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Все розберіть... та й спитайте 
Тойді себе: що ми?...
Чиї сини ? яких батьків ?

Т. Шевченко

Вступ
Екстенсивний напрямок господарської діяльності Совєтського уряду 60-80 рр. XX 

століття зорієнтував українську археологічну науку в русло дослідницьких робіт в зонах 
новобудов. Обрана практика термінових охоронно-рятувальних досліджень призвела до 
накопичення великої кількості археологічних матеріалів, в значній мірі до кінця не 
опрацьованих та не опублікованих. Одним з основних напрямків сучасної археологічної 
науки постсовєтського періоду є доробіток та публікація матеріалів, отриманих за попередні 
роки інтенсивних розкопок.1 Метою цієї праці і є введення в науковий обіг матеріалів 
Маріупольської археологічної експедиції, яка провадила дослідження у Північному Надазов’ї 
та прилеглій Сіверськодонеччині в 1984-1992 рр.

Розділ І

Результати дослідження кургану доби ранньої - 
середньої бронзи в Північному Надазов’ї

В 1984 році Маріупольскою археологічною експедицією був досліджений частково 
зруйнований курган, розташований західніше м. Маріуполя біля Виноградників. Курганна 
група, до якої він входив, займала верхів’я вододолу між річковими балками. Курган був 
одним з найбільших в цій групі і мав висоту 4,2 метри та діаметр близько 50 метрів. 
Непошкоджена східна пола кургану та його центральна частина були задерновані, на 
поверхні простежувалось декілька ям періоду Другої світової війни (Рис. 1, 1).

Розкопки кургану провадились бульдозером методом паралельних транш ей із 
залиш анням  бровок поміж  ними. Всі сторони бровок закреслю вались для аналізу 
стратиграфії поховань і процесу спорудження кургану. Похований грунт фіксувався тільки 
там, де він мав чітку верхню границю у вигляді світлої смуги, тобто давній горизонт. 
Замір глибин проводився від реперу (Р) на вершині кургану і від сучасної поверхні (П). 
На загальний план поховання наносились методом перпендикуляра до лінії бровки. Місце 
розташування поховання в кургані дається в градусах, а відстань від центру в метрах. За 
центр приймається не польовий репер, а первинна вершина, тобто місце розташування 
цетрального (найдавнішого) поховання.

Курган досліджено п ’ятьма паралельними траншеями, прокладеними з півдня на 
північ (Рис. 1, II). В стратиграфічних розрізах по центральній бровці просліджена така 
стратиграфія (Рис. 1, III):

1. М атериковий суглинок з рівня 4,6 м від Р (вершини).
2. Похований грунт завтовшки 0,4 м із рівнем давнього горизонту (ДГ) від Р - 4,2 м. 

Видима лінія давнього горизонту довжиною близько 20 м в центральній частині кургану. 
На давньому горизонті викид суглинку з основного (центрального) поховання 7.

3. Гумусований насип І потужністю до 2,5 м, споруджений над похованням 7.
4. Гумусований насип II товщиною до 0,65 м, пов’язаний з ямним похованням 10.
5. Гумусований насип III завтовшки 1 м споруджено над ямним похованням 9. 

Викид суглинку з цього поховання товщиною до 0,3 м знаходився на поверхні насипу II.
6. Гумусований насип IV товщиною 0,5 м, пов’язаний з ямним похованням 3.
7. Насип V, товщиною до 0,5 м, складався з мішаного чорнозему з суглинком і 

виділявся у вигляді світлого шару.
В кургані відкрито 10 поховань: чотири ямні (3, 7, 9, 10). Інші - катакомбні.
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Поховання I  (Рис. 4)2 в 13,3 м від центру, під кутом 40° на рівні 7,55 м від Р (5,75 м 
від П). Поховання просліджено в материку з рівня 4,8 м від Р. Вхідна яма (шахта) 
неправильної підквадратної форми з округлими кутами. Її розміри 1,8 х 1,7 м. Заповнення
- чорнозем з рідкими включеннями жовтої глини. У північній частині шахти просліджено 
дві сходинки, у південній - напівовальна лотковидна виїмка глибиною 30 см, на дно якої 
було поставлено три довгих каменя (до 1,2м). Вони затуляли вхід в камеру. На стінках 
шахти чітко просліджувались довгі, вузькі (0,4 х 0,02 м) сліди знаряддя, що утворювали 
виїмку у вигляді жолобка. Сліди направлені головним чином вертикально (зверху вниз), 
іноді навкіс.

Камера (катакомба) знаходилась значно нижче дна шахти, до неї вела сходинка 
висотою 0,5 м, що містилась під південною стінкою шахти. Все спорудження спрямоване 
подовжньою віссю по лінії північ-південь камерою до центру кургану.

В плані камера трапецевидної форми з чітко позначенними кутами. Її розміри - 2,4 
х 1,75 м. Стінки камери майже вертикальні висотою 80 - 90 см. Стеля - пласка, частково 
обвалилась. На стінках і стелі камери простежені пласкі сліди знаряддя ш ириною до 4 см. 
довжиною 6 см. На дні камери, біля південної стінки - кістяк дорослої людини. Небіжчик 
лежав скорчено, на правому боці, головою на схід. Кістки збереглися дуже погано. Ноги 
в колінах зігнуті під прямим кутом, в тазовому суглобі - 125°. Права рука зігнута в лікті, 
долонею на правому стегні, ліва - пряма, перетинає праву. Кістки черепу зміщені на 
північний схід. Під небіжчиком коричневий та білий тлін, який доходив до південної 
стінки камери. Біля ніг пляма вохри. Біля виходу з камери, з лівого боку знаходився 
кремінь. В південно-західному кутку - жарівниця з вуглинками та дрібними перепаленими 
кістками. На північ від жарівниці - залишки дерев’яного колеса. Біля південної, східної
і західної стінок - залишки дерев’яної конструкції.

1. Кремінь (рис. 4,1). Крем’яний скребок, прозорий, темний, підквадратної форми. 
З двох сторін дрібна ретуш, дві інші сторони мають прямі сколи. Розміри - 3,4 х 3,4 см.

2. Жарівниця (Рис. 4,2). Горщик ліпний, круглодінцевий, кулеподібної форми з дуже 
короткою прямою шийкою і прямими плечиками. Зовнішня поверхня світло-коричневого 
кольору з чорною кіптявою, внутрішня - сіра з кіптявою. Ззовні та усередині горщик покритий 
глибокими розчісами. По плечиках горщик орнаментований зубчастим штампом у вигляді 
зигзагу та горизонтальної ялинки. Діаметр вінец - 18,5 см; висота горщика - 19 см.

3. Частина дерев’яного колеса зі ступицею та отвором для насадки на вісь (Рис. 
1,V). Діаметр отвору - 4 см; ступиці - 12 см; товщина ступиці - 3 см, а всього колеса по 
отвору - 6 см. Вся частина колеса, що збереглася, дуже сильно полита чорною смолою .

Поховання 2  (Рис. 2,3) в 14,9 м від центру, під кутом 71° на рівні 5,65 м від Р (3,95 м 
від П). Виявлено на рівні материка. Вхідна шахта квадратної форми, розмірами 1,5x1,4 
м. В північно-східному її кутку - сходинка. Шахта була заповнена чорним гумусом. Біля 
західної стінки - два пласких квадратних каменя, щ о перекривали вхід в камеру. Камені 
стояли вертикально. їх розміри 0,4 х 0,4 м. У камеру веде лаз довжиною 0,5  м. Рівне дно 
шахти поступово знижується до камери і закінчується сходинкою висотою 0,4 м. В цілому 
катакомба спрямована подовжньою віссю по лінії схід-захід, камерою до центру кургану. 
В плані камера продовгувата з округлими кутами. Її розміри 1,9 х 1,3 м.

В центрі камери на дні лежав скелет підлітка, що добре зберігся. Небіжчик займає 
положення на правому боці, слабоскорчено, з розворотом на спину. Головою орієнтований 
на південь. Череп на правому боці, зміщений вправо від кістяка . Права рука витягнута 
уздовж тулуба, долонею під правим стегном. Ліва зігнута в лікті, долонею на тазових 
кістках. Під небіжчиком просліджувався білий тлін, справа від черепа пляма вохри.

Перед грудями небіжчика лежали три ікла тварини і дерев’яний виріб (посох?) поганої 
збереженності. Під головою шматочки дерева. На скелеті, більшою частиною на ногах, 
знайдені шматочки смоли.

1. Ікла тварини без слідів обробки (Рис. 2,4). Довжина - 4,2 см,ширина - 1 см.
2. Дерев’яний виріб у вигляді посоху мав товщину до 2 см (Рис. 2 ,3 ,/2 /). Угорі 

грушеподібне потовщення у формі навершшя товщиною 5 см. Довжина всього виробу 40 см.

Поховання 3  (Рис. 2,1) в 12,6 м від центру, під кутом 32° на рівні 6,37 м від Р (2,8 м 
від рівня впуску). Поховання було впущено у III насип, для чого у північно-східній його
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Рис. 1. В и н оградн и ки , курган  І: загальни й  план  та деталі д ер ев ’ян и х  візків з 
поховань 1 та 5
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полі було зроблено велику яму розмірами 3,0 х 2,6 м і глибиною 0,6 м. З рівня утворенного 
майданчика було вирито прямокутну яму розмірами 1,95 х 1,15м у верхній частині і 2,15 х 
1; 35 м внизу. Глибина ями з рівня заплічиків 2,3 м. Н а заплічиках і в заповненні ями 
простежені фрагменти тонких плах товщиною до 4 см. Плахи перекривали яму упродовж.

Близько дна в західній Частині ями у заповненні знайдені фрагменти кісток риби 
(хребці - 5 штук). На стінках ями виразно простежувались вертикальні сліди знарядь 
шириною до 2 см, довжиною до 40 см. В похованні на білому тліні ближче до південної 
стінки лежав кістяк дорослої людини, на правому боці в скорченому стані, головою на 
схід. Стопи ніг, кисть правої руки і череп густо посилані вохрою. На лицеву частину 
черепа нанесено смуги із вохри.

Ноги скорчені в колінах під гострим кутом. Ліва рука зігнута в лікті, долонею на 
тазових кістках. Права трохи зігнута і витягнута вздовж тулуба, долонею біля правого 
стегна. Під кистю правої руки лежав крем’яний ніж, під черепом знайдено шматочок 
смоли у вигляді конуса розміром 1,5 х 1 см зі слідами пальців.

1. Крем’яний ніж зі світло-сірого матового креміня з упором нижче леза (Рис. 2,2). 
Довжина ножа 12,1 см, леза 7,7 см, ширина в упорі - 3,6 см, в перетині ніж лінзовидний, 
в рукоятці потовщ ений. Вся поверхня вкрита сколам и , лезо загострено  дрібною  
струменевою ретушшю.

Поховання 4 (Рис. 2,6) в 12,85 м від центру, під кутом 146°, на рівні 4,57 м від Р (1,4 
м від П ). В иявлено в передм атериковом у  ш арі. Ш ахта п охованн я  в наси п у  не 
простежувалась. Камера с закругленими кутами, південно-західна частина - овальна. 
Розміри її 1,15 х 0,8 м, стеля не збереглася. На дні, на коричневому тліні знаходився 
зітлілий кістяк. Небіжчик лежав на лівому боці в скорченому стані, головою на північний 
схід. Коліна зігнуті під гострим кутом. Ліва рука зігнута у лікті, долонею на тазових 
кістках, права зігнута в лікті під прямим кутом, долонею на лівому передпліччі. Стопи 
ніг і тазові кістки посилані вохрою. Під черепом знаходився ріг тварини, фрагмент 
порожнистої пташиної кістки та розтиральник із пісковика. Перед небіжчиком знаходився 
круглодінцевий горщик, під правим коліном - шматочки смоли.

1. Горщик ліпний, круглодінцевий, боки дуже випуклі, звужуються до дна (Рис. 
2,7). Дно вузьке, шийка коротка, пряма. Зовнішня та внутрішня поверхні темні. Місцями 
простежуються розчіси. Висота горщика 16,5 см.

2. Ріг тварини - ссавця поганої збереженності, кінце зламане (Рис. 2,8). Довжина - 
21 см, ширина при основі - 4 см.

З- К ам ’ян и й  розти ральн и к  із др ібнозернистого  п іскови ка ж овтого кольору, 
неправильної форми. На одній стороні наявні сліди стертості. Розміри 5,5 х 4,5 см.

4. Ш маточки смоли чорного кольору, блискучі на зламі. Розміри найбільшого 3 х 
1.5 см (Рис. 2,6 ,/2/).

/ ■

Поховання 5 (Рис. 5) на відстані 10 м від центру, під кутом 158°, на рівні 6,07 м від 
Р (3,15 від П). Вхідна шахта прямокутной форми, розмірами 1,45 х 0,85 м, була простежена 
з рівня передматерика. На її стінках чітко виділялись вертикальні сліди знарядь шириною 
2 см, довжиною до 40 см. У східному кутку шахти знайдена гірка дрібних вуглинок від 
маленького вогнища. Під північно-східною стінкою на ребрі стояв камінь, що перекривав 
вхід у камеру. Камінь плаский товщиною до 10 см, розмірами 0,7 х 0,45 м.

Дно шахти рівне, перед входом до камери знижується, утворюючи біля входу невеликі 
заплічки. За камнем знаходився лаз, який розширювався до камери. Камера в плані 
квасолеподібної форми, вігнутою стороною розташована до шахти. Її розміри 3 х 1,95 м. 
На нижній частині стінок простежено широкі пласкі сліди знарядь шириною 6 см та 
довжиною 8 см.

В західній частині камери знаходився небіжчик, а її східна половина була зайнята 
залишками дерев’яного візка. Кістяк дорослої людини лежав на спині з невеликим нахилом 
управо, головою на південний захід. Ноги зігнуті в Колінах, впали управо. Права рука 
випростана вздовж тулуба, кистю під правим стегном. Ліва також випростана, кистю на 
лівому тазовому суглобі. Біля голови - товста підстілка коричневого кольору, яка утворює 
підвищення. Як видно, через це, череп .скотився управо і лежав обличчям рниз біля 
правого плеча. Ніжня щелепа лежала між правою плечевою кісткою та ребрами. Під 
черепом знаходились бронзовий ніж та бронзовий стрижень з дерев’яною ручкою. За 
черепом знайдені залишки дерев’яного блюда (миски).
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Рис. 2. В и н оградн и ки , курган І: 1,2 - похованн я  3; 3,4 - поховання 2; 5 - 
поховання 10; 6, 7, 8 - п охованн я  4.
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Під кістяком - шар коричневої підстілки завтовшки до 2 см. Під нею підстілка з 
очерету попелястого кольору. Листя очерету шириною до 2,5 см лежали поперек камери. 
Під очеретом - білий тлін, який займав майже всю західну частину споруди. Простір між 
дерев’яною чашею и кістками правої руки посиланий вохрою. Іще дві плями вохри - на 
схід і на південь від колінних суглобів небіжчика.

В центральній частині камери, біля входу лежав камінь, який має сліди потертості. 
Вся східна половина камери зайнята деталями дерев’яного візка.

1. Бронзовий ніж з загостреним коротким клинком та довгим прямокутним черешком 
(Рис. 5,5). Черешок розширений біля основи та розплющений на кінці. Довжина ножа 9,2 см.

2. Бронзовий чотиригранний стрижень із загостреними кінцям и, квадратний в 
перетині (Рис. 5,4). Довжина 5,4 см.

3. Дерев’яна чаша поганої збереженності (Рис. 5 ,1 ,/2 /). Діаметр близько 20 см.
4. Велика галька сірого кольору (Рис. 5,6). Поверхня добре загладжена та відколена з 

однієї сторони. Сліди сточеності на одній зі сторон говорять про використання її, як товкача.
5. Дерев’яний візок (Рис. 1, IV) мав чотири суцільних дерев’яних колеса, які були 

попарно насаджені на дві паралельні вісі. Діаметр колес - 60 см, товщ ина - 6 см. Діаметр 
ступиці більше 20 см, висота її - 6 см. Діаметр отвору в колесі близько 9 см. Колеса були 
трьохскладовими. До прямокутної центральної частини зі ступицею прикріплювались два 
бокових сегмента. Вісі нерухомо скріплювались двома поздовжніми паралельними рейками, 
а колеса на нерухомих вісях обертались вільно. Бокові стінки візка мали вигляд прямокутних 
рам, які для міцності з ’єднувались всередині рейками. Нижні кути рам були закріплені на 
вісях, а верхні з ’єднувались між собою. Деталі між собою кріпились за допомогою пазів 
(Рис. 1, IV,/1 ,2 ,3 /) та дерев’яних гвіздків - шпильок (Рис. 1,5).

