх інших візках розгашовані або на лінії осі, або позад неї. І останнє: 
ніде в зображеннях немає випадку, щоб середня частина людини знаходилась на одній 
горизонтальній лінії з віссю візка, а ноги сягали навіть нижче рівня земної поверхні. Отже, 
подібне зображення ніяким чином не можна трактувати, як колісний транспортний засіб, 
тим більше, як найдавніший його варіант. Інше зображення “колісного транспорту” (?) 
відноситься до піктограм Урука IV а (Рис.7,5), яке Чайлд використав для обгрунтування 
своєї гіпотези про виникнення колісного транспорту на Давньому Сході в IV тис. до н. е. 
[Чайлд, 1951. - С. 178]. Згодом ці висновки про найдавніші свідоцтва наявності колісного 
транспорту IV/I1I тис. до н. е. в піктограмах Урука були піддані сумніву [Николаева, Саф
ронов, 1983. - С. 48]. Ці дослідники доходять висновку, що немає ніякої підстави вважа*ги 
найдавнішим свідоцтвом існування колісного транспорту знаки на піктограмах Урука IV а. 
За іконографічними даними, відомо що в Шумері другої половини IV тис. до н. е. існували 
різні типи човнів та санок - волокуш [Массон, 1989. С. 89] (Рис.7,6). Один з малюнків 
являє собою спрощене графічне зображення санчат чи волокуші, на яких знаходиться ван
таж у вигляді квадрата та трикутника під ним. Майже точнісінько такий малюнок зображено 
на піктограмі, яка нас цікавить. Тільки під ним в цьому випадку зображено два кружка, які 
можуть відображати котки, що застосовувались для пересування вантажу. Тоді перший ма
люнок може означати пересування ватажу взимку, а другий - переміщення вантажу влітку. 
Отже, як би там не було, а ми також вважаємо, що робити висновок про існування 
колісного транспорту на основі цього зображення неможливо. Саме ж це зображення відно
ситься до пізньоурукського періоду за Ллойдом, або до кінця протописьмового періоду “Б” 
за Еріхом і відповідає 32 - 31 ст. до н. е. [Ллойд, 1984. - С. 43, 79].

Отже, підсумовуючи розглянуті вище матеріали, можна дійти висновку, що безсумні
вною хронологічною межею з'явлення на Давньому Сході колісного транспорту можна 
вважати 26 ст. до н. е. загальноісторичної хронології. Тепер, оскільки з’явилась нова 
гіпотеза про зародження найдавнішого колісного транспорту в Центральній Європі [Саф
ронов, 1989], розглянемо детально її аргументацію. В другій половині 70-х років XX 
століття в районі поселення культури лійчастого посуду біля Броночиць в південно-східній 
Польщі було знайдено горщик, на поверхні якого зображено малюнок у вигляді п’ятикут
ної фігури (Рис. 11.7). Біля чотирьох кутів фігури знаходилось по кружечку, а від п’ятого 
верхнього кута відходила антеноподібна деталь. Поруч з цим зображенням знаходилось 
інше, в вигляді ялинки. Це зображення В.А.Сафронов трактує як чотирьохколісний візок, 
намальований в плані, а сам горщик датує 30 - 28 ст. до н. е. і на основі цього робить 
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висновок, що це є найдавніше зображення візка в Старому Світі [Сафронов, 1989. С. 
179]. На наш погляд, стосовно цього зображення, не можна впевнено ні погодитись з 
автором, шо це є зображення візка, ні заперечити цього. Але відмітимо, що сумніви 
щодо трактування малюнку на цьому горщику як візка були висловлені ще під час рецен
зування вказаної праці Сафронова (Кожин П.М.) [Сафронов, 1989. С. 390]. Тепер звер
немося до умов, за яких було знайдено цей горщик на поселенні Броночиці [Крук, 1977]. 
Броночиці - це двошарове поселення культури лійчастого посуду, яке включає і більш 
пізні та інокультурні об'єкти в своєму комплексі. Сама культура лійчастого посуду пред
ставлена двома хронологічними варіантами, що не завжди супроводжується стратиграфіч
ними спостереженнями. Неясність стратиграфічного положення горщика з зображенням 
пояснюється тим, що на ділянці “А”, де його було знайдено, були присутні як ранні 
матеріали КЛП, так і пізні, а крім того, ще й інокультурні знахідки. Звернемо увагу на 
те, яку методологічну основу В.А.Сафронов використовує для визначення хронологічної 
позиції цієї знахідки. Цитуємо дослівно: “ На ділянці “А”, де було знайдено горщик, 
переважає КЛП. ( не всі матеріали з цієї ділянки відносяться до КЛП, а лише більшість 
?) і в них - ранні матеріали КПП [Сафронов, 1989. - С. 378] (не всі ранні, а лише вони 
там є). На наш погляд, в подібній ситуації дуже складно знайти точну хронологічну пози
цію цього горщика. З цим погоджується і Сафронов, який відмічає, що хронологічне 
положення горщика з зображенням не зовсім ясне: або він відноситься до найдавніших 
ділянок поселення, або до пізніх [Сафронов, 1989. - С. 151]. Така неузгодженність і 
приводить до того, що він в одному місці своєї роботи датує цю знахідку "в хронологи
ческом промежутке до 28- 27 ст. до н.е." [Сафронов, 1989. - С. 151], а в іншому - ЗО - 
28 ст. до н. в. [Сафронов, 1989. -С. 178]. Взагалі, за раді о вуглецевим датуванням 
поселення в Броночицях визначається в межах ЗО - 23 ст. до н.е. Тепер подивимось на 
саму форму посуду з цим зображенням. Треба сказати, що якби цей горщик походив із 
закритого комплексу раннього періоду КЛП, то і в цьому разі його форма та вигляд могла 
викликати сумнів деяких фахівців. А при невизначеності хронологічної позиції його на 
поселенні, взагалі важко погодитись з висновками В.А.Сафронова. З незвичайною для 
КЛП формою горщика він і сам погоджується [Сафронов, 1989. С. 151].

Отже, підсумовуючи вищесказане, ми доходимо висновку, що немає ніяких реаль
них підстав оперувати цією знахідкою в такому важливому питанні, як визначення цен
тру зародження колісного транспорту в Старому Світі.

Тепер розглянемо поховання могильника Кетед'хаза в північно - східній Угорщині, 
які В.А.Сафронов подає як найдавніші пам'ятки давньоямноі культури, де знайдено 
“деталі дерев'яних візків". В своїй праці він наводить поховання з розкопок Д.Газданус- 
таї 1966 року та І. Ечеді, 1968 року, в яких було знайдено “дерев'яні конструкції” і які, 
до речі, самі дослідники візками не вважали. Звернемося до описання цих конструкцій і 
з’ясуємо, чи є реальні достатні підстави вважати слідом за В.А.Сафроновим ці залишки 
“конструкцій” дерев’яними візками [Сафронов, 1989. - С. 166 - 168].

Катед'хаза 3/7 - основне поховання, встановлене по викиду, після зняття якого були 
розчіщені дерев'яні конструкції. Конструкція складалась з чотирьох поздовжніх брусків, по
кладених як перекриття могили, поверх яких лежало 11 поперечних брусків різної товщини, 
зроблених з товстих гілок, розщеплених пополам. Крім надрізки та розщеплення ніяких 
слідів обробки дерева ( скріплення, зв”язування) не було. На відстані двох метрів від 
могили знаходилось місце, де готували цю конструкцію - "залишки кори та гілочок" [Сафро
нов, 1989. - С. 166]. Далі, по тексту йдуть роз’яснення ВА.Сафроновим, який вигляд мав 
візок, і як він розташовувався над похованням. Ці роз’яснення, на наш погляд, можна 
віднести на рахунок фантазійних здібностей автора. Візок, який начеб - то мав борта зав
вишки 50 см, було поставлено над могилою, а коли борта розвалились під тиском насипу, 
то впали на . края могили, де лежала земля викиду, котра і надала їм нахил до могили. 
Даючи таке пояснення, автор, мабуть, і сам не уявляв цієї картини: яким чином під тиском 
насипу могли розвалитися борти візка і впасти на землю викиду, коли візок з усіх боків було 
насипом засипано, Бо єдине місце, куди могли переміститися під тиском насипу частини 
розташованого над могилою візка - це порожнеча ями, а не площа навколо неї, яка була 
заповнена грунтом насипу. Сама ж дерев'яна “конструкція” над цим похованням, яка скла
далася з чотирьох поздовжніх та одинадцяти поперечних гілок, ніяких асоціацій, окрім “де
рев'яного перекриття” могили, на наш погляд, не викликає. До цього треба додати, що 
дослідники поруч з ямою поховання знайшли і місце, де обробляли гілки, готуючи пере-
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критгя могили. Навряд чи це було місце, де будували вигаданий В. А. Сафроновим візок. 
За браком місця і часу ми не будемо зупинятися на подібних конструкційних побудовах з 
інших поховань Катед'хази, які грунтуються геть чисто на фантазії автора, а лише приведемо 
характеристику дерев'яних конструкцій з цих поховань. В похованні 3/5 знаходились “за
лишки колоди”, яку було перекрито шкіряними покривалами. В похованні 3/4 дерев'яна 
конструкція являла собою раму з чотирьох брусків, які були скріплені між собою шипами. 
Раму було перекрито жердинами та шкірою. Під кістяком теж було простежено жердини. 
Конструкція поховання 3/6 подібна до поховання 3/4. А на дно могили було покладено щит 
із рами з поперечними планками. Подібні дерев'яні конструкції вже неодноразово зустріча
лись в похованнях ямного часу Південно - Східної Європи. В поховальній обрядовості було 
зафіксовано використання носилок, санчат або просто дерев'яного поховального ложа [Суб
ботин, 1980. С. 55; Новицкий, 1985. - С. 234; Юдин. Лопатин, 1989. - С. 133; Мель
ник, Андросов та ін.]. Вони являли собою досить складні дерев’яні конструкції із застосу
ванням досконалих методів деревообробки, але ні у кого з дослідників не виникало бажання 
видавати ці конструкції за колісний транспорт. Може, тому що вони не збирались залучати 
будь - які аргументи на підтвердження якоїсь своєї доволі хиткої гіпотези. Зі свого боку 
зазначимо лише те, що сама ідея візка та пересування і пов’язана в першу чергу з колесами, 
яких не знайдено в жодному похованні з Катед'хази. Недарма модельки колес, які символ
ізують колісний транспорт, трапляються в археологічних комплексах. І ця традиція символ
ізувати візок колесами простежується і в ямних, і в катакомбних, і в скіфських похованнях.

Отже, на наш погляд, подібні дерев'яні конструкції можна пов'язувати з чим завгод
но ( поховальне ложе, носилки, просто дерев’яне перекриття і, навіть, з великим сум
нівом, санки - волокуша) та тільки не з колісним транспортом, тим більше, найдавні
шим в Старому Світі. Таким чином, можна констатувати, що запропонована В.А.Саф
роновим гіпотеза про зародження найдавнішого колісного транспорту в Центральній Європі 
не має під собою аж ніяких підстав. 1 на наш погляд, оперування такими непевними 
аргументами в праці цього автора можна пояснити лише його намаганнями підтвердити 
свою не зовсім вдалу гіпотезу по локалізації індоєвропейської прабатьківщини.

Більш достовірною знахідкою з цього регіону з модель “візка” з парною упряжкою 
волів, яка походить з Радошина в Словакії і відноситься до Баденської культури (Рис. 
11,4). Але ж і в цьому випадку, за відсутністю колес, важко сказати, чи цей короб іх 
мав, чи ставився на санки-волокушу. Ще дві моделі візків баденської культури походять
з поховань Будакалаша (Рис. 11,6) та Сігетсентмортана ( Рис. 11,5) з Угорщини. Сама 
баденська культура, згідно датуванню за методом С - 14 (період напіврозпаду - 5 570 р.) 
відноситься до часу близько 2 500 р. до н. е., що з урахуванням калібровочних попра
вок, переносить її за НІ тис. до н.е. [Калиц. 1976. - С. 109, 114].

і .  . • і 4 і .

Р О З Д І Л  II

Розвиток колісного транспорту в 
індоєвропейському середовищі України

В останні роки, завдяки широкомасштабним археологічним дослідженням в зонах но
вобудов на теренах південної України та Східного Надазов'я, були отримані нові архео
логічні матеріали мідно - бронзового віку, які суттєво поповнили джерелознавчу базу 
цього періоду. Завдяки останнім дослідженням був накопичений величезний по обсягу 
матеріал, який дає можливість на більш фундаментальній основі підійти до вирішення 
деяких аспектів індоєвропейської проблеми взагалі та зокрема переглянути питання ви
никнення, -застосування та розповсюдження колісного транспорту. В вирішенні цієї про
блеми, як ми уже зауважили, визначальну роль відіграють знахідки ознак колісного транс
порту при археологічних дослідженнях. Перші знахідки колісного транспорту мідно-брон
зового віку на території України походять з початку 50-х років XX століття. В похованні 
"давньоямної" культури кургану "Сторожова могила" в Нижньому Наддніпров'ї було знай
дено чотирьохколісний дерев'яний візок [Тереножкін, 1951].
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На початок 70-х років на території Східної Європи було знайдено вже більше десяти 
дерев'яних візків з колесами в похованнях “заключної доби давньоямної або раннього 
періоду розвитку катакомбної культури”. [Даниленко, 1974. - С. 114]. Пізніше перелік 
подібних знахідок рахувався десятками, а на сьогодні в степовій та лісостеповій смузі від 
Дунаю на заході і до Каспію і Кавказу на сході загальна кількість поховань мідно - бронзо
вого віку з ознаками колісного транспорту, нараховує близько двохсот. Спочатку всі 
більш ранні візки зараховувалися дослідниками до ямної культури, а пізніші - до ката
комбної. Потім, в процесі виділення із ямного пласта поховань “неямного” типу - “но- 
вотитарівської” , “старосільської’ та “буджакської” груп, для яких був притаманним об
ряд покладення в поховання візка, чи колес від нього, ці пам'ятки стали розглядаться 
окремо від ямних. Деякі дослідники запропонували навіть об'єднати їх в одну Дніпро - 
Кубанську, або Кубано - Дніпровську культуру [Николаева, Сафронов, 1983]. Знахідки 
колісного транспорту пізнішого періоду відносяться до ранньокатакомбних поховань, в 
які разом з небіжчиком в шахту чи камеру ставили цілі чи розібрані візки; та пізньоката- 
комбних, так званого “інгульського” типу, характерною ознакою яких, у відношенні 
щодо колісного транспорту, було перекриття входу до камери катакомби суцільними 
дерев'яними колесами. Отже, дослідження останніх десятиріч дали якісно нові архео
логічні знахідки, які дозволяють переглянути як всю проблему зародження, застосуван
ня та розповсюдження колісного транспорту, так і скоректувати згідно з новими даними 
саму проблему походження індоєвропейців. Далі ми приводимо перелік та короткий 
опис знахідок колісного транспорту мідно - бронзового віку з теренів України та прилег
лих територій. На захід від України це територія Молдови, а на схід - пониззя Дону, 
Східне Надазов'я, Калмикія, (Рис. 5.6). 

t

Дерев'яні візки в похованнях ямного часу.

Булжаиька група.

1. Богате, 1/7 (Нижнє Подунав'я). Поховання здійснено в прямокутній ямі з запліч- 
ками. Кістяки дорослого та дитини, пофарбовані вохрою, лежали скорчено: один на 
спині, інший на правому боці, спиною до дорослого, головами на Пн. С. В похованні 
знайдено візок з суцільними дерев'яними колесами. [Алексеева, 1992.- С. 101 - 102].

2. Етулія, 1/4 ( Вулканештський р-н, Молдова). Основне поховання (давньоямне) 
здійснено в материковій прямокутній ямі з заплічками. Розміри верхньої ями 3,7 х 5,8 
м, глибина 1 м. Поховальна камера (1,8 х 3,05 х 2,75 м) зорієнтована повздовжньою 
віссю з Заходу на Схід. Вона була перекрита рослинними циновками, на які було покла
дено дубові плахи перекриття. Похований лежав на носилках, на рослинній підстілці, 
випростано, головою на Схід, обличчам донизу. Кістки небіжчика інтенсивно пофарбо
вані вохрою. В похованні знайдено грудку вохри і горщик та кістки тварини. Біля північної 
та південної стінок ями простежені відбитки дерев’яних колес поховального візка. За
лишки третього колеса зафіксовано в північно - західному куту поховання. [Серова, 
1981].

3. Вишневе, 19/16 ( Татарбунарський р-н Одеської обл. ). Поховання здійснено в ямі з 
заплічками. В поховальній камері зі сторонами 2 х 0,8 х 1 х 1,5 м по куткам простежено 4 
ямки від дерев'яних кілків. Дно було посилано крейдою. В похованні знайдено чотири колеса 
та кузов дерев'яного візка. [Иванова, Цимиданов, 1993. - С. 28,29].

4. Тараклія, 10/18. (Південь Молдови). Поховальна споруда - яма з заплічками. Вер
хня яма мала розміри 4,5 х 3,6 м, поховальна камера - 2,1 х 1,1 м. Колоди перекриття 
буди обмазані вапном. Під ними простежено залишки циновки чорного кольору. Під 
кістяком знаходилась дерев'яна конструкція, а по куткам ями - чотири ямки від кілків. 
В похованні знайдено 2 колеса та інші дерев'яні залишки від воза. [Иванова, Цимида
нов, 1993. - С. 28, 30].

5. Тараклія, 10/19. Поховальна споруда - яма з заплічками. Розміри верхньої ями - 6 х 
3.95 м, поховальної камери - 3,7 х 2,65 м. Під черепом небіжчика знаходилась подушка. В 
ямі простежено 10 ямок від кілків. В похованні знайдено посуд, 4 срібні скроневі кільця, 
мідні ніж та шило, 3 кістяні намистини. В ямі простежено залишки кузова дерев'яного
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візка (?). [Иванова, Цимиданов, 1995. - С. 28, ЗО].
6. Тараклія, 18/10. Поховальна споруда - яма з заплічками. Розміри верхньої ями 2,6 

х 1,8, поховальної камери - 1,2 х 0,76 м. В похованні знайдено 2 горщика, 2 срібні 
скроневі кільця, а також 4 колеса та кузов дзрев'яного візка. [Иванова, Цимиданов, 
1993.-С. 28,30].

7. Холмське, 1/7 (Арцизський р-н Одеської обл.). Поховання здійснено в прямокутній 
ямі розмірами 2,12 х 1,03 х 1,2 м, на дні якої простежено 6 ямок від дерев'яних кілків. 
Поховальну камеру перекривав заклад з трьох великих плит, декілька маленьких плиток 
та каміння. Як одна з плит закладу використана антропоморфна стела. Біля плит лежали
4 колеса та шкіряний виріб з різним рельєфним орнаментом. Під закладом могила була 
перекрита циновками, покладеними на дерев'яні плахи. Похований лежав на спині, 
головою на захід. Руки випростані вздовж тулуба. Ноги, зігнуті в колінах, завалились 
праворуч. Під головою знайдено грудку крейди, в ногах - вуглинки від згорілих гілочок. 
Кістяк лежав поверх залишків дерев'яної конструкції. З обох боків від похованого на дні 
могили лежало по два шнура чорного кольору, які залишили чіткі відбитки. [Новицкий, 
1985. - С. 233].

8. Холмське, 2/10. Поховальна споруда - яма з заплічками. Розміри верхньої ями ста
новили 4,4 х 3,1, поховальної камери - 2 х 1. На заплічках простежено золу та обпалене 
дерево, на дні поховальної камери - крейду та залишки очерету. В похованні знайдено З 
дерев'яних колеса. [Гудкова, Черняков, 1981.- С. 41 - 42].

9. Холмське, 2/17. Поховання здійснено в ямі з заплічками. Розміри верхньої ями 
становили 2,6 х 2,3 м, поховальної камери - 2,1 х 1,4 м. В похованні знайдено горщик та
2 дерев'яні колеса. [Гудкова, Черняков, 1981.- С. 42 - 43] .

10. Балабани, 13/13 (Південь Молдови). Поховальна споруда - прямокутна яма з 
заплічками. Розміри верхньої ями - 2,8 х 2,5 м, поховальної камери - 2 х 1,3 м. В 
похованні знайдено 4 дерев”яні колеса. [Чеботаренко, 1971. - С. 147].

11. Маяки, 5/5 ( Нижнє Подністров'я ). Поховання здійснено в прямокутній ямі з 
заплічками. Розміри верхньої ями - 4,4 х 4 м, поховальноі камери - 2,5 х 1,8 м. В 
похованні знайдено 4 суцільних дерев'яних колеса, розташованих на заплічках, по кутам 
поховальної камери. Яма була перекрита в поперечному напрямку 7 дерев'яними плаха
ми. Кістяк лежав на спині з підігнутими догори ногами. [Шмаглий, Черняков. 1985.- 
С. 255].

12. Яски, 1/18 ( Одеська обл. ). В насип, споруджений над усатівським та енеолі- 
тичним похованням було впущено поховання в прямокутній ямі з заплічками. Розміри 
верхньої ями становили 6 х 3,5 х 0.7 м, поховальної камери - 2,7 х 1,7 х 1,4 м. На 
заплічках, по верхнім кутам поховальної ями, лежало 4 дерев”яних суцільних колеса. 
11 плах, покладених поперек ями, можливо слугували основою візка. Біля черепа 
похованого було знайдено 2 срібні спіралеподібні підвіски в 1,5 оберти. [Алексеева,
1992. - С. 100].

13. Яски, 2/2. Поховання здійснено в прямокутній ямі з заплічками. Розміри верх
ньої ями - 6,5 х 4,5 х 1.05 м. Розміри поховальної камери - 2.5 х 1,6 х 1,5 м. Яму вздовж 
довгої вісі перекривало 11 дерев'яних плах. Щілини між плахами були замазані зеле
ною глиною, засипані піском та товченою мушлею. На заплічках знаходилось 4 суціль
них дерев’яних колеса. Пофарбований вохрою кістяк лежав скорчено на спині, голо
вою на південь. Поруч з кистю лівої руки небіжчика знаходився мідний н-іж.: Також в 
похованні знайдено продовгуватий дерев'яний предмет прямокутно-овальний в роз
тині. Довжина його близько 30 см, ширина - 4 см, товщина - 3 см. На одному кінці 
цього виробу зроблено невелику заглиблину, другий кінець зруйнований. За формою 
предмет нагадує сучасний валок - деталь кінської упряжі, на яку надівають постромки. 
[Алексеева, 1992. - С. 101].

14. Яски, 1/7. Поховання здійснено в ямі з заплічками. Поховальна яма впоперек була 
перекрита дерев'яними плахами. На заплічках з північно - східної сторони знаходились 2 
суцільних дерев'яних колеса. [Литвиненко, 1997. - С. 37, 63].

15. Нікольське, 7/33. ( Нижнє Подністров'я). Поховальна споруда - яма з заплічка
ми. Розміри верхньоі ями - 4,4 х 3,6 м, поховальної камери - 2,6 х 1,4 м. Яма попереч- 
ноі повздовжньо в два шари перекрита дерев'яними плахами. На дні простежено дере
в'яну конструкцію та дві ямки від кілків. В похованні знайдено 2 дерев'яних колеса та 
33 крем’яних відщепи. [Иванова, Цимиданов, 1993. - С. 28,30].
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16. Корчі, 20/16. (Одеська обл.). Поховання здійснено в ямі з заплічками. Розміри 
верхньої ями 4,67 х 3,6 м, поховальної камери - 2,6 х 1,8 - 2 м. Кістяк лежав скорчено, 
головою на Пд. С. В похованні знайдено дві срібні підвіски та 2 дерев'яних суцільних 
колеса. [Иванова. 1989. - С. 88].

17. Саратени, 1/4 (Молдова). Поховання здійснено в прямокутній ямі розмірами 1,93 
х 0,88 м. Тут знайдено 4 колеса та інші дерев'яні залишки. [Иванова, Цимиданов,
1993. - С. 28, 30].

18. Петрешти, 3/9. (Молдова). Поховальна споруда - яма з заплічками. Розміри 
верхньої ями 4 х 3,6 м, поховальної камери - 2,1 х 1,1. На заплічках простежено 5 ямок 
від кілків, на дні ями - 8. В похованні знайдено 4 дерев'яних колеса та залишки кузова. 
[Иванова, Цимиданов, 1993. - С. 28, 30].

19. Писарівка, 6 /2. (Ямпільський р-н. Вінницька обл.). Поховання ямне, основне, 
здійснено в прямокутній ямі розмірами 2,0 х 1,1 х 1,2 м і орієнтованій по осі Пд. 3 3 -  
Пн. Сх. Сх. Біля західної та східної сторін ями, на рівні давньої поверхні, попарно 
лежали 4 суцільних дерев’яних колеса, їх було покладано на передню та задню стінки 
воза, сплетені із лози та очерету. Повздовж північної та південної сторін ями лежали 
бокові стінки візка. Розміри бокових стінок - 2,3 х 0,85 м, задньої -1,1 х 0,85 м. По 
періметру навколо ями знаходилось 8 ямок від кілків. Зверху яма була перекрита дерев
’яними деталями візка. По періметру ями, на дні її також було досліджено 8 ямок від 
кілків. В ямі лежав кістяк дорослої людини, скорчено на спині, з розворотом тулуба 
вліво. Похований орієнтований головою на 3 Пд. 3. Дно поховання було посилане 
вохрою. [Потупчик, 1993. -С. 97] (Рис.2,8).

20. Плачідол 1 - 1/1 (Північно - східна Болгарія). Поховання здійснено в ямі з 
заплічками. Яма поховальної камери була перекрита деревом та деталями візка. По 
кутам її, на рівні заплічків, знаходилось чотири дерев’яних суцільних колеса. Небіжчик 
лежав скорчено на спині з розворотом праворуч, головою на схід /  Понайотов, 1989. -
С. 192 /.

. ; . т  .

Старосільська група
*№■ ■

1. Нова Одеса III - 2/11 ( Миколаївська обл. ). Поховання здійснено в прямокутній 
ямі, зорієнтованій довгими сторонами по лінії 3 Пн. З - С Пд. С. Небіжчик лежав на 
спині з підігнутими в колінах ногами головою на 3 Пн. 3. Кістки пофарбовані вохрою. 
Залишки дерев’яного візка знайдено на кам’яному перекритті поховання. [Шапошнико
ва и др., 1986. - С. 16, 80, 81, 125].

2. Софіївка - 1/9 (Новобугський р -н, Миколаївська обл.). Поховання здійснено в 
прямокутній ямі, зорієнтованій довгими сторонами по лінії Пд. З - Пн. С. Небіжчик 
лежав в дуже скорченому стані на правому боці, головою на північ. Кістки пофарбо
вані вохрою. Під західною стінкою ями знайдено крем’яне вістря. Поховальна камера 
була перекрита великою кам’яною плитою, по боках якої знаходились залишки чотирь
ох дерев’яних колес. [Шапошникова и др., 1986. - С. 86 - 87, 142].

3. Добра Криниця - 1/28 (Миколаївська обл.). В ямному похованні знайдено деталі 
дерев’яного візка [Ляшко, 1994. -С. 174.].

4. Отрадний - 26/4 (Баштанський р-н, Миколаївська обл.). Поховання здійснено в 
трапецевидній ямі, зорієнтованій довгими сторонами по лінії Пд. З - -Пн. С. Не
біжчик був зорієнтований головою на Пд. 3. Поховання перекривала кам’яна плита, 
на якій було простежено залишки дерев’яного візка. [Шапошникова и др, 1986. - С.
16, 92 - 93].

5. Старосілля - 1 / 8  (Великоолександрівський р-н. Херсонська обл.). Поховання здійсне
но в ямі з заплічками. Розміри верхньої ями становили 4,2 х 3,8 х 1,0 м, поховальної 
камери - 2,7 х 1,7 м. Кістяк дорослої людини лежав випростано на спині. Ноги спочатку 
були зібгані колінами до гори. Головою небіжчик зорієнтований на Пд. 3. Череп та 
ступні інтенсивно пофарбовані вохрою. На заплічках біля поховальноїі камери було знай
дено дві бичачи лопатки та простежено відбитки "трихвістного" нагая, сплетеного з тон
ких ремінців, довжина якого дорівнювала 60 см. Тут же знайдено сліди недоуздка (?), 
який складався з мотузки довжиною 0,6 м та зашморга. Могила була перекрита деталя
ми розібраного воза, які зверху були перекриті циновками. Поверх циновок розташову-
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валися сім дерев’яних колес. [Ш илов, 1975. -С. 56 - 58].
6. Старосілля - 1 / 1 0 .  Поховання здійснено в ямі з заплічками. Розміри верхньої ями 

становили 3,05 х 2,3 м, поховальної камери - 1,75 х 1,25. На рівні заплічків чотирикутна яма 
була перекрита деталями розібраного воза, дерев’яні деталі якого були перекриті циновкою. 
В заповнені поховання були простежені залишки лози. По кутках ями, на заплічках, лежа
ло чотири суцільних дерев’яних колеса. На дні ями скорчено на лівому боці лежав кістяк 
дорослої людини. Головою він був зорієнтований на Пн. С. Дно ями було посилане крей
дою [Шилов, 1975. - С. 59 - 60].

