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ВСТУП 

 

У дисертації запропонована реконструкція культу оленя - однієї з 

найважливіших складових світогляду стародавніх мисливських суспільств 

Європи та Північної Азії.  

Актуальність теми. Серед археологічних матеріалів, виявлених на 

території Євразії, існують прояви культу оленя – витвори наскельного та 

мобільного мистецтва Франції, Іберійського півострова та півночі Євразії; 

скупчення скинутих рогів у печерах на Уралі та у Західній Європі; рештки 

оленів у Європі та Північній Азії; поховання з оленячими рогами в Європі 

або з лосеподібними жезлами на Півночі Європи та Азії; поховання оленів на 

могильниках; маски з черепів оленів у Західній Європі. Окремі категорії 

означених археологічних джерел, якщо інтерпретувались дослідниками як 

сакральні, то вивчалися здебільше ізольовано, без зіставлення з іншими 

категоріями артефактів. Для розуміння явищ первісної духовної культури 

необхідне комплексне вивчення усіх її проявів як єдиної цілісної системи. Це 

стає можливим тільки за умов синтезу не лише всіх археологічних джерел, 

але й залучення даних інших наук, зокрема, етнографії. Зіставлення різних 

категорій пам’яток у синхронному та діахронному аспекті дозволяє 

реконструювати головні елементи культу та його розвиток.  

Таким чином, у дисертації запропонована реконструкція одного з 

провідних явищ духовної культури первісності Євразії – культу оленя. 

Уперше дослідження є комплексним, із застосуванням широкого кола 

етнографічних та археологічних аналогій. Такий прецедент надасть 

можливість у подальшому вивчати археологічні прояви сакральної діяльності 

давніх суспільств із системним використанням етнографічних матеріалів. 

Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є комплексне 

археолого-етнографічне дослідження культу оленя у первісних мисливців 

Євразії. Для розкриття сутності цього явища духовної культури були 
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залучені дані етнографії, фольклору та лінгвістики у зіставленні з 

археологічними джерелами. Відповідно до мети поставлені завдання: 

1) узагальнити вітчизняні і закордонні дослідження можливостей 

архео-етнографічної інтерпретації елементів культу оленя. Виявити і 

систематизувати матеріали за опублікованими джерелами;  

2) за допомогою порівняльно-типологічного методу та методу 

пережитків створити модель культу оленя на базі етнографічних джерел; 

3) провести аналіз археологічних джерел, порівняти їх у синхронному 

та діахронному аспектах та зіставити з етнографічною моделлю культу 

оленя;  

4) провести синтез археологічних та етнографічних даних і створити 

реконструкцію ґенези культу оленя і його подальшого розвитку у давніх 

мисливців Європи та Північної Азії. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є традиційна система 

світогляду первісних мисливців в історичному розвитку, зокрема 

міфоритуальний комплекс в історичному розвитку. 

Предметом дослідження є семантично значимі археологічні матеріали, 

які можуть бути інтерпретовані як свідоцтва культу оленя.  

Територіальні межі дослідження охоплюють Європу та Північну Азію 

- території, на яких різні види оленів відігравали у давнину важливу роль в 

економіці та ідеології первісних мисливців.  

Хронологічні межі охоплюють період від пізнього палеоліту до 

неоліту та в окремих випадках енеоліту (30 – 5 тис. років тому) . У якості 

археологічних аналогій залучаються дані більш пізніх епох – енеоліту, доби 

бронзи, заліза та раннього середньовіччя.  