Довжина візка по відстані між вісями близько 1 м, висота від вісей - 0,9 м.

Поховання 6 (Рис. 3,7) на відстані 16,6 м від центру, під кутом 3°, на рівні 5,7 м від 
Р (3,3 м від П). Форма вхідної шахти близька до прямокутної, її розміри - 1,9 х 0,85 м. 
Вхід в камеру в південній частині шахти перекривали дві кам’яні плити. В камеру вела 
сходинка висотою 0,3 м.

В плані камера має форму півкола, закругленою частиною звернена до шахти. В 
цілому катакомба зорієнтована камерою до центру кургану. На стінках і частково на стелі 
збереглися сліди знарядь шириною до 2 см і довжиною 30-40 см.

Біля південної стінки камери на білій підстілці лежав кістяк дорослої людини: 
скорчено, на правому боці, головою на схід. Ноги сильно зігнуті в колінах. Права рука 
випростана вздовж тулуба, ліва зігнута в лікті, ніжньою частиною на тазових кістках. 
Череп лежав на правій стороні. Стопи ніг посилані вохрою. Біля виходу з камери знаходився 
дерев’яний виріб довжиною 0,6 м.

Поховання 7 (Рис.3,1) найдавнішне (основне) в центрі кургану, на рівні 5,3 м від Р 
(1,1 м від давнього горизонту). Західна частина поховання простежена в західній стороні 
центральної бровки (Рис. І, III). На північ та на південь від поховання на давньому горизонті 
знаходився викид суглинку товщиною до 35 см. Кругом поховання простежено білий тлін та 
залишки дерева від перекриття. Плахи перекривали поховання вздовж довгої вісі.

Яма прямокутної форми, розмірами 1,65 х 0,95 м, орієнтована довгими сторонами 
по лінії південний захід - північний схід. На дні лежав кістяк дорослої людини: скорчено, 
на правому боці, головою на північний схід. Права рука випростана вздовж тулуба, долонею 
біля правого стегна, ліва зігнута в лікті, долонею на правому крилі таза. Череп на правому 
боці.

Перед черепом, біля правого плеча знаходився бронзовий ніж та грудка вохри. Кістяк 
лежав на коричневому та білому тліні. Череп та стопи ніг посилані вохрою.

1. Бронзовий ніж дуже поганої збереженності (Риё. 3,2). Більша частина роз’їдена 
корозією. Ніж мав подовжену асиметричну форму з закругленим лезом. Черешок короткий, 
розш ирений біля основи. П еретин клинка лінзоподібний, череш ка - прямокутний. 
Довжина ножа - 10,2 см, ш ирина - 2,5 см.
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•І.

Рис. 3. Виноградники, курган І: 1, 2 - поховання 7; 3, 4, 5 - поховання 9; 7 - 
поховання 6; 6 - Кіндратівка, курган І, поховання 6; 8 - Комінтерново, курган II.
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Поховання 8 (Рис. 6) на відстані 3,8м від центру, під кутом 171° на рівні 6,17 м від 
Р (4,67 м від П). Шахта прямокутної форми, кути чітко виділяються. Розміри ями 1,95 х 
1,35 м. На стінках добре простежувались вертикальні сліди знарядь шириною до 2 см, 
довжиною до 40 см. Яма орієнтована довгими сторонами по лінії північ - південь. Дно 
шахти рівне, під західною стінкою мленька положиста сходинка, яка веде в камеру. Вхід 
до камери перекривали дві половини антропоморфної стели. Під стелою виявлені дві 
ямки діаметром 4 см та залишки дерев’яних кілочків, які лежали на очеретяній циновці.

Все дно шахти густо вкрито підстілками. Нижній шар білого кольору покривав майже 
всю площу дна. Північна та центральна частини поверх білого тліну вкриті коричневим. 
В центрі ями простежені залишки тоненьких прутиків, та товстий шар вохри.

Під південною стінкою на залишках очерету знайдені фаланги пальців правої руки, 
посилані вохрою. Південна частина шахти була зайнята деталями візка. Перед входом в 
камеру, під лівою половиною антропоморфної стели, знаходилось крем’яне вістря стріли 
та шматочок тоненької палички.

Камера в плані трапецеподібної форми з чітко позначеними кутами, її розміри 2,0 х
1.4 м. Під західною стінкою камери на білому тліні лежав кістяк дорослої людини: скорчено, 
на правому боці, головою на північ. В верхній частині кістяка простежені ознаки його 
розчленування. Ліву руку покладено випростано, поруч з нею лежала права плечова кістка. 
Праве передпліччя ліктьовим суглобом лежало на тазових кістках. У кисті правої руки 
були відсутні деякі фаланги пальців, вони знаходились в шахті. Стопи ніг, кисті та череп 
посилані вохрою. Дві плями вохри простежено в північній частині камери. На черепі 
небіжчика в області рота, вух та носа простежені шматочки смоли (Рис. 6,11,1).

1. Крем’яне вістря стріли подовжено-трикутної форми з виїмчастою основою (Рис. 6,3). 
Виготовлене із темно-сірого непрозорого кременя. Виїмка кругла, жальця прямі. З обох 
боків вістря вкрите дрібною систематичною мікроретушшю. Довжина вістря 3,6 см.

2. Смола (Рис. 6.4) Тоненькі' пластинки смоли зігнуті в різних напрямках. їх 
конфігурація дозволяє вважати, що смолу в розплавленому вигляді виливали на окремі 
ділянки черепа. Пластинки пофарбовані вохрою.

3. Деталі дерев’яного візка (Рис. 6 ,II,/8 ,9/). Виразно вдалося простежити дерев’яне 
колесо зі ступицею, решта деталей лежала безладно. Завдяки відбиткам в сирому грунті 
вдалося встановити форму та розміри колеса. Його діаметр становив 58 см, товщина - 6 
см; діаметр ступиці 22 см, її висота - 9 см. Діаметр отвору становив 8 см. Зверху по 
діаметру ступиця мала плавний зріз (Рис. 6,VI).

4. Кам’яна антропоморфна стела із сіро-жовтого пісковика (Рис. 6.У.). Вгорі намі
чені голова та плечі, низ грубо оббито. З обох сторін по всій довжині проходть два 
паралельних пружка шириною до 4 см. Стела була розломана на дві рівні частини. Висота 
її дорівнювала 2,1 м, ширина - 0,57 м, товщина - 14 см.

Поховання 9 (Рис. 3,3) в 6,75 м від центру, під кутом 276", на рівні 5,63 м. від Р 
(3,08 від рівня впуску). Поховання простежено з рівня давнього горизонту. Зверху воно 
було перекрите деревом та великою кам’яною плитою, завтовшки до 20 см.

Яма поховання правильної прямокутної форми з чітко позначеними кутами, її розміри
1.5 х 0,95 м. На стінках ями простежувались вертикальні сліди знарядь шириною 2 см, та 
довжиною 30 см. В заповненні зустрічались залишки дерев’яного перекриття та чорні 
вуглинки. Довгими сторонами яма орієнтована по лінії південний захід - північний схід.

На дні знаходився кістяк дорослої людини: скорчено, на правому боці, з розворотом 
на спину, головою на північний схід. Права рука випростана вздовж тулуба, ліва - зігнута 
в лікті, кистю біля таза. Біля кисті правої руки знаходився бронзовий стрижень, грудка 
вохри та виріб із кістки. Біля черепу, в східному куту поховання, лежав кам’яний товкач.

Під кістяком просліджена підстілка коричневого кольору зі слідами обвугленості, 
яка лежала на білому тліні. Руки небіжчика були посилані вохрою.

1. Бронзовий чотиригранний стрижень із загостреними кінцями (Рис. 3,5). Робочий 
кінець сильно загострений. На другому кінці зроблено невеликий упір для насадки ручки. 
Довжина стрижня - 8,5 см.

2. Кам’яний товкач сіро-зеленого кольору (Рис. 3,4), Ручка товкача овальна в 
перетині, робоча частина - прямокутна. Довжина його - 21 см, ширина робочого краю -
6.5 см, товщина - 4 см.

3. Дві порожнисті трубчасті кістки, які погано збереглися (Рис. 3,3,/І/). Довжина - 
12 см, діаметр - 2 см.
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Рис. 4. В иноградники, курган І: поховання 1.



Поховання 10 (Рис. 2,5) в 7,3 м від центру, під кутом 219°, на рівні 6,23 м від Р (3,63 
м від П). Яма поховання підпрямокутної форми та розмірами 1,9 х 1,5 м, довгими сторонами 
була зорієнтована по лінії північ-південь. В заповненні знаходились пласкі камені та 
кістки небіжчика. Яма поховання була дуже зруйнована норами. Кістяк лежав головою на 
північ, ноги були зігнуті в колінах.

Найранішими в цьому кургані були поховання 3, 7, 9, 10. Основним з них є п.7, 
над яким нсипали первісний курган. Цей насип був до 1,5 м заввишки та близтько 20 м в 
діаметрі. Потім в південно-західну полу уже зведеного кургану було впущено п.Ю, над 
яким зроблено досипку. Далі в західній полі була вирита яма п.9. Материковий викид з 
нього лежав на поверхні другого насипу. Останнім з ямних поховань було споруджено п.З 
в ямі з уступами.

За формою поховальної споруди, положенням небіжчиків та типами речей всі ці 
поховання є пізньоямними та відносяться до другої хронологічної групи ямних поховань 
за Н.Я. Мерпертом [ І,с.29].

Бронзовий ніж з п.7 (Рис. 3,2) за його формою можна віднести до ножів з розширеним 
кінцем та закругленим вістрям першої групи за класіфікацією С.Н.Кореневського [2,с.37]. 
Подібні знахідки представлені окремими екземплярами на території від Болгаріі до північного 
Кавказу. Найдавніші з них, враховуючи подібні знахідки у верхньому шарі Михайлівського 
поселення, датуються кінцем III тис. до н.е. [3,с.36]. В останній час подібні типи ножів 
знайдено в катакомбних похованнях на Донеччині біля Красної Зорі - к.2.п.9 [4,с. 10, рис.4,4] 
та на Луганщині біля с.Миколаївка - к.6.п.2 [5,с.59,рис.5,7]. Перший з них, який відноситься 
до ранньо катакомбного періоду, майже подібний ножу з Виноградників. Він відрізняється 
лише більш довгим лезом та більшою шириною в його середній частині. Другий, 
середньокатакомбного періоду, хоча й має закруглене вістря, суттєво відрізняється від 
нашої знахідки. Він більше закруглений в боках, а його короткий та широкий черешок 
розплесканий на кінці.

Бронзові стрижні (Рис. 3,5; 5,4) набули широкого розповсюдження в ямно-катакомб
ний період та являють собою характерні знахідки в похованнях цих культур.

Кам’яні товкачі, та близьки до них категорії знахідок також зустрічаються як в ямних, 
так і в катакомбних похованнях (Рис. 5,6; 3,4;3,8). Велике розповсюдження вони набувають 
в катакомбний час на Лівоберіжжі Дону [6,с.99]. Аналізуючи подібні знахідки та враховуючи 
етімологічне споріднення “товкача” та “ступи” в індоєвропейських мовах, дослідники 
дійшли висновку, що товкачики та ступи були двома складовими частинами одного цілого 
[7,0.192].

Деяку зацікавленість викликає крем’яний ніж з п.З (Рис. 2,2). Подібні знахідки 
відомі в ямних та катакомбних похованнях на території України [8,с.46, рис.17,3;9, с.69, 
рис.14;10,с.112,рис.4,6,8;4,с.8,рис.3,1]. Більшість дослідників вважає подібні вироби вістрями 
списів або дротиків. Видовжена лезова частина нашої знахідки, та місцезнаходження її в 
руці небіжчика дають підставу говорити про використання подібного знаряддя як ножа.

Всі інші поховання в кургані (окрім п.6), споруджені приблизно в один і той же час 
і відносяться до ранньокатакомбного періоду. Самим раннім з цієї групи є п.8, яке певною 
мірою можно віднести до перехідного типу поховальних споруд ямно-катакомбного періоду. 
Прямокутна шахта цього поховання з виділеними кутами та рівним дном аналогічна похо
вальним спорудам ямного часу. Бажання зорієнтувати в північно-східний сектор кургану 
як яму, так і самого небіжчика, покладеного скорчено на правому боці (за ямною тради
цією), призвело до незвичайної позиції кістяка - спиною до входу. Таке розташування 
похованого може пояснюватись пошуком прийнятних форм в перших катакомбних спорудах, 
які б поєднували в собі ямні та катакомбні елементи.

Аналогічними причинами, на наш погляд, може пояснюватись позиція кістяка в п.6 
(Рис. 2,6). Камера катакомби зорієнтована до центру кургану. Небіжчика покладено голо-
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Рис. 5. В иноградники, курган І: поховання 5.



вою на північний схід обличчям до входу в камеру, але на лівому боці.
До ранніх форм катакомбного поховання 8 належать також чітко зазначені кути в 

камері та перекриття входу до неї антропоморфною стелою.
В зв’язку з розвитком катакомбної традиції необхідно зазначити ще одну характерну 

деталь цього поховання. На розвинутому етапі при будуванні катакомбної споруди основна 
увага надавалась камері де знаходився небіжчик з усім поховальним інвентарем, а шахта 
розумілась як перехід до неї. В цьому ж похованні основною частиною поховальної споруди 
вважається сама яма (шахта). Дно її вкрито органічними підстілками, прутиками лози та 
густо посилане вохрою. Тут же знаходилось крем’яне вістря стріли, деталі візка та кістки 
кисті руки. А сама камера виглядає як побічна деталь, пристрій до ями. Такий виразний 
та важливий момент можна пояснити незавершеністю зміни елементів поховального обряду 
в ямно-катакомбний період*

Наявність одного крем’яного наконечника стріли в похованні, на наш погляд, несе 
інше змістове значення на відміну від професійних наборів майстрів чи воїнів, де на
конечників зустрічається декілька. З матеріалів наших досліджень відомо ще кілька 
комплексів з поодинокими стрілами в одному з яких був присутній дерев’яний лук. На 
них ми зупинимося пізніше, а тут зазначимо, що рідкість знахідок луків у похованнях 
С.Н. Братченко пояснює надто високою цінністю цієї зброї як, доречі, і стріл. Хоч 
останні, як визначає дослідник, трапляються дещо частіше [11,с.71].

Антропоморфні стели на території України з’являються в період енеоліту, найбільша 
їх концентрація спостерігається в Північному Причорномор’ї. На теперішній час кількість 
антропоморфних стел сягає більше, як 300 екземплярів [12,с .10,11]. Крім ямних, вони 
зустрічаються також в раньокатакомбних похованнях та розповсюджені на території від 
Нижнього Подніпров’я до Нижнього Прикубання. В 10 випадках стели знайдені в 
ранньокатакомбних похованнях на Сіверському Дінці [ 13,с. 176]. Характер застосування 
стели в похованні з Виноградників говорить про її вторинне використання. Вона була 
перебита на дві частини і встановлена на вході в камеру катакомби (Рис. 6,1).

Стосовно поховання 8 необхідно також відзначити наявність в ньому ознак 
розчленування кістяків, які вказують на передпоховальні дії з тілом померлого. Про цей 
факт говорять і знахідки фрагментів смоли на черепі небіжчика, які слугували обличчевими 
накладками. Голова небіжчика, після особливих передпоховальних дій, що викликали 
відпадання м’яких тканин, перетворювалась на череп, який в очах родичів померлого 
втрачав звичайні людські риси. Можливо тому, що сам череп виступав в незвичному для 
сприйняття вигляді, і виникало бажання відтворити знайомий образ померлого.

Ритуальні дії над черепами, які пов’язані з культом предків, з’являються в Давньому 
Світі ще в УПІ-УІІ тисячоліттях до н.е. в Ієрихоні, а пізніше в Чатал-Гуюці. Така 
скульптурна реконструкція образу померлого мала на меті не тільки відтворити його фізичний 
вигляд, а й викликати предка з потойбічного світу для отримання від нього помочі та 
підтримки.

На існування обряду нанесення обличчевих накладок на череп померлого в 
ранньокатакомбний період вказує знахідка їх в похованні 14 кургану 3 біля села Кіндратівка 
(рис. 18,1).