7. Старосілля - 4 /13 . Поховання здійснено в ямі а заплічками, яка мала в плані 
трапецієвидну форму із закругленими кутами. Розміри верхньої ями становили 3,0 х
2,05 х 1,2 м, поховальної камери - 1,6 х 8 х 0,9 м. Яму було перекрито деревом. Біля 
коротких її стінок знаходилось по складовому суцільному колесу. Кістяк чоловіка лежав 
скорчено на лівому боці, головою на Пн. 3. На дні простежено сліди крейди та вохри 
[Ш илов, 1975. - С. 60 - 61].

8. Сергіївка - 3 /4 . В ямному похованні знайдено деталі дерев’яного візка [Ляшко, 
1994. - С. 174].

9. Лук’янівський, п. 1 (Криворіжжя). Поховання здійснено в ямі з заплічками, зоріє
нтований довгою віссю по ліннії Пн. - Пд. Розміри верхньої ями становили 3,2 х 2,4 м, 
поховальної камери - 2 х 1 х 1 м. На рівні заплічків поховальна камера була перекрита 
деталями дерев’яного візка, по її кутах знаходилось чотири дерев’яних суцільних трискла
дових колеса. Кістяк дорослої людини лежав скорчено на правому боці, головою на Пн. 
В похованні простежено сліди крейдяної посипки та вохри. Біля кістяка знайдено виріб 
з трубчастої кістки тварини та рогову булавку зі стріловидною головкою [Мельник, Сер
дюкова, 1988. - С. 119].

10. Лук’янівський, п. 18 (Криворіжжя). В ямному похованні, на заплічках ями знаходилось 
чотири дерев’яних суцільних колеса. [Мельник, Сердюкова, 1988. - С. 118].

11. Харіна могила - 1 /9 . В ямному похованні знайдено деталі дерев’яного візка. 
[Ляшко, 1994. - С. 174].

12. Кривий Ріг. Могила, 2. В похованні знаходився дерев’яний візок [Ляшко, 1994. - 
С. 1741

13. Родіоновка - 1/5 (Дніпропетровська обл.). В ямному похованні знайдено чотири 
дерев’яних колеса та інші деталі візка [Мельник, 1986. - С. 311].

14. Новомиколаївка - 7 /6  (Солонянський р-н., Дніпропетровська обл.). Поховання 
здійснено в ямі з заплічками. Верхня яма овальної форми, розмірами 2,6 х 1,7 м, 
орієнтована довгою віссю по лінії Пд. С - Пн. 3. Розміри поховальної камери становили 
1,55 х 1,05 м. Вона також мала закруглені кути. На рівні заплічків по периметру похо
вальної камери було знайдено каміння, яким придавлювали краї шкіряного перекриття 
могили. На цьому перекритті вохрою було нанесено малюнок, який частково відбився 
на нижній частині каменів. На одному з них простежено зображення двохколісного шат- 
ра-візка, який мав колеса зі спицями. Кістяк чоловіка лежав скорчено на правому боці, 
головою на Пн. С. Кістки небіжчика були пофарбовані вохрою, біля його правого плеча 
знаходився "хлібець" з вохри. За стратиграфічними спостереженнями це поховання мало 
проміжне становище між основним постмаріупольським похованням та похованням ям- 
ноі культури [Ковалева, 1993. - С. 67, 72]. (Рис.3,6).

15. Вишневе - 9 /8  ( Софіівський р-н, Дніпропетровська обл.). На заплічках поховання, по 
кутках ями, знайдено чотири дерев’яних суцільних колеса, які розташовувались зверху кам
’яних плит перекриття. Між колесами, поперек кам’яного закладу, було покладено дерев’
яні осі діаметром до 4 - х см. Колеса були виготовлені з цільного шматка дерева. З центрі 
кожного колеса були прорізані круглі отвори діаметром до 23 см, в які було вставлено двох- 
складові циліндричні втулки. Небіжчик лежав скорчено на спині, головою в східному 
напрямку [Самойленко, 1988. - С. 68].

16. Кам’янка - 11/2 (Софійський р-н. Дніпропетровська обл.). На заплічках похован
ня знаходились два дерев’яних суцільних колеса. Колеса складалися з 2-х половинок. 
Втулка одного колеса була цільна, другого складалась з двох половинок. Небіжчик лежав 
скорчено на спині, головою на Пд. 3. Яма була перекрита деревом та кам’яними плита
ми [Самойленко, 1988. - С.69].

17. Першотравневий - 1/5 (Нікопольський р-н. Дніпропетровська обл.). На заплічках 
поховальної ями знаходилось два дерев’яних суцільних колеса, розташованих по кутках
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ями. Небіжчик лежав скорчено на спині, головою на Пд. 3. Поховання було перекрите 
деревом [Самойленко, 1988. - С. 68].

18. Олександрівна 1 - 9 /3  (Дніпропетровська обл.). В ямному похованні знайдено три 
дерев’яних колеса від візка [М арина, 1981. - С.68].

19. Сергіївна - 4 /5 . В ямному похованні знайдено деталі д ер ев’яного візка [Ляш
ко, 1994. - С. 174].

20. Сторожова могила, п.2 (Дніпропетровська обл.). Поховання здійснено в ямі з 
заплічками. Біля довгих сторін ями на рівні заплічків знаходились: з одного боку - два 
дерев’яних суцільних нескладових колеса, з іншого - дерев’яні деталі, в тому числі диш 
ло та стовбчики - балясники. Небіжчик лежав скорчено на спині, головою на Пн. 3. 
[Тереножкін, 1951. - С.183]

21. Андрусівка - 1 /19 . В ямному похованні знайдено деталі дерев’яного візка [Ляш
к о ,1994. - С. 174].

22. Соколове - 3/19. З ямному похованні знайдено деталі дерев’яного візка [Ляшко, 
1994. - С. 174].

23. В. Хортиця - 1/10 (Запорізька обл.). В ямному похованні знайдено деталі дерев’
яного візка [Ляшко, 1994, - С. 174].

24. Болотне -1 4 /5  (Північний Крим). В ямному похованні знайдено три дерев’яні суцільні 
колеса та інші деталі візка [Генинг, Корпусова, 1989. - С. 13 - 14].

25. Першокостянтинівка - 1/6 (Чаплінський р-н, Херсонська обл.). Поховання здійснено 
в прямокутній ямі розмірами 1,56 х 1,06 м. Яма була перекрита деталями дерев’яного 
візка. Біля північних її кутів було знайдено два суцільних нескладових дерев’яних колеса. 
Кістяк жінки (?) похилого віку лежав скорчено на правому боці, головою на Пн. С. 
Кістки небіжчиці інтенсивно пофарбовані вохрою. На дні простежено крейдяну посипку 
[Ш йлов, 1975. - С. 55].

26. Першокостянтинівка - 1/19 . Поховання здійснено в прямокутній ямі з закругле
ними кутами. Її розміри 2,2 х 1,7 м. Біля Пд. З кута ями на рівні перекриття знайдено 
залишки дерев’яного колеса з уламком осі. Небіжчик похилого віку лежав скорчено на 
спині, головою на Пн. 3. Дно ями вкрито сажою та крейдою. На черепі простежено 
сліди вохри. Біля черепа знайдено бронзовий ніж з дерев’яним руків’ям [Ш илов, 1975.
- С. 55].

27. Софіівка - 40/17. В ямному похованні знайдено деталі дерев'яного візка [Ляшко, 
1994. - С. 174].

28. Софіівка - 40/25. В ямному похованні знайдено деталі дерев’яного візка [Ляшко, 
1994. - С. 174].

29. Софіівка - 40/26. В ямному похованні знайдено деталі дерев’яного візка [Ляшко, 
1994. - С. 174].

30. Давидівка - 1/7 (Запорізька обл.). В ямному похованні знайдено деталі дерев’я
ного візка [Иванова, Цимиданов, 1993. - С. 27].

31. Волочанськ - 2,2 (Запорізька обл.). З ямному похованні простежено імітацію трьох 
колес із глини [Дорофеев, 1981. - С. 245].

32. Зарічне - 6/8  (Мелітопольський р-н, Запорізька обл.). Поховання здійснено в 
прямокутній ямі розмірами 1,9 х 1,2 і глибиною - 1,4 м. Зверху яма була перекрита 
дерев’яними дошками, покладеними поперек довгій осі, та травою. В верхній частині 
ями знаходились дві половини дерев’яного колеса, притулені до довгих її стінок (східної 
і західної). Колесо діаметром 0,8 м, складалося з товстого ободу та двох перехрещених 
дощок в середині нього. В центрі колеса в місці перехрещення дошок, які виконували 
роль масивних шпиць, знаходився отвір для насаджування на вісь. Кістяк лежав скорче
но на лівому боці, головою на Пн. З Пд. В кутку ями біля стіп небіжчика знаходились: 
мідні ніж, тесло та стрижень, ріг тварини і кам’яний товкач. Кістяк та всі знахідки були 
пофарбовані вохрою [Михайлов, 1995. -С. 178] (Рис.3,9).

33. Акермень - 11/12 (Молочанський р-н. Запорізька обл.). Поховання здійснено в ямі з 
заплічками. Розміри верхньої ями -2,6 х 2,25 х 1,0 м, поховальної камери - 1,75 х 1,1 х 2,1 м. 
На рівні заплічків поховання було перекрите плашками довжиною до двох м, шириною до
0,25 м, які лежали поперек довгої осі ями. Вздовж західної сторони ями на рівні перекриття 
простежені залишки колес. Кістяк людини лежав скорчено на правому боці з відхилом на 
спину, головою на Пд. С. Поруч з ним знаходився череп другого небіжчика. В похованні 
знайдено: горщик з ручкою, орнаментований відбитком шнура та мідні пронизки [Сафро-
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нов,1989. - С. 171].
34. Виноградне - 3 /25 (Токмакський р-н, Запорізька обл.). Поховання здійснено в ямі 

з заплічками. Верхня яма в нижній частині має дзвоноподібне розширення. Розміри її в 
нижній частині становлять 4,2 х 3,4 м. Розміри поховальної камери - 2,4 х 1,65 м, 
глибина - 1,5 м від рівня заплічків. Яма була перекрита деталями дерев’яного візка. По 
її кутах на рівні перекриття знаходилось чотири дерев’яних суцільних колеса. Під пере
криттям ями простежені очеретяні мати та залишки комишу. Кістяк лежав слабо скор
чено на правому боці. Стопи та череп небіжчика були пофарбовані вохрою. Перед лице
вою частиною черепа знайдено шматочки смоли, які, ймовірно, затуляли носовий отвір 
[Рассамакин, 1991. - С. 51].

35. Виноградне - 24/24. Поховання здійснено в ямі з заплічками. На рівні перекриття 
поховальної камери біля її кутів знаходились чотири дерев’яних суцільних колеса [Рассама
кин, 1990. - С .  68].

36. Виноградне - 19/6. Поховання основне, впущене з рівня давнього горизонту. По
ховальна яма прямокутної форми мала розміри 1,95 х 1,2 м та глибину - 1,5 м. Вся площа 
між викидом материку та краями ями була устелена комишем. З Пд. З її сторони було 
простежено залишки циновки, перевитої шнуром. Зверху яма була перекрита деталями 
дерев’яного візка. Вздовж її довгих сторін було простежено вузькі довгуваті заглиблення, 
які, ймовірно, являли собою відбитки дерев’яних колес. Кістяк дорослої людини лежав 
на спині з підігнутими в колінах ногами. Головою він був зорієнтований на Пд. 3. Дно 
ями було застелено циновкою та густо посилане вохрою. Біля черепа знаходився округлий 
виріб з вохри розмірами 13 х 13 см ("хлібець") та бронзові ніж і стрижень [Рассамакин, 
1991. - С. 43].

37. Виноградне - 1/9. В похованні ямноі культури знайдено залишки дерев’яного 
візка [Ляшко, 1994. - С. 174].

38. Балки, п.57 (Василівський р-н, Запорізька обл.). Поховання основне, впущене з 
рівня давнього горизонту. Поховальна яма прямокутної форми мала розміри 2,1 х 1,33 м та 
глибину - 1,35 м. Площа навкруги ями була посилана білою глиною. Біля східного та 
південного кутів ями на рівні її перекриття знаходилось по одному дерев’яному суцільному 
нескладовому колесу. На ступицях колес простежені залишки шнура. Кістяк лежав скор
чено на спині, головою на Пд. 3. Під небіжчиком знаходились чотири паралельні дошки, 
покладені поперек довгої осі ями. Кістки похованого були посилані вохрою. Зліва від 
черепа знаходився продовгуватий бронзовий ніж з дерев’яним руків’ям [Ляшко, Отро- 
щенко, 1988. - С. 61].

39. Учхоз - 9 /3  (Степове Подніпров’я). Поховання здійснено в прямокутній ямі, яка 
була перекрита деревом. З її північної сторони, на рівні перекриття знаходилось чотири 
дерев’яних суцільних колеса. Небіжчик лежав на спині, головою на Пд. 3 - 3  [Литвинен
ко, 1997, - С. 63].

40. Кіровоградська обл. (Дніпровське правобережжя). В ямному похованні знайдено 
залишки візка і два дерев’яних суцільних колеса /Б окий , 1988. - С. 28/.

Новотитарівська група

1. Ростов-на-Дону, п. 7. (вул. Комінтерну). Поховання здійснено в ямі розмірами 2 х
1,8 м, яка була впоперек перекрита деревом. В кутках ями простежені стовбчики. Кістяк 
лежав скорчено, на правому боці, головою на північ. Руки небіжчика були зігнуті в 
ліктях, кистями перед обличчам. В кутку ями стояло дерев’яне суцільне нескладове 
колесо діаметром 0,5 м і діаметром отвору 8 см. Дно було посилане крейдою, а кістяк - 
вохрою. В ямі знаходились бронзові стрижні та крем’яні відщеп та скребачка [Чередни
ченко, 1969. - С. 86].

2. Брюховецька - 3 /2  (Краснодарський край). Поховання здійснено в прямокутній ямі 
розмірами 2,5 х 1,35 х 1,56 м, яка поперечно була перекрита дерев’яними плахами. Біля 
кутів ями лежало чотири дерев’яних суцільних колеса діаметром 0,7 м. Кістяк дорослої 
людини лежав скорчено на спині, головою на схід. В похованні знайдено шматок вохри 
діаметром 10 см. На черепі через лоб і щелепу було нанесено смугу червоної вохри.
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[Бочкарев и др., 1991. - С. 26].
3. Брюховецька - 3/15. Поховання здійснено в прямокутній ямі з чітко виділеними 

кутами та розмірами 2,35 х 1,35 х 1 м. Яма була перекрита деревом та очеретом. Біля 
довгих сторін ями лежало по два суцільних дерев’яних колеса. На дні ями в кожнім кутку 
було простежено ямки від дерев’яних кілків. Кістяк дорослої людини лежав скорчено на 
спині, головою на схід. В похованні простежена пляма вохри [Бочкарев и др., 1991. - 
C. 37].

4. Брюховецка - 5/9 . Поховання здійснено в прямокутній ямі розмірами 2 х 1,2 х 1,1 
м, яка була перекрита дерев’яними плахами та циновками. Вся площа довкола ями була 
вкрита тліном біло-рожевого кольору. В західної та східної сторін ями, частково на 
перекритті лежали рами та інші деталі дерев’яних візків. Кістяк дорослого лежав у слабо 
скорченому стані на лівому боці, головою на схід. На дні та на черепі небіжчика просте- 
жені плями вохри. В похованні знайдено: бронзовий листовидний ніж з загнутим дого
ри кінцем у дерев’яному футлярі та два бронзових стрижня: На дні ями в чотирьох кутках 
простежені ямки від дерев’яних кілків [Бочкарев и др., 1991. - C. 55].

5. Лебеді 1 - 2/119 (Степове Прикубання). Поховання здійснено в прямокутній ямі з 
нерівними сторонами. Площа довкола ями була застелена очеретом, а сама яма пере
крита деталями дерев’яного візка. Біля південного та західного кутів лежало два дерев’я 
них суцільних колеса, які були трискладовими. Кістяк лежав скорчено на лівому боці, 
головою на Пн. С. В похованні знайдено просвердлені астрагали. На циновці пере
криття простежено зигзагоподібний візерунок, нанесений червоною фарбою. [Гей, 1991- 
. С. 58].

6. Останній - 1/150. Поховання здійснено в прямокутній ямі, перекритій впоперек дерев
’яними плахами. Площа навкруги ями була застелена сіро - білим очеретяним тліном. На схід 
від ями знаходилось два дерев’яні чотирьохколісні візка. Кістяк лежав скорчено на правому 
боці, головою на захід. В похованні знайдено срібні скроневі кільця, кістяні рурочки, розма
льовані червоною фарбою, кістки великої тварини та риби. На дні простежена посипка вох
рою [Гей, 1991. - С. 60]. (Рис.1.2;2,3,4).

7. Останній - 1/160. В похованні знаходились залишки дерев’яного візка [Гей, 1991.
- С. 64].

8. Малаі 1 - 9/25. Поховання здійснено в прямокутній ямі з заплічками. Зі східного 
боку заплічки були розширені до розмірів уступу, на якому було поставлено дерев’яного 
чотирьохколісного візка. Кістяк лежав скорчено на правому боці, головою на захід. В 
ямі та на заплічках простежено посипку червоною вохрою. В похованні знайдено кам’я
ну мотигу, срібне скроневе кільце, череп та кінцівки малої рогатої худоби [Гей, 1991. - 
С. 61].

9. Чернишевський 1 - 1/20. (Степове Закубання). Поховання здійснено в прямокутній 
ямі розмірами 1,95 х 1,5 м, та глибиною 1,05 м. В поперечному напрямку .яма була 
перекрита дерев’яними плахами. Біля північного та південного її кутів лежало по два 
дерев’яних суцільних трискладових колеса. На північ від ями знаходився дерев’яний 
візок, знятий з колес. Кістяк лежав скорчено на спині з розворотом вправо, головою на 
Пн. С. В похованні простежені сліди вохри [Днепровский, 1988. - С. 365].

10. Чернишевський 1 - 5/79. Поховання основне для цього кургану, здійснено в підквад- 
ратній ямі з заплічками. Яма була перекрита двома шарами плах: нижні плахи було 
покладено вздовж ями, верхні - впоперек. Поза ямою верхні плахи лежали на викиді. 
На північ від ями, за перекриттям, знаходився чотирьохколісний візок з дишлом. Кістяк 
підлітка лежав випростано на спині, головою на схід. Випростані ноги були зведені в 
колінах [Днепровський, 1988. - С. 366], (Рис. 1,3,4).

Значна кількість поховань з візками в Прикубанні наводиться в праці Сафронова В. А. 
[Сафронов, 1989. - С. 172 - 175]. Наведемо їх перелік:

1 1 - 1 4 .  Роговська три візка в похованнях і один в насипу.
15 - 21. Новотитарівська - 7 поховань з візками ( 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/12; 2/6) 

(Р и с.1,1).
22, 23 - Пластуновська - к.2; 7/2.
24 - 28 - Лебеді І - 2/100; 2/116; 2/120; 2/121; 6 /1 1;2/119 (Рис.7).
29 - 34 - Павлоград - 6/10; 6/11; 6/14; 6/15; 6/16; 7/5.
35 - 42 - Крупська - 1/10; 3/14; 3/16; 3/17; 4/4; 4/7; 9/4.
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Калмикія (візки)

43. Архаринський - 28/5. (Калмикія). В похованні, здійсненому в ямі з заплічками були 
знайдені залишки дерев’яного візка [Синицин, Эрдниев, 1966. - С. 97].

44. Східний Манич - 11/22. В похованні ямноі культури знайдено дерев’яного візка 
[Эрдниев, 1982. - С. 28].

45. Лола 1 - 4 /4  (Калмикія). В кенотафі - ямі знаходився дерев’яний візок [Мельник, 
1991. - С. 54].

46. Лола 1 - 4 /7 . В основному похованні, здійсненому в ямі знаходились два кістяки: 
чоловіка, який лежав скорчено на лівому боці, та жінки - на правому боці, головами на 
Пд. 3. В похованні знайдено дерев’яний візок, два бронзових стрижня, бронзові гак та 
рурочка, гагатова намистина і два горщики (один ріпчастий). [Геннадиев и др., 1987. - 
С. 138].

47. Три брати (біля Елісти, Калмикія). В похованні знайдено шість дерев’яних колес 
[Синицин, 1948. - С. 147].

Лихєрев 'яні віжи в похованнях 
катаколлбного часу.

1. Болотне - 14/ 28 (Джанкойський р-н, Кримська обл.). Поховання здійснено в ката
комбі. Вхідна яма мала в плані трапецевидну форму розмірами 1,8 - 2,2 х 1,3 - 1,6 м, 
глибиною 2,7 м. Під західною короткою стінкою знаходився лаз, який вів в камеру підпря- 
мокутноі форми з закругленними кутами та розмірами 2,45 х 1,84 м. В південній частині 
камери знаходились два кістяка дорослих, які лежали скорчено на правому та лівому бо
ках, обличчам один до одного (чоловік та жінка?). В похованні знайдено: бронзову плас
тину з пуансонним меандровим орнаментом, просвердлене ікло собаки, глиняний гор
щик, прикрашений відбиткам шнура, два кам ’яні розтиральника, крем’яний відщеп, 
бронзові ніж та стрижень, три крем’яні відщепи, великий шматок вохри та кам'яний 
виріб в вигляді праски. Під пінічною стінкою камери біля ніг небіжчиків знаходились 
чотири дерев’яних суцільних трискладових колеса. На ступиці одного з колес знайдено 
залишки плетеного шкіряного шнура. Серед дерев’яних деталей зберігся уламок стрижня 
довжиною II см та діаметром 2,5 см. Уцілілий кінець має вигляд головки висотою 2 см, 
яка виділена з усіх боків жолобком. На відстані 5,1 см від початку головки стрижень має 
отвір діаметром 1,3 см. Ще один стрижень довжиною 5 см має на одному кінці виділену 
головку. Два колеса стояли вертикально, а два лежали на боці і частково покривали куль з 
пшеницею [Корпусова, Ляшко, 1990. - С. 166].

2. Кам’янка - Дніпровська 11/9 (Запорізька обл.). Похавальна споруда являла собою 
катакомбу з прямокутною в плані вхідною шахтою, розмірами 1,85 х 1,5 м та глибиною 
2,2 м від рівня впуску. Під західною короткою стінкою шахти знаходився лаз, який вів в 
камеру напівовальної в плані форми. В камері знаходився кістяк дорослого чоловіка, 
який лежав скорчено на правому боці, головою на Пд. - Пд. С. Перед обличчам не
біжчика простежена посипка вохрою. На дні вхідної ями знаходився розібраний візок на 
чотирьох суцільних трискладових колесах [Черных, 1991. - С. 137]. (Рис.2,2).

3. Мар’івка - 11/27 (Запорізька обл.). Поховальна споруда являла собою катаком
бу з двома камерами. Вхідна шахта підпрямокутноі форми, розмірами 2,45 х 2,0 м. 
Глибина її дорівнювала 4,4 м від рівня впуску. Довгими сторонами яма зорієнтована 
по лінії С - Пд. С - 3 Пд. 3. Під короткими сторонами вхідної ями знаходились лази, 
які вели в протилежні камери. Обидві камери підпрямокутноі форми з чітко зазна- 
ченними кутами. В східній камері знаходилось чотири кістяка: дорослого чоловіка, 
(35 - 40 років), який лежав скорчено на лівому боці, головою на Пд. З, два розчле
новані кістяки (жінка 45 - 50 років та чоловік 30-35 років) та кістяк дитини 7 - 8  
років. Д итина леж ала скорчено на лівому боці, головою на П н. 3. В похованні 
присутні крейда та вохра. В південній’ частині камери знаходився дерев’яний візок 
на двох колесах та дерев’яне древко з бронзовим  вістрям. (Рис.3 ,15) В західній 
камері простежено деревне вугілля, пропалена земля та рослинна підстілка. Тут же 
були знайдені чотири половинки копитців кози чи вівці [Чередниченко, Пустова- 
лов, 1991,- С. 206].
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4. Катеринівка - 2/23 (Криворіжжя). Поховання здійснено в катакомбі. В камері розмірами 
5,0 х 3,1 м знаходився дерев’яний двохколісний візок, бронзові ніж і два стрижня; дві срібні 
підвіски, 300 дрібних намистин з мушлі, а також глиняний горщик, та фрагмент курушки 
(жарівниця?) [Чередниченко, Пустовалов, 1991. - С. 212].

5. Боровківка - 1/7. (Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл. ). Поховання 
здійснено в катакомбі з підквадратною вхідною шахтою розмірами 2,2 х 2,15 м. Під 
північним кутом ями на дні лежав череп бика. Під західним кутом знаходився лаз в 
камеру, перекритий деревом. Камера в плані мала підквадратну форму з закругленими 
кутами. Її розміри 3,3 х 2,8 м. Кістяк чоловіка 40-50 років лежав скорочено на лівому боці 
з розворотом на спину, головою на північ. На кістяку та на дні камери простежено фарбу
вання вохрою. За черепом небіжчика лежали кінцівки вівці. В камері знаходився розібра
ний чотирьохколісний візок, на деталях якого стояла дерев'яна чаша. До рами з прямокут
них в перетині брусків довжиною 1,65 - 2,25 м кріпилось плетення з лози, поверх якого 
знаходився прямокутний шматок войлоку та шкіри [Ковалева, Шалобудов, 1992. - С. 
105] (Рис. 1,5).

6. Виноградне 34/34 (Токмаківський р-н, Запорізька обл.). В катакомбному поховані 
глибиною 3 м знайдено залишки дерев'яного візка (розкопки В.В.Отрощенко) [Маллорі, 
Телегін, 1994. - С. 30].

7. Виноградники - 1/1 (Донецька обл., поблизу м.Маріуполя). Поховальна споруда яв
ляла собою катакомбу з вхідною шахтою підквадратної форми розмірами 1,8 х 1,7 м. Під 
південою стінкою знаходився вхід в камеру, перекритий кам'яними брилами. Камера 
катакомби, в плані трапецевидної форми, мала розміри 2,4 х 1,75 м. Кістяк дорослої 
людини лежав скорочено на правому боці, головю на схід. Біля його ніг простежена пляма 
вохри. В камері знаходились: кремінь, жарівниця з вуглинками та дрібними перепалени
ми кістками, а також залишки дерев'яного колеса, та деталі дерев'яної конструкції [Куль- 
бака, Качур, 1988. С. 4].

8. Виноградиники - 1/5. Поховання здійснено в катакомбі, вхідна шахта якої мала прямо
кутну форму розмірами 1,45 х 0,85 м. В східному кутку ями простежена купка деревних 
вуглинок, під Пн. З стінкою знаходився лаз в камеру, який був перекритий кам'яною пли
тою. Камера в плані мала підпрямокутну форму з закругленими кутами. Її розміри 3 х 1,95 м. 
В західній частині камери знаходився небіжчик, а східна була зайнята залишками дерев'яного 
візка з суцільними трьохскладовими колесами. Кістяк дорослої людини лежав на спині з 
невеликим нахилом вправо, головою на Пд. 3. Ноги зігнуті в колінах, впали на правий бік. 
В поховані знайдено бронзові ніж та стрижень з дерев'яною ручкою і дерев'яну миску. Кістяк 
лежав на очеретяній підстілці, на якій простежені плями вохри. [Кульбака, Качур, 1988. - 
С. 6], (Рис.1,6).

9. Виноградники - 1/8. Поховання здійснено в катакомбі з прямокутною вхідною шахтою 
розмірами 1,95 х 1,35. В західній частині шахти знаходився вхід в камеру катакомби, пере
критий двома половинами антропоморфної стели. В камері знаходився кістяк дорослої люди
ни, який лежав скорочено на правому боці, головою на північ. Кістки небіжчика та дно 
камери було пофарбовані вохрою. На черепі простежені шматочки смоли, які затуляли носо
вий, ротовий та вушні отвори. На дні вхідної шахти, яке було густо вкрите підстілками та 
шаром вохри, знайдено: залишки тоненьких прутиків, крем'яне вістря стріли, фаланги пальців 
руки людини та залишки дерев'яного візка (колеса та інші деталі). [Кульбака, Качур, 1988. - 
С. 10].

10. Першокостянтинівка - 1 / 1 2  (Чаплинський р-н, Херсонська обл.). Поховання здійсне
но в катакомбі з круглою в плані вхідною шахтою діаметром 0,95 м та глибиною 1,4 м. В 
східній її частині знаходився вхід в камеру, який перекривало дерев'яне суцільне, триск
ладове колесо. Камера в плані мала вигляд видовженого овалу. Її розміри 2,47 х 1,92. 
На дні камери знаходились два кістяка: жінки та підлітка. Вони лежали випростано на 
спині, головами на Пн. 3. Між ними простежено залишки дерев'яного блюда (берестя
ного ?). На дні виявлені плями вохри та крейдяна посипка. [Ш илов, 1975 - С. 56].