Методи дослідження. Дисертантом була задіяна низка наукових 

методів, зокрема, порівняльно-історичний, метод пережитків, моделювання, 

археолого-етнографічних аналогій, кросс-культурних досліджень, 

етнографічного синтезу та структурно-семіотичний метод. Використовуючи 

наведені методики, автор працювала за такою схемою: 
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1) визначення наявності культу оленя у сучасних народів; 2) 

виокремлення спільних для цих суспільств основних елементів культу 

(дієвого, вербального та предметного) та створення моделі культу; 3) 

визначення матеріальних проявів культу; 4) екстраполяція моделі у давнину 

та археологічна верифікація у синхронному та діахронному аспектах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

предметом окремого комплексного дослідження стає важливий аспект 

первісної ідеології – культ оленя. При опрацюванні цієї тематики були 

досягнуті такі результати: сформований багатодисциплінарний 

джерелознавчий корпус, що включає археологічні, археозоологічні, 

етнографічні матеріали, дані фольклористики та лінгвістик. За допомогою 

етнографічних даних створена модель культу оленя, як міфоритуального 

комплексу. Встановлено, що за змістом культ був тотемістичний з 

елементами промислового. Об’єктом культу був священний олень, суб’єктом 

– окремі персони і групи, чия приналежність до культу відзначалась знаком 

оленя; Формою культу були обряди – промислові і перехідні. Перші прояви 

культу відносяться ще до пізнього палеоліту (скупчення рогів у печерах 

Європи та Уралу, зображення оленів у монументальному та мобільному 

мистецтві). У мезолітичний час дані археології та мистецтва дозволяють 

говорити про сформований культ оленя (поховання з оленячими рогами та 

лосеголовими жезлами, маски з черепів оленів, наскельні зображення та 

лосеголові жезли). У неоліті Північної Євразії образ оленя/лося стає 

домінуючим у міфоритуальному комплексі (сюжети наскельного мистецтва і 

святилища із рештками оленів).  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

висновки даного дослідження можуть слугувати основою для інтерпретації 

явищ духовної культурі у первісній археології. Вони можуть 

використовуватись для написання узагальнюючих праць з археології, історії 

культури та релігії народів Євразії кам’яної доби. Матеріали дисертації 

можуть бути корисні при укладанні університетських курсів з археології, 
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історії, культурології та етнології Європи та Азії, при побудові музейних 

експозицій. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження є наслідком 

самостійної праці дисертанта. Наукових робіт, написаних у співавторстві 

немає. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

були викладені автором у доповідях наукових конференцій «Духовная 

культура древнего населения Украины» (Київ, 1989), «Всесоюзная 

конференция молодых ученых» (Москва, 1990), П’ятої міжнародної 

археологічної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 1997); 

«Interaction between East and West on the Great European Plain during the Final 

Palaeolithic. Finds and Concepts” (конференції UISPP, XXXII комісія, Вільнюс, 

2004), «Радомишль та його історія» (Радомишль. 3–4 жовтня 2006); XV 

Міжнародного наукового симпозіуму «Интеграция археологических и 

этнографических исследований» (Одеса, Омск, 2007); «Сергій Миколайович 

Бібіков та первісна археологія», (Київ, 4–7 листопада 2008), «The 10th 

Colloquium of the Archaeology Laboratory, Tokyo metropolitan University (31st 

May, 2008); Наукова конференція з нагоди 90-річчя д. і. н. І. Г. Шовкопляса 

(Київ, 7–8 квітня 2011); «The making of World Art along the Danube», 

Conference of the European Danube Akademie (Ulm, Germany, 12/13 November 

2012), Науковий семінар Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського (Київ, 17 лютого 2011). 

Публікації. Основні результати опубліковані у 12-ти статтях у 

наукових збірках, матеріалах конференцій та періодичних виданнях. З них 6 

– у наукових фахових виданнях, у тому числі 2 у закордонних, 5 – у наукових 

виданнях, 1 – у матеріалах конференцій. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційне дослідження складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної і літератури, 

списку скорочень та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 381 c. 

Обсяг основної частини складає 171 с., обсяг додатків 167 с.  
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історія вивчення культу оленя. 