Однією з найцікавіших особливостей ранньокатакомбних поховань 1, 5, 8 з кургану 
біля Виноградників є залишки в них деталей дерев’яних візків. Подібні знахідки говорять 
про широке застосування колісного транспорту в побуті катакомбних племен.

Традиція розміщення візків або їх частин в поховальній споруді з’являється на території 
України ще в ямний період. В пізньокатакомбних похованнях вона відображена в перекритті 
входу до камери дерев’яними колесами.

За технічними розрахунками навантаженність подібних візків відповідала 1,5 тони, 
що надало можливість дослідникам зробити висновок про господарське застосування цих 
засобів транспорту [ 14,с. 173]. На наш погляд, основною господарською функцією візка
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Рис. 6. В иноградники, курган І: поховання 8.



було використання його для перевозу майна та рухливої оселі, притаманної кочовим 
племенам.

Поява в свійському стаді коня, як необхідної умови цілорічного випасу іншої худоби, 
а також широке застосування колісного транспорту призвели до швидкого господарського 
освоєння степу та лісостепу України3. Швидкий зріст чисельності населення, викликаний 
переходом до відтворюючих форм господарської діяльності та становлення кочовництва як 
основної її форми в ямно-катакомбному середовищі призвели до необхідності заселення 
нових територій. Сама форма кочового господарства надавала можливості швидко 
розширювати як внутрішні, так і зовнішні контакти кочовиків і активізувала упровад
ження в господарсько-побутову та воєнну сфери новітніх досягнень та винаходів.

Швидке зростання поголов’я худоби, що давала найважливіші продукти харчування 
та слугувала основним предметом накопичення та мінової одиниці, призвело до 
інтенсивного майнового розшарування суспільства.

Наявність в кочовому господарстві основного багатства в формі рухомого майна (свійсь
кого стада), застосування візка-фургона, як пересувного житла та присутність в стаді коней 
дають підставу говорити про існування в катакомбному середовищі значних потенційних 
можливостей для міграційних процесів та впровадження експансивної політики.

Кочова форма господарської діяльності катакомбних племен та пов’язані з нею візки 
викликають інтерес не тільки в господарсько-побутовому плані. Вони мають велике значення 
як характерний показник цілого ряду соціально-економічних, політичних та релігійних 
процесів.

Візок, набувший широкого застосування в ямний та катакомбний період займає 
також важливе місце в релігійно-ідеологічному плані. Він сакралізується, вводиться в 
міфологічні сюжети та застосовується в поховальній обрядовості.

В похованнях 1 та 5, крім залишків візків, простежено культ вогню: в п.5 - у вигляді 
купки вуглинок в шахті катакомби (Рис. 5,1/8/), а в п. 1 наявність такого культу засвідчує 
знахідка жарівниці з частини круглодінцевого горщика з вуглинками.

На наш погляд буде цікаво зупинитись на застосуванні жарівниць в поховальній 
обрядовості. Вони набувають широкого розповсюдження в катакомбний період у Донецькій 
та Передкавказській культурах і виконують функцію передачі жертви богам через полум’я. 
Необхідно відмітити, що наявність в одному похованні жарівниці та курильниці разом 
зустрічається дуже рідко. Так, на Сіверському Дінці з відомих нам поховань серед 12 
випадків знахідок курильниць жарівниці разом з ними зустрічались лише 2 рази. На 
Нижньому Дону із 18 випадків знахідок курильниць, врахованих С.Н. Братченко, жарівниця 
разом з курильницею знаходилась тільки в одному похованні [6, с. 154-195].

Враховуючи подібні факти, можна говорити про близкість функціонального 
навантаження, яке несли жарівниця та курильниця. В плані практичного застосування 
подібних виробів необхідно відзначити, що характерною особливістю більшої частини 
курильниць є невелике відділення в середині чаші (Рис. 7,8) [3,с.70]. Подібну конструкцію 
курильниць можна пояснити таким чином: в саму чашу насипалось жевріюче деревне вугілля, 
а внутрішнє її відділення було пристосоване для наливання в нього якоїсь рідини чи 
розміщення речовини пов’язаної з магічними діями. Ця рідина випаровувалась і з полум’ям 
передавалась до вищої інстанції. В випадках з жарівницею чи з курильницею без відділення, 
жертовна рідина виливалась прямо на палаюче вугілля. Еволюція подібного типу ритуального 
посуду, на наш погляд, може бути такою: жарівниця (Рис. 4,2; 12,2; 13,4; 15,8; 18,2; 19,6)
- курильниця без відділення (Рис. 11,4) - курильниця з відділенням (Рис. 7,8).

Таким чином, в поховальній традиції катакомбних племен простежується складний 
обрядовий ритуал, пов’язаний З жертвопринесенням через вогонь якогось напою з магічною 
дією. Природньо виникає запитання: чи не пов’язаний цей напій з широко відомим в 
індо-іранському середовищі Сомою-Хаомою?
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Розділ II
СОМА - ХАОМА: РОСЛИНА, НАПІЙ, БОЖЕСТВО

1. Рослина Маку в українській народній традиції.
Одним з найцікавіших питань індоіранської проблеми є питання пов’язане з відомим 

по ведійським та авестійським текстам Сомою-Хаомою. На роль цієї рослини вже були 
запропоновані: верес,, блекота, коноплі, мухомор, ревінь, молочай, ефедра та інші.

Ототожненню напою Соми з різними рослинами, які мають наркотичну дію, присвя
чені деякі дослідницькі праці. В основному вони базуються на доволі туманній харак
теристиці цієї рослини в давніх текстах [17,с.445;18,с.300]. В свою чергу, ми спробуємо 
запропонувати нову версію бачення цієї проблеми, залучаючи до її вирішення як 
археологічні, так і ентографічні та давні писемні джерела.

Виходячи з того, що катакомбна культурно-історична спільність охоплювала значну 
територію України, ми спробуємо знайти залишки слідів шанування подібної рослини в 
народній традиції українців. З цього приводу важливо відзначити, що в Україні існує велика 
кількість дуже давніх міфологічних сюжетів, які відображені в усній народній творчості в 
формі легенд, переказів, казок, повір’їв, обрядових пісень, прислів’їв, приказок та ін...

Серед багатьох рослин, пов’язаних з ритуально-обрядовими діями в народній 
українській традиції особливе місце займає Мак. Зокрема в Україні і в наші часи існує до 
півсотні прислів’їв та загадок, пов’язаних з цією чудовою рослиною [19,20].

Наведемо деякі з них:
- Повна діжка жита п’ятачком прикрита;
- Стоїть півень на току в червоному ковпаку;
- Військо йде, як мак цвіте;
- Ґарна дівка, як маківка;
- Стоїть стріла серед двора, а в тій стрілі сімсот, ще й дві4;
- Нема в світі цвіту цвітішого над маківочки, нема ж і роду ріднішого над матіночки.

В українському фольклорі ця рослина виступає символом краси: гарну дівку 
порівнюють з маковою квіткою, також з маком порівнюють насолоди земного життя:

- Ой мій світку, білий світку, як маковий квітку.
Нащо тебе зав’язали в білую намітку [21,с.68].

З цвітінням маку порівнюється й швидкоплинність людського життя:
- Пройшов мій вік, як маків цвіт,
Що вдень цвіте, а вночі опадає...

Іноді мак порівнюється з матір’ю - головою рода, як в вищенаведеному прислів’ї 
[22,с.229]. З сюжетом сіяння маку в Україні пов’язані весінні обрядові дії: ігри, хороводи, 
пісні, тощо [23.С.86].

Народний хоровод “Мак”, як зазначає О. Воропай, належав колись до комплексу 
міфологічно-магічних дій, спрямованих на розбудження та зміцнення сил природи і 
скерування їх на збільшення врожаю [24,с.327].

Мак також широко використовувався в святкових обрядових стравах: на свят-вечір 
готували солодкі пироги з маком, які подавались облиті медовою патокою [25, с.55]; кутю 
на свято заправляли маком, медом та ін. [22,с.75] На свято Маковія збирали достиглий до 
цього часу мак і пекли “шуліки” - коржі з пшеничного тіста облиті густою медовою патокою, 
змішаною з тертим маком [26,с. 17].

Широко розповсюдженим було вірування в чудодійні властивості маку, як оберегової 
сили від всілякої нечисті. Особливу роль в цьЬму плані відігравав Мак польовий - “видюк” 
або “текун”. На свят-вечір господар і господиня з новоспеченим “святочним” хлібом, 
медом та маком обходили двір і комори та обкурювали все це ладаном. Біля обори, де 
стоять корови, господиня густо посипала насінням дикого маку, щоб не допустити до 
худоби злої сили [24,с.66,67]. Щоб охоронити від відьми дійну корову, її теж обсипали
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маком; а щоб припинити засуху вкидали у криницю макове насіння [22,с.229].
При похороні самогубців або тих, кого вважали відьмами чи упирями вдавались до 

магічних дій, які перешкоджували виходу цих мерців з могили: посипали їм очі чи могилу 
маком [27,с.200]. З цією ж метою посипали маком приміщення, де знаходився такий 
небіжчик, а також виставляли біля померлого мед та молоко [23.С.58]. При похованні 
бабок-повитух в труну їм клали кийочка а вузликом маку - “щоб пупорізка могла на тому 
світі захиститись од дітей, яких приймала при родах” [28,с.281]. Коли покійника виносили 
з двору, то зачиняли ворота й довкруж посипали маком - аби він більше не вертався 
назад, та щоб смерть ще когось не забрала [28,с.281].

Про широке використання маку в українському побуті може свідчити той факт, що 
майже в кожній оселі були спеціальні кухонні прилади для розтирання маку: макітра (ступа) 
та макогон (товкач). Зерна маку м’яли та розтирали у глиняних макітрах за допомогою 
дерев’яного різьбленого макогона [22,с.75]. Про магічну властивість маку говорять народні 
повір’я, які пов’язані з його урожайністю - мак дає добрий збір в випадку, коли в цій 
місцевості помер священник [29,с.245]. Про його оберегову силу йдеться ще й у такому 
вислові: “Не в поміч і дяк, як не посієш мак” [28,с.395].

Особлива магічність приписувалась макові дикому - польовому (видюку, текуну, 
самосію, скакуну), який люди оберігали від винищування, бо він вважався відворотною 
силою від “злого ока”. Щоб запобігти зурочення, у віночок або в косу вплітали кілька 
пелюсток живого маку. На Україні було навіть окреме святце, коли дівчата спеціально 
ходили в поле і плели віночки з маку-видюка [28,с.394].

Сама назва маку - видюк, пов’язана з його причетністю до магічних дій. У східних 
слов’ян “професійний” прошарок людей, які займались лікувальною магією, представлено 
давньоруськими відунами [30,с. 14]. Вони використовували мак, як засіб охорони хворої 
людини від демонічних злих сил.

З маком в слов’янській міфології пов’язана Макоша - єдине жіноче божество, чий 
ідол стояв на горі в пантеоні князя Володимира. Макоша, символом якої був мак, була 
покровителькою жіночих робіт - прядіння та ткацтва, а також, як і давньогрецька Деметра,
- богинею землеробства, врожаю та достатку [ЗІ.с.117].

Цікаві аналогії пов’язані з маком, були запропоновані В.П.Милорадовичем: “Судячи 
з глибокої давнини застосування цієї рослини, знайденої в будівлях на палях неолітичної 
доби можна припустити, що слав’янська його назва, подібна до німецького Magsammen 
дійшла до українців від арійських предків” [29,с.244]. При розділі німецього слова, яке 
означає Мак: Магсаммен на дві частини: Маг - Сома, цікавим виявляється припущення, 
що слова Маг та Магія походять від слова Мак.

Доречно також порівняти саму форму рослини маку (прямий стрижень з круглою 
верхівкою із зубчастим п’ятачком зверху) з “ваджрою” у ведійській міфології - булавою, 
палицею грому, зброєю Індри. В його руках ваджра, як сонце в небі, тобто пов’язана з 
солярною символікою. Вона - мідна, золота, залізна, з каменю чи зі скелі; відзначається, 
що у ваджри чотири або сто кутів, тисяча зубців; іноді вона в формі диску, пізніше - 
хрестоподібна [32,с.208]. З наведеного порівняння, на наш погляд, можна допустити 
тотожність форми ваджри (булави) та рослини маку.

До вищенаведеного можна додати ще й той аргумент, що булава, яка поруч із своїм 
призначенням, як зброї відігрвала також сакрально-репрезентативну роль, в англійській 
мові називається “МАСЕ” [33,с.35]. Таким чином, змістове значення понять ваджра - 
булава - мак - сома можна об’єднати в одне ціле, яке відображало вогняну, небесну зброю 
Індри.

Слов’яни з давен, поруч з вшануванням вогню домашнього вогнища, також вшанову
вали небесний вогонь. Так, метеоріти уявлялись в образі драконів: у чехів - Zmok, у 
поляків - Smok. У західних слов’ян Смок - це також істота доброзичлива до домашньої 
оселі [34,с. 153]. За цими назвами, вірогідно, також приховується чудодійна рослина Мак- 
Сома.

Про шанобливе ставалення до цієї рослини в Україні говорить також поширення на 
її землі топонімів, утворених від слова “мак”. По всій Україні, від Прикарпаття до 
Сумщини, розкидано десятки поселень, назви яких походять від цієї рослини. З них 
найвідоміше - Маків на Хмельниччині [35,с.66], а також Маківка в Запорізькій та Київскій 
областях, Макотери на Рівненщині, р. Макітрища в Чернігівскій області, та ін. [36,с.360].
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Сліди використання наркотичної рідини в українському фольклорі простежує Л.Л. 
Залізняк при розгляді стародавнього культу воїна-вовка, який увійшов складовою частиною 
до міфології українського казацтва. Він наводить цікавий казковий сюжет в якому витязь- 
визволитель перед боєм випиває чудодійного зілля. Цей незвичайний напій дослідник 
пов’язує зі священною наркотичною рідиною Рігведи-Сомою [74,сЛ 60].

На дії, які пов’язані з вичавлюванням маку в українській традиції може вказувати 
слово “макуха”. Воно означає спресовані відходи при вичавлюванні соняшникової олії. 
Але в давнину, вірогідно, слово “макуха” означало залишки макової соломки при вичав
люванні наркотичного соку з рослини маку.

Таким чином, враховуючи вищенаведенні факти, можна казати про залишки слідів 
використання наркотичних властивостей маку в давньоукраїнській релігійно-обрядовій 
традіції. В зв’язку з подальшим розвитком та змінами в релігійній системі давнього 
населення України застосування маку, як культової рослини, було зведено нанівець (чи 
заборонено), а лишилася лише зовнішня форма почитания та шанобливого ставлення до 
цієї чудової рослини.

Латинська назва маку походить від слова “papa” - хліб, що само по собі говорить про 
• важливе місце, яке займала ця рослина в давнину. Про давнє її використання говорять 
знахідки маку під час розкопок неолітичних поселень у Швеції, біля Савої та Мілану в 
Італії. Культурний мак вирощували вже в Вавілоні, Сірії, Давній Греції, Римі та Єгіпті. 
[37,с .103].

У давніх греків макова головка символізувала родючисть і часто разом з колоссям 
пшениці зображувалась поруч з Деметрою, а римська Церера мала маковий та пшеничний 
вінок на голові. Як символ родючості та втіхи, макова головка була атрибутом різних 
богів - Афродіти, Гери, Кібели, Харит та ін [38,с.365]. Про чудодійні властивості маку 
було відомо дуже давно. Про дію його соку знали в Давній Греції, в часи Гомера, коли 
“опіоном” називали виварений або вичавлений з маку сік, знали його і давні єгиптяни. 
Пліній писав про спосіб добування опію шляхом надрізу макових головок [39,с.Ю]. В 
поемі Одо із Мена “Про властивість трав” (XI ст.) говориться, що молоко, яке зтікає з 
головок маку, збирали в порожні равлики та зберігали в сухому стані [39,с.10].

Мак, як рослина, та його особливості були відомі різним народам з дуже давніх 
часів. Зараз відомо більше як 125 видів маку в Європі, Азії та Африці, 13 з них розповсюд
жені в Україні [40, с.165].

Сліди шанобливого ставлення до цієї рослини простежуються в зображеннях маку на 
культових сценах в Давньому Світі. Але дослідники або зовсім не помічали ці зображення, 
або плутали його з іншими рослинами. Для порівняльного аналізу подібних зображень необхідно 
навести як можна точнішу, суто ботанічну характеристику цієї рослини (Рис. 8,6).