11. Заможне - 5 /2  (Токмакський р-н, Запорізька обл.). Викид з поховання був 
спланований тонким шаром по попередньому насипу. Вхідна яма каатакомби мала 
круглу в плані форму і розширювалась до низу. Її діаметр зверху дорівнював 1,1 м, по 
дну - 1,5 м, глибина від рівня впуску становила 1,83 м. Камера була розташована з 
західної сторони ями. В неї вів вузький отвір овальної форми шириною 0,55 м та 
висотою 0,3 м. Отвір був перекритий центральною частиною трискадового колеса та
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затрамбований глиною. В камері біля входу було знайдено два глиняних циліндра 
діаметром 8 см та довжиною  до 10 см, які являли собою "пробки", що закривали 
осьовий отвір колеса. Камера катакомби була розвернута в протилежну сторону від 
центру могили. Вона мала квасолеподібну в плані форму та розміри 2,9 х 2,15 м. 
Кістяк чоловіка 35-45 років лежав на спині з зігнутими в колінах ногами, головю на 
Пд. 3. В поховані знаходились: бронзові ніж та стрижень, дерев'яна чаша, сирцевий 
горщик, два дерев’яних древка (одне з бронзовим вістрям), кам 'яна сокира та два 
валка, сформовані з крейди та вохри, довжиною 16 см, діаметром 1,5 см. Дно камери 
посилане крейдою та вохрою [Отрощенко, Пустовалов, 1991. - С. 61].

12. Заможне - 5 /4 . Поховання здійснено в катакомбі з округлою в плані вхідною 
шахтою діаметром 1,2 м. В нижній частині шахта була заповнена материком. Камера 
поховання була розташована в сторону від цетру могили. Кістяк чоловіка лежав випрос
тано на спині з поворотом на правий бік, головю в західному напрямку. Череп зі сліда
ми глиняної обмазки лежав окремо. В поховані знаходились: глибока глиняна чаша на 
піддоні з меандровим орнаментом та кам'яний товкачик. На дні простежені крейдяна 
посипка та плями з вохри і деревної золи. Біля входу знайдена частина дерев'яного 
колеса, яке слугувало заслоном камери [Отрощенко, Пустовалов, 1991. - С. 63.].

13. Заможне - 5/7. Поховання здіснено в катакомбі з круглою в плані шахтою діаметром 1,6 
м. Камера поховання розташована в сторону від центру могили та була відділена від вхідної 
ями "поріжком" висотою до 20 см. Вхід в неї перекривався дерев'яним колесом та був щільно 
замазаний глиною. Кістяк дорослого чоловіка лежав випростано на спині, головою на Пд. С. 
Череп зі слідами глиняної "маски" було покладено біля правого плеча. В похованні знайдено: 
кам’яну сокиру, глиняний горщик, дерев'яну чашу, бронзові стрижень та ніж, кам’яний тов
качик. В похованні простежені сліди крейдяної підсипки та вохра. [Отрощенко, Пустовалов. 
1991. - С. 66].

14. Заможне - 6/3. Глиняни викид з поховання лежав кільцем навкруги первиної 
могили. Вхідна яма овальної в плані форми мала діаметр 1,3 м. Камера поховання була 
розташована в сторону від центру могили. Вхід до неї перекривало дерев'яяне колесо, 
яке було обмазане глиною. Тут же було знайдено циліндричний шматок глини, який 
знаходився в ступиці. Кістяк чоловіка лежав випростано на спині з розворотом вправо, 
головою на Пд. 3. На черепі знаходилась глиняна "маска", на нижній щелепі простеже- 
на темна речовина в вигляді тоненької смужки. Всередині черепа знаходились невеличкі 
шматочки обпаленої глини. В похованні знайдено: дерев'яне стрекало з бронзовим 
вістрям, бронзові ніж та стрижень, пласкуватий трапецієподібний камінь з закруглени
ми кутами, невеличку дерев'яну посудинку з вохрою. В камері простежені плями та 
шматки крейди і вохри. На дні були нанесені вигнуті лінії та інші зображеня з вохри 
[Отрощенко, Пустовалов, 1991. - С.67].

15. Заможне - 7 /4 . Поховання здійснено в катакомбі з округлою в плані ямою діа
метром 1,6 м. В її південній частині знаходився вхід в камеру, який перекрито серед
ньою частиною дерев'яного колеса. Камера поховання була розташована в сторону від 
центру могили. На дні знаходились два кістяка старечого віку (чоловік та жінка). Вони 
лежали випростано на спині з розворотом один до одного. В похованні знайдено: дві 
дерев’яні чаші та. глиняний горщик. На обох черепах знаходились глиняні “маски“ , а 
жіночий був ще й кальцінований [Отрощенко, Пустовалов, 1991. - С. 71].

16. Сергіївка - 3 /15 . ( Новотроїцький р-н. Херсонська обл.). Кругла вхідна яма ката
комби була заповнена лесом. На приступці, що вела в поховальну камеру знаходилась 
лопатка бика та трискладове суцільне дерев’яне колесо, що затуляло вхід. В камері 
знаходилось три кістяка: немовляти, підлітка та молодої жінки, які лежали випростано 
на спині, головами на схід. Череп жінки з деталями “маски” був відокремлений і лежав 
на правому плечі. В похованні простежені сліди крейди, сажі та вохри. [Новикова 
Ш илов, 1982. - С. 127].

Подібні поховання з залишками дерев’яного колісного транспорту було досліджено в 
таких пам’ятках [Ляшко, 1994. - С. 174]:

17. Петрівка - 1/4;
18. Львово - 10/4,
19. В.Хортиця - 1/21;
20. Виноградне - 9/2;
21. Виноградне - 24/22;
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22. Заможне - 15/4;
23. Заможне - 15/5;
24. Заможне - 15/6;
25. Терни, Довга могила, 6. Поховання здійснено в катакомбі з круглою в плані шах

тою. В східній частині вхідної ями знаходився вхід в камеру, який був перекритий 
дерев’яним суцільним колесом. В похованні знаходилось два кістяка, які лежали випро
стано на спині, головами в північному напрямку [Литвиненко, 1997. - С. 43].

26. Підгородне - 9 /6  (Дніпропетровська обл.). Поховання було основним в цій мо
гилі. В камері разом з кістяком чоловіка знаходились: кам’яна булава з чотирма висту
пали, бронзова скронева підвіска в 1,5 оберти, великий ріпчастий горщик та кістки 
вівці. На дні камери були знайдені залишки знятого з колес дерев’яного візка [Ковальо
ва, 1983. - С. 78].

27. Війтове III - 6 /2  (Луганська обл.). Поховання здійснено а катакомбі з підквадрат- 
ною в плані шахтою. Вхід в камеру був перекритий дерев’яним суцільним трискладовим 
колесом. В камері знаходилось три кістяка, два з них були в розчленованому стані. Інвен
тар складався з дерев’яного блюда та дерев’яної посудини з бронзовими скріпками, а 
також бронзового ножа. [Братченко та ін., 1980].

28. Хопри - 5 /4  (Правобережна Донщина). Поховання здійснено в катакомбі, в якій 
знаходились рештки дерев’яного візка, бронзові ніж і стрижень та зуби людини (розкоп
ки С І. Безпалого, 1987 р.) [Братченко. 1997. - С. 94].

29. Кудинів - 2 /6  ( Лівобережжя Дону). Поховання здійснено в катакомбі з підквад- 
ратною шахтою. В камері скорчено на правому боці, головою на Пн. З лежав кістяк 
дорослої людини. Поруч з небіжчиком було знайдено: курильницю , ріпчастий гор
щ ик, бронзові ніж і два стрижня та дерев’яну посудину. В камері була відмічена 
присутність вохри. В шахті знаходився дерев’яний чотирьохколісний візок [Братчен
ко, 1976. - С. 191].

30. Балабинський - 24/1 (Калмикія). Поховання здійснено в катакомбі з квадратною 
шахтою. Під Пн. З її стінкою знаходилась камера катакомби, в якій було знайдено 
курильницю з відділенням, на чотирьох ніжках, ріпчастий горщик, бронзові ніж та 
стрижень, дерев’яну миску, камінець та вохру. Небіжчика в похованні не було (кено
таф). На дні вхідної шахти простежено залишки дерев’яного візка [Мельник, 1991. - 
С. 54]. -%і

31 . Лола 1 - 4 /8  (Калмикія). Поховання здійснено в катакомбі, вхідна шахта якої була 
перекрита деревом. В шахті знаходились: бронзові ніж, стрижень та гак, а також неве
личкий горщик з чотирма вушками. Тут же було простежено залишки дерев'ного візка. В 
камері знаходились кістяки чоловіка, жінки та дитини. Чоловік лежав випростано на 
спині, головою на півдзнь, жінка була скорчена на лівому боці, головою також на південь. 
У обох кістяків ноги було відрубано по стегновим кісткам. В камері було знайдено бронзо
вий ніж, пастовий бісер, три горщика, один з яких ріпчастий [Синицин, Эрдниев, 1966.
- С. 32-38].

32. Весела Роща - 7 /7  (Ставропілля). Поховання здійснено в катакомбі з підквад- 
ратною шахтою. Під її Пд. С стороною знаходилась квадратна в плані камера з закруг
леними кутами. Кістяк лежав скорчено на лівому боці, головою на південь. У вхідній 
шахті знаходився дерев’яний чотирьохколісний візок. Поховальний інвентар складався 
з бронзових ножа, стрижня, намиста із сердолику та лопатки вівці [Романовская. 
1982. - С. 103].

33. Весела Роща, 10/7. Поховання здійснено в катакомбі, яка являла собою велику 
яму з нерівними закругленими сторонами та підбоєм - камерою в її північній стороні. 
Кістяк лежав скорчено на лівому боці, головою на Пд. С. У вхідній шахті стояв дерев’
яний чотирьохколісний візок. [Романовская. 1982. - С. 104].

34. Весела Роща - 15/2. У вхідній шахті катакомби знаходився дерев’яний чотирьох
колісний візок [Романовская, 1982. -С. 103].

35. Весела Роща - 15/9. Поховання здійснено в катакомбі з підквадратною в плані 
шахтою. В східній її частині знаходилась камера овальної форми в плані. Кістяк лежав 
скорчено на лівому боці, головою на Пд. 3. У вхідні її шахті знаходився дерев’яний 
чотирьохколісний візок [Романовская, 1982. - С. 103].

36. Весела Роща - 15/10. В шахті катакомби знаходився дерев’яний візок, по кутам рами 
якого було покладено глиняні модельки коліс. [Романовская, 1982. - С. 104].
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37. Весела Роща- 16/5. Поховання здійснено в катакомбі незвичайної конструкції, 
вхідна шахта являла собою прямокутну в плані яму розмірами 2,5 х 2 м, під західною 
стінкою якої знаходився вхід в камеру. Ця камера була прямокутною з закругленими 
кутами та мала розміри 2,75 х 1,8 м. В її заповнанні зустрічалось пласке каміння, а дно 
було посилане крейдою. Тут же знаходились залишки дерев’яного чотирьохколісного 
візка. Під західною стінкою цієї камери знаходився вхід в іншу, меншу за розміром, 
камеру. В ній скорчено на лівому боці, головою на Пн. С, лежав кістяк чоловіка. Тут 
же знаходились: горщик, курильниця, дві кварцитові гальки, бронзовий ніж, свердлена 
вислообушна сокира, крем’яне вістря стріли з арковидною основою, бронзові та муш- 
леві намистини та лопатка вівці [Романовская, 1982. - С. 102].

38. Елістинський, - 5 /9  (Калмикія). Вхідна шахта мала прямокутну форму з закругле- 
ниии кутами. Під північною її стіною знаходилась камера овальноїї форми. Небіжчик 
лежав скорчено на лівому боці, головою на схід. В шахті стояв дерев’яний чотирьохко- 
лісний візок. [Синицин, Эрдниев, 1971. - С- 122].

39. Шахаєвська П (Лівобережжя Н. Дону ). В катакомбному похованні на р.Маничі знай
дено чотирьохколісний візок [Федорова-Давидова и др., 1973. - С. 149].

Глиняні ллол.єлі колес, візків та шатер-візків

1. Вербівка- 4 /4  (Балаклейський р-н., Харківська обл.). П оховання здійснено в 
катакомбі з підпрямокутною в план і шахтою з закругленими кутами. Її розміри 1,97 
х 1,06 м. Під її південною  довгою стінкою знаходився вхід в камеру. Кістяк підлітка 
лежав скорчено на правому боці, головою на схід. Під кістками ніг та біля черепа 
простежені плями вохри. В камері знайдено бронзове намисто та глиняний горщик. 
На дні вхідної ями знаходились два черепи великої рогатої худоби та дві глиняні 
моделі колес діаметром 9,2 см зі ступицями з обох боків [К лименко, 1997. - С. 122].

2. Ковалівка, к.6 - II, п.13 (Дніпро-Бугське межирічча). Поховання здійснено в ката
комбі з круглою в плані шахтою. Кістяк лежав випростано на спині, головою на Пд,- 
Пд.З. В похованні знайдено глиняну модель колеса, чашу, горщик та кістки тварини 
[Ковпаненко, Бунятян. 1976].

3. Нижнє Подніпров’я. В похованні ямноі культури було знайдено модель колеса 
[Ш илов, 1975. - С. 53].

4. Великоолександрівськ, п.18. В ранньокатакомбному похованні при скорченому на 
правому боці кістяку немовляти знаходилась двохколісна модель візка з вохристої маси, 
оброблені шматочки вохри, дерев’яна миска та дві скроневі спіральні підвіски зі срібла 
[Шилов, 1995,- С .86]. '

5. Каланчак - 2 /9  (Нижня Наддніпрянщина). В катакомбі з круглою вхідною шахтою 
при випростаному кістяку знаходилась модель візка з глини (розкопки Євдокимова Г.Л.).
І Братченко, 19 . - С. 140].

6. Василівка - 16/7. (Запорізька обл. р-н мису Лиса Гора). Поховання здійснено в 
поховальній споруді ранньокатакомбного типу. В камері знайдено: два горщики, один з 
яких гостродінцевий, молоточкоподібну шпильку, просвердлене ікло хижака та глиняну 
модель візка без орнаменту та дірочок в верхній її частині [Плешивенко, 1998. - С. 38]. 
(Рис.4,1).

7. Кіндратівна (Костянтинівський р-н. Донецька обл.). К. І, п. 4. Поховання здійснено 
в катакомбі. Вхідна шахта була побудована в насипу, тому її форму встановити було 
неможливо. На дні камери випростано на спині, головою на Пд. С. лежав кістяк 
підлітка. В похованні знаходились: глиняний горщ ик, два равлика, камінець, дві 
довгуватих гальки та глиняна модель візка без колес. Вся зовніш ня поверхня моделі 
покрита "ялинковими" композиціями: вертикальні лінії, від яких відходять маленькі 
косі рисочки. Техніка виконання - прокреслені лініі та торцеві відбитки тоненькоі па
лички завтовшки близько 1 мм. На вищому, загнутому догори торцю знаходиться два 
бокових вертикальних канелюра (потовщення) також прикраш ених навкісними відбит
ками. Прокреслений орнамент заповнено вохрою світло -* червоного кольору. В верхній 
частині моделі, по всьому її периметру, зроблено 17 отворів діаметром до 2 мм. Дно 
моделі приплеснуте, стінки прямі, дещо роздуті. Довжина моделі - 2 см; ширина в 
середній частині 4,3 см; висота - високого борта - 6 см, низького - 3 см (розкопки
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автора, 1988 р.), (Рис. 4,9; 18, 1-3).
8. Покровське - 3 /8  (Артемівський р-н, Донецька обл.). На дні поховальної споруди, 

що була заглиблена в материк на 0,15 м, знаходилось два кістяка: підлітка та немовляти. 
Вони лежали скорчено на правому боці, головою на північ. На дні простежено залишки 
вохри. В похованні знаходились: два глиняні горщики та модель візка, орнаментованого 
прокресленими лініями та торцевими відбитками тоненькоі палички [Федяев, Татари- 
нов, 1997. - С. 22]. (Рис. 4,5).

9. Таганрогщина (Північно - Східне Надазов’я). По усному повідомленню П А Ла- 
ренка, експедицією Таганрогського краєзнавчого музею в похованні знайдено глиняну 
човноподібну модель візка (розкопки Ларенка П.А. 1989 р.).

10. Ростов - 5 /6 . В ямному похованні знайдено глиняне коліщатко діаметром близь
ко 8 см [Ильюков, 1984. - С.5].

11. Ростов-на-Дону, Західний - 6/11. В похованні катакомбної культури знайдено 
глиняну модель візка, орнаментовану зигзаподібними лініями на боках та з отворами в 
верхній частині. [Братченко, 1976. - Рис. 72]. (Рис. 4,8).

12. Хрящевський - 1/3 (Правобережжя Дону). Поховання здійснено а катакомбі. Кістяк 
дорослого лежав скорчено на правому боці, головою на Пн. С. На дні простежені сліди 
вохри. В похованні знайдено: два горщика, бронзовій ніж, кам’яні сокиру та булаву, 
крем’яні вістря стріл та пластини, череп коня та "човноподібну" посудину [Братченко,
1976. - С. 154, 196].

13. Алітуб - 2 /4  (Нижня Донщина). При дитячому похованні знайдено глиняну модель 
візка, п’ять кістяних рурочок та посудину, орнаментовану "відступаючою лопаточкою" 
[Братченко, 1997. - С. 140].

14. Раздольна - 3 /3 . (Прикубання). В похованні ямного часу знайдена глиняна мо
дель шатра - візка [Трифонов, 1991. - С. 144].

15. Уляп - 5/4. В похованні північнокавказської культури знайдено модель шатра-візка, 
заготовка кам’яної сокири, пара випрямлювачив древків стріл та крем’яні трикутні з пря
мою основою вістря стріл [Трифонов, 1991.- С. 138]. (Рис. 4,16). Ш-

16. Уляп - 5/1. В похованні північнокавказської культури знаходилась глиняна човно
подібна модель візка з п’ятьма антропоморфними статуетками, бронзовими загнутими 
шпильками та іншими речами [Трифонов. 1991. - С. 136]. (Рис. 4.2).

17. Уляп - 1/6 (аул Ульський, Степове Прикубання). В похованні північнокавказськоі 
культури знайдено прямокутну модель візка з чотирма отвірами в дні та фігурну кам’яну 
прикрасу [Трифонов. 1991. - С. 141]. (Рис.4.3).

18. Теміжбек - 3 /2  (Прикубання). В ранньокатакомбному похованні знайдено комп
лекс з посошковидної рогової шпильки, кістяних пронизок, просевердлених мушілів, 
бронзової чотирикутної бляхи, шнурових підвісок, а також курильниці без внутрішнього 
відділення на чотирьох окремих коротких ніжках, прикрашеної відбитками шнура і глиня
на модель шатра-візка [Трифонов. 1991, - С. 148].

19. Весела Роща (Ставропольський край). Дитяче катакомбне поховання з багатим 
набором речей. В. прямокутній вхідній ямі знаходились глиняні моделі двох колес [Ро
мановская, 1982. - С. 102].

20. Чограй VIII - 3 /3 . Поховання здійснено в катакомбі з прямокутною в плані вхідною 
ямою. В камері випростано на спині, головою на Пд. С. знаходився кістяк підлітка (9- 
12 років). Під стопами та кистями рук простежена вохра. В похованні знайдено: брон
зові намистини, уламок мушлі, кістяна молоточкоподібна шпилька, чотири круглі кістяні 
пластинки з отворами. На крейдяній посипці знаходилась глиняна модель шатра-візка 
розмірами 14,4 х 19,6 см, заввишки 26,5 см, прикрашена врізним орнаментом. В сере
дині неї знаходились три кістяні рурочки, маленький камінець - галька та глиняна човно
подібна модель візка довжиною 5,5 см та висотою 3,5 см. По верхньому краю бортів по 
періматру візка проходять невеликі скрізні отвори [Андреева, 1984. - С. 201]. (Рис.4,4).

21. Чограй І - 58/1 (Ставропольський край). В похованні знайдено глиняну модель 
візка без колес [Синицин, Эрдниев. 1963. - С. 59].

22. Чограй III - 13/9. В північнокавказському похованні разом з роговою молоточко- 
подібною шпилькою була знайдена глиняна модель візка (розкопки Кореняко В.А.) [Три
фонов. 1991. - С. 143].

23. Східний Манич її В ямному похованні досліджено два кістяки: жінки і дитини. 
При останній знаходилась глиняна модель візка [Синицин, 1978. - 4 .1 , С.50, 60; Ч.ІІ.
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С. 61. 63].
24. Елістинський- 5 /8 . Поховання здійснено в ямі прямокутної форми з заплічками. 

Небіжчик був відсутній (кенотаф). На дні знаходились п ’ять горщиків та бронзовий ніж, 
а в заповненні були знайдені маленький горщик та глиняна модель двохколісного візка. 
[Синицин, Эрдниев, 1971. - Табл. 5а].

25. Три брати, к. 9 (Калмикія). В жертовнику знайдена глиняна модель шатра - візка 
[Синицин, 1948. - С. 150].

26. Елістинський - 27/1. З похованні знайдено модель колеса [Синицин, Эрдниев,
1971,- С. 92].

27. Середнє Прикубання. В катакомбному похованні знайдено глиняну модель візка 
на чотирьох колесах та з п ’ятим колесом у кузові [Ш илов, 1995. - С. 359].

26. І ллічо во (Крим)іа поселенні кемі-обинської культури знайдена модель колеса з 
глини [Кузьмина. 1974].

27. Чограй VIII - 3 /3  (Див. п. 20). В катакомбному поховані знайдена глиняна модель 
шатра-візка [Андреева, 1984. - С. 201]. (Рис. 4.14).

Отже на цей час в розпорядженні дослідників знаходиться величезна кількість матеріалів 
по колісному транспорту мідно-бронзової доби південної України та прилеглих територій. В 
залежності від доступних матеріалів, дослідниками наводяться різні дані по кількості пам’
яток з колісним транспортом цього періоду. Так, С.В. Ізбіцер в похованнях доби ранньої 
бронзи степової смуги Східної Європи нараховує близько 130 таких поховань, в Прикубанні
- близько 80 [Избицер, 1991. - С. 99]. На території України враховано близько 55 поховань 
з ознаками колісного транспорту ямної культури і близько 50 - катакомбної [Избицер, 
1993]. В праці С.В. Іванової та В.В Циміданова наводиться 48 ямних поховань з ознаками 
колісного транспорту Надчорномор’я - Надазов’я, 17 з яких походять з Пн. З Надчорномор’я 
[Иванова. Цимиданов, 1993]. С.Н.Ляшко в праці по деревообробному виробництву епохи 
бронзи дає перелік 33 ямних та 23 катакомбних поховань з залишками колісного транспорту 
з території України [Ляшко. 1994. - С. 174].

Розробляючи свою схему періодизації енеоліту - середньої бронзи степового Прику
бання на матеріалах до 1983 року, В.А. Трифонов нараховує 48 поховань ямної, новоти- 
тарівської та передкатакомбної культур з залишками дерев’яних візків [Трифонов, 1991]. 
А.Н.Гей в своїй праці по характеристиці новотитарівської культури нараховує 90 похо
вань з залишками колісного транспорту в Східному Надазов'ї та степовому правобережжі 
Кубані [Гей. 1991. - С. 66].

В.А.Сафронов в роботі по вивначенню прабатьківщини індоєвропейців, торкаючись 
теми колісного транспорту, нараховує на теренах України лише 11 поховань з залиш ка
ми дерев’яних візків, а в Прикубанні близько 37 поховань цього періоду. [Сафронов, 
1989. - С. 169-175]. За підрахунками, проведеними нами (з більш - менш доступних 
матеріалів), вимальовується така картина. В ямний період виділяється три територіальні 
групи поховальних пам’яток з застосуванням колісного транспорту. (Рис.5).

Буджаиька група включає в себе Пн. З Надчорномор’я від р.Дунаю до р. Дністра, вклю
чаючи Дністровське Лівобережжя. Зона нараховує 20 поховань. Сюди входять подібне по
ховання з Плачідолу (Пн. С. Болгарія) та віддалене від основної групи поховання з Писар- 
івки, (лівобережжя Середньої Наддністрянщини).

Старосільська група нараховує 40 поховань з залишками дерев’яних візків. Територ
іально вона охоплює нижню частину Дніпро-Бугського межирічча і Лівобережжя Дніпра 
від м. Дніпропетровська до р.Молочної.

Новотитарівська група розташовується в Східному Надазов'ї між річками Челбас та 
Кубань. Деякі пам’ятки виходять на Правобережжя р.Челбасу та лівий берег Кубані. В 
цій групі нараховується 41 пам’ятка цього часу з застосуванням колісного транспорту в 
поховальній практиці. До цієї ж групи ми суто механічно, для загального обліку, при
єднали одне поховання біля м.Ростова-на-Дону та п ’ять поховань з Калмикії. Ще в п ’яти 
похованнях ямного часу з усього регіону від р.Дніпра до Калмикії було знайдено глиняні 
моделі колес або візків.

Отже, враховуючи наші дані та цифри, які наводять інші дослідники, всього в сте
повій смузі Украіни та прилеглих регіонах Надчорномор’я - Надазов’я від р. Дунаю на 
заході до верхів’я р.М анич на сході нараховується близько 160 поховань ямного періоду, 
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в яких знайдено залишки колісного транспорту. Ці поховання розділяються на три тери
торіальні групи: Буджацьку, Старосільську та Новотитарівську, про які більш докладно 
піде мова далі. * .

В катакомбний період на території Південної України і Нижньої Донщини враховано 
29 поховань з залишками дерев’яних візків та 11 поховань*, в яких знайдено глиняні 
моделі колес або візків. Одинадцять з цих поховань відносяться до ранньокатакомбного 
періоду ( Ю - з  візкамиі 1 - з глиняною моделлю). Два поховання в катакомбах з візками 
походять з Калмикії і шість - зі Ставропольщини. В цьому регіоні також досліджено ше 
шість поховань в катакомбах з глиняними моделями колес, візків чи шатер - візків. 
Всього ж на території, яку ми розглядаємо, за нашими пірахунками та даними інших 
дослідників в катакомбний час нараховується близько 70 поховань з ознаками застосу
вання колісного транспорту в поховальній традиції. По даним Ізбіцер лише а Україні 
нараховується близько 50 катакомбних поховань з візками. Пустовалов відмічав, що 
лише в басейні р. М олочної досліджено понад 15 таких поховань.

Таким чином, враховуючи вищенаведені дані можна казати, що за весь ямно - катаком
бний період в степовій Україні та прилеглих територіях Пн. З Надчорномор’я та Східного 
Надазов’я, а також Ставропольщини і Калмикії нараховується близько 250 поховань з 
залишками дерев’яних візків та глиняних моделей колес, візків та шатер - візків. Треба 
відзначити, що глиняні моделі візків та колес зустрічаються не лише в ямних та катаком
бних похованнях. В чотирьох похованнях північнокавказської культури знайдено три типи 
глиняних моделей візків: шатра - візка, човновидного візка та прямокутного візка з чотир
ма отворами у дні. На поселенні кемі - обінської культури в Криму знайдена глиняна 
модель колеса.

Тепер, оскільки хронологічний аспект є дуже важливим в вирішенні проблеми зарод
ження та розповсюдження колісного транспорту, перейдемо до питання, пов’язаного з 
датуванням вищенаведених пам’яток. Як і вказувалось раніше, в своїх розробках ми бу
демо користуватись каліброваними датами, отриманими за методом радіовуглецевого ана
лізу, що в повній мірі відповідає загальноісторичній хронології.

П івнічно - Західне Н адчорномор’я являло собою ту територію , якою , починаючи 
з енеоліту, мобільні групи індоєвропейських скотарів просувалися в південному та 
західноиу напрямках. В основному ці шляхи проходили долиною  Дунаю (на захід) та 
західним узбережжям Чорного моря (на Балкани). В географічному (ландш аф тно
му) плані ці території були продовженням Н адазовсько-Н адчорноморських степів, 
які тяглися Наддунайщиною південніше Карпат в низинні частини Середньої Європи 
(сучасні Угорщ ина, Північна Ю гославія, західна Румунія та південна частина Сло- 
вакії). Тобто, території, які займали до цього землеробські племена Балканського 
півострова та Середньої Європи. Проникнення в ці регіони степових скотарів Північно
го Н адчорномор’я - Н адазов’я в значній мірі й обумовлювало ту специфіку ф ормуван
ня та подальшого розвитку землеробсько - скотарських племен, яка відбивається тер
міном “ індоевропеізація“ . Відкриття перших поховань ямної культури з дерев’яними 
візками в північно - західному Надчорономор'і відноситься до 60 - х років XX століття 
[Ш маглій, Черняков, 1969]. За період 1968 - 1979 років в Дністро - Дунайському 
регіоні було виявлено десять поховань з візками. Зараз їх близько двадцяти. Ці пам ’
ятки, які наслідують кінцевий етап усатівської культури, і відносяться до ямного 
періоду, були виділені Черняковим в окрему Буджацьку культуру. Початок першого 
ії етапу на основі синхронізації та радіовуглецевого датування було віднесено до 2300 
року до нашої ери [Чмихов, Черняков, 1988], і що за каліброваним датуванням відпо
відає 3000 р до н. е. В.А.Дергачов, аналізуючи пам ’ятки енеоліту - бронзи цього 
регіону, ранні пам ’ятки ямної культури включає в дністровську групу, а пізні - в 
“буджацьку“ . [Дергачев. 1986]. Зараз ми маємо дві дати радіовуглецевого аналізу для 
поховання ціеі групи з візком:

Корчі-20/16 датується 2250 ± 19 років до н. е. та 2340 ±  60 [Маллорі, Телегін, 1994], що за 
каліброваним датуванням дорівнює 2 785 та 2 950 рр до н.е. Також радіовуглецевим методом 
датоване поховання з візком з Плачідолу - 1/1 (Північно - Східна Болгарія): 2 220 ±  50, 
каліброване датування якого дорівнює 2 720 років до н. е.