Свідоцтва культу оленя зустрічаються в працях багатьох етнографів і 

археологів. Значна кількість етнографічних та археологічних фактів культу 

оленя була ретельно описана дослідниками, хоча здебільше без аналізу та 

інтерпретації. Але поняття “культ оленя” не стало загальноприйнятним у 

літературі, як, наприклад, “культ ведмедя”. Показовою, зокрема, є класична 

радянська узагальнююча праця з релігії первісності – «Мифы народов мира», 

де навіть відсутня стаття з такою назвою, хоча є стаття “культ лося”, 

незважаючи на те, що останній є лише складовою більш широкого явища – 

культу оленя [Топоров, 1980, с. 69-70].  

У дослідженні культу оленя можна виділити декілька етапів, кожний з 

яких відрізняється джерельною базою, методичними засадами та 

інтерпретацією матеріалів. Перший етап тривав з середини XIX ст. до 

початку 30-х рр. XX ст., другий припадає на 30-ті - 40-ві рр., третій – на 50-

ті – 60-ті рр. XX ст., четвертий почався в 70-х рр. і триває досі.  

До початку тридцятих років дослідники обмежувались накопиченням 

фактологічної бази. Першими археологічними свідоцтвами шанування оленя 

стали відкриття наприкінці ХІХ ст. французькими вченими Е. Ларте, 

Е. П’єттом, М. Сатуолою, А. Брейлем, Д. Пейроні, Е. Картальяком та іншими 

витворів монументального і мобільного мистецтва палеоліту. У цей час були 

відкриті важливі для вивчення найдавніших проявів культу оленя свідоцтва, 

такі як «жезли начальника» і кам’яні плакетки із повторюваними 

зображеннями оленів, а також образи оленів у семантично важливих ділянках 

печер. Однак дослідники, які спиралися у інтерпретації пізньопалеолітичного 

мистецтва, головним чином, на «магічну концепцію», залишили за межами 

своєї уваги символічне значення оленя. 
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У той час почали з’являтися дослідження, в яких були зафіксовані 

археологічні та етнографічні свідоцтва культу оленя на Півночі і Сході 

Євразії. У 1890 р. було опубліковано грунтовне дослідження видатного 

російського етнографа М. Харузіна “Русские лопари”. Автор досконально 

вивчив антропологічні особливості, історію, побут та духовну культуру 

реліктового населення Півночі Європи лопарів (саамі). Він детально 

зафіксував і систематизував пантеон лопарських божеств, записав обряди 

жертвоприношення оленів та поховальні обряди. Найбільш цікавими для 

нашого дослідження є записи народних ігор, які являють пережитки 

тотемістичних обрядів “Інтічіум” [Харузин, 1890]. На жаль, поза увагою 

дослідника залишився цикл міфів про Мяндашів – надзвичайно багате та 

інформативне зібрання етнографічних фактів є важливою частиною 

джерельної бази нашого дослідження.  

Український етнограф М. Ф. Сумцов зібрав і опублікував свідчення 

шанування оленя в українському та слов’янському фольклорі.  

Отже, протягом першого етапу дослідження свідоцтв культу оленя на 

теренах Євразії була зібрана значна джерельна база, яка складалася з 

витворів образотворчого мистецтва та етнографічних матеріалів. 

Другий період у дослідженні культу оленя припадає на 30-40 рр. 

ХХ ст., коли на базі накопиченого археологічного та етнографічного 

матеріалу почали з’являтися перші спроби аналізу явищ духовної культури.  

У Радянському Союзі в тридцяті роки провадилось широке 

дослідження духовної культури народів Півночі, але з 1937 року публікація 

результатів була брутально припинена і відновилася лише наприкінці 40 -х 

років.  

У 30-ті рр. археологи О. М. Линевський та О. Я. Брюсов розпочали 

ґрунтовне вивчення петрогліфів Північної Європи. Дослідники стояли на 

марксистських засадах і вбачали у малюнках відображення реального життя 

[Брюсов, 1940, Линевский, 1939]. Вперше зацікавився семантикою зображень 

В. І. Равдонікас. На його думку, карельські петрогліфи відображають дві 
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стадії первісного мислення – тотемістичну і космічну. Йому належить ідея 

про існування сонячного божества оленя-лося, «яке перетворюється на бога, 

що вмирає та воскресає, здійснює циклічні переміщення на сонячному човні 

по небесним сферам космосу і втілює ідею плодючості» [Равдоникас, 1937, 

с. 11–32]. Ідея образу сонячного човна-лося як медіатора між світами була 

підтримана багатьма дослідниками і не втратила своєї актуальності і до 

нашого часу [Jacobson, 1993, р. 91–97, Lahelma, 2005, p. 359-363]. 