Мак снотворний є міцна трав’яниста рослина заввишки 1,5 м. Вся рослина багата білим 
молочним соком. Стебло мака прямостояче, густолисте, сизувато-зелене. Лисїя сизе, 
широкоеліптичне, гострозубчасте. Квіток від однієї до десяти. Вони великі, розташовані на 
верхів’ї стебла та його розгалуженнях [39,с.11]. У мака польового (видюка) листки розсічені, 
з видовженими гострими зубцями, а стебло та листя покриті ворсою [42,с. 109].

Плід маку - велика, майже куляста коробочка, сплюснутої чи овальної форми. 
Зверху вона увінчана променевою зубчастою лопатевою кришечкою. При достиганні плід 
робиться солом’яно-жовтим, сухим, задерев’янілим. Опій являє собою засохлий молочний 
сік маку бурого кольору [41,с.378]. При розмочуванні сухого стебла чи самої коробочки 
маку в воді, молоці чи іншій рідині, або виварюванні виділяються алкалоїди. Навіть сухі 
пелюстки макових квіток, потерті на порошок і зварені на молоці або на меду вживають 
при розумовій перевтомі [40,с.165].

При вживанні алкалоїдів маку розвивається глюцінаторне запоморочення свідомості 
[43,с.228], а морфін викликає виражену ейфорію [39,с.11]. При вдиханні диму опію дуже 
швидко настає сп’яніння, яке супроводжується фантастичними видіннями та галюцінаціями 
[37,с .104].

Окрім шанування маку в Україні, відношення до нього як до культової рослини 
відзначено у народів Середньої Азії. Мова йде про широко розповсюджене у таджиків та 
узбеків свято “червоної квітки”, або “свято маків” . Однією з обрядових дій цього свята 
було випивання особливого, виї^товленого для цього свята вина. Ці традиції, як вважає 
дослідниця, сягають давніх часів і пов язані з активізацією відтворюючих сил природи
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[45,с.34]. В зв’язку з розглядом цього свята необхідно зазначити, що дослідники окреслюють 
ареал його розповсюдження територіями Фергани, Согдіани, Бактрії, давнього Хорезму, 
Ірану та пов’язують це свято з культом відродження природи та воскресіння богів [45,с.44].

2. Зображення Маку на культових речах
Перед тим, як почати розгляд археологічних пам’яток та зразків образотворчого 

мистецтва, необхідно ще раз виділити характерні риси та особливості рослини Маку 
(Рис.8,6):

- куляста чи овальна форма коробочки (Маківка);
- зубчаста, лопатева кришечка;
- пряме довге стебло;
- характерне потовщення стебла під маківкою (вузлик, колінце);
- жовто-солом’яний колір сухого стебла та маківки;
- довге зубчасте листя;
- наявність молочного соку в усіх частинах рослини;
- бурий колір засохлого соку.
В першу чергу звернемо увагу на рослину, зображену на торці циліндричної печатки 

з поховання 10 на поселенні Тоголок 1 XIII ст. до н.е. (Рис. 7,1), [46,с.20,рис.5]. Перед 
нами округла головка з широким зубчастим вінцем на прямому стеблі та довгим зубчастим 
листям. При всій схематичності малюнку по головним характерним ознакам рослини 
можна зробити висновок, що тут зображено мак5.

Майже аналогичне першому є друге зображення, також на торці печатки із Бактрії 
XIII ст. до н.е. (Рис. 7,2), [47,с.41,рис.7,5;рис.8,4]. Це зображення більш схематичне, 
але по ознакам, що залишились, також проглядається овальна головка, пряме стебло та 
зубчасте листя.

Наступне зображення на металевій печатці походить з Алтин-Депе кінця III - початку 
II тис. до н.е. (Рис. 7,3), [48,с.22,рис.4;с. 165,рис.40,9]. В цьому випадку зображення 
ідентичне попереднім, але над зубчастим листям замість округлої головки, знаходиться 
хрестоподібний знак. Тут, на наш погляд, простежується семіотична взаємозаміна хреста 
та кола, які несуть спільне ідейне навантаження.

Тепер звернемося до малюнку на золотому посуді марлицького типу з Гіляне середини 
II тис. до н.е. (Рис. 7,7), [49.с.32,рис.6]. Центральне місце на ньому займає зображення 
дуже антропоморфізованої рослини Маку: на прямому стеблі-шиї знаходиться куляста 
приплюснута голова-маківка з круглими очима та поміченими дужками ротом та носом;' 
на голові-маківці - кришечка, яка витягнулась в корону із закругленими кінцями. В 

. обидва від стебла боки відходять дугоподібні листя-руки, які опускаються в посудини, що 
тримають чоловічі фігури. Листя-руки орнаментовані “ялинкою”, яка можливо пов’язана 
із зображенням “світового дерева” або з ворсою на листях маку. Нижня частина стебла 
закінчується потовщенням-колінцем, характерним для макової рослини. В самому низу 
зображення знаходиться краплина соку, який збігає з рослини.

В порівняльному плані привертає на себе увагу ще одна марлицька знахідка - булава 
кулястої форми з дещо витягнутою до низу втулкою. (Рис. 7,4), [49,с.30,рис.4]. Втулка 
закінчується характерним для маку потовщенням, а сама головка булави має зверху круглий 
обідок-кришечку. По всій поверхні булави виступають овальні краплинки.

Типологічно східна з цією знахідкою і булава з Гіссару III кінця III - початку II тис. 
до н.е. (Рис. 7,5), [48,с. 133,рис.34]. Відрізняється ця булава від марлицької більшою 
довжиною втулки з кільцеподібними потовщеннями, та більш чіткішим зображенням 
кришечки на маківці. Виступи на цій булаві більше видовжені.

Далі йде група зображень з пам’яток Ассірійського мистецтва першої третини І тис. 
до н.е. Це зразки монументальних рельєфів зі стінок внутрішніх покоїв ассірійських палаців 
Сарагона II з міста Дур-Шаррукін (Рис. 8,7; 8,8), [50,с.23], та гіпсовий рельєф із Німруду 
(Рис. 8,4), [51,с.399].

На рисунку 8,7 зображений жрець з жертовним козеням, який тримає в правій руці 
квітку маку з трьома нерозквітлими бутонами. На рисунку 8,8, подібному за сюжетом до 
першого, жрець тримає в руці стебло маку з трьома уже достиглими маківками. На малюнку 
чітко позначене довге стебло, кулясті головки із зубчастими кришечками та характерне 
для маку потовщення стебла під маківкою.
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Рис.7, відбиток циліндричної печатки (Тоголок, 1, п. 10); 2 - відбиток цилін
дричної печатки (Бактрія); 3 - металева печатка (Алтин-Депе); 4 - булава (Марлик); 
5 - булава (Гіссар III); 6 - кіммерійська бляха з Осово (Ю гославія); 7 - сцена з 
золотого посуду марлицького типу (Гіляне); 8 - курильниця (М иколаівка, к.7, 
п.6); 9 - зображення хреста на слов’янській сковородні; 10 - зображення стіп на 
камені з Індії; 11 - золота скіфська бляшка (Чортомлик); 12 - кістяна лопаточка з 
Б ратова (Румунія); 13 - бронзове люстерко з Ольвії; 14 - бронзова бляха (Отрадне 
к.36, п.9); 15 - бронзовий гак (Н .Бараниківка к.5, п.9).
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На рельєфі з Німруду зображені цар Ашшурнасірпал II і крилатий бог біля священного 
дерева. З обох боків дерева знаходяться чоловічи фігури, які тримають в лівій руці стебло
з маківкою. Характерним на цьому зображенні є те, що макові стебла .тримають не за 
нижню або середню частину, як жезли або булави, а зразу під маківкою, лишаючи вільним 
довгий тонкий стрижень.

Раніше ми торкались зображення маку в Давньогрецькій традиції, пов’язаного з 
богинею Деметрою. Як приклад можна привести різьне зображення Деметри на бронзовому 
люстерці із некрополю Ольвії (Рис. 7,13), [52,с.104,рис.91,4]. На ньому ми бачимо голову 
богині та вінок із колосков пшениці і макових головок.

і Ще одне зображення маку знаходиться на рельєфі із Локр (Рис. 8,1), [51 ,с.51 ]. На 
ньому Аїд та Персефона сидять на троні, а перед ними знаходиться тонке і довге стебло 
маку з округлою маківкою, зубчастою кришечкою та потовщенням стебла зразу під 
головкою. Це зображення маку майже ідентичне тому, що тримає в руці Ашшурнасірпал 
II на гіпсовому рельєфі із Німруду.

Подібні зображення маку знаходяться і на речах Сасанідського періоду. Так відомо 
декілька срібних бутлів У-УІІ століть, де зображені жіночі фігури з рослиною маку в руках 
(Рис.9,7; 9,8), [53, іл.43,44].6

Із Західного Причорномор’я можна відзначити верхівку з характерними для маку 
рисами, зображену на кінці кістяної лопаточки культури Глина III - Шнекенберг із Брашова 
18-16 ст. до н.е. (Рис. 7,12), [54,с.71,6].

До більш пізнього періоду відноситься зображення Вішну та Лакшмі із Холебіду 13 
століття (Рис.8,2), [32, с35]. На ньому Вішну тримає стрижень з навершником схожим на 
мак. З такими макоподібними булавами-ваджрами неймовірно великих розмірів зображені 
Бхіма та Дурьодхана, які б’ються між собою (Рис. 8,3), [51,с.202].

До вищенаведених прикладів схематичного зображення маку, як круга або хреста на 
стрижні з піднятим догори зубчастим листям (Рис. 7,1-3), можна додати бляху кіммерійсь
кого часу із Осово в Боснії (Рис. 7,6), [55,с. 176,рис.93,20]. Макова рослина зображена 
також на золотій прямокутній скіфській бляшці з Чортомлицького кургану (Рис. 7,11) . 
[56, с.171, рис.76, кат.77].7

Цікаві аргументи на підтримку гіпотези про застосування маку в ритуально-обрядових 
діях можна знайти і в пам’ятках Луристану. Із цього району відомо дві бронзові булави 
(Рис. 9,4; 9,5), [57,с.67,68,рис.189,191]. Булава з короткою втулкою, яка прикрашена 
концентричними колами і вертикальними пружками 13-12 ст. до н.е., та булава з втулкою- 
руків’ям і овальними виступами на корпусі 8-7 ст. до н.е. Вони мають багато спільного із 
булавами з Марлику та Гіссару III. У них ті Ж характерні для маку деталі, як втулка-' 
стебло, потовщення нижче головки, кулястий корпус та кругла відігнута кришечка.

Інша знахідка предоставлена бронзовою булавкою 10-9 ст. до н.е. (Рис. 9,6), 
[57,с. 102]. Вона являє собою довге стебло з витягнутою вгору ажурною маківкою. Нижче 
головки на стеблі є характерне для маку потовщення, а зверху - кришечка із загнутим 
краєм8.

Далі розглянемо бронзову вотівну булавку 10-9 ст. до н.е. з зображенням рогатої 
людини, яка тримає в кожній руці по стеблу з маком та по гілці з гранатом (Рис. 9,1), 
[57,с. 109,274]. Характерним на цьому зображенні є те, що маки, які стоять вертикально 
на прямих стеблах, мають пласкі, трохи загнуті кришечки. Гранати ж, які звисають вниз 
на зігнутих плодоніжках, мають в нижній частині 4-х кінцеву оцвітину9. В сюжеті цього 
зображення може бути прихований глибокий міфологічний зміст. Рогата істота тримає в 
обох руках опозицію: мак - гранат, де мак являє собою символ верхнього (небесного) 
рівня, а фанат - нижнього (підземного).

Наступними, цікавими в даному контексті знахідками з Луристану, є бронзові 
навершники та ідоли-циліндри кінця II - початку І тисячоліття до н.е. [57.С.111,278;с.113,283]. 
Навершники в своїй більшості зображують двох тварин, які стоять на задніх лапах та обернені 
одна до одної (рис. 9,2). У них видовжені шиї, а лапи попарно розміщені на двох кільцях, 
які знаходяться одне над одним. Крізь кільця проходить пустий всередині стрижень, в 
який на нашу думку вставлялось макове стебло з маківкою.10

Характерною особливістю навершників, а також циліндричних ідолів, є присутність 
в композиційних мотивах “голівок півнів” (рис. 9,3). В наведеному вище сюжеті на рельєфі 
із Локр також є зображення маку, а поруч з троном, на якому сидять Аїд та Персефона
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Рис. 8. 1 - Аїд та Персефона, рельєф із Локр; 2 - зображення Вішну та Лакшмі 
(Халебід); 3 - бій Бхіми з Дурьодханою; 4  - гіпсовий рельєф із Німруду (Ассірія); 5 
- зображення знаку “Анх” ; 6 - мак снотворний; 7, 8 - ассірійські жерці, рельєф з 
палацу Сарагона II; 9 - Сур’я, камінь (Гаракхпур).
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знаходиться півень (Рис. 8,1)- Така подібность в зображеннях може свідчити про 
однотипність вихідних елементів в сюжетних побудовах цих міфологічних систем.

Тут буде доречно пригадати українську загадку: “Стоїть півень на току в червоному 
ковпаку”, в якій півень та мак ототожнюються. В народних уявленнях українців півень та 
мак також мають однакову захисну силу від всілякої нечисті.

Великою пошаною півні користувались у персів та мідійців. Шарль де Бросс пов’язує 
вшанування півня з солярними культами - його співи вказують на час повернення сонця, 
його схід на обрії [58,с.69].

Луристанські штандарти, як відзначає дослідник, відігравали важливу роль в 
заупокійному культі давніх іранців і, очевидно, зображували якесь божество із давньо
іранської міфології [57,с.41]. Тепер ми можемо додати, що це божество було пов’язане з 
Маком (Сомою-Хаомою).

Сюжети із зображенням двох тварин, які стоять по різні сторони “світового дерева”, 
були дуже широко розповсюджені в Давньому Світі [51,с.400;59,с.46,рис.2]. З огляду на 
те, що стрижень маку міг втілювати вертикальну вісь, а сама маківка з незчісленними 
зернятами - безмірність всесвіту, можна вважати небезпідставним ототожнення рослини 
маку із “світовим деревом”.

Після розгляду зображень Маку (Соми-Хаоми), звернемося до літературних джерел. 
Одним з найважливіших та ранніх культів давньоіранської та ведійської міфології є культ 
Соми-Хаоми: рослини, напою, божества. Час зародження цього культу очевидно відно
ситься до періоду індоєвропейської спільності, ще до відокремлення від неї її індоіранської 
(арійської) гілки. Оскільки зовнішні ознаки Соми-Хаоми описані в давніх текстових 
пам’ятках, скористуємось ними для порівняльного аналізу:

Хаома - високий, жовтий, золотистий, молочно-білий, багатосортовий, має гнучкі 
стеблини, з приємним солодким запахом, швидко росте, його збирають для зв’язок жінки11.

Як можна побачити, всі ці характеристики відносяться до рослини Маку: він жовто- 
золотистий; має молочно-білий сік; існує багато його видів; має міцні гнучкі стеблини; 
запах у мака солодкий, п ’янкий; як однолітня рослина, він шидко росте; при достиганні 
жінки його зрізують та зв’язують у пучки.

Звернемося тепер до характеристики Соми.12 Ніде в гімнах не згадується ні корінь, ні 
листя, ні насіння. Натомість постійно фігурує стебло та пагони (т.з. макова соломка), з 
яких після вимочування у воді кам’яним знаряддям вичавлюють сік буро-коричневого 
кольору з різким смаком. На наш погляд, і ці всі ознаки відповідають характеристиці 
маку, про яку йшлося раніше. Наведемо ще кілька прикладів з Рігведи:

I, 91 /До Соми/
1 8. Хай зільються твої струмені молока,

Хай зільються також і винагороди...
л

II, 36 /До богів, які отримують жертви/
1 . ...він одягся в (молоко) корів, в воду.

Мужі видоїли його камінням (та очистили) через овечі (цідилки)

Неодноразове порівняння соку Соми з молоком корів говорить про візуальну подібність 
білого соку маку та молока.

X

1 ,9  /До Індри/
1 О Індро, прийди! Оп’яняйся напоєм з маківки13 Соми

IV, 20 /До Індри/
4 . Скуштуй, о Індро, піднесеного солодкого напою!

Сп’яній від соку, який зібрали з маківки.14

ПІ, 48 /До Індри/
2 . Ти пив молозиво стеблини, яке знаходиться в маківці.15

3 . Він дивився на гострого Сому, як на (материнські) груди.16
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*

Рис. 9. Луристанські бронзи: 1 - вотівна булавка; 2 - навершник з підставкою; 
З - циліндричний ідол; 4, 5 - булави; 6 - булавка; 7, 8 - фрагменти зображень зі 
срібного бутилю Сасанідського часу.