Отже, поховання з дерев’яними візками буджацької групи, як і початок всієї культу
ри, відноситься до 30-29 століття абсолютної хронології по каліброваному, тобто істо
ричному датуваню.
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Старосільську групу поховать з візками, які раніше відносились дослідниками до ямної 
культури, вперше було виділено Ю .О.Ш иловим після дослідження і публікації ним 
подібних пам’яток біля с.Старосілля [Шилов, 1979. - С. 17]. Для цих поховань з візками 
також є декілька радіовуглецевих дат: Балки, п. 57 - 2 420 ±  120 р. до н. е. [Телегін,
1977. - С. 10], або 3 170 р. до н.е. за каліорованним датуванням; Кривий Ріг, Могила, 
п. 2-2 083 ±  19 [Маллорі, Телегін. 1994. - С. 30], або 2 600 р. до н. е. за каліброваним 
датуванням; Зарічне - 6/8 - 2 110 . р. до н. е. [Михайлов, 1995. - С. 178], що відповідає
2 640 р. до н.е. з урахуванням калібровочної поправки. Взагалі, пам’ятки пізньо-ямного 
періоду Подніпров’я та Північного Надчорномор’я (в тому числі і Старосільські) на основі 
синхронізації та за радіовуглецевим датуванням Д. Я.Телегін відносить до 25 - 19 ст. до н. 
е. [Телегін, 1977. - С.13], що за каліброваними датами відповідає 3 250 - 2 400 рр до 
н.е. історичної хронології. Таким чином, враховуючи калібровочні поправки, можна го
ворити про появу колісного транспорту у племен старосільської культури з 32 століття до 
н. е. за загальноістоичним датуванням.

При дослідженні перших пам’яток новотитарівської культури було відмічено змішаний 
характер ямних, катакомбних та північнокавказських рис в поховальному ритуалі та інвен
тарі цих поховань. Однією з найхарактерніших рис її було застосування в поховальній 
практиці дерев’яних візків [Козенкова, 1973].

В подальших дослідженнях до початку 80-х років ці пам’ятки і включались до ямних 
або ямно-катакомбних груп. Потім, після невдалих спроб пов’язати ці пам'ятки з ново- 
свободненськими комплексами та з культурою кулястих амфор, В.А.Сафронов і Н.А.Ні- 
колаева [Николаева, Сафронов, 1983] залучили їх до так званої Кубансько-Дніпровської 
культури, маючи на увазі відкриті на той час Ю .О.Шиловим в Подніпров'ї подібні пам
’ятки з візками, які дослідники спочатку теж відносили до пам’яток ямної культури. В 
той же час А.Н.Гей, відзначаючи передкатакомбний по часу характер цієї групи пам’я
ток, відніс їх до так званої новотитарівскої культури [Гей А.Н., 1983. - С. 112]. Він 
розділив її на три етапи, початок раннього з яких було ним датовано раніше середини III 
тис. до н. е., тобто, раніше 3 250 р. до н. е. по абсолютному датуванню.

Враховуючи зміни в хронологічній шкалі ранньобронзового віку Центральної Євро
пи, Балкан та Східного Середземномор’я, пов’язані з реконструюванням безперерв
них дендрохронологічних шкал, які підтвердили достовірність каліброваних радіовугле
цевих дат, та на основі синхронізації, В.А .Трифонов також датує початок новотитарі
вської культури 32 ст. до н.е. за загальноісторичною хронологією [Трифонов. 1996. - 
С. 47]. Для одного поховання з візком цієї групи також є дата, здобута радіовуглеце
вим методом: Останній - 1/160: 2 450 ±40 [Гей, 1991. - С. 67], що за каліброваним 
датуванням дорівнює 3 145 р. до н. е. Отже, враховуючи вищенаведені дані, можна, 
говорити про існування дерев’яного колісного транспорту в новотитарівській культурі з
32 століття до н. е. за загальноісторичною хронологією.

Тепер розглянемо умови, які могли спонукати суспільство до винаходу колісного транс
портного засобу, його вдосконаленню та широкому застосуванню в побутовій та ідео
логічній сферах.

Отже, сама ідея візка, як транопсртного засобу, могла мати поліцентричний характер 
і виникати де завгодно. І звісно, що як один з найцікавіших технічних винаходів, вона 
не могла бути ізольованою в окремій місцевості і швидко переймалася сусідніми племе
нами. Але інтенсивність ії використання безпосередньо залежала від потреби застосуван
ня візків в господарстві та побуті окремими племенами. І лише для найдавніших індоєв
ропейських скотарів Північного Надчорномор’я - Надазов’я шатро - візок як єдина мож
лива форма домівки кочових скотарів стає життєво необхідним атрибутом і набирає най
більшого розповсю дж еня. В цьому ж середовищ і він обож ню ється, набуває сак 
рального значення і входить до релігійних і міфологічних систем.

І лише в подібній господарчій системі цей колісний транспорт не застигає в якомусь 
одному законсервованому і незмінному вигляді, а завдяки безперервному повсякден
ному використовуванню, яке стимулювало і потребувало постійних пошуків більш прий
нятних форм удосконалення окремих його вузлів і деталей, зазнав значних модифі
кацій і різних форм. Все це відображено в знахідках колісного транспорту та його дета
лях в похованнях ямного та катакомбного часу, які представлені як натуральними двох - 
і чотирьохколісними візками різних конструкцій, так і різноваріантними глиняними 
модельками двох - і чотирьохколісних візків та шатер - візків, а також графічними 
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зображеннями. В цих же культурах простежені і різні типи колес від суцільних нескла
дових та суцільних двох -, трьох і більше складових, і до колес з окремим ободом та 
двома перехрещеними планками, які являли собою найдавніші в світі прототипи 
колісних спиць (Рис. З, 6. 8, 9, 11).

Подібні пошуки найсприйнятніших і найбільш раціональних форм шатер - візків та їх 
окремих частин вдосконалювали не лише транспортні особливості та побутове застосуван
ня шатра - візка, а й разом з розвитком навиків столярської майстерності, металевого 
виробництва для столярного інструментарія, виробництва шкіри, повсті, тканин для шат
рового перекриття, загалом спричиняли підвищення загального рівня технічного вироб
ництва, а відтак і загального розвитку суспільства.

Самі археологічні матеріали, представлені як натуральними візками в похованнях та 
їх глиняними моделями, так і графічним зображенням, а також реконструкціями коліс
ного транспорту, які виконані деякими авторами досліджень, дають уявлення про до
сить різноманітні його види та значні варіації конструктивних особливостей окремих 
вузлів та деталей. Це говорить про значний пріорітет тієї сфери господарства та побу
ту, яка була пов’язана з транспортними засобами і без них взагалі була неможлива. 
Колеса представлені від нескладових суцільних дисків до колес з товстим обідом та 
чотирма ш ирокими "спицями". Кузова зустрічаються від квадратних ( Рис.1, 3, 6) до 
прямокутних ш ироких (Рис.2,3) та прямокутних видовжених (Рис. 2, 6, 7). Конст
рукції представлені як чотирьохколісними (Рис.1, 2) так і двохколісними (Рис.З) ек
земплярами. Є візки з плетеними з лози бортами та перекриттям (Рис. 2,8) є з дере
в’яним, та перакриттям з іншого матеріалу (повсть, груба тканина) ( Рис.2, 4, 6). 
Окремі візки човновидної форми мають суцільні невисокі борти та закруглену куполо- 
видну задню частину з дерева та лози. Передня іх частина була розбірною і перекрива
лась шкірою, войлоком чи тканиною. Є також візки з невисокими бортами, на які 
встановлювались з ’ємні короба - шатра (Рис.4).

Подібну конструкцію ми бачимо на ідеограмах кноських колісничних таблиць, які вико
нані писцями - професіоналами, добре знайомими з конструкцією та застосуванням коліс
ниць (Рис.4, 7). Кноськи колісниці, які зображені як з колесами, т а к 'і  без них, по 
конструкційним особливостям значно відрізняються від інших близькосхідних візків. Вив
чення колісниць материкової та острівної Греції по зображенням на вазах, гемах та інших 
речах дозволяє виділити в них таку особливість: кузов у цих колісниць являв собою високу 
чотирикутну коробку зі з'йомним напівкруглим пристроєм в задній частині. Ця конструк
ція, чітко позначена в ідеограмах таблиць, виділяє ці колісниці в особливій тип, який не 
має навіть віддалених аналогій в колісницях Близького Сходу [Кожин, 1966. - С. 78]. 
Натомість, ця конструкція відображена в глиняних модельках “човновидних” візків без 
коліс з поховань катакомбного періоду Степової України та Надазов’я, які датуються за 
історичною хронологією 25 - 23 ст. до н. е. [Братченко, 1997. -С. 150]. Ці паралелі і 
наводять нас на думку про Північнонадчорноморське походження колісниць Материкової 
та острівної Греції, що підтверджує міграційні шляхи індоєвропейців з теренів України в 
південно - західному напрямку.

Отже, є всі підстави вважати, що цей своєрідний тип колісниць, який побутував в 
межах мікенської цивілізації і був принесений сюди індоєвропейськими племенами зі 
степового Надчорномор'я - Надазов’я.

На наш погляд, саме про подібну конструкцію візків йдеться в етнографічних матері
алах з території України. В них дається опис досить довгих та незвичайно вузьких возів, 
до конструкції яких входила плетена з лози кошовка, відкрита спереду та зі спинкою 
ззаду [Хведір Вовк, 1995. - С. 80]. Так званою котигою з плетеною будкою, яка була 
покрита очеретом, користувались в минулому чабани Півдня України, де до першої 
половини XIX от. переважало скотаротво [Наулко та ін., 1991. С.78]. Подібні ж конст
рукції таких шатер-візків широко відомі і в наступні періоди раннього залізного віку. 
(Рис.4,6 ,Ю-13.).

Деталі рам та кузовів ямної спільності виглядають більш масивними порівняно з більш 
добірними конструкціями ранньокатакомбних племен. Таким чином, можна впевнено 
стверджувати, що за архреологічними даними, розвитку колісного транспорту індоєвро
пейських племен ямно-катакомбного часу приділялась не аби яка увага і він посідав одне із 
перших місць як в господарсько-побутовій, так і в ідеологічній сфері. Отже, завдяки 
археологічним даним, ми можемо мати більш - менш повне уявлення про розвиток кон-
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структивних особливостзй колісного транспорту давніх індоєвропеців. Звісно, що не з 
усіма деталями реконструкцій візків, проведених окремими авторами [Мельник, Сердю
кова., 1988; Гей, 1991; Потупчік, 1991; Чередниченко, Пустовалов, 1991; Черних, 1991; 
Генинг, Зданович, Генинг, 1992; Ковалева, 1993; Пустовалов, 1998], (Рис. 2, 3) всі 
дослідники погодяться, але в цілому подібні реконструкції дають достатню уяву про коліс
ний транспорт.

Так, на один момент реконструкції дерев’яного транспортного засобу (автори нази
вають його колісницею), ми хочемо звернути увагу. При досліджені залишків дерев’я 
ного двохколісного візка в похованні 27 кургану II біля с. М ар’ївка (Тягунова Могила) 
[Чередниченко, Пустовалов, 1991. - С. 209] С.Ж .Пустовалов звернув увагу на те що 
вісь, яка знаходилась під дерев’яною основою візка, дещо більше виступала з-під ку
зова з правої сторони. Цю деталь автор використовує для пояснення свого бачення 
окремих вузлів в конструкції візка і робить висновок, що колісниця, як дуже маневре- 
ний вид озброєння, повинна бути не тільки швидкою, а й мати можливість виконува
ти стрімкі й різкі повороти та зупинки [Пустовалов, 1996. - С. 53]. Все це, - підсумо
вує автор, - не зробити без гальмів і пояснює, як повинна бути влаштована на осі з 
правої сторони та деталь, що забезпечувала гальмування (Р ис.3 ,14). Далі ми цитуємо 
дослівно: “ Для гальмування необхідно, щоб з унутрішньої сторони деталі мався виступ 
на ширину ободу колеса, а осі обертання колеса та підойми гальма не співпадали. 
Краще за все, щоб вісь підойми гальмів була зсунута уперед та донизу на декілька 
сантиметрів по відношенню до осі колеса. Для того, щоб загальмувати, достатньо 
потягнути підойму на себе і догори, при цьому виступ притисне обід колеса” . Зараз 
звернімо увагу на суто конструктивну сторону розташування цього вузла. На малюнку 
показано, що і колесо, і сама підойма гальмування знаходяться на одній осі і виступ 
підойми буде кружляти довкола ободу колеса і в жодному місці не зможе його торкну
тись. Якщо ж зсунути вісь підойми в будь-яку сторону від осі колеса, щоб забезпечити 
зіткнення ободу колеса з виступом підойми, ця вісь повинна буде пройти через площу 
колеса, що зводить до абсурду всю конструкційну побудову. Тепер звернемо увагу на 
наступне: ми згодні з автором, що колісниця (якщо нею являвся подібний візок), 
повинна бути рухливою, швидкою та маневреною. Всі ці якості мають на увазі запря
гання в колісницю коня, якого до цього часу було уже доместиковано та привчено до 
упряжі. Автори публікації цієї знахідки зазначають невизначенність питання про уп
ряжних тварин, які б могли використовуватись в колісницях того періоду. Але, поси
лаючись на знахідки кісток тварин з М ихайлівського поселення, та на дерев’яні пред
мети з бронзовими стрижнями, з катакомбних поховань, які трактуються авторами як 
стрекала, вони доходять висновку про застосування в колісницях цього регіону ек- 
видів-онагрів чи віслюків [Чередниченко, Пустовалов, 1991. - С. 210 - 211]. Таке 
припущеня, на наш, погляд, аргументоване не більше, ніж застосування коней з цією 
ж метою у ямних та катакомбних племен. Н авпаки, коні були місцеві, більш швидкісні 
і сильніші, та й зручніші в управлінні колісницею ., що значно більше відповідало 
бойовим якостям цього виду озброєння.

Тепер до самої системи гальмування колісного транспорту. Справа в тому, що віжки 
з системою упряжі є єдиним засобом керування колісним транспортом: збільшенням 
чи зменшенням швидкості, гальмування та розворотів. Все управління ведеться че
рез упряжну тварину - якщо стане вона, стане й візок. Коли ж гальмувати колесом, 
тим більше одним, як це показано на малюнку та пояснюється С.Ж . Пустоваловим, 
візок не зупиниться, а скоріше за все перекинеться та розіб’ється, бо спинити в русі 
треба саму тварину. При повільному ж русіі(що вже не відповідає якостям бойової 
колісниці) навіть поступове гальмування одним колесом буде постійно заносити візок 
в один бік і про ніяку керовану маневреність не може бути й мови. Таким чином, 
запропонована автором гальмувальна система не може реально існувати ні в конструк
тивному плані, ні в технічному.

Взагалі, сама ідея транспортування окремих предметів, яка грунтувалась на засобах 
волочіння, пересування та підтаскування могла виникнути в будь-якому давньому 
суспільстві. Мабуть ще з часів палеоліту у первісної людини виникала потреба у персу-- 
ванні способом волочіння окремих важких та об’ємних предметів (туші тварин, камін-
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ня, деревина). Особливо це стосується заготівлі палива для вогнища: трудоємкий про
цес ператаскування окремих повалених чи зрубаних дерев, який являв собою невід’ємну 
повсякденну частину побуту колективу своїм постійним повторенням сам собою ви
робляв найприйнятніш і форми транспортування. Саме дерево або велика гілка, які 
найзручніше тягти за стовбур, уже являли собою найдавніший прототип транспортного 
засобу з готовою голоблею. Навантаживши гілки зрубаного дерева призначеним для 
пересування об’єктом, люди тягли цю своєрідну волокушу за її природну голоблю. А в 
незручних випадках (короткий стовбур, дуже великий вантаж, який потребував знач
ної кількості учасників в персуванні) могли застосовуватись прив’язані до голоблі мо
тузки чи паски, за які і перетягували необхідний вантаж. Треба відмітити, що под
ібний засіб транспортування сіна зафіксовано за етнографічними даними [Козенкова, 
М ишина. 1994. -С.251].

Постійне використання однієї й тієї ж найзручнішої для процесу пересування гілки чи 
деревини надавало їй статусу окремого знаряддя праці, з яким пов’язувався сам процес 
пересування. Після тривалого використання подібної волокуші тоненькі гілочки від неї відпа
дали і залишалась одна голобля і декілька міцних паралельних полозів. Подібна конструкція 
при подальшому розвитку і давала примітивні двохполозові санки з готовою голоблею. При 
умові наявності доместикованих тварин до людської тяглової сили в процесі перетаскування 
спочатку епізодично, в особливих випадках, а потім більш регулярно, могла залучатися 
домашня худоба. Таким чином, ідея транспортування вантажу за допомогою волокуші з 
застосуванням людської сили переходила на ідею транспортування за допомогою тварин, які 
з’єднувались з транспортним засобом пасками чи мотузками. Подібні засоби пересування 
походять з малюнків Кам’яної Могили Пн.З Надазов’я (Рис. 1,9).

Отже, ми вважаємо, що подібний процес виникнення наземного транспортного засо
бу, до якого входили: санки (платформа з двома паралельними полозами, голобля, як 
передаточний ланцюг тяглової сили, система пасків чи мотузок, яка з’єднувала домаш 
ню тварину з голоблею (дишлом) при наявності доместикованих тварин, міг проходити 
де завгодно і в будь-якому людському колективі. В особливих же районах, де були 
відсутні прийнятні для застосування в транспортних цілях домашні тварини або там, де 
їх застосування було неможливе, такий транспортний засіб забезпечувався людською 
тягловою силою.

Подібна транспортна конструкція при застосуванні її взимку значно полегшувала весь процес 
переміщення вантажу, а влітку при застосуванні її в місцевості з відкритим м’яким фунтом 
залишала за собою борозни в землі або планувала й вирівнювала поверхню, звільняючи її від 
каміння та вибоїв. Подібні технічні характеристики волокуші могли призвести до застосування її в 
рільництві як примітивного землеробсього знаряддя.

Отже, на наш погляд, найдавніші наземні засоби пересування, як і найперш і за
соби тяглової землеобробки, мають своїм прототипом примітивну, описану вище во
локушу, яка могла мати подібний тип і незалежне поліцентричне виникнення в окре
мих регіонах. А от подальш ий її розвиток був продиктований найнеобхідніш ою сто
роною застосування цього винаходу і напряму залежав від системи господарства, де 
вона застосовувалась та вживалась. В землеробському середовищ і вона слугувала тією 
основою, яка в процесі удосконалення та розвитку призвела до винаходу більш еф ек
тивних рільницьких знарядь. В скотарському господарстві, перетворивш ись на зруч
ний і незамінний візок в цій справі та зазнавш и найпош иреніш ого побутового засто
сування, стала однією з найхарактерніших рис кочового скотарства найдавніших індоє
вропейців. Що ж до застосування візка землеробськими племенами, треба відзначи
ти, що можливо він і відігравав допоміжну роль в відтворюючому господарстві, але 
не був конче необхідною умовою для його запровадження. Як приклад можна приве
сти Єгипет, де при досить високому рівні землеробського виробництва, колісний 
транспорт у вигляді бойових колісниць стали застосовувати лише з часу гіксоського 
завоювання.

Отже, пошуки прийнятних форм транспортування, удосконалення окремих вузлів 
візків та їх апробація і повинні були проходити в тому середовищі, да вони були конче 
необхідні, вірніше, були однією з головних умов існування самого способу кочового 
скотарського господарства. Таким чином, в тому напрямку індоєвропейської пробле
матики, що пов 'язаний з колісний транспортом, головний акцент припадає не на 
місце винаходу колеса (хоча всі дані з цього приводу і вказують, що воно знаходилось в
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Україні), а на територію й середовище, де він був вкрай необхідний, де простежують
ся різні його форми і види, зафіксовані в матеріальній культурі, як в натуральному 
вигляді, так і в різноманітних моделях та малюнках і де він набув найпоширенішого 
застосування, ставши невід'ємною частиною кожної господарської одиниці.

При перших знахідках колісного транспорту ранньобронзового періоду України та 
прилеглих територій, коли їх нараховувалось одиниці, вони пов'язувались з похован
нями осіб високого соціального рангу. І такий підхід, враховуючи рідкі поодинокі 
знахідки візків, був вельми виправданим. Але тепер, коли ми маємо близько двох
сот поховань з ознаками колісного транспорту ямного часу [Буджацька, Старосільська 
та Новотирівська групи], та близько шептидесяти поховань цього типу катакомбного 
часу, виділення осіб високого соціального рангу лиш е за цією ознакою  нам здається 
неправомірним. Тут мабудь необхідно розглядати застосування колісного транспорту 
в поховальній практиці різних періодів доби бронзи (ямний, ранньокатакомбний, 
середньокатаком бний, п ізньокатаком бний) окремо. Так, для ямного часу а Буд- 
жацькій, Старосільській та Н овотирівській групах, застосування візків в поховальній 
обрядовості набуває значного пош ирення. Серед археологічних матеріалів цих пле
мен ознаки колісного транспорту трапляються в похованнях як з багатими інвентар
ними наборами, так і зовсім без них; зі зброєю й без неї; в похованнях як чоловіків, 
так і жінок та дітей.

Таким чином, для виділення поховань осіб високого загально племінного соціального 
рангу, в більшості випадків, на наш погляд, потрібно оперувати іншими критеріями.

Не заперечуючи належність окремих поховальвих комплексів з візками чи колісни
цями до поховань осіб високого соціального рангу в інших культурах, можна зауважи
ти, що подібні поховання ямного та катакомбного часу характеризувати лише в подібному 
руслі необачно. О скільки ш атро-візок, як пересувна домівка, був невід'ємною най- 
необхіднішою складовою частиною побутового комплексу кожної господарської оди
ниці цих індоєвропейських племен, то і практично кожна з них мала можливість до 
складу поховального інвентаря свого небіжчика включити візок - фургон чи його де
талі. Забезпечення в потойбічному світі померлого члена сім 'ї найголовніш ою  побу
тово-господарською атрибутикою земного світу гарантувало йому гідне подальше існу
вання. А ш атро-візок, (який уособлював собою домівку), як один з найнеобхідніших 
елементів господарської системи індоєвропейських племен того періоду, і повинен 
був стати майже головною складовою частиною поховального приданого. Застосу
вання ж його в поховальній церемонії скоріше за все залежало від статку та можливо
стей окремої господарської одиниці та того місця, яке займав в ній кожний небіжч-ик.

Таким чином, можна досить впевнено констатувати, що вперше в світі надійно 
зафіксований численними археологічними матеріалами колісний транспорт з'являється 
на території України і датується 32 ст до н. е. На Давньому Сході він з'являється 
скоріше за все під впливом міграційних імпульсів українських індоєвропейців через 
Балкани чи Кавказ не раніше 26 ст до н.е. До рубежу VI-! 11 тис. до н.е. можуть бути 
віднесені поодинокі епізодичні свідоцтва колісного транспорту на іншій Європейській 
території, які можуть лише фіксувати проникнення кочового скотарського населення 
з України на Балкани, та долиною  Дунаю в Європу.

Що ж стосується взагалі перших в світі ознак колісного транспорту, то до них 
можуть бути віднесені знахідки глиняних моделей колес та зооморфних фігурок на 
чотирьох колесах в трипільскій культурі. І якщ о про знахідку моделі колеса з намаль
ованими на ньому спицями в трипільскій культурі можно говорити на наш погляд, 
лише гіпотетично [Рыбаков, 1981. - С .205], то на інших треба зупинитись окремо. 
До них належать оригінальні вироби на чотирьох ніжках з отворами для насадки на 
вісь з трипільських поселень Немирова і Володимірівки (Рис. 3; 3,4) [Гусев, 1995. - 
С.70]. Також до цієї категорії відносяться знахідки зооморфних статуеток зі спарени
ми ногами, що мають поперечні наскрізні отвори. Уламки таких фігурок були знай
дені в Кошелівцях, П іщ яній, Кароліні.

Дуже вдало, на наш погляд, реконструював подібну фігурку на колесах з Ворошілів- 
ки автор вищенаведеної праці (Рис. 3,1) [Гусев, 1995. - С. 71]. І хоч подібні фігури 
не можна повною мірою назвати моделями колісного транспорту в повному розумінні 
цього слова, але все ж таки наявність колес та осі в них говорять про чітке уявлення
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племен про колісні засоби пересування. Датуються ці найдавніші в світі ознаки коліс
ного транспорту періодом Трипілля В1І/С1, що за каліброваними датами по С - 14 
відноситься до початку IV тис до н.е. і відповідає кінцевій фазі додереївського етапу 
середньостогівської культури [Энеолит СССР, 1982. - С. 175]. Подібні знахідки на 
Давньому Сході, як, наприклад, глиняна модель з Тепе-Гавра, з'яаляються одночасно 
з іншими знахідками колісного транспорту і датуються 26 ст до н.е. (Рис. З, 2), 
тобто, більш, ніж на тисячу років пізніше, ніж на території України. Отже, навіть і 
тоді, коли припустити, що знаки на піктограмах пізньоурукського періоду, які дату
ються 32 - 31 ст. до н.е., є зображенням колісного транспорту, а це ще не зовсім 
доведено, то і в цьому випадку трипільські знахідки колісного транспорту з території 
України будуть давніші від них більше, як на 500 років. Самі ж дерев'яні візки і весь 
еволюційний шлях розвитку від примітивних типів до удосконалених шатер-візків та 
бойових колісниць, також пройшли в первинному індоєвропейському середовищі на 
теренах України. Це стосується і розвитку конструкції колес. Ми вже казали про суцільні 
дерев'яні нескладові і кілька складові колеса, знайдені в похованнях ямно - катакомб
ного періоду Україні. Наступний ступінь в зволюційному розвитку цієї найважливішої 
деталі колісного транспорту повинен, на наш погляд, відображати перехід від суціль
ного складового колеса до колеса з ободом та конструктивними його деталями, які 
можна було б вважати прототипом спиць. Якраз таке колесо і знайдено в ямному похо
ванні поблизу с.Зарічне на півдні України (Рис. З, 9) [М ихайлов, 1995. - С. 179]. 
Воно складалося з товстого ободу та двох перехрещених в середній частині широких 
брусків - спиць. Датується воно за методом каліброваного радіовугліцевого аналізу 2 
640 р. до н.е. Подібна же конструкція колес з найдавнішими спицями зображена на 
малюнку вохрою з ямного поховання Новомиколаївка - 7/6 з Дніпропетровщ ини (Рис.
З, 6, 7) [Ковалева, 1993. - С. 67, 72], а також на плиті №  27 з Кам'яної Могили в 
Гін. З Надазов'і (Рис. З, 8) та на плиті з кам'яноі скрині бронзової доби з Симферо
польского кургану (Рис. З, 11) [Чередниченко, 1976. С.138]. Таке ж саме колесо 
зображено на асірійському рельєфі з палацу Синахериба в Ніневії, який відноситься до 
7 ст. до н.з. (Рис. 3,10). А найдавніші свідоцтва про колеса з прототипами спиць на 
Давньому Сході походять з Кападокійських печаток (Рис. 4, 1,2) та з печатки Тепе- 
Гісару III В-С (Рис. 4, 3) [Горелик, 1985. - С. 195 - 197]. Датуються вони кінцем III 
-початком II тис. до н.е., що більше як на 500 років пізніше від появлення перших 
колес зі спицями з території України.

Тут цікаво буде відмітити, що саме в Україні в мідно - бронзовий період проходило 
зародження та розвиток соматичного культу, пов’язаного з жертвопринесенням свяіце- 
ного напою Соми-Х аоми, виготовленого з рослини М аку [Кульбака, Качур, 1998]. 
Сама макова голівка, розрізана навпіл, яка дуже нагадує зображання колеса з ободом, 
ступицями та спицями, можливо й могла навести людей на ідею колеса зі спицями 
(Рис. З, 5).

Таким чином, як видно з наведеного матеріалу, саме територія України є тим рег
іоном, де в первинному індоєвропейському середовищі було винайдено і колесо, і 
дерев'яний візок, який, перетворивш ись на пересувну мобільну домівку забезпечив 
надійний побут та запровадження першої в світі системи кочового господарства найдав
нішими індоєвропейськими скотарями.