_  ________________ . . .
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Наведені рядки не викликають сумніву, що мова в даному тексті йдеться про Мак.
Таким чином, приклади зображень маку та аналіз літературних джерел дозволяють 

говорити про широке часове та просторове розповсюдження магічних обрядів з його 
застосуванням, та ототожнити М ак з індо-іранським Сомою-Хаомою.

Враховуючи ту визначну роль, яку відігравав М ак-Сома в ритульно-обрядовій традиції 
вищенаведених культур, вважаємо за доцільне об’єднати їх в коло археологічних культур 
“соматичного типу” .

Розділ III
Археологічні матеріали бронзового віку України з

•  •  - Л : —  • •  • • •елементами індоіранської культової традиції
Для подальшого розгляду археологічних джерел, з метою простежити прояви культів 

соматичного характеру в культурах ранньої - середньої бронзи Півдня Східної Європи, 
наведемо декілька характерних поховань з матеріалів М аріупольської археологічної 
експедиції.

Берестове, курган І.
Поховання 2 (рис. 10) основне, впущено з рівня ДГ на глибину 2,65 м. Вхідна шахта 

являє собою яму підпрямокутної форми із закругленими кутами розмірами 1,5 х 0,85 м. 
Під північною стінкою шахти проходила сходинка висотою 0,65 м, яка вела в камеру 
паралельно поєднану з шахтою. Вхід в камеру було перекрито дерев’яними плахами 
діаметром близько 10 см.

Розміри овальної в плані камери становили 1,75 х 1,05 м. По всій площі її дна 
простежено білий тлін та коричневу підстілку.

Кістяк дорослої людини лежав скорчено, на правому боці, головою на південний 
захід. Ноги небіжчика зігнуті під гострим кутом, стопи посилані вохрою. Права рука 
випростана вздовж тулуба, ліва зігнута в лікті, кистю біля передпліччя правої. Череп 
лежав на правому боці біля правого плеча.

Біля ніг небіжчика знаходився горщик. Під горщиком, на дні камери, виявлено 
зображ ення двох стоп із вохри. П еред гол ів ’ям похованого знайдено  ф рагм енти 
орнаментованих шматочків шкіри. Тут же знайдено невеличку бронзову проколку.

1. Великий ліпний горщик у вигляді приплюснутої кулі (Рис. 10,1). Вінця горщика 
у вигляді широкого плаского “комірця”, який нависає над боками. “Комірець” прикраш е
ний трьома рядами нігтьових вдавлень. Плечики горщика оперізує наліпний пружок з 
такими ж нігтьовими вдавленнями. Поверхня горщика сіро-коричневого кольору. Нижня 
його частина вкрита дугоподібними розчісами. Висота горщика 24,2 см.

2. Бронзова проколка, в перетині пласка, один кінець загострений (Рис. 10,3). 
Довжина її 13 мм.

3. Фрагменти шкіряного виробу з орнаментом (Рис. 10,4). Ймовірно, це були деталі 
килимка чи ковдри. Орнамент геометричний, триколірний, виконаний мінеральними 
фарбами. Концентричні кола яскраво-червоного кольору виконані широкою тасьмою. 
Ш ирина тасьми 0,6-0,8 см. Місце поміж колами заповнено маленькими трикутниками 
чорного кольору, які розташ овані верш иною від центру зображення. Проміжки між 
трикутниками жовті.

Ш кіряна основа, на яку нанесено орнамент, тем но-коричневого  кольору. По 
периметру меншого фрагмента збереглися добре помітні дірочки із залишками ниток.

Другий, більший фрагмент, аналогічний першому, але смуги тасьмі ширші - 0,7-1,2 
см, а трикутники більші. Розміри маленького фрагменту 11 х 12,5 см, великого - 14 х 17,5 
см. Орнамент мав доволі барвистий та яскравий вигляд.
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Рис. 10. Берестове, курган 1, поховання 2.
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Кіндратівна, курган І.
Поховання б (Рис. 15,3) споруджено в північно-східній полі кургану на рівні 1,5 м від 

П. Шахта не простежувалась, камера овальної форми розмірами 1,5 х 1,0 м. Майже всю 
її площу вкривала коричнева підстілка.

Кістяк дорослої людини лежав скорчено, на правому боці, головою на південний 
схід. Ноги дуже зігнуті в колінах, підведені до живота. Права рука випростана вздовж 
тулуба, кистю під кістками ніг. Ліва - зігнута в лікті, кистю на стегнових кістках. Стопи 
ніг і правешлече посилані вохрою. За черепом, біля південної стінки камери, знаходився 
горщик, біля потилиці - два кістяних кілця та глотові зуби риби. Поруч з ногами знаходився 
кремінь і шматочок смоли. У північній частині камери простежені деревні вуглинки.

1. Горщик ліпний, плоскодонний, з кулястим корпусом та вузьким горлом (Рис. 3,6). 
Ш ийка Пряма, коротка, вінця ледве відігнуті назовні. Горщик коричневого кольору з 
темними плямами нагару, його висота - 17,3 см.

2. Кістяні кільця (2шт), одне в уламках (Рис. 15,4). Виготовлені із трубчастих кісток тварини, 
поліровані. В перетині одне лінзоподібне, друге - підтрикутне. Діаметр 2,4 та 2,2 см.

3. Глотові зуби риби - близько 23 шт.
4. Крем’яний відщеп без слідів обробки (Рис. 15,5). Розміри - 5 x 3  см.
5. Ш маточок смоли у формі кульки діаметром близько 1 см.

Поховання 9 (Рис. 11) впущено в центр 1 насипу на глибину 2,55 м від рівня впуску. 
Верхня частина шахти повністю зруйнована норами, її приблизні розміри 1,5 х 1,0 м. В 
північно-західній частині шахти було три сходинки в камеру сегментоподібної форми. 
Розміри камери - 2,6 х 1,8 м. Біля північно - західної стінки камери на білому тліні знаходився 
кістяк дорослої людини: скорчено, на правому боці, головою на південний захід. Ноги 
зігнуті в колінах, зруйновані гризунами. Руки випростані вздовж тулуба, череп дуже 
змішено до правого плеча.

Поруч з черепом та колінами простежені плями вохри. Біля правого плеча знаходилась 
булава, біля правого ліктя - крем’яне вістря стріли. Під західною стінкою камери були 
знайдені горщик, курильниця та кістки тварини. Біля колін лежало бронзове намисто та 
одна намистина з пасти.

1. Горщик - кубок з високою прямою шийкою і високо піднятими боками, які в 
нижній частині утворюють піддон (Рис. 11,3). Вся поверхня горщика густо вкрита орнамен- - 
том. Техніка виконання орнаменту - відбитки трирядного шнура, наколи паличкою, 
відтиски спіралі, довгі вдавлення тоненькою паличкою, “гусеничний” штамп. Поверхня 
горщика світла, жовто-коричневого кольору, в верхній частині великі плями нагару. 
Його висота - 18,5 см.

2. Курильниця - глиняна чаша на високому круглому піддоні без відділення всередині 
(Рис. 11,4). В нижній частині піддону наявні два отвори діаметром 0,5 см. Знизу піддон 
має бортик шириною 1,5 см. Курильниця орнаментована торцевими вдавленнями палички. 
Всередині курильниці сліди кіптяви. Висота її - 8,3 см.

3. Булава із вапняка білого кольору (Рис. 11,1). Форма її куляста, поверхня шорстка, 
знизу є невеликий уступ. Висота булави - 5,6 см.

4. Крем’яне вістря стріли подовжено-трикутної форми та з глибокою виїмчастою 
основою (рис. 11,2). Ж альця довгі, загострені, одне обломано. Обидва боки ретельно 
оброблені систематичною мікроретушшю. Довжина вістря - 3,3 см.

5. Бронзове дрібне намисто типу бісера (біля 90 шт); крупні бронзові намистини 
(Зшт); бронзові петельчасті намистини краплеподібної форми (3 шт) (Рис. 11,5).

6. Пастова намистина кругла в перетині, діаметром 0,4 см.

Поховання 10 (Рис. 12,4) впущено в південну полу кургану на рівні 2,97 м від Р. 
Вхідна шахта являла собою овальну яму розмірами 1,6 х 0,85 м. Вздовж південно-східної 
стінки проходила сходинка висотою 0,25 м, яка вела в камеру. Шахта була повністю 
заставлена дерев’яними кругляками діаметром 15-20 см.
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Рис. 11. Кіндратівка, курган 1, поховання 9.
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Камера овальної форми розмірами 2,0 х 1,2 м. Дно її вкрито білим тліном. На Дні 
лежав кістяк дорослої людини: скорчено, на правому боці, головою на північний схід. 
Ноги зігнуті в колінах під гострим кутом, в тазовому суглобі - під прямим. Права рука 
випростана вздовж тулуба, ліва зігнута в лікті, кистю поруч з правим крилом тазу. В 
північній частині камери знаходились горщик та жарівниця з вуглинками. Біля правого 
коліна знайдено крем’яне вістря стріли та фрагмент її древка. Вздовж скелета небіжчика 
було покладено дерев’яний лук, а в південно-західній частині камери - череп та кістки ніг 
коня.

1. Горщик струнких пропорцій з чітко виділеною, ледве розширеною шийкою (Рис. 
12,1). На плечиках орнаментований горизонтальними рядами “ялинок”. Техніка виконання 
орнаменту - зубчастий і гладкий штамп. Боки і придонна частина вкриті горизонтальними 
розчісами. Поверхня світло-коричневого кольору із слідами нагару. Висота горщика - 18 см.

2. Ж арівниця із придонної частини горщика (Рис. 12,2). Вкрита парними вертикаль
ними рядами вдавлень паличкою. З середини дуже закопчена.

3. Дерев’яний лук довжиною 1,2 м, шириною - 3 см (Рис. 12,3). Кінці його дешо 
звужені.

4. Крем’яне вістря стріли подовжено-трикутної форми (Рис. 12,5). Ж альця довгі, 
загострені, одне обломане. З обох сторін вістря оброблене дрібною систематичною  
ретушшю. Довжина його - 3,5 см.

Кіндратівна, курган 2.
Поховання 8 (Рис. 13,3) впущено в східну полу кургану на рівні 2,9 м від Р. Вхідна 

шахта підквадратної ф орм и, розмірами 1,6 х 1,4 м. Під північно-західною  стінкою 
знаходилась сходинка в камеру вистою 0,5 м. Простір між стінкою та сходинкою було 
заповнено мішаним грунтом та невеликим камінням. Вхід в камеру перекривали дерев’яні 
плахи довжиною до 0,65 м і шириною до 15 см. Під плахами були простежені залишки 
рослинної циновки.

Камера овальної форми мала розміри 2,0 х 1,3 м. На дні, на білому тліні були 
розкидані довгі тоненькі стеблини, що певно являли собою “жертовну солому” (бархіс- 
барсом) (Рис. 13,3,/5/).

В південній частині камери знаходився горщик, в північній - жарівниця. В центрі 
камери знайдено камінь-товкач та череп з кістками кінцівок вівці. Центральна частина 
камери була посилана вохрою. В похованні кістки людини відсутні - кенотаф.

1. Великий ліпний горщик струнких пропорцій з прямою шийкою та опуклими боками 
(Рис. 13,1). Поверхня горщика вкрита ангобом, від чого він має біло-блакитний відтінок. 
По ангобу нанесені глибокі дугоподібні розчіси. Висота горщика - 24,8 см.

2. Ж арівниця зі стінки великого ліпного горщика (Рис. 13,4). Поверхня лощена, 
світло-коричневого кольору з чорними та червоними плямами.

3. Товкач - уламок великої підпрямокутної гальки розмірами 13 х 9 х 5,5 см (Рис. 13,2).

Кіндратівна, курган 3.
Поховання 4 (Рис. 14,1) впущено в південно-східну полу кургану на рівні 6,43 м від 

Р. Шахта прямокутної форми із закругленими кутами мала розміри 1,9 х 1,6 м. Під північно- 
західною стінкою шахти була сходинка висотою 0,35 м, яка вела в камеру. Вхід в камеру 
перекривали дерев’яні плахи довжиною до 0,8 м та діаметром до 13 см (Рис. 14,2). Плахи 
мали сліди обвугленості. На дні шахти знайдено кам’яний товкач та вуглинки. Камера 
округлої форми з витягнутою південною стороною та діаметром біля 2,6 м.

Під північно-західною стінкою камери на коричневому тліні лежав кістяк дорослої 
людини: скорчено, на правому боці, головою на південний захід. Права рука була вип
ростана, трохи відведена в сторону. Ліва - зігнута в лікті, кистю на правому крилі тазу. 
Ноги зігнуті в колінах, стопи посилані вохрою.

Під північно-східною стінкою камери лежали два черепи вівці та один череп великої 
тварини з кінцівками. Там же знайдено горщик та жарівницю з вуглинками.
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Рис. 12. 1-5 - Кіндратівка, курган 1, поховання 10; 6, 7 - Калинівка II, 
курган 1, поховання 7.



Рис. 13. Кіндратівка, курган 2, поховання 8.
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Рис. 14. Кіндратівка, курган 3, поховання 4.
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Рис. 15. 1, 2, 6, 7, 8 - К ін д р а т ів к а , к у р ган  3, п о х о в а н н я  4; 3, 4, 5 - 
К індратівка, курган 1, похованн я  6.
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Рис. 16. 1, 2, 4, 5 - К ін дратівка , курган 3, похован н я  7; 3 - К ал и н івка  II, 
курган 1, похован н я  7.
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Біля колін небіжчика було простежено дві пари стоп із вохри. Біля виходу з камери 
лежала прямокутна дерев’яна таця з бронзовим ножем на ній.

Під південно-східною стінкою камери знаходились горщик, овальний камінь, грудка 
вохри та бронзовий стрижень з дерев’яною ручкою. Під черепом похованого та частково 
під горщиком було простежено фрагменти (Орнаментованого килимка (Рис. 14,1, /7 /).

1. Горщик №1 (Рис. 14,3). Ліпний горщик з короткою прямою шийкою і високо 
піднятими боками. Висота горщика 30,1 см.

2. Горщик №2 (Рис. 14,4). Ліпний горщик з короткою прямою шийкою та високими 
боками. Поверхня загладжена ш ирокими розчісами. Висота горщика - 21,5 см.

3. Жарівниця зі стінки дуже великого ліпного горщика. Ш ийка горщика була ввігнута, 
а край вінец відігнутий назовні, закруглений. Н а боках, у верхній частині горщ ика, 
парні круглі циліндричні наліпи із вдавленою верхівкою. Висота жарівниці - 36 см.

4. Бронзовий ніж подовжено-листоподібної форми з коротким черешком (Рис. 15,6). 
Довжина його - 14,3 см.

5. Бронзовий чотириграний стрижень із загостреними кінцями (Рис. 15,2). Один 
кінець обломаний. Довжина його - 13,3 см.

6. Кам’яний товкач із дрібнозернистого граніту (Рис. 15,1), підпрямокутної форми 
із закругленими сторонами, розмірами 13 х 6,5 см.

7. Камінь (Рис. 14,5) - велика галька округлої форми, розмірами 23 х 18 см.
8. Д ерев’яна таця прям окутної ф орм и (Рис. 14 ,1 ,/8 /). Вздовж довгих стінок 

простежено бортики висотою 1 см. Розміри її - 73 х 36 см.
9. Фрагменти шкіряного виробу з орнаментом (Рис. 15,7). Орнамент геометричний, 

триколірний, виконаний мінеральними фарбами. Техніка виконання орнаменту подібна 
до орнаменту на килимку з Берестового к.1, п.2. (Р и с.10,4).

Поховання 7 (Рис. 16,4) було впущено в південно-східну пЬлу кургану на рівні 5,6 м 
від Р. Шахта прямокутної форми із закругленими кутами, розмірами 1,2 х 1,05 м. Під 
північно-західною стінкою простежена положиста сходинка до камери висотою 0,3м. Вхід 
в камеру було перекрито дерев’яними плахами. Камера підквадратної форми з закругленими 
кутами мала розміри 1,8 х 1,5 м.

На дні камери на коричневому тліні лежав кістяк дорослої людини: скорчено, на 
правому боці, головою на південний захід. Ноги зігнуті в колінах. Права рука випростана, 
ліва зігнута в лікті.

Під північно-східною стінкою камери знаходився череп та кістки кінцівок вівці. Під 
південно-західною стінкою знайдено горщик та скупчення астрагалів.