Саме тому територію України в мідно-бронзовому віці і потрібно розглядати не як 
один якийсь проміжний етап в ланцюгу розвитку та розповсюдження індоєвропейців, 
як це роблять прибічники інших гіпотез локалізації індоєвропейської прабатьківщини, 
а як той регіон, в межах якого проходить весь історичний розвиток та становлення 
індоєвропейської мовної родини, під час яких і склалися та викристалізувались її осно
ви і характерні риси.
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Р О З Д І Л  III

Доместикація коня найдавнішими 
індоєвропейцями України

Наступним питанням в світлі індоєвропейської проблематики є питання про час і 
місце приручення та застосування в колісній та верховій упряжці коня. Дослідниками 
виділяється два місця його доместикаціі: Південна Україна з прилеглими Д оно-В олзь
кими степами та П івденна М есопотамія (Елам). На території осганьої знайдено кістки 
схожої на коня тварини: і тут недідомо не лиш е, чи була ця тварина дика чи домести- 
кована, а навіть і те, чи був це взагалі кінь або інший вид онагрів. І навіть якщо 
припустити, що це були кістки коня (це ще не доведено), то казати про його домес
тикацію , виходячи лиш е з цього факту, взагалі немає ніяких підстав. Гіпотеза про 
близькосхідну доместикацію  коня скоріше за все виникла, як  і в питанні з колісним 
транспортом, завдяки традиційній звичці шукати тут витоки всіх цивілізацій та куль
турних надбань.

Звернемося тепер до первинного індоєвропейського регіону - У краінської Над
дніпрянщ ини та Н адчорномор'я - Н адазов'я. Існування дикого коня в українських 
степах відомо з давніх часів. Це був тарпан: невеликого зросту заввиш ки 1,5 м, мав 
велику голову з короткою мордою, гострі вуха, коротку товсту шию, широкі груди, 
простий зад; масті був миш астої, з темною або чорною смугою вздовж хребта, грива 
і хвіст - чорні. Тарпани жили великими табунами по 50 - 60 голів [Історія українсь
кого війська, 1992. - С. 32]. Існували тут ці тварини майже до останніх століть 
другого тисячоліття наш ої ери. І ще за княж ої доби на них влаштовувалися лови 
(Рис. 1,10). Впевнено казати про доместикацію  коней та застосування їх в упряжі ми 
можемо з середньостогівського періоду. Регіон розповсю дження цих пам 'яток в ме
жах України і можна вважати найдавніш им в Старому світі місцем доместикації 
коня. Дуже важливим в цьому плані було дослідження Дереївського поселення, де 
було знайдено докази найдавніш ого в світі існування кінської упряжі - рогові одно -, 
двох трьох - (?) дірчасті псалії [Телегін, 1973]. Вони являють собою видовжений, 
дещо зігнутий виріб з одним загостреним і другим потовщ енним кінцем, довжиною 
15 - 20 см і діаметром в середній частині близько 2 см. Однодірчасті псалії мают'ь 
посередині великий отвір діаметром близько 1 см (Рис. 8,1), а трьохдірчісті - окрім 
середнього великого отвору, з обох боків мають ще й по одному меншому отвору 
(Рис. 8, 2, 3). Замість отворів могли використовуватись кругові канавки на псаліях в 
тих місцях, де прив'язувались паски упряжі. Такі псалії представлені чжоуськими 
виробами бронзової доби Китаю (Рис.9, 14), [Кожин, 1970. - С. 190]. Н айпрості
ша система кінської упряжі складається з двох подібних рогових, кістяних чи дерев'я
них виробів та шворок. Перш і псалії просто прив'яувались в середній частині з обох 
боків морди коня. Вони з'єднувались ш кіряними чи шнуровими вудилами, які прохо
дили через кінській рот. До верхньої і нижньої частини псалій прив'язувались паски 
кінського оголів'я та віжки. При з'явленні отворів вся система упряжі кріпиться до 
них. Отже, псалії подібного типу можуть бути без отворів, з 1, 2, 3 отворами або з 
кільцьовими канавками і комбінованими з отворами та канавками разом (Рис. 10,
11, 13). Взагалі, подібні типи псалій з середньостогівського часу, поруч з іншими 
типами доживають до залізного віку (IV - III ст. до н.е.) (Рис. 9, 12). [Археология 
СССР, 1992. - С. 59]. Однодірчасті ж рогові псалії зустрічаються ще в VII - Уі ст. до 
н.е. (Рис. 9,13) [Смирнов, 1972. - С. 183]. Тут до одного отвору прив'язується вся 
система пасків кінської упряжі. Подібні псалії зустрічаються і в Х азарський період IX
- X ст. н.е. (Рис. 9, 10, 11), [Артамонов, 1958.-С .39]. Отже такі псалії можуть бути 
лиш е з одним отвором або і взагалі без нього. Але подібна конструкція може стосува
тись лише одного з псаліїв, інший же повинен був мати принаймні один відносно 
широкий отвір в середній частині. Справа ось в чому. Загнузданий кінь не повинен 
постійно тримати вудила (гризла) в роті, бо це заважає йому їсти, пити та піджив- 
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люватись під час невеличких перерв в роботі. Постійне ж розв'язування вузлів та 
знімання всієї упряжної системи уксладнює процедуру. Тому в системі упряжі по
трібна така деталь, за допомогою якої, не ускладнюючи всього процесу, можна було 
б легко і швидко звільнити рота тварини від вудил або ж швидко закріпити їх у роті. 
Така деталь існує в сучасній упряжі. Один кінець вудил закріплю ється з одного боку 
морди коня до залізного кільця. Воно слугує за псалії і до нього ж кріпляться й інші 
ремені упряжі. На іншому кінці вудил рухомо закріплюється металева "застібка" в 
вигляді невеличкого стрижня з боковим кільцем посередені. Повернувши стрижень 
“застібки” паралельно вудилам, її можна легко продіти крізь кільце - псалій з іншого 
боку кінської щ елепи, а потім, повернувш и перпендикулярно вудилам, закріпити 
(Рис. 8,11). Подібна операція звільнення рота коня від вудил робиться в сучасній 
практиці постійно коли є нагода. При використанні шкіряних чи мотузкових вудил 
це тим більш необхідно було робити ще й тому, щоб запобігти їх передчасному зно
шенню. Тепер уважно придивимось до середньостогівських псалій: їх центральний 
отвір має дешо більший діаметр, ніж бокові (Рис. 8,2). М ожливо, він і виконував ту 
роль з ’єднання та роз'єднання вільного кінця шнурових чи шкіряних вудил з псалієм, 
яку ми розглянули вище. Серед знахідок Дереївського поселення трапляється значна 
кількість уламків кістяних виробів неясного призначення. На один з них ми хочемо 
звернути увагу. Це невеличкий кістяний стрижень довжиною близько 8 см та діамет
ром близько 0,7 см (Рис. 8.4). [Телегін. 1973. - С. 39]. Кінці його дещо звужені, а 
посередині є жолобчастий кільцевий перехват. Такі перехвати робились на псаліях 
для закріплення на них мотузки. Отже, якщ о уявити собі, що до цього стрижня був 
прив'язаний вільний кінець ш кіряних чи мотузкових вудил, то він при пропусканні 
через центральний великий отвір рогового псалія перетворюється на застібку, яка 
дозволяла з'єднувати вудила з псаліями (Рис.8,5). Подібні застібки зустрічаються і в 
пізніші періоди, як наприклад з Саркелу 1Х-Х ст. н.е. (Рис. 9,9), [Артамонов, 1958.
- С.39].

Наявність подібних елементів дозволяє говорити не тільки про існування упряж но
го коня в середовищі середньостогівського населення, а й про досить розвинену й 
удосконалену систему його упряжі. Крім розглянутих виробів з матеріалів поселен
ня, псалії цього часу зустрічаються і в похованнях. Так, заготовки двох псалій знахо
дились при похованні 18 Олександрії. Також однодірчасті псалії виявлені при похо
ваннях на острові Виноградному в Дніпровському Надпорожжі (Рис. 9,4), [Телегін, 
1973. С. 137]. Але переліченими екземплярами псалії в пам'ятках цього періоду не 
вичерпуються. Розглянемо характерні знахідки з ікла дикого кабана в інших пам 'ят
ках: П етро-Свистунове (Рис. 10,2,7), [Бодянський, 1968. - С. 125 - 130]; Лівенців- 
ка, могильник 1, п.4 (Рис. 10,9), [Розкопки С .Н .Б ратченко]; Весела Роша (Рис. 
10,1) [Кореневский, Петренко, Романовская, 1986. - С. 53]. Всі ці вироби за ф ор
мою та розмірами дуже нагадують рогові псалії Середньостогівської культури і всі 
вони мають отвори, розташовані як і в псаліях в середній та кінцевих частинах. Ми 
вважаємо, що цілком оправданим буде припущ ення про застосування цих предметів 
теж як псалій в кінській упряжі. Особливо це стосується виробу з Л івенцівки, який 
має міцну середню частину.

Подібні знахідки з ікла дикого кабана є і в Петро-Свистуново, але тут вони з обло- 
маними кінцями (Рис. 10,8). В цілому вигляді вони повністю нагадували псалій з 
Лівенцівки, а в пошкодженому могли використовуватись як застібки в системі кінсько
го оголів'я.

Подібні вироби з ікла дикого кабана відомі і в пізніші періоди: в похованні новотита- 
рівської культури Лебеді І - 3/10 (Рис. 10, 3) [Гей, 1986. - С. 20]. На кінці цього 
виробу було вирізано дві напівкруглі лунки, які на наш погляд слугували для закріп
лення кінської вузди. Поховання, в якому було знайдено подібний псалій, було разом 
з тим і одним з найдавніших поховань майстрів-металургів степової смуги.

Інш ий  виріб , схож и й на ви щ ен авед ен і, походить з п ізн ьоб ілозерського  п о с е 
лен н я  Б ези м ен н е  II, недалеко  від м .М аріуполя  (Р и с. 10,4) [Горбов, 1996. - С. 
15]. А втор ц іє ї п убл ікац ії також  ви словлю є дум ку, щ о це є  заго то вка  псал ія . 
Я к  аргум ен тац ію  він  наводить п одібн і парн і ви роби  з ікла каб ан а , я к і було з н а й 
дено  в похован н і з к істяком  кон я  в Г ляйн і і я к і їх д о сл ід н и к  Х 'ю ттел ви зн ач и в  я к
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чив я к  п сал ії та  в ідн іс  до  п ізн ьо го  б р о н зо в о го  в іку  [Г орб ов , 1996. - С. 14]. 
Т еп ер  зверн ем о  увагу на ін ш і рогові вироби  цього  часу. В они я вл яю ть  собою  
п рям і стри ж н і довж и н ою  10-20 см  та  ш и ри н ою  до  1,5 см . В середн ій  частин і 
вони м аю ть н е в ел и к и й  виступ з отво р о м  (Р и с . 8,9)> [Д ан и л ен к о , Ш м агл ій ,
1972. - С. 10], В цій  п рац і д о сл ід н и ки  п р и во д ять  цілу серію  таки х  знахідок: 
д ев 'ять  п о в 'я зан и х  з тр и п іл ьськ и м и  п ам 'я тк ам и  (С аб ати н івка  І, Б ер езівськ а  ГЕС , 
Н ові Русеш ти , Х ебеш еш ть) і три  зн ах ід ки  з ен еол іти чн ого  п о с ел ен н я  з у роч и 
щ а З ам о к  п оби ли зу  м .К и сл о во д ськ а  [Р унич , 1967. - С. 230]. М и н авод и м о  ще 
одну подібну знах ідку  з ен еол іти ч н ого  п охован н я  близ м. О лексан д р івська  Л у
ган сько ї області (Р и с . 8,12 ), [Б р атч ен к о , К о н стан ти н еск у , 1987, - С. 23]. В 
ви щ ен аведен ій  п рац і В .М .Д ан и л ен ко  та Н .Н .Ш м агл ія , а так о ж  в н аступ н ій  [Д а
ни лен ко , 1974] п ерекон ли во  доведено, щ о ці вироби слугували п сал іям и  в к ін ській  
вузді, хоч вони  і проп он ую ть н азивати  їх "застібкам и". П овн істю  погодж ую чись 
з ви сн о вкам и  цих автор ів  про застосуван н я  таки х  виробів , я к  п сал ій , н аведем о 
щ е о ди н  аргум ент н а ко р и сть  цього. П од іб н и й  к істян и й  ви ріб , я к и й  слугував 
п сал ієм , зн ай д ен о  н а п оселен н і п ер ед ск іф сько го  часу близ с. Ж аб о ти н  (на Т а 
расов ій  горі) (Р ис. 8 ,13), [Т ерен ож ки н . 1976. - С. 72]. Н а п ідтвердж ен н я  в и 
к о р и стан н я  уп ряж н ого  кон я  в ен еол іти ч н у  добу П івн іч н о го  Н ад ч о р н о м о р 'я  - 
Н адазов 'я  та ви зн ачн у  його  роль в ран н ьо ін д о єв р о п ей сько м у  середови щ і цих п л е
мен Д ан и л ен к о  і Ш м агл ій  при водять  цілу сер ію  кон еголови х  к ам 'я н и х  ск іп етр ів , 
зн а й д ен и х  в п а м 'я тк ах  ц ього  п ер іоду  від П о д у н ав 'я  до  К асп ію  [Д ан и л ен к о , 
Ш м агл ій  1972. - С. 4]. В сього їх н араховується  більш е 20 ш тук М и наводим о 
н ай характерн іш и й  з них, я к и й  походить з ен еол іти ч н ого  похован ая  б іля с .С у во 
рове О деської області (Р и с. 15,5), [А лексеева, 1992. - С .35]. Х оч д еяк і д о сл ід 
ни ки  і не погодж ую ться з тим , щ о в под ібн и х  ск іпетрах  в ідображ ен і сам е кон і 
[К лейн . 1990. -С . 17], ми повністю  п ідтри м уєм о  гіпотезу Д а н и л е н к а  та Ш м аг- 
л ія  і наводи м о  сво ї аргум ен ти  на її кори сть . Н азви  ко н я  в ін д о євр о п ей ськи х  
мовах походять від ін д о євр о п ей ськ о ї осн ови  *ек“08  , я к а  в сл о в ’я н сь к и х  м овах в 
зн ач ен н і “ коня" начебто  відсутня. А ле, на наш  погляд , ц ікави м  м ож е бути існу
ван н я  ц ієї осн ови  в зн ач ен н і “ к о н я ” в у к р а їн ськ ій  мові: “ к о с я “ - к о н я ч к а , 
“ к о сь к ати ” - звати  кон я  п окр и ко м ; “ кось  - к о с ь ” - кли кати  кон я ; “ у к о сь к ати ” - 
п ри б оркати , при ручи ти  кон я  і навіть “ к о с я к ” - н евели ки й  табун к о н ей  [Г рінчен- 
ко, 1958. - Т. II. - С . 292, IV. - С. 330]. Є  в украін ськ ій  мові щ е й таке слово 
з ц ією  осн овою , я к  “ к о сту р ” в зн ачен н і ц іп ка , на як и й  сп и р аю ться . М ож ливо, 
походж ення цього  предм ета і п о в 'язан е  з кон еголови м  ск іп етр о м , я к и й  і мав 
назву  "к о с -ту р ” .

Таким чином, можна констатувати той факт, що зародившись в первинному індоєв
ропейському осередку середньостогівської культури України, рогові, дерев'яні чи кос
тяні псалії кінської упряжі швидко розповсюдились від північно - західного Надчорномо- 
р’я до Кавказу. Період виникнення цих типів псалій, а отже і доместикації коня, відно
ситься до початку дереївського етапу середньостогівської культури, який співіснував з 
Трипіллям В /ІІ-С /І, та передував майкопській культурі [Телегін, 1973. - С. 125-126]. 
Тут треба відзначити, шо в майкопській культурі зустрічаються псалії, зроблені з брон
зового стрижня діаметром до 0,5 см з боковим кільцем посередині (Рис.8, 6, 7) [Мунча- 
ев, 1973. - С.71-75]. Хоча деякі дослідники і не бачать підстав прийняти ці знахідки як 
псалії [Трифонов, 1987. - С. 26], ми вважаємо, що вони майже повністю ідентичні 
сучасним металевим застібкам на вудилах кінської упряжі (Рис. 8, 11), вони лише трохи 
більші, ніж сучасні. А при використанні подібних застібок з м'якими вудилами, вони 
одночасно могли виконувати і роль псаліїв (Рис. 8, 8). Подібні металеві псалії, але вже
з трьома меншими кільцями, зустрічаються і в ранньому залізному віці, як, наприклад, 
псалії з Іберії - У-ІУ ст. до н.е. (Рис. 8,. 10) [Древние государства Кавказа и Средней 
Азии, 1985, - С. 129].

В цілому дереївський період середньостогівської культури в часі відповідає ниж нь
ому шару М ихайлівського поселення та передує ямній (М ихалівка II, Олександрія 
II) [Археологія УССР, 1985. С.309]. Цей час по каліброваним трипільским  датам
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періоду В /ІІ - С /І  датується 4 250 - 3500 рр до н.е. загальноісторичної хронологіі. 
Таке датування відповідає і висновкам М. Гімбутас, яка методом каліброваного ана
лізу С - 14 кісток з Дереівки, відносе всю культуру до другої половини V- першої 
половини IV тис. до н.е. [Гімбутас, 1977]. Отже, про з 'явлен н я  перш ої в світі 
кінської упряжі можна впевнено казати стосовно дереївського етапу Середньостогі- 
вської культури України періоду останньої чверті V тис. до н.е. Перші ж спроби 
доместикації коня найдавнішими індоєвропейськими племенами цієї культури ймовір
но відносяться до середини V тис. до н.е. Й мовірно, що поруч з роговини та кістя
ними існували і дерев'яні псалії подібних форм, які не збереглися. Такі дерев’яні 
псалії і було знайдено в наступний ямний період в похованні 4, кургану 6 біля с. 
Виноградівка О деської області [Черняков І.Т., Ш маглій М .М ., 1983. - С. 10-16]. 
Крім дерев'яних, в ямних похованнях знайдено один роговий псалій і один з ікла 
дикого кабана. П ерш ий походив з основного ямного поховання 5 кургану І групи IV 
біля с. Волоське С олонянського р-ну Д ніпрпетровської області (Рис. 9,3), [К овале
ва, 1993. - С. 65]. Він трактується дослідницею  як  псалій на основі порівняння його 
форми з виноградівським псалієм. Інш ий знайдено в парному ямному поховані 4 
кургану 4 групи І біля с. Ковалівка на П івденному Бузі (Рис. 10, 12), [Ковпаненко, 
Бунятян, Гаврилюк, 1978. - С. 32]. Цей виріб з ікла дикого кабана довжиною до 16 
см та отвором діаметром близько 1,8 см в середній частині, як ми гадаємо, також 
використовувався як  псалій в кінській упряжі. Подібні до виш енаведених, рогові 
псалії трапляються також в похованнях афанасівської культури, яка виникла в ре
зультаті міграції на схід індоєвропейських племен ямного часу з території Пд.С Є вро
пи. Там, в чотирьох колективних могилах афанасівської культури було знайдено чо- 
ткри рогових псалія [Кожин, 1970. - Є. 189]. Довжина цих виробів дорівнює 16 -
18,5 см, а на товстому і тоненькому їх кінцях є отвори чи кругові канавки для кріплення 
упряжних пасків ( Р и с .10,6,13) [Киселев, 1937. - Є .79]. Сама ж форма і тип цих 
псаліїв говорять про їх Надчорноморське - Н адазовське походження. Псалії ж ямної 
культури на території України датуються післясередньостогівським Періодом, який 
починається з 27 ст до н.е. за радіокарбонним датуванням [Телегін, 1977. - С.14], 
що з урахуванням калібровочних поправок дорівню є 34 ст. до н.е. загальноісторичної 
хронології. Треба відзначити, що з пізньоямного періоду (32 ст. до н .^ к а л іб р о в а н о 
го датування по С -14) в середовищі індоєвропейських племен Південної України та 
прилеглих територій Н адчорномор'я - Надазов'я з'являються і перші в світі дерев'яні 
візки, про які мова йшла раніше. Зараз ж наведемо знахідку двох дерев'яних псалій із 
катакомбного поховання П івденної України. Ця знахідка була описана при публікації 
ранньокатакомбного поховання з дерев'яними колесами біля с. Болотне Д ж нанкойсь- 
кого району К римської області [Корпусова, Ляш ко, 1990. - С. 166-174]. В похованні 
28 кургану 14 разом в суцільними трискладовими дерев'яними колесами знайдені д е
рев'яні “деталі конструкції” (Рис. 9,1,2 ). Це був уламок стрижня довжиною  11 і 
діаметром 2,5 см. Його цілий кінець мав вигляд головки висотою 2 см, яку було 
виділено з усіх боків канавкою. На відстані 5,1 см від основи головки стрижень мав 
отвір діаметром 1,3 см. Ще один стрижень довжиною 5 см мав на одному кінці виділе
ну головку [Корпусова, Ляш ко. 1990. - С. 172]. Перша деталь (Рис. 9.1.) за своїми 
розмірами та формою дуже нагадує рогові та дерев'яні псалії, які ми розглядали вище 
(Рис. 9,3,4,14). Н аявність отвору та жолобчастого перехвату повною мірою можуть 
казати про використання цього виробу як псалія. Якби подібний виріб використову
вався з іншим призначанням  (скажімо, як  чека на осі), то для того, щоб його прив'я
зати на мотузці, достатньо було б лиш е отвору або жолобка. Про неможливість його 
використання як  чеки говорить ще й така деталь, як  діаметр осі, який при діаметрі 
отвору коліс в чотири см, повинен бути менш им цього розміру. При просвердлені в 
цій осі отвору для чеки, який повинен дорівнювати більше, ніж 2,2 см в діаметрі (це 
діаметр нижньої частини даного псалія) товщ ина осі в місці отвору буде дуже малою, 
що робитиме її не достатньо міцною. Інш ий виріб має жолобочастий перехват зверху 
для прив'язування мотузки та зігнуту форму, як і у псаліїв (Рис. 9,2). Використання 
його як  чеки неможливо і по тій причині, що зламана його частина товщ а за цілу, з 
жолобком, а при реконструкції його розмірів та форми, він перетворюється на вище-
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наведені псалії з товстим і тонким з кільцевим перехватом кінцями (Рис. 9,14; 10, 
13).

Ймовірно, цей псалій теж мав в середній чи в товщій частині отвір.
Ще один подібний роговий псалій походить з поховання в ямі бронзового періоду 

поблизу с.Плавні на О дещині (Рис. 10, 11) [Черняков. 1983. - С. 40].
Таким чином треба відзначити, що ми маємо цілу серію знахідок, які доводять як 

зародження, так і розвиток упряжної системи коня в індоєвропейському серездовищі 
Украіни протягом мідно-бронзового віку. Слід зазначити, що подібні псалії на Д ав
ньому Сході з'являю ться майже на дві тисячі років пізніше, як  наприклад в Бейдже- 
Султані 15 ст. до н.е. (Рис. 10, 5 ). Зараз же ми хочемо зупинитись ще на одній 
знахідці, що походить з пізньокатакомбного похованая Чограй VIII кургану 38 (Рис. 
9,8) [Андреева, 1986. - С. 233]. Якщ о про застосування її як псалія зовсім впевнено 
говорити не можливо із-за її розмірів (хоча це і допустимо - сучасні кільця кінської 
упряжі, які виконують заодно і роль псаліїв, мають ще менші розміри), то казати 
про використання її як  застібки в упряжній системі, на наш погляд, є всі достатні 
підстави (Р ис.9,7). Треба, відмітити, що для того, щоб зручно знімати і одягати 
оголів'я кінської упряжі, на ньому повинно було бути декілька подібних застібок. 
Сучасні упряжні системи їх мають до п ’яти штук. Необхідно також відмітити, що 
подібна форма застібки не випадкова, а має своє продовження в наступні часи. Її 
антропозооморфні елементи (загнуті рожки вгорі, кружечки-очі, виступи - паски в 
нижній частині) простежуються, на наш погляд, на пряжках періоду бабинської куль
тури (Рис. 2, 6), та на пряж ці- застібці з Семиграддя 15 ст. до н.е. (Рис. 9, 5) 
[Герш кович, 1986. - С. 139].

Подібна пряжка в похованні бабинської культури також була знайдена Маріупольсь
кою археологічною експедицією [Кульбака, Гнатко, 1991. - С. 57].

Таким чином, виявлені н а  території Укрїни перші в світі ознаки колісного транс
порту та доместикації коня, значно збагачують наші уявлення щодо історичних про
цесів, які проходили на території нашої країни в мідно - бронзовому періоді і відігра
ють вирішальну роль в дослідженні такого складного питання, як визначення тери
торії та часу зародження індоєвропейської мовної родини. Це, в свою чергу, дово
дить, що давне населенням України зробило не аби-який вклад в світову історію та 
культуру.

Р О З Д І Л  IV

Найдавніші арійські племена 
з території України

Під назвою “праіндоєвропейці” мається на увазі велика спільність людей, які вважа
ли себе окремим етносом і по багатьом відзнакам відрізнялись від інших подібних колек
тивів, що проходили шлях історичного розвитку поруч з ними. А оскільки мова є дуже 
важливою ознакою будь - якого народу, то і праіндоєвропейці початкового періоду роз
мовляли однією й тією мовою, яка була для них рідною. Але мова, хоча і є одним з 
основних етнічних показників, не може бути єдиною характерною ознакою етносу. Отже, 
для складання, “праіндоєвропейського масиву” , який розмовляв однією мовою, всі його 
члени повинні були довгий час знаходитись між собою в деяких реальних зв'язках, які 
могли виникнути тільки в тому разі, коли група людей, що дала початок праіндоєвро- 
пейцям, мешкала на якійсь одній території. Тобто, праіндоєвропейці, як і інші наро
ди, мали свою територію формування - прабатькивщину. Наявність подібної прабатькі
вщини є обов'язковою вимогою виникнення будь-якого етносу. Так і попередники су
часних індоєвропейських народів виділились в У-ІУ тис. до н.е. зі спільного праіндоєв
ропейського етносу, який знаходився в украінській частині Південно - Східної Європи і 
являвся джерелом подальшого формування всіх груп індоєвропейців. Центром етнічної
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території праіндоєвропейців було Пінічне Надчорномор'я - Надазов'я та українські степ і 
лісостеп. Починаючи з IV тис. до н.е. відбувається постійне розширення індоєвропейсь
кої території, в результаті якого індоєвропейські племена на півночі доходять до Балт
ійського моря, на заході сягають Центральної і Західної Європи, на південному заході 
просуваються через Балкани і Грецію в Малу Азію, на сході Азійськими степами просу
ваються до західного Китаю, а на південному сході через Кавказ проникають в Середню 
Азію та Північну Індію. Найменш інтенсивним напрямком розселення праіндоєвропейсь- 
ких племен був північно - східний, яким вони просунулись до Оксько - Донської рівнини 
та витоків річок Сури і Цни. На протязі багатьох століть праіндоєвропейцями завойову
вались все нові і нові землі, які і ставали рідними для окремих індоєвропейських народів. 
На прикладі історичного розвитку індоєвропейців в Європі та Азії можна ясно уявити 
собі різницю між територією формування праіндоєвропейців і територіями їх подальшого 
існування в наступні часи їх історичного розвитку. Потім етнічна територія кожного 
індоєвропейського народу змінювалась залежно від свого шляху історичного розвитку. 
Якщо під час існування на спільній території праіндоєвропейців між окремими, локаль
ними їх групами існували тісні зв’язки, то при подальшому їх розселенні в різних на
прямках виникає географічний розрив між окремими групами, які відриваються від Ьс- 
новного “материнського” етносу, та здійснюють довготривалі міграції, покидаючи свою 
українську “етнічну колиску” .

Звісно, що для складання спільності праіндоєвропейців, які розмовляли однією мо- 
вой, необхідно, щоб вони не тільки довгий час мешкали на одній територіі, але й 
знаходились в тісних господарчих стосунках. І всі локальні групи праіндоєвропайців, які 
в загальному плані являли собою єдиний етнос, були економічно пов’язані між собою.

- Кожна локальна група, яка входила до праіндоєвропейського етносу, займала свою 
окрему означену територію, на якій і запроваджувались ті чи інші форми господарської 
діяльності. Декілька таких локальних груп складали плем’я, яке вже могло мати в своій 
мові діалектні відмінності.

Економічні стосунки між окремими племенами, а іноді і між локальними групами 
індоєвропейців не завжди були мирними, а іноді, час від часу, винйкали сварки в 
основному із-за порушення територіальних кордонів. Значного розвитку мабуть досягав 
міжплемінний або міжгруповий обмін, предметами якого слугували продукти землероб
ства та скотарства, зброя, кам’яні знаряддя, начиння, а також сировинні матеріали, 
які зустрічалися тільки на окремих територіях, наприклад кремінь, вохра, мідна руда чи 
мідь, можливо, деревина. На період розмежування, ймовірно, деякі племена вже були 
постачальниками конкретних видів сировини або готових виробів та сільськогосподарсь
кої продукції, в обмін на які вони отримували від інших племен необхідні їм речі. Од
нак, на період розпаду праіндоєвропейської спільності розвиток економічних та етніч
них зв’язків між різними групами майбутніх індоєвропейських народів йшов в різних 
напрямках. Якщо у праіндоєвропейців, які відокремилися від колись єдиних груп, мог
ли ще довго простежуватися єдині етнічні елементи, то тісні в минулому економічні 
зв’язки між ними в результаті міграційних процесів перестають існувати.

Таким чином, наявність внутрішніх економічних зв'язків хоча й була однією з обо
в’язкових умов виникнення праіндоєвропейської спільності, то після її розпаду і "відгалу
ження окремих її гілок вона не може бути характерною ознакою цього етносу.

До однієї з Найважливіших ознак праіндоєвропейського етносу належать культурні особли
вості, які виникли в процесі його історичного розвитку і потім закріпились в нащадках. 
Звісно, що такі культурні особливості, які з часом ставали традиційними для праіндоє
вропейців, складалися в конкретній історичній ситуації (історичній епосі) та були по
в ’язані з соціально - економічними та природно - географічними умовами життя цього 
народу. Але після виникнення вони набували значної стійкості і могли довгий час зберіга
тися навіть тоді, коли після розпаду праіндоєвропейської єдності умови життя носиіїв 
окремого індоєвропейського народу могли в значній мірі змінюватись. Подібні традиційні 
культурні особливості являли собою сукупність традиційно-побутових особливостей ма
теріальної та духовної культури, які склалися під час існування праіндоєвропейської 
єдності. Якраз своєрідність культурного вигляду є тим основним критерієм, по якому 
розрізняються племена, що розмовляли однією й тією ж, або близькими мовами і спо
конвічно мешкали на єдиній території та були тісно пов’язані між собою економічними 
стосунками. Так, наприклад, представники давньоіранського та індоарійського етносів,
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які в період індоіранської спільності мали єдину або дуже схожі мови, мешкали на одній 
або на суміжній території та мали спільну економічну базу, але являлись самостійними 
етнічними одиницями зі своїми самобутніми культурами. І там, де в процесі розселення 
праіндоєвропейці змішувались з іншими племенами, але зберігали свою культурну спе- 
цифику, виникали майбутні індоєвропейські народи. На тих територіях, де праіндоєв
ропейці втрачали свою культурну своєрідність, вони асимілювались місцевим населен
ням і переставали існувати, як окремий самостійний етнос.

Таким чином, саме культурна специфіка праіндоєвропейців повинна разглядатись, 
як основна ознака індоєвропейського етносу. Ця ознака і відмежовує його від носіїв 
інших етнічних особливостей. І навіть сама мова, яка звичайно вважається головним 
етнічним показником індоєвропейців, найтіснішим образом пов’язана з культурою праі
ндоєвропейців, оскільки сама духовна культура в значній мірі завжди виражається їх 
рідною мовою. І сама мова, як один з видів людської діяльності, входить в поняття 
культури в широкому значенні цього слова. Археологія ж досліджує саме культуру 
(матеріальну) давніх народів. Праіндоєвропейський етнос треба розглядати, як спільність 
людей, котра історично склалася на окремій території, в конкретний історичний пері
од і виробила особисту матеріальну та духовну культуру, разом з мовою, яка цю куль
туру відображає. Всі згадані вище етнічні показники праіндоєвропейців - мова, тери
торія формування та розселення, внутрішні економічні зв’язки і особлива культурна 
специфіка - всі вони є дуже суттєвими і при характеристиці будь-якого етносу.

Спорідненість окремих мов та їх гілок в межах мовної сім’ї встановлюється лише ш ля
хом порівняльного наукового аналізу. Етнографічна схожість між всіми народами, які 
розмовляють індоєвропейськими мовами, в наші часи майже повністю зникла. Лише 
шляхом досконалого наукового аналізу історико-етнографічних та археологічних матері
алів різних індоєвропейських народів простежуються окремі елементи подібності їх мате
ріальної та духовної культури. Таким чином, всі сучасні індоєвропейські народи не мож
на розглядати як етнічну спільність. Але в далекому минулому, в IV - III тис. до н.е. ця 
індоєвропейська спільність реально існувала.

Оскільки мова є ознакою етносу, яку найлегше визначити, то і сама мовна класифі
кація отримала в науці найбільше розповсюдження. Найбільша кількість народів земної 
кулі розмовляє мовами індоєвропейської сім'ї. Згідно класифікації, окремі народи роз
поділяються по мовним сім'ям, пов'язаним спільним походженням, яке лінгвісти вста
новлюють шляхом порівняльного аналізу словникового запасу та граматики окремих мов. 
Якраз така генеалогічна класифікація індоєвропейських мов і відображає спорідненість 
народів, які ними користуються і відіграє важливу роль в вивченні походження народів 
та їх подальшого розвитку.

Отже, ми маємо дві з найхарактерніших ознак етнічної належності народів - культу
ру та мову. Порівняння народів по їх культурній належності базується на традиційній 
культурі і якраз дуже пригідне для характеристики давніх етносів і являє найбільший 
інтерес для вивчення етнічної історії.

Порівняльний аналіз індоєвропейських мов та побудова їх генеалогічного дерева є 
дуже важливим для постановки та розробки питань походження праіндоєвропейців. Про
блеми етногенеза та етнічноії історії пращурів індоєвропейців можуть бути вирішені 
тільки комплексними дослідженнями, тому що поняття етносу, яке визначається за 
допомогою багатьох ознак само по собі є комплексним. До розробки питань індоєвро
пейської проблематики, крім археології та лінгвістики, залучаються дані досліджень з 
антропології, етнографії, географії, історії, яка вивчає писемні пам'ятки, та інші.

Роль археологічної науки в висвітленні початкових етапів становлення та розвитку 
праіндоєвропейського етносу є виключно важливою, бо до нашого часу майже не дійшло 
ніяких писемних джерел того періоду.

Індоєвропейська мовна сім’я виникла в процесі самостійного розгалуження однієї праін- 
доєвропейської мови - основи під час розселення її носіїв з єдиної індоєвропейської 
прабатьківщини в процесі асиміляції при взаємодії з іншими мовами. Дуже важливим 
для проблеми походження індоєвропейців є питання про час зародження цієї мовної 
сім'ї.

В своїй попередній роботі [Кульбака, Качур, 1998] ми провели порівняльний аналіз 
археологічних матеріалів з поховань катакомбної культури (переважно Донецького її варіан
ту) та даних з найдавніших літературних джерел індоєвропейців (в основному "Рігведи") 
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і дійшли висновку про належність представників катакомбної культури до арійської гілки 
індоєвропейців. Проаналізувавши речі матеріальної та духовної культури з катакомбних 
поховань такі як: "бархіс" - ритуальна рослинна підстілка для жертвопринесень; рогові 
молоточкоподібні шпильки та бронзові випуклі бляхи з пуансонним орнаментом; куриль
ниці та жаровні, ріпчасті горщики; зображення ступнів ніг на дні поховальної споруди та 
ведичної солярної символіки на килимках з поховань; кам’яні товкачики та дерев'яні 
чаші; ложки й ковші; бронзові гаки; кістяні "кубики", рурочки та кільця; розчленовані 
кістяки та "маски", дерев'яні візки та колеса на вході в камеру; поодинокі стріли і вохру 
та, нарешті, в цілому, ознаки розвинутого соматичного культу священого напою Соми- 
Хаоми з рослини маку, ми знайшли аналогічні відомості про них в літературних джерелах 
давніх арійців. Якщ о переглянути зміст проведеного нами порівляльного аналізу [Куль- 
бака, Качур, 1998. - С. 40-48], то можна визначити, що в основному співпадають 
матеріали донецької катакомбної культури та дані "Рігведи". Це дає можливість ототож
нити носіїв матеріальної та духовної культури цих племен середньобронзового віку Украї
ни з давньоіндійською (індоарійською) гілкою арійської спільності індоєвропейської мовної 
сім'і. Тобто, того періоду, коли арійська спільність уже розпалась на окремі великі групи 
племен. Основні положення походження та розвитку арійських мов були розроблені ще в 
кінці XIX - на початку XX ст. і висновки про існування двох гілок арійської спільності 
майже не змінювались. Але останні розробки лінгвістичної науки надали дослідникам 
можливості уточнити систему загальноарійського стану та ті ознаки, за якими арійські 
діалекти виділялись з інших індоєвропейських мов, які характеризували розклад арійсь
кої спільності на окремі сім'ї [Эдельман, 1992. - С. 44-65]. Ці дослідження дали мож
ливість дещо інакше підійти до даних, накопичених за останній період та внести деякі 
зміни та корективи в розуміння процесу розпаду арійського етнокультурного масиву. За 
т]5адіційною схемою арійська сім’я складалась з двох гілок: індоаріської (давньоіндійсь
кої) та давньоіранської. Основні риси, які можна було віднести до арійських інновацій, 
які відрізняли цю родину від інших індоєвропейських мов, як і риси, що відрізняли 
індоарійські мови від іранських, установлювались шляхом порівняльного аналізу ведич
ної, з одного боку, та авестійської і давньоперсидської мов - з іншого. Живі мови, в 
тому числі і нуристанські, до цих розробок не залучались [Эдельман, 1992. С.45]. Су
часні історико-лінгвістичні дослідження арійських мов, які базуються на якісно новій 
методиці лінгвістичного аналізу і враховують як досягнення порівняльно-історичного, 
так і історико-типологічного і ареального напрямків, а також успіхи фонетики, ф оно
логії та ін. дають можливість більш конкретно підійти до процесів, які відображають 
філіацію арійської гілки індоєвропейських мов на три групи з початковим відособленням 
нуристанських мов, а потім диференціацію індоарійських та іранських [Климов, Эдель
ман, 1997. - С. 143]. Отже, арійська сім'я розпалася не на дві, як вважалося раніше, а 
на три групи: спочатку вона розділилась на нуристанську і індоіранську мови, які в свою 
чергу розпались на індоіранську та давньоіранську.

Тому сам термін "арійські", який раніше означав теж саме, що й “ індоіранські” (був 
тотожній йому) тепер об’єднує три групи племен: нуристанські, іранські та індоарійські. 
В своїх попередніх розробках ми довели етнічну приналажність племен донецької ката
комбної культури до індоарійської мовної групи, яка займала територію Східної України 
та Пн. С. Надазов'я. Південно-західніше від неї в Надчорномор'і - Надазов'ї та в Под
ніпров'ї знаходяться пам’ятки дніпроазовської культури з її яскравим інгульським варіан
том. Оскільки до попереднього порівняльного аналізу катакомбних пам'яток з елемента
ми індоіранської культової традиції ми залучали і поховання інгульської катакомбної 
культури [Кульбака, Качур, 1998. - С. 40, 45-48], розглянемо найхарактерніші її риси 
в співставленні з пам'ятками донецької культури.

В першу чергу звернемося до методу розташування інгульских катакомбних поховань в 
кургані. В цьому плані привертає на себе увагу такий факт: якщо впускні донецькі похо
вання завжди розташовані камерою до центру кургану, тобто, зорієнтованою на основне 
ямне або більш раніше катакомбне поховання, то інгульські катакомби розташовуються в 
значній мірі не зорієнтовано на центральне основне поховання. На наш погляд, в цій 
деталі поховальної традиції можуть простежуватись елементи опозиційності інгульських 
поховань до інших інокультурних. Тепер потрібно відмітити різні форми поховальної шах
ти катакомби: квадратна чи прямокутна у донецькій культурі [Кульбака, Качур, 1998. -
С. 29,32,33,35], та кругла в інгульскій (Рис. 13,4; 14,1; 15; 16,1; 17,2; 18,4).
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П одібна різниця геометричних форм, застосованих в поховальній традиції має на 
наш погляд не аби яке значення і може в значній мірі виступати в даному випадку як 
важливий етнодеференційний орієнтир. Справа в тому, що круг і квадрат в ідеології 
арійців несуть в собі зовсім різне семантичне навантаження відносно сприйняття все
світу і простору. Якщ о ідея квадрату була тісно пов'язана з чотирма сторонами світу і 
означала землю, то з кругом, безсумнівно, пов'язувався небесний простір [М НМ ,
ч. 1. - С. 630; ч .ІІ - С. 18]. В уявленні давн іх  іранців душ а п ом ерлої лю дини 
відлітала на небо, а тіло перетворювалось на "трупну скверну", яку потрібно було 
негайно ізолювати від свящ ених стихій: вогню, води та землі. Тому, на нашу думку, 
форма вхідної шахти інгульських катакомб має круглу форму, яка асоціювалася з 
небесною сферою. Самі ж обрядові маніпуляції з тілом померлого до поховання в 
землю (розчленовані кістяки, скульптурна реконструкція обличчя по черепу) гово
рять про традицію виставляння трупів, притаманну іранським народам. Тіло їх по
мерлого співлеменника переносилось на визначену віддалену територію і залиш алося 
там до розкладу м 'яких тканин, які поїдалися звіром, птахами та комахами. А з тою 
метою, щоб його частини звірі не могли перетягти в інше місце і цим заподіяти 
осквернення природних стихій: води, вогню та землі, труп розташовували випроста
но в горизонтальному положенні і прив'язували за ноги та волосся до двох протилеж
них кілків [Авеста, 1998, - С. 96]. Така позиція випростаної на спині померлої 
людини і ввійшла в уявлення співплеменників інгульської катакомбної культури та 
набула статусу традиційної пози померлих. Отож при похованні цілого трупу чи роз
членованих к істяків  небіж чику і надавалась позиція: ви простано  на спині. На 
підтвердження подібної нашої гіпотези, яка пояснює випростане положення кістяків 
в інгульських похованнях, можна привести ще й такі доводи. Згідно закону Нистена, 
процес задубіння тіла починається через 4-12 годин після смерті. Від нижньої щ еле
пи він переходить на шию та м 'язи потилиці, потім опускається нижче. Зникає 
задубіння в тій же послідовності на протязі 6 днів, з початком процесу розкладання 
[Смирнов, 1990. -С . 223]. Виходячи з цього, поза небіжчика, якої потребує риту
ал, могла бути йому надана або до розвитку задубіння, або після закінчення цього 
процесу. Таким чином, на нашу думку, якщ о представники донецьких (індоарійсь- 
ких) племен могли чекати до 6 днів до спаду задубіння трупу, щоб надати небіжчику 
необхідного традиційного (будь-якого) положення, то представники інгульскої (дав
ньоіранської) культури намагалися якнайш видш е здихатись померлого аби запобігти 
контактів з трупною скверною . А звичайна поза будь-якої лю дини при помиранні - 
це випростано на спині. На відміну від донецьких, в інгульських похованнях можна 
простежити і бажання співплеменників ізолювати поховання від іншої земної площі. 
Це перш за все стосується щільного перекриття входу в камеру (часом дуже малень
кого в диаметрі) камінням і завальцовки та замазування його глеем (Рис. 15,3; 16,1). 
Розташування на вході колеса, яке за іранськими традиційними уявленнями являло 
собою найнадійніш у перепону, через яку жодна жива душа не проникне, відтворення 
на вході в камеру такої розмежувальної ознаки, як рівчак чи порож ок (Рис. 13,4; 
15,3; 18,4), і сама забутовка круглої шахти жовтою глиною, що слугувала ізоляцій
ним від землі матеріалом, а також перекриття самої шахти зверху камінням чітко 
вказують на бажання ізолювати померлого від всього земного простору. А сама круг
ла шахта, як зазначалося вище, перекрита зверху камінням, асоцію валась у іранців з 
небесною сферою. Цьому не суперечать і лінгвістичні розробки, за яким и значення 
слів "камінь" і "небо" в іранській мові ототожнюються [Трубачев, 1996. т С.5]. До 
вищенаведеного треба додати, що по мірі етнічного та територіального розмежування 
арійських племен проходила їх диференціація і в релігійно-міфологічних сферах. Пле- 
менні культи, які до періоду розмежування являли собою єдину загальну релігійну 
систему, поступово починали відрізнятися, доки не перетворилися на опозиційні. 
Для іранської традиції інгульских племен богами стали Асури, а демонами - Деви, у 
індоарійських же донецьких племен все.перетворилося на протилежність: богами ста
ли Деви, а демонами - Асури. Тобто, божества інших племен стали сприйматися як 
ворожі і почали протиставлятися богам свого племні. Подібні протиставлення добре 
відомі з авестійської та ведичної літературних традицій. До речі, там же ми можемо 
знайти і прямі вказівки на геометричні форми поховальних споруд індоарійців та 
давньоіранців. Так, в Ш атапатха Брахмані (X III -8) з цього приводу надається чітка 
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інформація. Згідно традиції, боги Деви споруджували квадратні гробниці, їх же по
слідовниками наказувалось будувати могильний насип над похованням не відділяючи 
його від іншої землі. Тобто, квадратна форма (як шахта в донецьких похованнях) не 
передбачала ізоляційні методи території, пов'язаної з поховвальною спорудою, від 
іншої землі. Асури ж будували круглі гробниці, а їх прихильникам належало відділя
ти могильний насип від іншої земної території кам 'яною  чи цегльною кладкою. Такі 
ізоляційні елементи ми і простежуємо у давньоіранських племен інгульської культу
ри. Цікаво відмітити, що останнім часом були відкриті катакомбні поховання з круг
лими шахтами та випростаними кістяками, які було огорожено кромлехам [Савеля, 
Тощ ев, 1992, - С , 123]. На нашу думку, тут також простежується давньоіранська 
традиція ізоляції поховальної споруди від околиш нього простору. Треба зазначити, 
що подібні елементи (ровики та кромлехи) з'являються на території України ще в 
середньостогівський період. Вони зафіксовані при енеолітичних (тл . “ випростаних”) 
похованнях, які пов'язані з найдавніш ими курганними насипами (Рис.12,;14,3-5).

Таким чином, на нашу думку, можна впевнено пов'язувати носіїв донецької катаком
бної культури з індоарійським етносом, а інгульської - з давньоіранським. І можна 
також констатувати, що ці обидві етнічні групи пройшли весь шлях,розвитку від арійсь
ко» (разом з нуристанцями ) гілки через індоіранське її відгалуження (після відтоку 
нуристанців) і до повного його розкладу на індоарійців та давньоіранців на території 
України.

Отже, маючи чіткі часові, територіальні та культурно-визначальні орієнтири, ми можемо 
впевнено говорити про арійські племена в плані часу та території їх зародження, розвитку та 
розповсюдження, які раніше будувались виключно на суб'єктивних, абстрагованих побудо
вах. Тепер, спираючись на цей, побудований нами часовий та просторовий "арійський ре
пер", можна на наш погляд, більш менш впевнено розробляти етнокультурні побудови сто
совно індоєвропейської проблематики.

Нуристанські ж племена, які в першу чергу покинули арійську спільність (це сталося, 
очевидно, в ранньо/середньокатакомбний період, тобто десь з другої половини III тис. 
до н.е. за загально-історичною хронологією) можна ототожнити на наш погляд з раннім 
варіантом передкавказької катакомбної культури (постархаринський етап). Якраз з мігра
цією нуристанських племен можна гіпотетично пов'язувати появу степових культур в 
долинах Сирдар'і та Амудар'ї. Одним з археологічних еквівалентів нуристанського відга
луження арійської гілки можуть являтися, на наш погляд, матеріальні комплекси Заман
- Бабинської культури, в якій простежується багато спільних рис з традицією катакомб
них культур.

Що ж стосується ранньокатакомбного часу, який за загальноісторичною хронологією 
може датуватися з 28 ст. до н.е., то він в нашому розумінні відповідає періоду розвит
ку загальноарійської єдності. А розглянуті раніше пізньоямні групи 32 - 28 ст. до н.е. 
(буджацька, старосільська та новотитарівська) можуть співвідноситись з греко-армяно - 
арійською гілкою індоєвропейців.

Тут треба відзначити, що деякі ранньокатакомбні пам'ятки, на наш погляд, також 
можуть відноситись до вказаного періоду [Кульбака. 1989. - С. 48]. В цей же час, 
ймовірніше за все, проходило відгалуження тохарської групи племен, археологічним 
еквівалентом яких можна вважати афанасівську культуру Південного Сибіру, і в якій 
простежується багато ямних елементів.

Оскільки виділення із загальноії індоєвропейської спільності її арійської гілки відбу
валося до внутріарійського членування, а давньоіранські, індоарійські і нуристанські 
пленена мають спільне минуле, то і гіпотеза про їх арійську прабатьківщину може пре
тендувати на історичну дійсність лише в тому випадку, коли вона передбачає як спільну 
територію і матеріальну культуру, так і загальноарійські культурні традиції. Розподіл 
території в процесі відособлення давньоіранських, нуристанських та індоарійських пле
мен повинен фіксуватись археологічними джерелами. А сама їх матеріальна культура, 
як і ідеологічні погляди, окрім чітких відмінних (характерних) ознак, повинні мати і 
сліди загальних арійських традицій. Ідентичні міфологічні образи і сюжети Авести і 
Рігведи говорять про їх створення в період, попередній відокремленню цих племен. 
Переосмислювання ж ролі головних арійськях богів з помітною часткою опозиційності 
в цих двох міфологічних системах говорить про період розпаду арійської спільнссті, 
який характеризувався як територіальними розподілами, так і протистоянням в куль
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турно-ідеологічних сферах. Історія знає чимало прикладів, коли боги одного з ворогу
ючих племен дискредитуються і принижуються другим протистоячим племенем та скида
ються до рівня негативних героїв в своїх міфологічних сюжетах. Подібний розподіл на 
добрих і злих в пантеоні богів ми і спостерігаєм в Авесті та Рігведі.

На період розпаду (кінець III тис. до н.е.) між трьома головними гілками арійського 
народу вже існували, крім мовних, етнографічні відмінності в матеріальній та духовній 
культурі. Кордон між територіями розселення індоарійців, давньоіранців та нуристанців 
проходив приблизно по лінії Дніпропетровськ-Маріуполь та р.Сал. В прикордонних регіо
нах зустрічаються поховання змішаних типів. Індоарійці, давньоіранці та нуристанці: 
Донецька, Дніпроазовська та Передкавказька катакомбні культури - це лише основні 
етнографічні і разом з тим лінгвістичні групи арійського етносу. Усередині кожної з них, 
ймовірно, існували ще декілька характерних етнографічних груп меншого масштабу (ло
кальні варіанти культури), яким також притаманні були специфічні культурно-побутові 
особливості. Але всі ці групи індоіранців та нуристанців до періоду розмежування вхо
дили в єдину арійську спільність. Дані порівняльного мовознавства переконливо дово
дять, що всі ці групи вийшли зі спільної мови - основи, яка існувала в V - IV тис. до 
н.е.. В свою чергу, ця арійська гілка в більш ранній період входила в індоєвропейську 
мовну сім'ю. Крім арійської, до цієї сім'ї відносяться також центральноєвропейські мови, 
які розділяються на північно-західні (північні: балто-слов'яно-германські; західні: італо- 
кельтські) та південно-східні (фрако-фрігійські та грецькі); хетто-лувійські; тохарські мови.

Таким чином, територію України, починаючи з середньостогівського періоду (друга 
половина V тис. до н.е.) можна вважати первинним осередком індоєвропейської циві
лізації, де вона і пройшла весь свій шлях від зародження, розквіту та розповсюдження 
по всій майбутній індоєвропейській ойкумені. Тут же були вироблені і засвоєні всі 
індоєвропейські Як ідеологічні, так і техніко-єкономічні надбання. І перш за все це 
стосується як розвитку колісного транспорту в вигляді шатер-візків, так і доместикації 
коня та зародження й удосконалення методів його упряжі та керування.

Р О З Д І Л  V

Арійські соматичні культи
В наших попередніх розробках стосовно зародження та затвердж ення сом атично

го культу в індоєвропейському середовищ і арійських племен, пов’язаного з жерт- 
вопринесеням свящ еного напою Соми - Хаоми з рослини М аку, ми значне місце 
приділили культовим речам, які використовувались під час цієі обрядової дії [Куль- 
бака, Качур. 1998]. До них в першу чергу відносяться чаш і в інгульській ката
комбній культурі (давньоіранський етнос) та курильниці в донецькій  (індоарійський 
етнос). Самі ж вихідні форми цих культових посудин повинні були, на наш погляд, 
зародитись значно ран іш е, ще в період арійської єдності, яка в археологічному 
плані відповідає ямній культурно-історичній спільності. Така версія підтверджуєть
ся археологічними знахідками. П одібні культові посудини зустрічаю ться і в пам ’ят
ках, які передують катакомбній культурі. Вони знайдені в дитячому неолітичному 
похованні на о.Сурському [Д аниленко, 1974. - С. 44 ]; в енеолітичних пам ’ятках 
ниж ньомихайлівського типу [Телегін, 1971. - С. 13]; на михайлівському поселенні 
[Лагодовська, 1955. - Рис. З, 5]; [Ш апош никова, 1987. - Р и с .8]. П одібну культо
ву посудину знайдено в ямному похованні 2/3 біля с. К індратівка К остянтинівсько- 
го району Д онецької області (Рис. 12,1; 13,1). Вона являла собою неглибоку м исоч
ку із загнутим у середину "комірцем" • та з двома протистоячими горизонтальними 
отворами (Рис. 13,2).

Таким чином, подібні сом атичні культи, зародивш ись ще в мідному віці на те
риторії У країни, завдяки м іграційним  процесам  індоєвропейських племен, набува
ють ш ирокого територіального розповсю дж ення і ф іксую ться як в пізньобронзово- 
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му, так і в ранньому залізному віках. Саме на існуванні такого соматиччного культу 
у скіфів ми хочемо зупинитися далі [Кульбака, 1999. - С. 129-132].

Однією з найвідоміших знахідок в скіфських похованнях є срібна амфора із Чор- 
томлицького кургану (Рис. 11,8). До інтерпретації сюжетів, зображених на ній, дос
лідники зверталися неодноразово. В цілому сюжети трьох фризів амфори дають уяв
лення про тричастковість простору індоіранської космогонічної системи. Деякі дослід
ники, розглядаючи амфору та її зображення у тримірному просторі, приходять до 
висновку про наявність тут і четвертого виміру - часу [Балонов, 1991].

О сновні розбіжності в інтерпретації зображених на амфорі сцен відноситься до 
середнього її ф риза, в сюжеті якого вбачають ж ертвопринош ення коня [М ачинс- 
кий , 1978; К узьмина, 1976; Раевский, 1979], його таврування [Бессонова, 1983],
і, нареш ті, сцену холощ іння коня [С им он енко , 1987]. Не торкаю чись в цілому 
всього комплексу цих зображ ень, ми хотіли б звернутися до практичного викорис
тання подібного виду посудини та його функціонального призчачення. У зв ’язку з 
цим необхідно відзначити одну важливу деталь в конструкції амфори - наявність 
ситечок як в її горловині, такі і в системі її краників [М инасян , 1991. - С. 379]. 
Застосування подібного роду технічних пристроїв перегукується, на наш погляд, з 
ф ункціональним  призначенням  ситечок з ручками, що зустрічаю ться в скіфських 
похованнях. Подібні ситечка, на думку дослідників, призначалися для проціджу
вання вина. Таке пояснення, на наш погляд, не зовсім відповідає дійсності. С пра
ва в тому, що вина для обміну або продажу повинні були постачатися в готовому 
вигляді і ніякого проціджування не передбачали. Якщ о мається на увазі не про
ціджування, а ф ільтрація мутного продукту, який не відстоявся, що для товарного 
вина доволі важко припустити, то подібний технологічний процес відбувався в місці 
його виготовлення при відстою ванні ще не готового вина.

Застосування ж ситечок могло бути викликане зовсім іншими цілями - відділюван- 
ням від рідини значних фракцій, скоріш за все рослинного походження. Так, скажі
мо, при витискуванні соку із рослин та приготуванні із нього напою. Цим напоєм міг 
бути священий сок Соми - Хаоми, який застосовувся індоарійцями в жертовних обря
дах і виготовлявся, на нашу думку, із-рослин Маку [Кульбака, Качур. 1998].

Торкаючись теми функціонального призначення ситечок, хотілося б звернутися до 
використання ще однієї категорії знахідок скіфських поховань - металевих черпачків. їх 
призначення дослідники також пов’язують з “розливанням вина із ам ф ор” , з чим, 
знову таки, важко погодитись. Товарне вино імпортувалось і зберігалоеь в амфорах, 
які являли собою доволі зручну для розливу “винну тару” , що не припускала будь - 
якого черпання з неї, або проміжного розливання по черпачках. Вочевидь, вони при
значалися для черпання зовсім іншої рідини з широкої посудини, подібної дерев’яним 
чашам або металевим тазам. Такі черпачки, як і згадані вище ситечка, могли застосо
вуватись в релігійно-обрядових церемоніях для приготування індоарійського жертовно
го напою Соми - Хаоми із рослини Маку.

В основі форми амфори деякі дослідники бачать яйце, з якого виник світ, і по
рівнюють верхню його частину з небесних сводом, а нижню - з землею та нижнім 
світом. На наш погляд, форму амфори можна також співвіднести з головкою Маку, 
а її “грибоподібні" вінця - з відігнутою кришечкою маківки.

Самі ситечка, як у горловині, так і в зливах-краниках, могли Мати не тільки 
суто техчічне призначення - очищ ення напою від залиш ків виж имок, а й виконува
ти сакрально - ритуальну функцію , надаючи напою , що проходив через них, магі
чних властивостей. В такому випадку сама амфора у вигляді маку могла виступати 
еквівалентом “світового дерева” , а краники-зливи на ній, особливо голівка крила
того коня, ком позиційно п ов’язана з нижиіми пагонами всієї рослини, можуть яв 
ляти собою джерело ж ивлячого свяченого напою , який витікав із “світового дере
ва” , представленого рослиною  М аку [Кульбака, Качур. 1998].