Біля виходу з камери, перед небіжчиком, на дерев’яному тліні прямокутної форми 
виявлені дві стопи ніг із вохри, грудка вохри, два астрагали та два гральні кістяні кубики. 
Підстілка біля черепу, стоп та біля горщика була посилана вохрою.

1. Горщик ліпний, з прямою шийкою та відігнутим вінцем (Рис. 16,1). Орнамент 
виконано однорядним та трьохрядним перевитим шнуром і насічками палички. П ридонна 
частина горщика вкрита темними патьоками: рідину виливали на перевернутий догори 
дном горщик і вона стікала на стінки. Висота горщика - 15,2 см.

2. Дві біпірамідальні гральні кості (Рис. 16,2). Поверхня заполірована до блиску, 
колір - жовто-коричневий. На трьох гранях кожної із них нанесено знаки: 1 крапка; 4 
крапки; 1 рисочка, четверта грань пуста. Розміри гральної кості - 1 x 1  см.

3. Астрагали без слідів обробки. Усього 21 штука (Рис. 16,5). (Кістки в суглобі кінцівок 
кози-вівці).

Поховання 10 (Рис. 17,5) було впущено в східну частину кургану на рівні 6,26 м від 
Р. Вхідна шахта підквадратної форми з округлими кутами, розмірами 2,05 х 2,0 м. Під 
західною стінкою шахти знаходились дві сходинки висотою 0,65 м та 1 м, які вели в 
камеру. Вхід в камеру було перекрито дерев’яним заслоном. Камера овальної форми мала 
разміри 2,8 х 2,0 м.
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В центрі камери на білому і коричневому тліні лежав кістяк дорослої людини: 
скорчено, на правому боці, головою на південь. Права рука була випростана, ліва - 
зігнута в лікті. Ноги зігнуті в колінах.

Під північно-східною стінкою камери знаходився череп великої тварини, а під 
північно-західною - кістки кінцівок тварини. Поряд з черепом небіжчика стояв горщик, 
а за ним - жарівниця з вуглинками. Під східною стінкою камери було знайдено бронзовий 
ніж, бронзовий стрижень та виріб із вохри. Перед небіжчиком від черепу до колін проходила 
смуга яскраво-червоної вохри. Біля правого плеча були простежені фрагменти орнамен
тованого килимка.

На черепі знайдені залиш ки чорної речовини, а в середині черепа - пружні сірі 
грудочки. За кістяком на дні камери простежувались невиразні чорні та жовті смуги.

1. Великий ліпний горщик струнких пропорцій з високою циліндричною шийкою 
(Рис. 17,1). Стінки горщ ика вкриті глибокими дугоподібними розчісами, подекуди 
простежуються сліди від патьоків. Висота горщика - 22,4 см.

2. Ж арівниця із стінки ліпного горщика (Рис. 18,2). Сіра поверхня вкрита розчісами, 
всередині - чорний нагар. ■

3. Бронзовий ніж листоподібної форми з широким черешком та коротким лезом 
(Рис. 17,2). Довжина частини, що збереглася - 9,5 см.

4. Бронзовий чотиригранний стрижень з гострими тоненькими кінцями (Рис. 17,3). 
На одному кінці є потовщення, яке було упором для ручки. Довжина стрижня - 14,2 см.

5. Виріб із вохри округлої форми з чіткими гранями. Діаметр виробу 5,3 см.
6. Два фрагменти килимка орнаментованого червоною, чорною та жовтою фарбами. 

На одному фрагменті зображені червоні та чорні концентричні кола. Орнамент другого 
складався із червоних та жовтих концентричних кіл з чорними та жовтими трикутниками 
між ними (Рис. 17,4). Ця композиція подібна до зображень з Берестового к.1,п.2, та 
поховання 4 з кургану, який ми розглядаємо.

Поховання 14 (Рис. 18,1) було впущено в північно-західну частину кургану на рівні 
5,45 м від Р. Вхідна шахта підквадратної форми із закругленими кутами мала розміри 2,2 х 
2,0м- В північному куту шахта мала сходинку. Нижче неї, на рівні 0,5 м від дна шахти, 
уздовж західної, північної та східної стінок проходила сходинка шириною близько 0,35 м, 
яка утворювала заплічики. Під південною стінкою простежено лотковидне поглиблення, 
що веде в камеру. Вхід у камеру перекривало пласке каміння, на якому знаходилась 
лопатка великої тварини (Рис. 18,1, /2 /) . З камерою шахта поєднувалась лазом, в кінці 
якого простежена невелика сходинка висотою 0,1 м.

Камера округлої форми мала розміри 2,9 х 2,8 м. Біля південної її стінки на підстілці 
білого кольору лежали два кістяка дорослих людей: скорчено, на правому боці, головою 
на північний схід. Праві руки випростані вздовж тулуба, ліві - зігнуті в ліктях. Ноги 
зігнуті в колінах.

Дно навколо кістяків посилане вохрою. Н а обох кістяках простежені елементи 
обличчевих накладок з речовини сірого кольору. Замазані очниці, модельовано ніс, 
заповнена порожнина рота і прикріплена нижня щелепа.

Кіндратівка, курган 4.
Поховання 4  (Рис. 19,7) було впущено в північну частину кургану на рівні 3,54 м від 

Р. Вхідна шахта неправильної овальної форми розмірами 1,75 х 1,6 м. Під західною стінкою 
була дугоподібна сходинка'висотою 0,9 м, яка вела в камеру. Камера неправильної округлої 
форми мала розміри - 1,6 х 1,4 м.

Під західною стінкою камери на білому і коричневому тліні лежав кістяк підлітка: 
скорчено, на правому боці, Головою на південь. Руки випростані перед кістяком, ноги 
зігнуті в колінах. Перед колінами небіжчика лежав череп та кістки кінцівок великої тварини. 
Під південною стінкою камери - жарівниця. Перед кістяком знаходився горщ ик та кістяні 
рурочки, за черепом - довгий камінь (товкач) і кремінь. Біля обох скронь черепа знайдені
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Рис. 18. 1 - Кіндратівка, курган 3, поховання 14; 2 - Кіндратівка, курган З,
поховання 10.

39



бронзові прикраси, які складалися із дрібних намистин. Коліна небіжчика були посилані 
вохрою.

1. Невеликий ліпний горщик - кубок з високою циліндричною шийкою, крутими, 
дуже опуклими плечіками та високим піддоном (Рис. 19,1). Орнамент виконано трьох- 
рядним перевитим шнуром та відбитками тоненької палички. На піддоні простежуються 
патьоки темної рідини. Висота горщика - 13,3 см.

2. Ж арівниця із дна великого горщ ика жовто-коричневого кольору (Рис. 19,6). 
Поверхня всередині і ззовні покрита широкими розчісами.

3. Довгий вузький товкач підпрямокутної форми (Рис. 19,3). На обох торцевих кінцях 
маються сліди загладженості від застосування в роботі. Довжина знаряддя - 16,6 см.

4. Крем’яний відщеп з гострими краями без слідів обробки (Рис. 19,2).
5. Кістяні поліровані рурочки - “сопілки” (Рис. 19Л >^иготовлені з порожніх кісток. 

У верхній частині і ближче до середини наявні тонкі прокреслені пунктирні лінії, які 
йдуть по діаметру виробів. Одна з трьох рурочок обламана. Довжина найбільшої - 7,4 см, 
діаметр - близько 0,8 см.

6. Скроневі прикраси (Рис.19.4). Складалися із дрібних бронзових намистин (бісеру) та 
медальонів - пласких дисків з вушками. На дисках простежуються концентричні кола. Всього 
намистин біля 60 штук, їх діаметр - 0,3 см. Діаметр медальонів - 0,8 см., їх чотири штуки.

Калинівка - II, курган 1.
Поховання 7 (Рис. 12,6) ямне, основне, на рівні 1,5 м від ДГ. Яма прямокутної 

форми з чітко позначеними кутами мала розміри 2 х 1,3 м. Її дно та нижня частина стінок 
дуже пошкоджені норами гризунів. На дні, посиланому крейдою та вохрою, лежав кістяк 
людини: скорчено, на спині, головою на північній схід.

Ноги зігнуті в колінах, лежали на правому боці. Руки були випростані вздовж тулуба.
Під передпліччям лівої руки знайдено рогову молоточкоподібну булавку. В заповненні 

ями було знайдено горщик.
1. Ліпний горшик з прямою шийкою і яйцеподібним корпусом (Р и с .12,7). Дно 

горщика кругле, шийка ледве помітно звужується догори. Поверхня стінок ззовні і всередині 
вкрита широкими розчісами. Кольор горщика чорний, з маленькими коричневими цятками.

Висота горщика - 13,2 см.
2. Рогова молоточкоподібна шпилька (булавка) (Рис. 16,3). Головка велика з #чітко 

виділеними дископодібними виступами. На широкій перекладині наявний округлий 
бугорок. Посередині головки є круглий отвір діаметром 0,5 см. Булавка ретельно запо- 
лірована до блиску, головка не полірована. Довжина булавки - 16,7 см.

Тепер після розгляду поховань, спробуємо знайти в Рігведі аналогії приведеним вище 
археологічним матеріалам.

1,23 /Д о різних богів/
13. О Пушане, який палаєш вогнем,

Пригони (Сому) хазяїна пістрявої соломи...

В цьому та інших випадках, мається на увазі пістрявий (жовтий, золотистий) колір 
макових стеблин, які входили до складу “бархісу” - ритуальної солом’яної підстілки для 
жертвоприношень. Пучки сухих стеблин, які являли собою “бархіс” (авест.”брасман”) 
неодноразово зустрічались в катакомбних похованнях. Так в кургані 2, похованні 8 з 
Кіндратівки такі стеблини були розстелені по дну поховальної камери, а зверху був 
розташований поховальний інвентар (Рис. 13,3,/5/). Також можна привести залишки 
прутиків на поховальному ложі ранньокатакомбного п.8, к. 1 біля Виноградників (Рис.6.II).17

Підтвердженням ритуального значення розкиданих в похованнях стеблин можуть бути 
такі рядки:

1, 116 /Д о Ашвінів/
1 . Як (розтрушують) жертовну солому (для обряду),

Так для Н асат’їв я ставлю на полум’я (молоко).
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Цікаво відмітити, що в деяких українських селах по наші дні збереглися обряди, 
пов’язані з розстеленням на своєрідному домашньому жертовнику соломи, на яку ставили 
різні страви на свят-вечір. Загальнопоширеним був звичай класти на стіл солому, яку 
прикривали скатертиною (“убрусом”) [25,с.52]. На наш погляд, подібні елементи свят
вечора несуть в собі залишки слідів жертвоприношень в яких використовувався “бархіс” .

На Закарпатті та в деяких інших місцях України на свят-вечір в горщик з святковими 
стравами встромляли запалену свічку, обкурювали приміщення ладаном та співали молитву 
[25,с.61]. В цьому обряді відображується ідея передачі жертви через полум’я, яка в 
трансформованому вигляді збереглася на Україні з часів мідно-бронзового віку. Самі ж 
елементи індоіранської жертовної традиції, які простежуються в ямних та катакомбних 
похованнях (“бархіс” - жертовна солома; курильниця здуглинкам и та Сомою - напоєм з 
Маку; гімни, які читали жерці при виконанні обряду) лягли в основу християнізованої 
обрядовості свят-вечора.

Однією з найхарактерніших знахідок пізньоямного та ранньокатакомбного часу є рогові 
молоточкоподібні булавки (Рис. 16.3). Інколи вони зустрічаються в комплексах з випуклими 
круглими бронзовими бляхами, прикраш еними пуансонним орнаментом (Рис. 7,14) 
[3,с.41,рис.11;62,с.ЗО,рис.З]. Орнаметнальні мотиви на цих бляхах представлені в основному 
солярними символами: кругами та хрестами. Деякі складності у дослідників викликає питання 
про функціональне призначення цих виробів. Цікаво відзначити, що в окремих випадках 
вдалося простежити один особливий момент - бляхи через свій центральний отвір кріпилися 
до верхньої частини булавки.

На наш погляд у вирішенні питання про призначення бронзових вигнутих блях ближче 
всього до істини наблизився Б.А.Латинін. Він висловив здогадку, що подібні бляхи 
використовувались як зовнішня оболонка округлих предметів які не збереглися [63,с.37]. 
Виходячи з фактів культового застосування Маку, буде цілком правомірним припустити, 
що таким предметом була макова головка на стрижні (маківка). Солярні знаки на бляхах 
у вигляді хрестів та кіл означали також макову (соматичну) символіку. Сама ж рогова 
булавка, з прикріпленими до неї бляхами, могла слугувати символом Маківки.

Таким чином, можна дійти слідуючого висновку - рогові молоточкоподібні булавки, 
бронзові випуклі бляхи та Маківка могли складати єдину композицію, яка викликає аналогії 
з наверш никами-ш тандартами з Луристану (Рис. 9,2). Треба відзначити, що подібні 
луристанські знахідки також використовувалися в поховальній обрядовості [57,с.4і]. Самі 
ж графічні елементи подібних композицій: прямий стрижень, “Т ”-видна верхівка булавки 
та коло над нею (бронзові круглі бляхи) можна трактувати, як складові частини зображення 
Давньоєгипетського знаку “Анх” - емблеми довічного життя. (Рис. 8,5) [32,с.214].

Мовну паралель цьому знаку, на наш погляд, можна простежити в назві напою або 
стеблин Соми - Андхас: “Анх - Андхас” [17,с.549].

Дещо раніше ми розглядали застосування в похованнях жарівниць (Рис. 4,2; 12,2; 13, 
4; 15,8; 18,2; 19,6) та курильниць (Рис.7,8; 11,4), зараз же наведемо їх згадки з літературних 
джерел.

1,54 /Д о Індри/
9 . Тільки для тебе ці рясні видоєні камінням (соки Соми)

Які знаходяться в чані чаш і...18

Ми гадаємо, що під “чаном” чаші розуміється якесь відділення всередині неї. Можливо 
мова йде при відділення всередині курильниці (чашечку в чаші), куди при жертвоприношен
ні наливали Сому.

Про жарівницю, як культовий предмет, говориться в обрядах перетворення Пурураваса 
в гандхарву: “ ...Винесли гандхарви жарівницю з священним вогнем і говорять:

- Принесеш жертву і станеш нашим родичем [64,с.267].

В контексті обряду виготовлення напою Соми деякий інтерес викликаю ть т.з.
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Рис. 20. 1 , 2 -  макоподібні горщики катакомбної культури (Війтово III, к.4, 
п.12; Ж итенко, к.2, п.З); 3 - дерев’яний ківш з бронзовими накладками 
(Н.Бараниківка, к.5, п.9); 4, 5 - кістяна “сопілка” та дерев’яна ложка (Зимогір’я, 
к.1, п.12).
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“ріпоподібні” горщики катакомбної культури (Рис. 10.1). На нашу думку цікаво буде 
розглянути як функціональне призначення, так і походження незвичайної форми та 
орнаменту цього типу посуду. Приведемо деякі найхарактерніші з них:

Війтово III к.4,п.12 (Рис. 20 ,1)19 [65,с.353]; Ж итенко к.3,п.2 (рис. 20,2) [66,с.58,рис.4]; 
[6,рис.43,3;45,5;46,7].

Ці горщики мають кулясто-сплюснуту форму закритого типу з вінцями у вигляді 
відкладного глухого чи відігнутого “комірця” . В багатьох випадках він по всій площі 
орнаментований концентричними колами з пальцево-нігтьових защіпів. Верхня частина 
горщ иків орнам ентована наліпним и пруж ками з таким и ж защ іпам и чи без них. 
Орнаментальний мотив: 1-3 (рідко більше) горизонтальні лінії на плечиках та боках. Інколи 
простір між ними заповнено ломаною  лінією , яка утворює трикутники. Однією з 
характерних рис таких горщиків є присутність на внутрішній поверхні денця наліпного 
пружкового хреста.

Своєю незвичайною закритою формою ці горщики нагадують головку макової рослини
- маківку. Відкладний глухий чи відігнутий комірець співвідноситься із зубчастою кришечкою 
маківки. Візерунок у вигляді хреста на дні цього посуду безсумнівно говорить про культове 
призначення таких макоподібних горщиків. їх появу ми вважаємо можливим зв’язати з 
розвитком та затвердженням в катакомбному середовищі індоіранського культу Соми- 
Хаоми, пов’язаного в свою чергу з солярною символікою.