В такому випадку функціональне призначення та трактовку сюжетів, зображених 
як на амфорі, так і на срібному тазу з цього поховання необхідно розглядати в 
комплексі з черпачком. П одібний підхід, але тільки відносно до ам ф ори і тазу, 
пропонував Д .А .М ачинський.
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Звернемося тепер до третього предмету із даного комплексу - срібного тазу. Ф ор
мою він нагадує дерев’яні чаші з золотими накладками, ритуально - обрядове засто
сування яких майже не викликає сумніву. В цьому аспекті буде цікаво розглянути 
зображення на зовніш ній стороні тазу під його ручками (Рис. 11,9). Тут зображена 
богиня з ногами, які переходять в рослинні пагони; руки її розведені з сторони і 
підняті вгору, а на голові знаходиться незвичайний головний убір, що розш ирю ється 
догори. Дослідники звертались до цього зображ ення, відзначаю чи його рослинну 
приналежність та пов’язували його з богинею земних плодючих сил - персонажем, 
парним Фагімасаду [М ачинский, 1978], а також з образом грецької Деметри [Алексе
ев, М урзин, Ролле, 1991]. Ми вважаємо за необхідне звернути увагу на головний 
убір цього божества - калаф , який представляє собою розш ирену догори корону і 
нагадує відігнуту криш ечку макової голівки. П одібний головний убір, як і інші 
елементи рослинного походження (стебло - тулуб, листя - руки, голова - маківка) 
ми знаходимо в другому антропоморфному божестві, зображеному на ритуальній по
судині марлицького типу із Гіляне [Курочкин, 1993]. В своій роботі, проаналізував
ши подібні зображення, ми дійшли висновку, що вони представляють собою антро- 
поморфізовану рослину Маку. Таким чином, із вищ есказаного можна зробити вис
новок, що на тазу зображено божество, пов’язане з культом свящ еного напою Соми- 
Хаоми. Розглядаючи в комплексі всі три предмети (амфору, черпак, таз), можна 
зробити висновок, що їх призначення суто культове і трактувати сцену центрального 
фриза амфори як ж ертвопринош ення коня, яке описане в Рігведі (1. 162).

Н априкінці хотілося б зупинитися на одній деталі центрального ф риза амфори. 
Це зображення чоловіка з оголенею  праваю стороною  торсу, повернутого анф ас, і 
який нібито не бере участі в загальних сценах. Необхідно відзначити, шо обряди 
жертвопринош ення коня і Соми - Хаоми в індоіранській традиції супроводжувались 
читанням жерцями свящ ених гімнів. Нам здається, що ця деталь і представляє со 
бою жерця, який пром овляє подібні гімни під час ж ертвопринош ення. В тексті 
Рігведи про нього говориться: “Хотар, адхвар'ю , жрець, що відганяє жертвою (н е
безпеку), запалювач вогню. Утримувач давильного кам іння, а також  натхненний 
п р о м о в л ю в а ч ” [Ригведа І, 162(5)]. О голена ж права рука підтверджує наше 
припущ ення, оскільки індійські жерці до теперіш нього часу зберегли подібну деталь 
в своєму ритуальному одязі [П арнов, 1980].
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висновки
Проблема походження індоєвропейців, а разом з тим і всього комплексу специф і

чних рис їх матаріальної та духовної культури, являє собою складний еволюційний 
процес великої етнокультурної спільності, яка зародилась на території Украіни в V 
тис. до н. е. Складність її полягає насамперед в тому, що колиска індоєвропейської 
культури, яка дала початок розвитку багатьом народам цієї мовної сім 'ї від Пн. З 
Європи до Індостану, в результаті розвитку складних етногенетичних процесів на
ступних періодов, зм іш ування, трансф орм ації та асим іляції культур, та території 
України була скрита пізнішими напластуваннями культурно-етнічного характеру. К он
кретні ж археологічні пам'ятки України, які б могли пролити світло на процес ста
новлення та розвитку індоєвропейців, до виріш ення цієї проблеми майже не залуча
лись. Тому й проблема локалізації індоєвропейської прабатьківщ ини вирішувалась 
майже виключно шляхом умоглядних побудов. А незгасаючий інтерес до цієї пробле
матики в умовах відсутності необхідного фактичного матеріалу і штовхав теоритичні 
пошуки дослідників до створення різноманітних гіпотез.

В цій та попередній [Кульбака, Качур, 1998] своїх роботах ми провели порівняль
ний аналіз та співставили археологічні матеріали мідно-бронзового періоду України з 
даними, відомими з найдавніш их писемних джерел індоєвропейців "Рігведи" та "Аве
сти" і дійшли висновків про зародження і розвиток матеріальних та ідеологічних арійсь
ких традицій на території України. На матеріалах катакомбної культури нам також 
вдалося прослідити розпад арійської гілки індоєвропейців на три групи племен: нури- 
станські (ранні пам'ятки передкавказької катакомбної культури); індоарійські (донецька 
катакомбна культура); давньоіранські (інгульська катакомбна культура). Ці розробки 
дозволили встановити, на наш погляд, чіткий своєрідний "арійський репер" як в 
часовому, так і в просторовому вимірах та пов'язати його з конкретними археологіч
ними культурами України. Користуючись ним, можна, на наш погляд досить впев
нено конструювати етноісторичні побудови (як в ретроспективному плані відносно 
“арійськго репера” , так і в процесі подальшого розвитку) з індоєвропейської пробле
матики.

П роаналізувавш и пам ’ятки енеолітичного та ранньобронзового періоду з ознаками 
колісного транспорту і кінської упряжної системи та порівнявши їх зі знахідками інших 
регіонів Старого Світу, ми дійшли висновку про зародження та розвиток як кінської 
упряжної системи, так і колісного транспорту в первинному індоєвропейському сере
довищі на території України. Тут же проходило відгалуження від основного індаоєвро- 
пейського масиву його вірмено-греко-арійської частини, репрезентованої буджаць- 
ко-старосільсько - новотитарівскими групами пізньоямного періоду. Тут же протікав 
і процес становлення та розвитку індоіранців та їх дифереціація на давніх іранців та 
індоарійців.

Метою нашої роботи і було знайти такий підхід в виріш енні проблеми локалізації 
прабатьківщини індоєвропейців, який дозволяв би збільшити інформаційну цінність 
археологічних матеріалів та запопобігти надалі пош ирених помилок стосовно етнічної 
атрибуції археологічних культур.

Україна, таким чином, являє собою ту територію, звідки, приручені першими в 
світі кочовими скотарями Н аддніпрянщ ини коні вивезли й розповсю дили по С таро
му Світу індоєвропейську цивілізацію, на підвалинах якої в різних регіонах від Англії 
до Іидії виникли світові високорозвинені держави. І якш о погодитись з висловом про 
те, що без того фундаменту, який було закладено Греціею та Римом не було б сучас
ної Європи, то можна з усією впенвненістю  додати, що без тієї основи, яку було 
закладено найдавніш ими в світі індоєвропейськими кочовими скотарями України, 
не було б ні Д авньої Греції, ні Риму, ні інших великих держав в індоєвропейському 
розумінні цих цивілізацій.
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Д О Д А Т О К
Археологічні пам'ятки, досліджені маріупольською 

археологічною експедицією.

Високе - 1/4 (м.Макеівка Донецької обл.)- Поховання доби енеоліту, основне. Знахо
дилось в центрі кам'яного кільця на глибині 0,7 м від рівня впуску (Рис. 14, 4,5). Яма 
прямокутної форми із закругленими кутами та звуженою північною стороною розмірами 
2,6 х 1,4 м. Центральна та північна частина ями обпалена, під північною стінкою знайдені 
уламки розбитого горщика і деревні вуглини.

1. Великий ліпний горщик (стінки, вінця, дно не збереглося). Горщик високий, 
подовженої яйцеподібної форми. Ш ийка має незвичайну форму: вона опукла, як і 
стінки горщика і має різкий злам при переході до тулуба горщика. Край вінець прикра
шено вертикальними округлими вдавленнями. Ш ийка і тулуб горщика повністю орна
ментовані відбитками дрібнозубчастого штампу в вигляді горизонтальної "ялинки". 
Горщик коричневого кольору, поверхня місцями загладжена. Внутрішня поверхня чорна, 
в глибоких горизонтальних розчісах. В глині багато товченої мушлі. Виконана графіч
на реконструкція горщика. Діаметр вінець близько 22 см, висота частини, що зберег
лася близько 24,5 см (Рис. 14,3).

Кіндратівка - 1/4 (Костянтинівський р-н, Донецької обл.). Катакомбне, на відстані 5 
м від центру, під кутом 295°, на рівні 1,66 м від Р (Рис. 18, 2). Шахта поховання була 
здійснена в насипу і тому не простежувалась. Камера підпрямокутної форми із закругле
ними кутами і сторонами. Північна та південна сторони камери пошкоджені норами.

На дні камери в випростаному стані, на спині, головою на ПвС, лежав кістяк підлітка. 
Від ніг збереглися лише стегнові кістки, які лежали паралельно, права рука випростана 
вздовж тулуба, ліва відсутня. Череп нахилений на правий бік. Західніше черепа знайде
но уламки горщика, біля ліктя правої руки - керамічний “човник” , дві мушлі, дещо 
південніше - камінь та два крем’яних ковпачка. Тут же простежена пляма вохри.

1. Горщик з короткою прямою шийкою, з високо піднятими боками і майже гори
зонтальними плічками. (Рис. 18,1). Біля основи шийки дві глибоко прокреслені лінії. 
На плічках орнамент з прокреслених трикутників обернених верхів'ями донизу. Боки у 
трикутників дещо закруглені, тому при вигляді зверху вони нагадують широкі короткі 
пелюстки. В кожному трикутнику прокреслена "ялинка" верхівкою донизу. Край вінець 
місцями злегка відігнутий. Поверхня горщика сіро-коричневого кольору з темними 
плямами, шорстка. В тісті домішка піску. Висота горщика - 12,7 см, висота шийки - 
1,8 см, діаметр дна 10,5 см, діаметр вінець - 13,5 см.

2. Глиняна модель візка човновидної форми (Рис. 18, 3). Вся зовніш ня поверхня 
вкрита "ялинковими" композиціями: вертикальні лінії з маленькими рисочками, які 
ідуть навкіс від них. Техніка виконання орнаменту - прокреслені лінії і удавлення 
тоненькою  паличкою завтовш ки близько 1 см. Спереду на торці два бокових верти
кальних канелюра, також прикраш ених косими удавленнями. О рнамент заповнений 
порошком ясно- червого кольору (кіноварь?). Наверху, по всьому періметру, роз
таш овано 13 цілих і 4 відбитих (в передній частині) отвори діаметром 2 мм. Дно візка 
пласке, стінки прямі, злегка опуклі. О бпалення світле, кольору піску. Д овж ина 
моделі - 11 см, ш ирина в середній частині - 4,3 см, висота передньої частині - 6 см, 
задньої - 3 см.

3. Дві білі мушлі подовженої пірамідальної форми (одна зламана). Довжина цілої - 
3,5 см, зламаної - 2 см (Рис. 18,2/3).

4. Невеликий округлий камінь піщаного кольору з бурими плямами (Рис. 18, 2/4). З 
одного боку плаский. Висота - 6 см, діаметр - 2,4 см. (рис. 18, 2 /4/).

5. невеликі крем'яні ковпачки, вкриті кіркою, менший світлого піщаного кольору, 
подовжено підромбовидної форми, нагадує голівку змії з двома "очами". Його довжина 
6,3 см. Більший ковпак чорного кольору,- його довжина 7,4, форма - подовжена овальна, 
в перетині кругла діаметром 2,4 см (Рис. 18, 2/5/).

Кіндратівка - 2/1. (Доби енеоліту, основне). В центрі кургану на глибині 1,35 м від Р 
і 0,85 м від рівня впуску /Д Г / (Рис. 12,1). Поховання здійснено в материку (Рис. 12, 
5,6). Яма прямокутної форми із закругленими кутами, довжиною більше 2 м, ш ири
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ною 0,95 м, довгою віссю зорієнтована по лінії 3 Пд 3 - С Пн С. На дні на білому тліні 
лежав кістяк дорослої людини, випростано на спині, головю на С Пн С. Ноги прямі, 
руки випростані вздовж тулуба. Верхня частина кістяка зруйнована пізнім перекопом. 
Відсутні також кістки правої кисті і права стегнова кістка. Ноги і тазові кістки посипані 
вохрою. Біля таза і лівого передпліччя знайдені великі кістяні намистини - пронизки.

І. Кістяне намисто (рис. 12,4) нарізані з трубчастих кісток тварини. В перетнині 
напівкруглі (сегментоподібні). Поверхня намистин заполірована до блиску. На верхній 
частині кожної намистини з обох боків вирізані маленьки отвори. Якщо скласти буси в 
намисто, то отвори набувають форми прямокутничків. На нижній, пласкій частині 
намистин отвори мають напівкруглу форму, а якщо іх скласти, то отвори приймають 
овальну форму. Довжина намистин різна: від 0,7 см до 1,4 см. Ш ирина близько 1,8 
см. Загальна кількість - 36 штук. Одна намистина без отворів.

Кіндратівка - 2 /3  (ямне) на відстані 9 м, під кутом 297°, на рівні - на глибині - 1,25 м 
від Р і 0,7 м від рівня впуску (ДГ). Поховання здійснено за межею первинного насипу, 
тому викид з нього лежав на рівні ДГ, що добре видно в бровці ІІ-З, С сторона. Яма 
прямокутної форми із закругленими кутами, розмірами 1,0 х 0,7 м, довгою віссю зорі
єнтована по лінії 3 - С (Рис. 13,1). Яма була перекрита двома кам'яними плитами розміра
ми 0,5 х 0,7 м. На дні ями під східною стінкою виявлені круглодонний горщик та малень
ка мисочка. Небіжчик відсутній.

1. Маленький круглодонний горщик (Рис. 13,5). Шийка коротка, пряма, край вінець 
округлий. Плічка високі, прямі, з уступом. Денце злегка пласкувате. Горщик неорнаменто- 
ваний. Зсередени і ззовні світлий, жовтого кольору, місцями рожевий, з невеликими пля
мами нагару. Поверхня вкрита незначними розчісами. Висота горщика - 8,3 см; діаметр устя
- 8,2 см; діаметр боків - 10,5 см.; висота шийки - 0,9 см.

•2. М аленька глиняна мисочка (Рис. 13, 2) - ритуальна посудина. Дно округле, 
злегка пласке. Вінця широкі з бортиком усередину. Зверху на вінцях по всьому діамет
ру нанесена тонким гострим предметом зигзагоподібна лінія. По краю вінець, також 
по всьому діаметру, нанесені навкіс короткі глибокі насічки, очевидно, виконані тим 
же предметом, що і "зигзаг". Ззовні і зсередени мисочка вкрита шаром ангобу жовтува
того кольору. Всередині і з одного боку ззовні темні патьоки - сліди якоїсь рідини. 
Можна прослідити, що рідину наливали з одного боку мисочки, а виливали з проти
лежного. В двох місцях, там, де наливалась і виливалась рідина, вінця наскрізь про
колоті круглою паличкою діаметром 0,4 см. В тому місці, де наливали рідину, на 
вінцях лінія "зигзагу" подвійна. Висота мисочки - 3 см; діаметр вінець - 10 см; ш ирина 
вінець близько 1,5 см.

Кіндратівка, к. 2 (П Зах.траншея). В північній частині II 3 траншеї з західної її сторо
ни під нагромадженням каміння на рівні ДГ виявлені два великих крем'яних знаряддя 
(Р и с .12,1).

- крем'яний ніж на пластині (Рис. 13,2). По периметру оброблений пласкою дрібною 
ретушшю. Форма ножа подовжена, один бік прямий, другий - округлий. Кремінь сірий, 
непрозорий. Розміри - 12,4 х 3,5 см.

- Великий відщеп із світло-сірого непрозорого креміня (рис. 13, 3). Один бік оброблений 
дрібною ретушшю. Певно, відщеп слугував скребачкою. Розміри - 8,5 х 4,5 см.

Роздольне - 3 /5  (катакомбне) на відстані 7 м, під кутом 307°, на рівні 3,75 м від Р. 
Шахта круглої форми діаметром до 1 м. Камера овальної форми розмірами 2 х 1,5 м, 
довгою віссю зорієнтована по лінії С -П д (рис. 17, 3). На дні камери, на підстілці 
білого кольору лежав кістяк дорослої людини випростано на спині, головю на південь, 
руки вздовж тулуба. Череп відсутній, на його місці простежена кротовина. Стопа лівої 
ноги розміщалась окремо під Пн 3 стінкою камери. Кістки похованого пофарбовані 
вохрою. Біля правого стегна знаходився горщик, накритий кистю правої руки.

1. Ліпний горщ ик (Рис. 17, 4). П рисадкуватий, з дуже випуклими боками. Має 
невисоку пряму шийку. Край вінець сильно відігнутий назовні. Біля основи шийки 
відтянутий загострений пружок по всьому діаметру горщ ика, вкритий глибокими ко 
сими насічками. П лечика горщ ика орнаментовані прокреслими лініями, які утворю
ють композицію  з уписаних трикутників вершиною донизу. Але у деяких трикутників 
верш ини немає або вона закруглена. Горщ ик світло-кориччневого кольору, на плічках
- смуга чорного нагару. П оверхня вкрита безсистемними розчісами. Край вінець 
значно оббитий. Висота горщ ика - 11 см; висота ш ийки - 1,5 см діаметр устя - 13,6
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см; діаметр боків - 16,6; діаметр дна - 9,8 см.
Роздольне - 3/12 (катакомбне) на відстані 10 м, під кутом 70°, на рівні 5,07 м від Р. 

Поховання здійснено в материку (Рис. 16,1). Вхідна шахта округлої форми діаметром
0,7 м сильно розширена біля дна з 3 і Пд сторони. Діаметр до 0,9 м. Шахта забутована 
материком, в заповненні зустрічались фрагменти жаровні та деревні вуглини. Північна 
частина дня шахти також посилана деревними вуглинами. Під східною стінкою - вхід в 
камеру, перекритий камінням, на верхньому камені знайдена трубчаста кістка тварини. 
В камеру вела сходинка висотою 0,8 м. Камера овальної форми розмірами 2,6 х 1,8 м, 
довгою віссю зорієнтована по лінії Пн - Пд. На дні камери простежена материкова 
підсипка і тлін чорного і білого кольорів. В похованні два дорослих кістяка.

Кістяк 1 (ближче до входу) - випростаний, на спині, головю на Пн. Руки вздовж 
тулуба, ноги прямі. Череп ледве зміщений вправо і нахилений на груди.

Кістяк II (під східною стінкою камери). Випростаний, на спині, головою на Пн. Руки 
вздовж тулуба, кисть лівої - під лівим крилом таза, ноги прямі. Череп розвернутий вправо, 
нахилений до правого плеча. Стопи ніг похованих і окремі ділянки камери посипани вохрою. 
Біля правого передпліччя кістяка І і коло черепа цього кістяка простежені деревні вуглинки. 
Під правою кистю кістяка І знаходився горщик, біля його правої стопи - кістки тварини. Під 
правою кистю кістяка II простежена дерев'яна мисоччка з жовтою речовиною всередені. Біля 
правого плеча його - кам’яна сокира, за кистю лівої руки - крем'яні вістря стріл, розташовані 
в ряд, вістрями на південь.

1. Ліпна глибока миска (Рис. 16,5). Вінця загнуті всередину. У верхній частині миска 
орнаментована глибокими вдавленнями палички. Під вінцями по всьому діаметру гли
бокі вертикальні вдавлення до 1 см. Нижче ті ж вдавлення утворюють горизонтальну 
"ялинку", також по всьому діаметру. Посудина чорного кольору, обпалення слабке, 
злам чорний, днище товсте. Висота горщика - 7,6 см; діаметр устя - 16,5 см; діаметр 
боків - 17,5 см; діаметр дна - 10,8 см.

2. Дерев'яна миска (Рис. 16,1) збереглася в вигляді круглого диска діаметром близь
ко 17 см, товщиною до 1 см.

3. Ш ліфована сокира - молоток ромбовидної форми з просвердленим отвором по- 
середені (Рис. 16,2). Обушок вузький, овальний в перетині, лезо розширене. В профілі 
сокира плавно зігнута від обушка до леза. Зверху наявна фігурна виїмка, яка іде по 
всій довжині від обушка до леза. Довжина сокири -1 1 ,2  см; найбільша ширина - 4,7 
см; ширина леза - 4 см; діаметр отвору - 2 см; діаметр обушка - 2,5 см. Виготовлений 
із чорного каменю.

4. Крем'яні вістря стріл - 10 штук (Рис. 16,3). Стріли подовжено-трикутні з гли
бокою овально-виїмчастою  основою. "Вусики" тонкі, кінчики загнуті усередину. П о
верхня ретельно оброблена дрібною ретушшю, від цього кінчики і края дуже гострі. 
Виготовлені із непрозорого кременю, від темно-сірого до жовто-сірого кольору. У 
трьох стріл обламано по одному "вусику". Вістря дрібні - довжиною  від 2,6 см до 2 
см; ш ирина біля основи близько 0,8 см.

5. Ж аровня (Рис. 16,4). Ф рагмент великого ліпного горщ ика. Ф орму і розміри 
посудини встановити неможливо. Горщ ик орнаментований глибокими вдавленнями 
дерев'яної палички. Д овж ина вдавлень до 1,6 см, ш ирина - 0,3 см. Поверхня ж а
ровні місцями загладжена. Колір - сіро-кориччневий. Внутрішня поверхня має ш и
рокі розчіси. Висота частини, що збереглася - 16 см.

Роздольне - 3 /13  (катакомбне) на відстані 12 м, під кутом 93° на рівні 4,17 м от 
Р. Поховання здійснено в материці (Рис. 17,2). Вхідна шахта округлої форми д іа
метром 1 м, забутована материком. Під Пн - 3 стінкою шахти - сходинка 0,8 м, яка 
веде в камеру асиметричної підовальної форми. Довжина камери 2,2 м, ш ирина в 
Пн частині - 1,65 м, в Пд - 1,35 м. Довгою віссю камера зорієнтована по лінії ПнС - 
ПдЗ. На дні камери, на підстілці чорного кольору лежав кістяк дорослої людини, 
випростано, на спині, головою на Пн - ПнЗ. Руки злегка розведені в ліктях, випро
стані вздовж тулуба. Права нога пряма, ліва трохи зігнута в коліні. Грудна клітка 
зруйнована норами, череп відтягнений гризунами під західну стінку камери. Весь 
кістяк посиланий вохрою, біля правого плеча простежено білий тлін. Під південною 
стінкою камери знаходився горщик.

1. Ліпний безшийний горщик (Рис. 17,1) - глибока миска. Вінця загнуті усередину, 
дно вузьке, бока випуклі. М иска повністю вкрита "ялинковим" орнаментом. Орнамент 
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виконаний глибокими відбитками гладкого штампа. Під вінцями - дві паралельні гли
бокі лінії, які оперізують горщик по діаметру. Колір посудини піщано-жовтий, місцями 
з сірими плямами. Висота миски - 9,5 см; діаметр вустя - 14,5 см; діаметр боків - 16,2 
см; діаметр дна - 8 см.

Роздольне, к З (І Півн. траншея). При зачистці материка під 1 Півн. бровкою в ве
ликій кротовині в східній частині бровки виявлені два горщика на відстані 6,5 м під кутом 
50°, на рівні 2,4 м.від Р.

1. Горщик І (Рис. 17;5). Ліпний горщ ик з вузьким вустям та шаровидним тулубом. 
Ш ийка висока. Край вінець відігнутий назовні, дно вузьке. Біля основи ш ийки по 
всьму діаметру нанесені глибокі наколи тонкою паличкою. Плечика горщика орнамен
товані врізними лініями, які утворюють композицію з вузьких, дуже витягнутих овалів. 
По нижній частині плечиків по всьому діаметру нанесені наколи паличкою, але не такі 
глибокі, як біля основи шийки. Нижче орнамент складає композиція з кутів із закруг
леними кінцями вершинами уверх. У верхнього ряда кутів вершини усічені врізною 
лінією , яка оперізує бока горщика. Між сторонами верхнього ряда кутів нанесені 
"равлики" - відбитки згорнутої травинки. Поверхня горщика світло-бежевого кольору з 
жовтими плямами. М ісцями є темні плями нагару. Поверхня горщика місцями обби
та. Висота гощика - 12,4 см; висота шийки - 2,1 см; діаметр вінець - 9,2 см; діаметр 
боків - 15,5 см; діаметр дна - 6 см. Дно горщика загладжено до блиску.

2. Горщик 2 (Рис. 17,6). М ініатюрна ліпна посудинка з короткою прямою шийкою 
і випуклими плечиками. При основі шийки нанесені короткі вертикальні вдавлення 
тонкою паличкою. Ці вдавлення зверху і знизу оточені двома паралельними лініями. 
Плічка орнаментовані прокресленими трикутниками вершинами униз. Бокові сторони 
трикутників оточені короткими косими вдавленнями тоненької палички. Горщик світло- 
коричневого кольору з сіруватим віддтінком. Поверхня зі слідами загладжування і дуже 
слабких розчісів. Висота - 6,2 см; діаметр вустя - 4,8 см; висота шийки - 0,9 см; діаметр 
боків - 6,5 см; діаметр дна - 3,3 см.

Роздольне, к.З (І Півд. траншея). При пробивці І Півд. траншеї в 4 м до ПдС від Р, 
на рівні 1,8 м від Р в норі виявлено фрагмент катакомбної мисочки.

1. Л іпний безш ийний горщ ик-м исочка, вінця загнуті усередину, днищ е товсте. 
Під вінцями нанесені тонкі прокреслені лінії, які місцями утворюють недбало вико
наний "ялинковий" орнамент. Поверхня вкрита глибокими розчісами. Колір посу
дини піщ аний з чорними плямами. Висота - 6 см; діаметр вустя - 15,6 см; діаметр 
дна - 7,4 см.

Калинівка 1 - 1/9 (катакомбне) в 16,5 м від центру, під кутом 105°, на рівні 1,78 м 
від ДГ. Поховання простежено в материку. Вхідна шахта, кругла в плані, заповнена 
материком і камінням (Рис. 15,3). Її розміри 0,80 х 0,85 м. В ПдЗ стінці вхід в камеру 
перекритий кам 'яними плитами і завальцьований сирим гумусом. Висота входу 0,3 м, 
ширина - 0,5 м. Дно біля входу трохи підняте в вигляді поріжка шириною до 0,2 м. 
Далі в камеру веде лаз довжиною 0,3 м.

Довгою віссю катакомба зорієнтована по лінії ПдЗ - ПнС. Камера в плані овальної форми 
розмірами 1,25 х 1,90 м. Дно її знаходиться на рівні дна шахти. В камері кістяк дорослої 
людини, випростано, на спині, головою на ПдС. Руки випростані вздовж тулуба. Біля 
правого плеча пляма вохри, під кістяком коричневий тлін.

Калинівка П - 1/5 (катакомбне) на відстані 15 м під кутом 85°, на рівні 2,4 м від Р.
Вхідна шахта круглої форми, діаметром 1,35 м, з рівним дном (Рис. 13,4). В ПнС 

частині шахти простежено невеликий поріжок висотою 0,1 м і невеликий лаз довж и
ною до 0,2 м і шириною 0,5 м, який вів в камеру. Дно камери на 0,25 м нижче дна 
шахти. Камера підпрямокутної форми із закругленими кутами і сторонами, розмірами 
2,1 х 1,25 м, довгою віссю зорієнтована по лінії ПнЗ - ПдС. На дні камери лежав 
кістяк дорослої лю дини, випростано, на спині, головою на ПнС. Руки випростані 
вздовж тулуба, ногі прямі. В східному куту камери знаходився горщик. Стопи похо
ваного і дно камери посилані вохрою.

1. Ліпний присадкуватий, короткош ийний горщ ик (Рис. 13,5) з високо підняти
ми випуклими боками і вузьким дном. Край вінець злегка відігнутий назовні. В 
верхній частині горщ ик орнаментований трьома паралельними відбитками товстого 
перевитого шнура. Нижче, по всьому діаметру - відбитки шнура, зігнутого петель
кою. Решта горщ ика, до дна, вкрита густими розчісами. Горщ ик світло-коричнево-
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го кольору з великими чорними плямами. О бпалення слабке. П ридонна частина 
горщика зі слідами загладжування. Висота горщ ика - 10,2 см; висота ш ийки - 0,8 см; 
діаметр вустя - 12,8 см; діаметр боків - 16,5 см; діаметр дна - 7,5.