На підтвердження цієї гіпотези звернемося до поховання катакомбної культури з 
Берестового к.1, п.2 (Рис. 10,2) Про зв’язок поховальної обрядовості катакомбних племен 
з індоіранською релігійною традицією говорять як сам макоподібний горщик та зображення 
ступнів ніг на дні поховальної камери,20 так і ведична солярна символіка на килимку з 
цього поховання (Рис. 10,4). Цей символ означає не що інше, як всевидяче око богів, 
особливо Мітри, Варуни, Агні [32,с.477].

Ідентичне зображення малюнку з концентричними колами та трикутниками між ними 
знаходиться над головою бога Сур’ї на камінному барель’єфі 10 століття з Гаракхпуру 
(Рис. 8,9) [32,с.477]. Доречно буде відзначити, що зображення в розглянутому похованні 
також знаходиться над головою небіжчика.

Подібна орнаментальна композиція утворюється при погляді на макоподібний горщик 
зверху (Рис. 20,1). Тут зображені такі ж концентричні кола, заповнені трикутниками, а 
вся солярна символіка підсилюється хрестом в центральному колі.21

Про ритуальне вокористання макоподібних горщиків з хрестом на дні свідчать подібні 
вироби давніх слов’ян. Хрест, зображений на сковорідці, відбивався на коржику, й таким 
чином ритуальна їжа набувала магічної сили (Рис. 7,9) [67,с. 124,125,рис.35]. Солярний 
знак, як символ вогню, відлякував нечисть та надавав речам з його зображенням чудодійної 
сили. Тому ми вважаємо, що подібні макові горщики були тим ритуальним посудом, в 
якому сік Маку-Соми змішували з молоком та іншими компонентами.22

В Рігведі подібний посуд для змішування Соми виділяється окремо:
1,141 /Д о Агні/

3. Коли його, схованого на протязі (багатьох) днів 
В посуді для змішування Соми...

Образ Сур’ї знаходить міфологічні та мовні паралелі в давньоукраїнській традиції. 
Так Сур’ї призначений в Рігведі весільний гімн [18,Х,85], в якому йдеться про одруження 
Сур’ї і Соми. Мотиви шлюбу небесних світил, де Сур’я зображена як сонце-наречена, а 
Сома - як місяць-молодий, добре відомі з давньоукраїнської міфології, де родина незмінно 
співвіднесена: з сонцем (господиня), місяцем (господар) і зірками (діти) [68,с. 14].

В світі уявлень давніх українців боги Сварог та Даждьбог були пов’язані з сонцем і 
втілювали солярні культи більш давніх богів. Одним з них може бути Цур (Чур), назва 
якого відбиває мовну паралель з Сур’єю: Сур-Цур. Це давній бог домашнього вогнища, 
який оберігає кордони земельних володінь [31,с.206]. Цурка - дерев’яне відображення 
Цура, пов’язане з полум’ям.
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Зображення індоарійського солярного символу з Берестового не виключне, подібні 
малюнки з поховань катакомбної культури знайдені ще вдвох комплексах біля с. Кіндратівка: 
к.3,п.4;к.3,п.10. (Рис. 15,7; 17,4).

Одним із цікавих елементів похоальної обрядовості катакомбної культури є зображення 
вохрою ступнів ніг на дні поховальної споруди. До вирішення цієї проблеми не одноразово 
звертались дослідники [69,с.117;70,с64]. Ми пропонуємо свій погляд на цю сторону 
поховального культу.

В уявленнях людини того часу потойбічний світ через поховальну споруду пов’язувався 
із земним. Кордоном, який їх розділяв, був вхід в камеру катакомби. Він відзначався 
дерев’яним чи кам’яним заслоном та поріжком або сходинкою. Як раз через семантику 
переходу цього кордону і можна розглядати зображення стоп. Вони відзначали початок 
шляху в іншому світі.

Сам шлях до кургану та поховальної споруди означав наближення до входу в потойбічне 
життя. Цим шляхом першим пройшов бог Яма. В поховальному гімні Рігведи до небіжчика 
звертаються з такими словами:

Х,14 7. “Ступай, ступай колишніми шляхами.
Де пройшли наші пращури” [ 18,с. 199]

Концепція ідеї переходу в потойбічне життя в значній мірі відбивається в структурі 
багатокамерних поховань катакомбної культури. Ці незвичайні поховальні споруди 
розглядаються в праці С.Ж. Пустовалова. Як зазначає дослідник, в більшості випадків обидві 
камери в таких похованнях споруджувались відразу [71,с.57]. Допоміжна камера, на наш 
погляд, і слугувала тією інстанцією, яка відмічала кордон між двома світами. Вона могла 
застосовуватись для ритуальних дій, пов’язаних з переходом небіжчика в іншій світ.

Елементи поховального обряду одного з найхарактернійших багатокамерних поховань 
з кургану поблизу с. Виноградне (к .3 ,п .36 ), [71 ,с .64,р и с .4,3] знаходять аналогії в 
ранньокатакомбному похованні 8 з кургану 1 біля Виноградників (Рис. 6.ІІ). Наявність 
складного поховального ложа в порожній споруді, поховального приданого на ньому, 
кисті руки та ознаки ритуальної маніпуляції з черепами небіж чиків, говорять про 
одноманітність складної обрядової традиції в зазначених похованнях, пов’язаної з переходом 
померлих в потойбічний світ.

В поховальній обрядовості українців також простежуються елементи відзначення 
останнього земного шляху небіжчика. Виносячи з хати труну (домовину), її тричі піднімають 
і стільки ж разів стукають об поріг [28,с.269]. Тут наявне відзначення останього шляху від 
порогу земного житла, як і в похованнях зі стопами відзначався початок шляху в 
потойбічному житті.

Як підтвердження початку земного шляху від родинної оселі можна привести 
зображення ступнів ніг біля порогів будинків в Індиї. З цього приводу цікаво виглядає 
ідеограма стіп на камені з цієї території (Рис.7,10) [72,с.96,11]. Аналогічні зображення ми 
бачимо і в поховальних камерах катакомбної культури.

В плані пошуку аналогій речам з поховань мідно-бронзового часу України наведомо 
ще такі, цікаві на наш погляд відомості з Рігведи:

1, 28 /О бряд простого вичавлювання С ом и/
1 . Де камень для тиску з широкою основою

Високо піднявся для вичавлювання,
Ковтай же (там) о Індро,
Соки, вичавлені в ступці.

4. Де прив’язують товкач,
Як віжки, щоб правити...

В ямних та катакомбних похованнях зустрічаються давильні камені - товкачи, як 
добре оброблені, так і доволі примітивні (Рис. 3,4;3,в;5,6; 13,2; 15,1). Застосування їх в



ритуальній обрядовості, на наш погляд, пов’язане з вичавлюванням Соми зі свіжої рослини 
М аку або з розм оченої сухої м акової солом ки. Я к  ступка в цих випадках могли 
використовуватись дерев’яні чаші, про які йде мова в наступному гімні.23

І, 175 /Д о  Індри/
З . Ти повинен поганяти Колісницю людини.

Долаючи дас’ю який позабавлений обіту.
Спали його, як посудину - полум’ям.

Спалення посудини, очевидно, говорить про те, що маються на увазі жертовні дерев’яні 
чаші, широко розповсюджені в похованнях катакомбної культури. (Рис. 5,1,/2/).

Про дерев’яний посуд йдеться ще в одному із гімнів, присвячених Індрі:
ПІ, 40 /Д о Індри/

7. До Індри стрімко летять споконвічні 
Заграви дерев’яної (посудини).

В наступних гімнах згадуються інші ритуальні предмети:
І, 58 /Д о Агні/

7. Кого сім жертовних ложок, (кого) жерці вибирають.
І, 144 /Д о Агні/

1. Він прямує до жертовних ложок, які звернуті праворуч...
1, 110 /Д о Рібху/

6 . Мужам повітряного простору, як (приносять в жертву) жир ложкою.

В даному випадку маються на увазі спеціальні дерев’яні ложки, які застосовувались 
в жертвоприношенях для змішування та виливання на вогонь Соми чи жиру.

Із-за поганої збереженності матеріалу, з якого зроблені ці ложки, дуже складно 
простежити їх присутність в поховальних спорудах. В катакомбних похованнях дослідникам 
інколи вдається виявити такі ложки. Так з двох відомих нам поховань дерев’яна ложка в 
одному випадку знаходилась в комплексі з дерев’яною чашею, в другому - з макоподібними 
горщиками та кістяною “сопілкою ”. (Рис. 20,5) [61,с.84].

До культових предметів, про які йдеться в Рігведі, і які зустрічаються в катакомбних 
похованнях можна також додати дерев’яні ковші (Рис. 20,3); [73,с.241,рис.4,1].

11,14 /Д о Індри/
9. Очищеного в дерев’яному (посуді) черпайте дерев’яним (ковшем)!

1,121 /Д о Індри/
6. Завдяки яким (жрець) який розливає (Сому) ковшем...

Про інші речі в Рігведі говориться так:

1,162 /Звеличення коня/
13. Та палочка, щоб пробувати з котла коли вариться м’ясо,

Ті чаші для наливання рідини,
Ті кришки горщиків, що димляться.
Гак, блюда - (всі вони) служать коню.

В цьому гмні, присвяченому жертвоприношенню коня готовність м ’яса узнається за 
допомогою “палички”. На наш погляд, для цієї мети могли використовуватись широко 
розповсюджені в ямній та катакомбній культурах бронзові чотиригранні стрижні (Рис. 
3,5; 5,4; 15,2; 17,3). Бронзові гаки для витягування гарячого м ’яса з котла, які зустрічаються 
в катакомбних похованнях, говорять про існування подібного обряду в культовій традиції 
цих племен (Рис. 7,15). [З,с.33,1-4].

Одним з основних етапів такого жертвоприношення був такий: бойового коня тричі 
обводили навколо жертовного стовпа. Попереду нього вели цапа - жертовну долю Пушану
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[17,с.643]. Цап в даному випадку виконує роль відкупу від основної жертви. Цей мотив 
перекликається з давньоукраїнською традицією захисту коня від нечистої сили. По народним 
повір’ям, щоб усунути ці дії, поруч з конем в сойлі прив’язували цапа, який відганяв або 
приймав на себе злі чари нечисті [28,с.322].

І, 41 /Д о  Варуни, Мітри, Ар’яману, Адіт’їв /
9. Подібно тому, як того хто тримає в руках четвірку (партнер) 

Повинен боятися до самого розкладу костей.

1, 100 /Д о  Індри/
9. Він в правиці збирає щасливі кидки.

В цих гімнах говориться про гру в кості. “ Щ асливий кидок” означає кость (або її 
сторону) з чотирма очками [17,с.626]. На кістяних “кубиках” з поховань катакомбної 
культури зустрічається чотири значення: пуста сторона; рисочка; 1 крапка; 4 крапки 
(Рис. 16,2). Найбільше число очків, 4 крапки, відповідає “щасливому кидку” із гімнів 
Рігведи.24 Сама ж наявність гральних кубиків в катакомбних похованнях та текстах Рігведи 
говорить про спорідненість культурних елементів в ідеологічній сфері цих племен.

11. 34 /Д о Марутів/
1. Які виблискують наче вогні, які п’ють вижимки (соми).

Які дмухають в руру (?), вони знайшли корів.

В цьому випадку мається на увазі якийсь духовий музичний інструмент. В катакомбних 
похованнях зустрічаю ться рурочки , зроблен і із порож н исти х  к істок  ( “со п іл к и ” )
( Рис. 19 ,5 ;20 ,4). М айж е всі вони залощ ен і від в и к о р и с та н н я , добре об роб лен і, 
орнаментовані, та пофарбовані вохрою. Іноді на їх корпусі зустрічаються отвори, які 
йдуть в ряд. Можливо, вони і є тими музичними духовими інструментами, про які йдеться 
в гімнах Рігведи.

II. 34 /Д о Марутів/
2. Як небо зірками - ті, що носять кільця примітні (кільцями).

Кільця, як говориться в Рігведі, були характерними прикрасами Марутів [17,с.683]. 
Про широке застосування подібних кістяних виробів катакомбним населенням говорять 
знахідки в похованнях не тільки самих кілець, а і їх заготовок (Рис. 15,4).

IV, 19 /Д о Індри/
9. Сина дівиці, обгризеного мурашками,

Ти доставив, о хазяїне, буланих коней, з (його) житла.
Сліпий став зрячим, коли взявся за змія.
Вийшов той, що розчленовує гомілкову кістку, зійшлися суглоби.25

На наш погляд в цьому гімні простежується натяк на ритуальні дії, пов’язанаі з 
“розчленованими кістяками” в ямних та катакомбних похованнях (Рис. 6,1). Згідно з 
ними небіжчик не відразу був похований в землю, а якийсь час знаходився в особливому 
місці до тих пір, поки не згнивали м’які тканини. їх могли об’їдати звірі, птахи і комахи.

З цим поховальним обрядом тісно пов’язаний інший - скульптурна реконсрукція 
обличчя по черепу, так звані “маски”, які зустрічаються в катакомбних похованих (рис. 
6 ,2 /1/; 18,1,/1/). На жаль в Рігведі ми зустріли лише нагадування про “маски” , але ці 
рядки не дають конкретного уявлення про подібний обряд:
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І , 46 /Д о А швинів/
9. (На місці) неба, о Канви - краплини (Соми),

Добро на місці річок
Де ви знімете маску та з ’явитеся в спражньому вигляді?26

В плані пошуку аналогій ідеологічним уявленням населення катакомбних племен в 
індоіранських традиціях наведемо ще кілька прикладів. Ми вже казали про сакральне 
значення дерев’яних візків в ямних та ранньокатакомбних похованнях. В пізньокатакомбний 
період вхід в поховальну камеру часто перекривався дерев’яними колесами. Цікава паралель 
цієї традиції простежується в сюжеті про пошук птахом Гарудою напою безсмерття (амрити).
. “Зір його привернуло колесо, яке закривало отвір в скелі. Воно крутилося та сяяло 
промінням і кожна спиця його була загострена з обох кінців. Ні людині, ні звіру через 
нього не проскочити...” [64.с.265].

Про особливе значення поодиноких стріл в похованнях (Рис. 6,3; 11,2; 12,5), як ознаки 
високого соціального статусу небіжчиків говорять такі рядки з Авестійської міфології: “ І 
дав йому я, Ахурамазда, два знаряддя влади - золоту стрілу та прикраш ений золотом 
канчук...” В іншому місці про стрілу говориться таке:” ...І попрямував він на південь, став 
рити землю золотою стрілою, стьобав її канчуком та примовляв:

- Люба свята земле. Посунься та розступись. щоб стати лоном малому і великому 
скоту, а також лю дям” [64,с.242].

В першому випадку мова йде про стрілу, як символ влади, в другому - стріла може 
бути пов’язана з обрядовою дією вимолювання місця в святій Землі, як для помешкання, 
так і для поховання.

Присутність стріли в поховальній споруді може також означати кінець земного життя, 
як фінальний етап її польоту, коли земний шлях уже завершено і людина наближається до 
тієї ж землі, з якої піднялась [44,с.248].

Присутність червоної вохри в ямних та катакомбних похованнях, як кольору 
потойбічного життя, може пояснюватись такими рядками: “ П рийш ов Віпашату час 
помирати, і в царську опочивальню явився посланець бога смерті Ями. Було темним його 
обличчя, одяг же криваво-червоним” [64,с.274].

Таким чином, за рядом показників в матеріальній та релігійно-обрядовій сферах, 
племена катакомбної культурно-історичної спільності (кінець III - початок II тис. до н.е.) 
певною мірою можна віднести до одного з майдавніших етапів розвитку соматичних культур 
арійської гілки індоєвропейців.

Зародження та розвиток соматичного культу в Україні, де архаїчні його риси 
простежуються і в наш час, треба віднести до мідно-бронзового періоду. В цей час на 
території України, на наш погляд, складається єдиний індоіранський масив з яскравою 
соматичною специфікою, який в пізньокатакомбний період уже поділяється як терито
ріально, так і в культурно-побутовій сфері на дві частини: праіранську та індоарійську.

Це надає можливість говорити про територію України, як про відправний пункт, з 
якого почався процес розселення індоєвропейських племен під час відгалуження від них 
індоіранського етносу.