Комінтерново - 2/2 (катакомбне), на відстані 5 м від центру, під кутом 45°, на 
глибині 0,9 м від Р. Поховання неглибоко впущено в материковий суглинок і дуже 
зруйновано норами гризунів. Ф орму поховальної споруди простежити не вдалося. 
Кістяк дорослої лю дини лежав на спині з випростаними ногами, головою на ПдЗ. 
Ліва рука - вздовж тулуба, права відсутня. Вся верхня половина кістяка пошкоджена 
норами. В 0,3 м на північ від кісток ніг простежено білу речовину, посилану вохрою 
ясно-червоного кольору. Під кістками простежені коричневий тлін та вохра. П івден
ніше кістяка, в норі нижче рівня дна знайдені горщ ик і кремінь.

1. Горщик (Рис. 18,6), Л іпний горщик з короткою  прямою ш ийкою , високими 
плічками та випуклими боками і вузьким дном. Вінця відігнути назовні, плічка прямі. 
Горщик орнаментований двома наліпними пружками, які оперізують горщ ик і підкрес
люють плічка. Пружки розчленовані глибокими частими косими насічками. Нижче 
пружків до дна горщ ик вкритий ш ирокими горизонтальними розчісами. Обпалення 
слабке. Висота горщ ика - 14,5 см; висота ш ийки - 3 см; діаметр вінець - 11,5 см; 
діаметр боків - 18 см; діаметр дна - близько 8 см.

Жовтневе - 1/6 (катакомбне) на відстані 8 м від центру, під кутом 110°, на гли
бині 4,3 м від Р. Впущено з рівня 111 насипу, викид з нього фіксується в центральній 
і І - Пд бровці. П оховання простежено з рівня материка. Вхідна шахта овальної 
форми, розмірами 1,30 х 1,15 м, мала рівні стінки і пласке дно. На стінках були 
зафіксовані сліди знарядь, ш ириною 2-3 см, пласкі і округлі в перетині. Заповнення 
шахти - чорнозем. Під західною стінкою, біля входу в камеру знаходились два черепа 
великої худоби, під ними - коричневий тлін (Рис. 18,5). В камеру вела сходинка 
висотою 0,7 м. Камера також заповнена чорноземом. Ф орма камери підпрямокутна, 
зі скругленими кутами і сторонами, розмірами 1,7 х 1,25 м, довгою віссю зорієнтова
на по лінії Пн - Пд. По дну всієї камери простежувався коричневий тлін. В ПнЗ 
кутку камери покладені кістки дорослої лю дини не в анатомічному порядку (кістки 
рук, ніг, таза, ребра, хребці) зверху знаходився череп. Речі в похованні відсутні.

Жовтневе - 1/9 (катакомбне) на відстані 6 м від центру, під кутом 275°, на глибині 
3,87 м від Р. Поховання впущено з рівня II насипу, викид з нього фіксувався в Ц 
бровці. Вхідна шахта круглої форми діаметром 0,9 м, заповнена материком (Рис. 
18,4). В ПнС частині шахти знаходився лаз, який вів в камеру розмірами 0,55 х 0,5 м. 
В заповненні зустрічались фрагменти дерева від заслону. Між шахтою і камеррю - 
поріжок висотою 0,1 м і шириною 0,1 м, який ішов поперек лаза. Камера овальної 
форми розмірами 1,2 х 2,0 довгою віссю зорієнтована по лінії ПдС - ПнЗ. В камері 
знаходилось два кістяка: дорослої людини і дитини.

Кістяк І дорослої людини був розташований біля східної стінка камери. Лежав вип
ростано, на спині, з розворотом на правий бік, головою на ПнЗ. Череп лежав на 
правому боці, дуже нахилений до правого плеча. Права рука випростана вздовж тулу
ба, кистю під правим крилом таза. Ліва рука зігнута в лікті під прямим кутом і пере
хрещена з ліктьовим суглобом правої руки. Ноги прямі, стопи завалились вправо.

Кістяк II (дитина) лежав біля лаза випростано на спині, головю на ПнЗ. Руки 
випростані вздовж тулуба, кисті рук розпрямлені. Біля лівої руки знаходився дерев
'яний виріб довжиною 0,85 м, товщ иною 1,5 см, злегка зігнутий (лук ?). Поруч з 
луком - кістка птаха. Стопи ніг, колінні та ліктьовий суглоби правої руки дитини 
посилані червоною вохрою. Біля стінки камери також простежено пляму вохри. Під 
кістяками був заф іксований тлін коричневого кольору.

Маріуполь - 1/2 (катакомбне, основне) на відстані 3,5 м від центру, під кутом 65°, 
на глибині 1,6 м від ДГ (Рис. 15,1). Вхідна шахта круглої форми діаметром 1,2 м 
(Рис. 15,1). Під північною стороною шахти сходинка висотою 0,4 м, яка вела в каме
ру. Камера овальної форми, розмірами 2,5 х 1,8 м, довгою віссю зорієнтована по 
лінії 3 - ПнЗ - С - ПдС. К істяк дорослої лю дини лежав на спині в випростаному стані, 
головю на 3 - П нЗ. Руки випростані вздовж тулуба, ноги прямі. Череп і верхня 
частина скелету зруйновані норами гризунів. П івденніше правої руки простежені ма
люнки стоп, виконані вохрою ясно-червоного кольору. Біля таза кістяка дно посила
не деревними вуглинками. г
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Маріуполь - 1/3 (катакомбне) на відстані 6 м, під кутом 45°, на глибині 4 м від Р. 
Шахта круглої форми, діамтром 1 м. В ПдЗ стороні шахти простежена сходинка висо
тою 0,6 м, яка вела в камеру (Рис. 15,4). Камера овальної форми розмірами 2,3 х 1,7 м, 
довгою віссю зорієнтована по лінії Пн - ПнЗ -Пд - ПдС. Кістяк дорослої людини лежав 
на спині в випростаному стані головю на Пн - ПдС. Руки випростані вздовж тулуба, 
ноги прямі. Справа від черепа знаходився кремінь. Під кістяком простежений коричне
вий тлін, кістяк і дно біля західної стінки камери посилані вохрою червоного кольору.

1. Уламок ножевидної пластини із сіро-жовтого прозорого креміню. Края гострі, 
кінчик оброблений дрібними сколами. Розміри 2,5 х 1,7 см.

Маріуполь 1/4 (катакомбне) на відстані 14,5 м від центру, під кутом 43°, на гли
бині 3,25 м від Р. Ш ахта круглої форми діаметром 0,8 м, наполовину сполучена з 
камерою. В східній частині шахти простежена сходинка висотою 1,3 м, яка вела в 
камеру (Рис. 14,1). Камера овальної форми, розмірами 2 х 1,35 м, з прямою захід
ною стінкою, довгою віссю зорієнтована по лінії Пн - Пд. Кістяк дорослої людини 
лежав на правому боці в злегка зібганому стані, головою на ПнЗ. Ноги прямі, стопи 
завалені вправо. Ліва рука зігнута під кутом 90°, променева і ліктьова кістки - попе
рек тулуба. Права рука була зігнута під тупим кутом, кистю лежала на горщику. 
Кістки посилані вохрою.

1. Ліпний горщ ик (Рис. 14,2) з обламаним у давнину вінчиком. В верхній час
тині бока дуже випуклі, до дна вони різко звужуються. Дно вузьке, з закраїною . 
Горщик без орнамента, але вся поверхня вкрита безсистемними розчісами гребеня. 
Горщик світло-коричневого кольору, майже увесь вкритий чорним нагаром. Зсере
дини сірого кольору. Горщик тонкостінний, обпалення слабке. Висота частини, що 
збереглася - 13,5 см; діаметр боків - 17 см; діаметр дна - 8 см.

Маріуполь, к. "Дід", п.2. (катакомбне), на відстані 9 м, під кутом 147°, на рівні 
8,97 м від умовного Р. Поховальна споруда являла собою катакомбу, вириту в мате
рині, яка майже повністю була перекрита сучасними бетонними трубами. Вдалося 
простежити камеру катакомби і лаз в неї. Лаз в перетині овальної форми, розмірами 
0,53 х 0,36 м, мав довжину близько 0,5 м. Дно лаза знаходилось вище дна шахти на 
0,5 м. Із лаза в камеру вела сходинка висотою 1,1 м (Рис. 11,1). Камера в плані 
квасолеподібної форми 3,1 х 2,0 м, довгою віссю спрямована по лінії П дЗ-П нС . В 
центрі камери, на спині, головою на 3 лежав скелет дорослої лю дини, поганої збере- 
женності. Значна частина кісток відсутня. Руки випростані вздовж тулуба, ліва тро
хи зігнута в лікті. Череп похованого відокремлений від кістяка і знаходився, дещо 
південніше нього. На черепі виявлені сліди глиняної маски, поруч з ним знаходила
ся кам 'яна сокира. Біля черепа простежено посипку вохрою.

1. Деталі глиняної маски. Однорідна маса, яка складається з глини і вохри, а також 
попелу чорного кольору. Колір маси темнобузковий, буроватий, зверху деталі пофарбо
вані яскраво червоною вохрою (Рис. 11,2).

2. К ам 'яна сокира (Рис. 11,3). Ш ліф ована сокира - м олоток п ідром бічної ф о р 
ми з дуже округлими боками і свердлиною  посередині. Ф орма сокири дещ о аси 
м етрична, має круглий в перетині обуш ок, що звуж ується і ш ироке лезо. На 
лезові є сколи. Д овж ина сокири - 11,3 см; найбільш а ш ирина - 6,4 см; ш ирина 
леза - 5 см; д іаметр свердлини - 2,7 см; діаметр обуш ка - 3,5 см. Виготовлена з 
чорного каменю .

Андріївка - 5/3 (катакомбне, основне) на відстані 3 м, під кутом 140°, на рівні 2,87 
м (Рис. 15,2). Ш ахта круглої форми діаметром 0,75 м, під ПнС стінкою мала схо
динку висотою 0,45 м, яка вела в камеру. Камера неправильної овальної форми, 
розмірами 2,1 х 1,06 м, довгою віссю орієнтована ПдС - ПнЗ. На дні випростано на 
спині, головою на П нЗ лежав кістяк дорослої людини. Кістки рук і ніг прямі. Біля 
правого плеча простежена посипка вохрою. Під західною стінкою камери - ріг вели
кої тварини.
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Рис.1. Дерев'яні візки ямного (1-4) та катакомбного (5, 6) періодів: 1 - Новотитарівська - 1/8; 2 - 
Останній - 1/150; 3 - Чернишевський І - 1/20; 4 - Чернишевський І - 5/79; 5 - Боровківка - 1/17; 6 - 
Виноградники - 1/5; 7 - Лебеді І - 2/119; 8 - Крупська - 3/16; 9 - зображення візків і волокуші (Кам'яна 
Могила, Пн. 3. Надазов'я); 10 - Тарпан - дикий кінь українських степів.

(1,8 - за В.А.Сафроновим; 2, 7 - за Геєм; 3, 4 - за К.А.Дніпровським ; 5 - за І.Ф.Ковальовою та 
В. М. Шалобудови м).
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Рис.2. Дерев'яні візки та їх реконструкції ямного (3-8) та катакомбного (1-2) періодів. 
1,2 - Кам'янка - Дніпровська - 11/9; 3,4 - Останній - 1/150; 5,6 - Лук'янівський - п.І; 7,8 - 
Писарівка - 6/2.

(1,2 - за Л.А.Черних; 3,4 - за А.М.Геєм; 5,6 - за О .О.М ельником, І.Л.Сердюковою, 
П.Л.Корнієнко; 7,8 - за М .Р.Потупчиком).
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Р и с.3 .1 - Ворошилівка; 2 - Тепе-Гавра VI; 3 - Володимирівка; 4 - Немирів; 5 - поперечний зріз макової 
головки; 6,7 - Зображення вохрою та графічна реконструкція шатра-візка. Новомиколаївка - 7/6; 8 - 
зображення візка (Кам'яна Могила, плита №27, Пн.З. Надазов'я); 9 - дерев'яний візок з поховання 
ямної культури (Зарічне - 6/8); 10 - Асірійський рельєф з палацу Сінахериба в Ніневії (VII ст. до н.е.) ; п
- плита від кам’яної скрині з Сімферопольського кургану (доба бронзи); 12,13 - реконструкція дерев'яних 
колісниць (Сінташта - п. 19, 16); 14,15 - дерев'яна колісниця та її реконструкція з поховання катакомбної 
культури (Мар’ївка, 11/27).

(1,3,4 - за С.О.Гусєвим; 2 - за М.В.Гореліком; 6,7 - за І.Ф.Ковальовою; 8,11 - за М.М.Чередниченко; 9 - 
за БД-Михайловим; 12,13 - за В.Ф.Генінгом, Г.Б.Здановичем, В.В.Генінгом; 14 - за С.Ж.Пустоваповим; 15
- за М.М.Чередниченко, С.Ж.Пустоваловим).
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Рис.4. Глиняні моделі візків, шатер, та шатер-візків катакомбної (1,4,5,8,9,14,15), північно- 
кавказької (2,3,16) культур та раннього залізного віку (6, 10-13). 1 - Василівка - 16/7; 2 - Уляп - 5/ 
1; 3 - Уляп - 1/6; 4 - Чограй VIII - 3/3; 5 - Покровське - 3/8; 6 - Соколова Могила (середньосар- 
матський період); 7 - ідеограми кноських колісничних таблиць; 8 - Ростов-на-Дону - 6/11; 9 - 
Кіндратівка - 1/4; 10 - Патрей, городище: пос.Гаркуша (модель візка римського часу); 11 - модель 
скіфського шатра-візка; 12 - графічна реконструкція скіфського шатра-візка (за Вайнштейном); 13
- теракотова модель шатра-візка (ІІ-ІІІ ст. н.е. Північне Надчорномор'я); 14 - Чограй VIII - 3/3; 
15 - Теміжбек - 3/8; 16 - Уляп - 5/4. \

(1 - за А.Г.Плешивенко; 2,3,15,16 - за В.А.Трифоновим; 4,14 - за М.В.Андреєвою; 5 - за С.В.Фе- 
дяєвим, С.І.Татариновим; 8 - за С.Н.Братченко; 12 - за С.Л. Вайнштейном).



Рис.5 . Мала знахідок дерев'яних візків в похованнях ямного часу (32-30 ст. до н.е.) з Південої України та суміжних територій.



(Рис. 5)

Буджацька група: 1. Богате - 1/7 (Нижнє Подунав'я); 2. Етулія - 1/4 
(Вулканештський р-н, Молдова); 3. Вишневе - 19/16 (Татарбунарський р- 
н, Одеська обл.); 4. Тараклія - 10/18 (Південь Молдови); 5. Тараклія - 10/ 
19; 6. Тараклія - 18/10; 7. Холмське - 1/7 (Арцизький р-н, Одеська обл.);
8. Холмське - 2/10; 9. Холмське - 2/17; 10. Балабани - 13/13 (Південь Мол
дови); 11. Маяки - 5/5 (Нижнє Подністров’я); 12. Яски - 1/18 (Одеська 
обл.); 13. Яски - 2/2; 14. Яски - 1/7; 15. Нікольське - 7/33 (Нижнє Под
ністров'я); 16. Корчі - 20/16 (Одеська обл.); 17. Саратени - 1/4 (Молдова); 
18. Патрешти - 3/9 (Молдова); 19. Писарівка - 6/2 (Ямпільський р-н, 
Вінницька обл.); 20. Плачідол 1 - 1/1 (Північно-східна Болгарія).

Старосільска група: 1. Нова Одеса III - 2/11 (Миколаївська обл.); 2. Со
фіївка - 1/9 (Новобугський р-н, Миколаївська обл.); 3. Добра Криниця - 1/28 
(Миколаївська обл.); 4. Отрадний - 26/4 (Баштанський р-н, Миколаївська 
обл.); 5. Старосілля - 1/8 (Великоолександрівський р-н, Херсонська обл.). 
6. Старосілля - 1/10; 7. Старосілля - 4/13; 8. Сергіївка - 3/4; 9. Лук’янівсь- 
кий, п.1 (Криворіжжя); 10. Лук'янівський, п.18; 11. Харіна могила - 1/9; 
12. 'Кривий Ріг, Могила 2; 13. Родіоновка - 1/5 (Дніпропетровська обл.); 
14. Новомиколаївка - 7/6 (Солонянський р-н, Дніпропетровська обл.); 15. 
Вишневе - 9/8 (Софіївський р-н, Дніпропетровська обл.); 16. Кам'янка - 
11/2 (Софіївський р-н, Дніпропетровська обл.); 17. Першотравневий - 1/5 
(Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл.); 18. Олександрівка 1 - 9/3 
(Дніпропетровська обл.); 19. Сергіївка - 4/5; 20. Сторожова Могила, п.2 
(Дніпропетровська обл.); 21. Андрусівка - 1/19; 22. Соколове - 3/19; 23. 
В.Хортиця - 1/10 (Запорізька обл.); 24. Болотне - 14/5 (Північний Крим); 
25. Першокостянтинівка - 1/6 (Чаплінський р-н, Херсонська обл.); 26. 
Першокостянтинівка - 1/19; 27. Софіївка - 40/17; 28. Софіївка - 40/25; 29. 
Софіївка - 40/26; ЗО. Давидівка - 1/7 (Запорізька обл.); 31. Волочанськ - 2/ 
2 (Запоріька обл.); 32. Зарічне - 6/8 (Мелітопольский р-н, Запорізька обл.); 
33. Акермень - 11/12 (Молочанський р-н, Запорізька обл.); 34. Виноградне
- 3/25 (Токмакський р-н, Запорізька обл.); 35. Виноградне - 24/24; 36. 
Виноградне - 19/6; 37. Виноградне - 1/9; 38. Балки, п.57 (Василівський р- 
н, Запорізька обл.); 39. Учхоз - 9/3 (Степове Подніпров'я); 40. Кіровог
радська обл., Дніпровське правобережжя).

Новотитарівська група: 1. Ростов-на-Дону, п.7 (вул.Комінтерну); 2. Брю- 
ховецька - 3/2 (Краснодарський край); 3. Брюховецька - 3/15; 4. Брюховець- 
ка - 5/9; 5. Лебеді 1 - 2/119 (Степове Прикубання); 6. Останній - 1/150; 7. 
Останній - 1/160; 8. Малаї - 9/25; 9. Чернишевський 1 - 1/20 (Степове 
Закубання); 10. Чернишевський 1 - 5/79; 11-14. Роговська; 15-21. Новоти
тарівська (1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12, 2/6); 22,23. Пластуновська - к.2, 7/2; 
24-28. Лебеді 1 - 2/100; 2/116; 2/120; 2/121; 6/11; 29-34. Павлоград - 6/10; 6/ 
11; 6/14; 6/15; 6/16; 7/5; 35-42. Круцська - 1/10; 3/14; 3/16; 3/17; 4/4; 4/7; 9/ 
4; 43. Архаринський - 28/5 (Калмикія); 44. Східний Манич - 11/22; 45. Лола 
1 - 4/4 (Калмикія); 46. Лола 1 - 4/7; 47. Три брати (біля Елісти, Калмикія).

А е  р е  в  ' я  н  і в і з к и  в  п о х о в а н н я х  я м н о г о  ч а с у .
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дерев яні візки та колеса 
глиняні моделі

Рис.6 . Мапа знахідок дерев'яних візків, колес та їх глиняних моделей катакомбного періоду (29-22 ст. до н.е.) з Південної України та суміжних територій.



Д ерев 'ян і  візки в похованн ях  к а та к о м б н о го  часу.

(Рис. 6)

1. Болотне - 14/28 (Джанкойський р-н, Кримська обл.); 2. Кам'
янка-Дніпровська - 11/9 (Запорізька обл.); 3. Мар’ївка - 11/27 (Запо
різька обл.); 4. Катеринівка - 2/23 (Криворіжжя); 5. Боровківка - 1/ 
7 (Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.); 6. Виноград
не - 34/34 (Токмаківський р-н, Запорізька обл.); 7. Виноградники - 
1/1 (Донецька обл, поблизу м.Маріуполя); 8 . Виноградники - 1/5;
9. Виноградники - 1/8; 10. Першокостянтинівка - 1/21 (Чаплинсь- 
кий р-н, Херсонська обл.); 11. Заможне - 5/2 (Токмакський р-н, 
Запорізька обл.); 12. Заможне - 5/4; 13. Заможне - 5/7; 14. Заможне
- 6/3; 15. Заможне - 7/4; 16. Сергїївка - 3/15 (Новотроіцький р-н, 
Херсонська обл.); 17. Петрівка - 1/4; 18. Львово - 10/4; 19. В.Хорти
ця - 1/21; 20. Виноградне - 9/2; 21. Виноградне - 24/22; 22. Заможне
- 15/4; 23. Заможне - 15/5; 24. Заможне - 15/6; 25. Терни, Довга 
могила, 6; 26. Підгородне - 9/6 (Дніпропетровська обл.); 27. Війто
ве III - 6/2 (Луганська обл.); 28. Хопри - 5/4 (Правобережна Донщи- 
на); 29. Кудинів - 2/6 (Лівобережжя Дону); ЗО. Балабинський - 24/1 
(Калмикія); 31. Лола 1 - 4/8 (Калмикія); 32. Весела Роща - 7/7 (Став- 
ропілля); 33. Весела Роща - 10/7; 34. Весела Роща - 15/2; 35. Весела 
Роща - 15/9; 36. Весела Роща - 15/10; 37. Весела Роща - 16/5; 38. 
Елістинський - 5/9 (Калмикія); 39. Шахаєвська II - (Лівобережжя 
Дону).

Глиняні модел і  колес,  візків,  та шатер-в ізків .

(Рис. 61.

1. Вербівка - 4/4 (Балаклейський р-н, Харківська обл.); 2. Кова- 
лівка - к.6, п.13 (Дніпро-Бугське межиріччя); 3. Нижнє Подніпро
в'я; 4. Великоолександрівськ, п.18; 5. Каланчак - 2/9 (Нижня Над
дніпрянщина); 6. Василівка - 16/7 (Запорізька обл., р-н мису Лиса 
Гора); 7. Кіндратівка - 1/4 (Костянтинівський р-н, Донецька обл); 
8. Покровське - 3/8 (Артемівський р-н, Донецька обл.); 9. Таган- 
рогщина (Північно-Східне Надазов'я); 10. Ростов - 5/6; 11. Ростов- 
на-Дону, Західний - 6/11. 12. Хрящевський - 1-3 (Правобережжя 
Дону); 13. Алітуб - 2/4 (Нижня Донщина); 14. Роздольна - 3/3 (При- 
кубання); 15. Уляп - 5/4 (аул Ульський, Степове Прикубання); 16. 
Уляп - 5/1; 17. Уляп - 1/6; 18. Теміжбек - 3/2 (Прикубання); 19. 
Весела Роща (Ставропольський край); 20. Чограй VIII - 3/3; 21. 
Чограй І - 58/1 (Ставропольський край); 22. Чограй III - 13/9; 23. 
Східний Манич І; 24. Елістинський - 5/8; 25. Три брати, к.9 (Кал
микія); 26. Елістинський - 27/1; 27. Середнє Прикубання; 28. Іллічо- 
во (Крим); 29. Чограй VIII - 3/3.
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Рис.7. Візки, моделі та їх зображення періоду РД-ІІІ, 26-24 ст. до н.е. (8-22) та 22-16 ст. до н.е. 
( 1- 3) з Давнього Сходу, 1 - Каппадокійська печатка; 2 - Каппадокійська печатка; 3 - печатка з Тепе- 
Гіссару III В-С; 4 - мідна модель з Тель-Аграбу (період РД II; 5,6 - ієрогліфічні знаки з Урука (кінець IV 
тис. до н.е.); 7 - розпис посуду з Тель-Халафу (рубіж IV - III тис. до н.е.); 8, 13, 15, 16 - глиняні моделі 
з Кіша; 9 - розпис по кераміці з Еламу; 10 - розпис посуду з Хафадже; 11 - рельєф із храму Сіна з 
Хафадже; 12 - глиняна модель із Фари; 14 - колісниця з розкопок в Кіші; 17 - печатка із Ура; 18 - візок 
з "царської" гробниці Ура; 19 - печатка з Кіша; 20 - рельєф із Ура; 21, 22 - "штандарт із Ура.

(1 - 4, 7, 8, 10-17, 19, 22 - за М.В.Гореліком).
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Рис.8. 1-4 - рогові псалії та застібка середньостогівської культури. Дереівка; 5 - зразок системи 
кріплення м'яких вудил з роговим псалієм; 6,7 - металеві псалії майкопської культури; 8 - зразок 
системи кріплення майкопського псалія з м'якими вудилами та поводом; 9 - роговий псалій з енеолі- 
тичного поселення в ур. Замок (-Кисловодськ); 10 - металевий псалій Іберії (V - IV ст./До гі.е.); 11 - 
сучасна система кріплення вудил; 12 - роговий псалій з енеолітичного поховання біля Олександрівська 
- 1/46; 13 - кістяний псалій передскіфського часу з Жаботинського поселення.

(1-4 - за Д.Я.Телегіним; 6,7 - за Р.М.Мунчаєвим; 9 - за А.П.Рунич; 10 - за О.Д.Лордкіпанідзе; 12 - за 
С.Н.Братченко; 13 - за А.І.Тереножкіним).
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Рис.9. 1,2 - дерев'яні псалії катакомбної культури (Болотне - 14/28); 3 - роговий псалій ямної 
культури (Волоське IV - 1/5); 4 - роговий псалій з поховання 15 на о-ві Виноградному; 5 - пряжка- 
застібка з Семиграддя ( 15 ст. до н.е.); 6 - кістяна пряжка-застібка бабинської культури (Донецьк - 4/ 
19); 7,8 - кістяна пряжка-застібка з пізньокатакомбного поховання та система її кріплення (Чограй VIII 
курган 38); 9-11 - рогові псалії та застібка хозарського часу з Саркелу (ІХ-Х ст. н.е.); 12 - роговий псалій 
з Бабіш-Мула 1 (ранньосакський період Надаралля УІІ-У ст. до н.е.); 13 - роговий псалій з городища 
"Графська гора" VIІ-VI ст. до н.е.; 14 - чжоуський роговий псалій з Китаю (Х1-Х ст. до н.е).

(1,2 - за В.М.Корпусовою, С.М.Ляшко; 3,4 - за І.Ф.Ковальовою; 5,6 - за Я.П. Гершковичем; 8 - за 
І.Л.Андреєвою; 9-11 - за М.І.Артамоновим; 12 - за Б.І. Вайнбергом, Л.МЛевіною; 13 - за К.А.Смир- 
новим; 14 - за П.М.Кожиним).



Рис. 10. Дерев'яний (10), рогові (5,6,11,13) та з ікла дикого кабана (1-4,7,9,12) псалії і засті
бки (8); 1 - енеолітичне поховання (Весела Роща - 15/1); 2,7 - енеолітичний могильник (Петро- 
Свистунове); 3 - поховання новотитарівоької культури (Лебеді 1 - 3/10); 4 - поселення білозерсько- 
го часу (Безіменне II); 5 - роговий псалій з Бейдже-Султану (XV ст. до н.е.); 6,13 - рогові псалії 
афанасівської культури (Сиди - к. 16; Тесі - к.Ю); 8 - застібки (Петро-Свистунове); 9 -енеолітичне 
поховання (Лівенцівка, могильник 1 - п.4); 10 - дерев'яний псалій з ямного поховання (Виногра- 
дівка - 6/4); 11 - кістяний псалій з поховання в ямі бронзової доби (Плавні); 12 - псалій з похован
ня ямної культури (Ковалівка 1 - 4/4).

(1 - за С.М .Кореневським, В.Г.Петренко, М.А.Романовською; З - з а  А.М.Геєм; 4 - за В.М.Гор- 
бовим, 6,13 - за С.В.Кисільовим; 7,8 - за Д.Я.Телегіним; 9 - за С.Н.Братченко; 10,11 - за І.Т.Чер- 
няковим; 12 - за О.Г.Ш апошниковою, В.М. Фоменко, Н Д Д овж ен к о).
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Рис. 11. 1-3 -Маріуполь, к."Дід", п.2; 4 - Радошин (Словакія); 5 - Сігетсентмортан 
(Угорщина); 6 - Будакалаш (Угорщина); 7 - Броночиці (Польша); 8,9 т- курган Чор- 
томлик.

(4,7 - за В.А.Сафроновим; 5,6 - за Н.Каліцем).



Рис. 12. Ківдратівка к .2 :1 - загальний план; 2,3 - ІІ-З траншея; 4-6 - поховання 1.
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Рис. 13. 1-3 - Кіндратівка - 2/3; 4-5 - Калинівка П - 1/5. 
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Рис. 14. 1, 2 - Маріуполь - 1/4; 3-5 - Високе - 1/4.



Рис. 15. 1 - Маріуполь - 1/2; 2 - Андріївка - 3/5; 3 - Калинівка 1 - 1/9; 4 - Маріуполь 
- 1/3; 5 - Суворове II - 1/7.

(5 - за І.Л.Олексієвою).

70



Рис. 16. Роздольне к.З: 1-5 - поховання 12; 6 - 1 південна траншея.
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Р ис-17- Роздольне к.З: 1,2 - поховання 13; 3,4 - поховання 5; 5,6 - 1 північная 
траншея.
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Рис. 18. 1-3 - Кіндратівка - 1/4; 4 - Жовтневе - 1/9; 5 - Жовтневе - 1/6; 6 - Комінтер- 
нове - 2/2.
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