П ричини та шляхи цього розселення з території України можуть стаи цікавим 
предметом подальших дослідницьких пошуків.
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Розділ IV

Найдавніша індоарійська писемність 
з території України27

З моменту відкриття та перекладу на західні мови священних індо-іранських текстів Авести 
та Рігведи пройшло близько 200 років. Про час та місце складання як самих текстів, так і 
давніх їх міфологічних систем до нашого часу не припиняються наукові дискусії. Основним 
заплутаним питанням як в індоіранській, так і в індоєвропейській проблематиці в цілому, є 
питання про визначення їх прабатьківщини. З цього приводу написана достатня кількість 
наукових праць, але у вирішенні цієї проблеми дослідники згоди ще не дійшли.28

Не торкаючись проблеми походження індоєвропейців в цілому, ми звернемося до питання 
про виявлення тієї території, на якій могло здійснюватись відокремлення від індоєвропейського 
масиву його індоарійської гілки. Виявлення цієї території органічно пов’язане з тим регіоном, 
де були складені та певний час зберігались в усній традиції найдавніші тексти ведійських та 
авестійських релігійних гімнів. Потім, уже після розпаду індоіранскої єдності на індоарійців 
та давньоіранців, ці тексти разом з відповідними міфологічними системами були перенесені 
з території їх спільної прабатьківщини до Індії та Ірану.

Виходячи з того, що індоарійські племена з ’являються в Індії в середині II тис. до н.е., 
а мовні сліди перебування аріїв на території Малої та Передньої Азії простежуються в першій 
половині II тис. до н.е., а також враховуючи значний часовий період потрібний для здійснення 
Міграційних процесів, складання священних індоіранських гімнів на території спільної 
прабатьківщини, на наш погляд, необхідно віднести до межі III - II тис. до н.е. [17,с.429]. 
А саме становлення основних міфологічних систем проходило значно раніше, десь в III тис. 
до н.е.29 Оскільки однією з основних гіпотез про походження індоєвропейців є та, що локалізує 
їх прабатьківщину на території України, а складання основних міфологічних сюжетів індоіранців 
відноситься до III тис. до н.е., ми спробували знайти залишки “ індоіранського сліду” в 
бронзовому віці України.

На цей час складно казати про можливість запису релігійних формул в середовиші 
ямно-катакомбного періоду, подібні джерела поки ще не знайдені. Можливо їх відсутність 
пов’язана з деякими видами табу на візуальну фіксацію священних текстів, або з поганою 
збереженістю матеріалів, на які вони були нанесені. Проте деякі дослідники дійшли висновку, 
що катакомбне населення мало певну систему абстрактних символів, яка явилась підосновою 
аналогічної зрубної системи [76,с.46].

Дослідники вже неодноразово звертали увагу на сюжетні малюнки зрубних горщиків, та 
припущення, що подібні піктограми можуть бути основою найдавнішої індоарійської писемності 
висловлено ще не було [77-80].30 Виходячи з підстави про складання індоіранської спільності 
на території України в мідно-бронзовому віці,а також враховуючи (по ведійським та авестійським 
текстам) досить високий рівень розвитку літературно-міфологічних традицій цього періоду, 
ми прийшли до висновку про наявність писемної системи в культурах бронзового віку України. 
Наші пошуки увінчались успіхом: в матеріалах пізньобронзового віку України було знайдено 
зафіксовану релігійно-обрядову формулу, нанесену на горщик зрубної культури. Він був 
наведений в одній із публікацій минулих років [88,с.252,рис.2,3]31, (Рис. 21).

Проведений нами порівняльний аналіз санскритської писемності та знаків, зображених 
на горщику, дав підставу вважати, що напис на ньому зроблено найдавнішою в світі 
прасанскритською писемністю. Зміст його може нести в собі формулу-звертання до особи 
потойбічного світу (пращур, божество) з проханням проявити підтримку померлому 
співплеменнику в загробному житті: “Зверни своє благородне заступництво на того, що 
поспішає”.32

Ця система писемності, основа якої була закладена ще в ямно-катакомбний період, як 
і самі міфологічні тексти наприкінці III - початку II тис. до н.е. і була принесена в Індію та 
Азію з території України. Частина пізньокатакомбного населення, яка лишилась на півдні 
Східної Європи після відтоку основної маси племен, поступово втратила домінуючу до цього 
часу рухливу форму скотарського господарства і послугувала тим фундаментом, на якому 
виникла нова археологічна культура багатопружкової кераміки (або бабинська). Міфологічні 
індоіранські мотиви, як і сама система писемності через бабйнську культуру передалась в 
зрубну культуру, в складанні якої бабинські племена прийняли значну участь.
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Коментарі
/. На жаль при досягненні цієї дуже суттєвої необхідної мети на шляху більшої частини дослідників 

існує перешкода матеріального характеру - відсутність коштів на видавницьку діяльність.

2. Рисунки 1, 4, 5, 6 виконано П.Л. Корнієнко.

3. Тут мається на увазі необхідність “тебенівки ” при випсі худоби взимку: при значному 
сніговому покрові та ожеледиці першими на пасовисько випускають коней, які розбивають копитами 
крижану кірку та розгрібають сніг, даючи можливість випасатись в зимових умовах іншій худобі 
[  15,с.283; Іб.с. 16].

4. Ця загадка записана В. Кульбакою з усної народної традиції.

5. Саріаніді В.И. також висловлює здогадку, що це є зображення маку.

6. Ототожнення деяких зображень з квітами та плодами гранату, на наш погляд, не 
відповідає дійсності. Зубчасте листя рослини, пряме стебло та доволі широка зубчаста кришечка 
говорять про зображення саме маку. В рослині гранату подібні ознаки відсутні: листя у  нього 
видовжено-ланцетовидне, п,юдоніжка коротенька, а залишки оцвітини на верхівці плода значно 
менші зубчастої кришечки маку і часто зовсім відпадають.

7. В цій праці зображення на бляшці ототожнюється з лілією та лотосом, що на наш 
погляд не зовсім правомірно.

8. Віднесення Л.Ванден-Берге цієї булавки до зображення гранату ми не підтримуємо, бо всі 
підкреслені на ній характерні риси належать макові. Для порівняння можна привести малюнок 
бронзового бубончіка у  вигляді гранату, наведений в цьому ж виданні [57, с. 94,242]. У  граната 
чашечка оцвітини декілька видовжена і має невеликі загнуті до середини лусочки. Коротка тоненька 
плодоніжка не має характерного для стебла маку потовщення та часто в зображеннях відсутня. 
Окрім того, для граната, який являє собою важкий плід і звисає з гілки подібно яблуку, зовсім не 
характерне зображення чашечкою догори на прямому тонкому стеблі.

9. Тут необхідно відзначити давню традиційну помилку в деяких дослідницьких роботах: 
ідентифікацію зображень маку як граната, та необхідності перегляду таких зображень в подібних 
сценах.

10. Пояснення автора вказаної праці, що в такий циліндр вставлявся плід гранату нам 
здається нереальним. Конструктивні особливості, а також самі розміри подібних виробів вочевидь 
мають на увазі розміщення в циліндрах більш легких, чим гранат рослинних предметів з міцніш  
та довгим стеблом. Плодоніжка гранату занадто маленька й неміцна для подібних операцій. 
Насадження, ж граната на дерев ’яний стрижень значно ускладнює всю конструкцію та в силу 
подібних маніпуляцій веде до розмиву “чистоти ідеї”.

11. Ясни IX: 16; X: 4, 10, 12, 17, 21 - переклад фрагментів текстів дається по праці 
Г. Н. Курочкіна [60,с.43].

12. Тут і далі коментарі та цитовані частини текстів І-IV  гімнів Рігведи даються по праці 
Т.Я.Єлизаренкової [17,с.444]. Переклад на українську мову І . Гнат ко.

13. Тут автор наводить коментар Тальднера про подвійний зміст в цьому місці: « “зв ’язок 
стеблини”, “вузол” потрібно трактувати як вузлові моменти різних фаз м ісяця ...» . На наш 
погляд тут нема такого занадто складного другого змісту, а “зв'язок стеблини”, “вузол” - 
означає не що інше як “зав ’язь ” - найтовщу частину макового стебла, тобто маківку.

14. В примітках автора вислів “пов ’язаний зі спиною ” пояснюється як те місце де росте 
Сома - “спина гори”. В нашій інтерпритації “пов’язаний зі спиною” означає “спинку, верх, 
корпус ”, тобто стінки маківки, з яких збирали сік Соми.

15. З  наведеної трактовки цієї фрази виникає пояснення - подив Т.Я.Єлизаренкової: “Молозиво
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стеблини, яке росте на горі, правда на горі росте Сома а не його молозиво ”. Ми ж вважаємо, 
що молозиво стеблини є не що інше, як молочний сік маку, який більше всього зконцентрований в 
його маківці - “на горі ”.

16. “Гострий Сома ” - це на наш погляд порівняння прямого макового стрижня зі стрілою. 
Тут доречно привести згадану раніше українську загадку: “Стоїть стріла серед двора... ” Можливе 
також порівняння округлої головки маку із кришечкою - з жіночими грудьми.

17. нколи в похованнях зустрічається “бархіс ” не розстелений по дну поховальної споруди, а 
в вигляді пучків стеблин, покладених поруч з небіжчиком.

18. “Чан чаші ” - такий вислів може пояснюватись недосконалістю переклду, але цілком 
зрозуміло, що мається на увазі якась ємність, розташована всередині чаші.

19. Малюнок цього горщика, а також дерев’яної ложки і кістяної “сопілки” (Зимогір’я 
к.1,п.12), та дерев’яного ковша (Н. Бараниківка к.5,п9) (Рис. 20) наведено з архівних матеріалів 
С.Н. Братченко. Користуючись нагодою, виносимо йому щиру подяку за надану можливість 
скористатись цими матеріалами.

20. Більш докладніше про зображення “ступнів ніг ” в поховальній камері мова буде йти далі.

2 1. На деяких горщиках зустрічається декілька зон з такими трикутниками.

22. Ми не виключаємо, що широке застосування в побуті подібних форм посуду мало також 
суто практичне призначення. В кочовому середовищі їх можна було ефективно використовувати 
для перевозки молочних продуктів: загнуті всередину вінця та вузький отвір запобігали розплекуванню 
рідини під час руху візка. Не виключено також його використання для збивання вершків.

23. Тут доречно буде привести згадані раніше макітру (ступу) та макогон (товкач), які 
застосувались для розтирання маку в Україні.

24. Не можна також виключати зстосування кістяних “кубиків ” з магічно-культовою метою.

25. з двох варіантів перекладу: “той, що розщіплює гомілкову кістку "та “той, щорозщіплює 
ківш” Т.Я.Єлизаренкова вибрала, на наш погляд, той, що не відповідає дійсності.

26. Трактовка цього рядка дається за Рену, по коментарі Т.Я. Єлизаренкової.

27. Цей розділ було включено в дану працю уже після її рецензування, тому відгуки фахівців, 
наведені в кінці книги, його не стосуються.

28. Докладний список літератури з цієї проблеми наведено в праці В.А. Сафронова [75].

29. Деякі дослідники вважали часом складання текстів Рігведи 4500-2500 роки до н.е., та 
ще більш ранній період [17,с. 436].

30. З цього приводу слід відзначити передчасне, на наш погляд, однозначне віднесення зрубної 
культури до давньоіранського етносу [81,82].

31. Автор вказаної праці зауважив, що зображення на горщику це не звичайний орнамент, 
а малюнки-піктограми з певним змістом та семантичною нагрузкою і вказав на неординарний 
характер “писменості ” на зрубних горщиках.

32. Беручи до уваги складність перекладу подібних текстів, а також той факт, що прадавній 
санскрит повинен відрізнятись від санскриту, відомого сучасній науці, ми припускаємо, що 
переклад релігійної формули на горщику може бути дещо іншим. Але загальна тотожність цих 
двох знакових систем, на наш погляд, майже не викликає сумніву. Уже під час підготовки цієї 
праці до друку стало відомо, що в публкації С. . Татаринова наведено не всі знаки, зображені на 
горщику. Аналіз відсутніх знаків дав нам підставу вважати, що на зроблені в праці висновки, 
вони суттєво не впливають, а можуть стоуватись лише змісту самого напису.
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РЕЦЕНЗІЯ

на працю В. Кульбаки та В. Качура
“ Соматичні культи бронзового віку півдня 

Східної Європи”.

Праця являє собою видання матеріалів археологічних досліджень, проведених 
Маріупольською археологічною експедицією у Північному Надазов 'і та їх осмислення в контексті 
індоіранської проблематики. Залучаючи до вирішення проблеми ідентифікації рослини Соми- 
Хаоми археологічні, писемні та ентографічні джерела в праці досить переконливо доводиться, 
що рослиною, яка використовувалась в релігійних культах індоіранців, був Мак.

З цього приводу цікавими виглядають паралелі культових традицій, які наводяться між 
давніми індоіранцями, катакомбними племенами, іншими культурами, та ентографічними 
матеріалами українців.

Заслуговують на увагу своєрідні трактовки елементів поховальної обрядовості 
катакомбних племен: візки, обличчеві накладки, зображення ступнів ніг в похованнях та ін. 
Слід відмітити досить оригінальну інтерпритацію функціонального призначення 
молоточкоподібних шпильок з випуклими металевими бляхами, ріпчастих горщиків та жарівниць 
і курушок. В цій праці вперше їх використання пов ’язується з соматичним культом рослини 
маку, поширеним в індоіранському середовищі.

Досить переконливо виглядають відповідності елементів та речей поховальної обрядовості 
катакомбної культури елементам культової традиції індоіранців, які містяться в ведійських 
та авестійських літературних джерелах.

В праці висловлюється думка про розмежування індоіраніського етносу на праіранців та 
індоарійців в катакомбну добу, але на жаль, на підтвердження цієї ідеї аргументів не 
приводиться.

Загалом, враховуючи яскраві катакомбні матеріали, новий погляд на стару проблему, 
оригінальну трактовку деяких рис поховальної обрядовості катакомбних племен та наведені 
широкі паралелі (аж до ентографії українського народу), ця праця особливо цікава і корисна як 
для фахівців бронзового віку, так і істориків, лінгвістів та етнографів.

Кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник 

Інституту археології НАН України

С. Н. Братченко
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ВІДГУК
на працю В.Кульбаки та В.Качура

“Соматичні культи бронзового віку півдня 
Східної Європи”.

Рецензована праця являє собою спробу пошуків слідів соматичного культу ведичної традиції 
в матеріалах катакомбної культури українських степів та в традиційній українській культурі.

Перш за все, звертають на себе увагу чудові матеріали розкопок поховань катакомбної 
культури, досліджені автором і подані в публікації на високому фаховому рівні. Публікація 
супроводжується прекрасними ілюстраціями, виконаними на належному професійному рівні.

Цікавими є й побудови з реконструкції власне соматичних культів у  катакомбних племен 
та в українській культурі. Як відомо, про походження іранських народів та початок формування 
ведичної культурної традиції в степах Подніпров ’я та Нижнього Дону писали різні дослідники 
(Л. Клейн, Е. Кузьміна та ін.). Тут же повинен був формуватися і культ Соми, про що, 
можливо, свідчать традиційні дерев ’яні чаші в похованнях іранських народів від ямників до 

• сарматів. В дослідженні наводяться аргументи на користь сказаного попередниками -  ріповидні 
посудини, курильниці, зображення маку. Однак не всі вони однаково переконливі. Згадки маку 
чи макового цвіту в українському, фольклорі зовсім не свідчать про наркотичний культ Соми. 
Бо дикий, польовий мак не має відношення до опійного, оскільки останній походить від 
середземноморського, а не місцевого пращура. Є й інші сумнівні аргументи. Разом з тим, 
вдало ілюструються елементи катакомбного поховального обряду відповідними місцями з 
Рігведи, що переконливо свідчить про зародження ведичної культурної традиції в українських 
степах.

Таким чином, поставлена в праці проблема пошуків витоків соматичних культів, 
зафіксованих в текстах Рігведи та Авести, в старожитностях праіранських культур півдня 
України досить переконливо аргументована і має право на існування. Разом з тим, не всі 
аргументи на користь концепції є однаково переконливими. Отже, для остаточного 
утвердження поглядів, наведених в праці, необхідні додаткові аргументи. Особливо це 
стосується спроби довести наявність слідів соматичних культів в українському традиційному 
фольклорі шляхом наведення текстів народних пісень про польовий мак, який, як уже було 
сказано не є наркотичною рослиною.

Праця без сумніву становить науковий інтерес, тому її публікація була б корисною. 
Можливо варто було б структурйлізувати текст, сконцентрувавши археологічні джерела та 
аналіз проблеми в різних розділах.

Доктор історичних наук, 
провідний науковий співробітник 

Інституту археології НАН України 

Леонід ЗАЛІЗНЯК
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