У 1928 р. французькі археологи С.-Дж. та М. Пекуар зробили 

відкриття, яке стало першою значною віхою у вивченні культу оленя у давніх 

суспільствах Європи. Це був мезолітичний могильний комплекс Тев’єк в 

Бретоні (Франція), який містив декілька чоловічих та жіночих поховань, що 

супроводжувались купами рогів благородного оленя. Матеріали пам’ятки 

були опубліковані окремою монографією [Pequart, 1937]. У ній автори не 

тільки проаналізували археологічний матеріал, але й зробили спробу 

інтерпретації поховального обряду. Найбільшу увагу вони звернули на 

поховання з рогами оленя. Саме тоді вперше в історіографії було поставлено 

питання про існування культу так званого «оленячого божества». На 

підтвердження своєї гіпотези автори залучили археологічні, історичні та 

етнографічні джерела. Таким чином, це була перша аргументована спроба 

реконструкції одного з аспектів первісного культу оленя. У 1931 – 1934 рр. 

С.-Дж. та М.Пекуар розкопали ще один, подібний до Тевьєку, могильник – 

Хьодік, де також були знайдені поховання з оленячими рогами [Pequart, 

1954]. Матеріали цих двох могильників використовуються для реконструкції 

різних аспектів соціальної структури та духовного життя первісних 

суспільств і до нашого часу [Schulting, 1996, P.335–50]. В етнографічних 

дослідженнях також були зроблені перші спроби вивчення культу оленя. У 

1932 р. у Лондоні опублікована ґрунтовна праця, присвячена міфологічним 

свідоцтвам культу оленя у давнього і середньовічного населення Великої 

Британії. Дж. Маккей систематизував надзвичайно багатий матеріал, і 

зіставив з мотивами давньогрецької міфології. Велику увагу приділив 
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дослідник висвітленню персонажа британського фольклору Рогатої Богині 

[McKay, 1932, p. 144–174]. Слід зауважити, що обмеження міжнародних 

наукових контактів не дозволили радянським дослідникам своєчасно 

ознайомитись із працею Дж.Маккея і співвіднести свої розвідки з 

результатами його роботи. 

Для радянської етнографії 30-ті роки ХХ ст. стали “зоряним часом”. 

Йшли широкі дослідницькі роботи у Сибіру, етнографи ретельно і 

прискіпливо занотовували обряди, що збереглися у північних народів і 

публікували їх у виданнях Ленінградського Музею археології та етнографії. 

Однак, докладно вивчаючи різноманітні аспекти культу оленя, польові 

етнографи не ставили за мету інтерпретацію цих фактів. 

Фундаментальне дослідження матеріальної та духовної культури 

чукчів, зроблене видатним етнографом В. Г. Богоразом, було опубліковано у 

1934–1939 рр. [Богораз, 1939]. У монографії “Чукчі” автор ретельно 

систематизував промислові обряди, в яких збереглися найдавніші мисливські 

елементи культу оленя. Унікальна узагальнююча праця у подальшому стала 

джерелознавчою базою для досліджень В. Г. Кузнецової, І. С. Вдовіна та 

багатьох інших етнографів [Кузнецова, 1957, с. 263–326, Вдовин, 1964]  

Л. П. Потапов присвятив багато уваги вивченню ранніх форм вірувань і 

шаманізму у народів Південного Сибіру. У монографії “Лук и стрела в 

шаманстве у алтайцев” він доводив, що первинними атрибутами шамана 

були лук і стріли [Потапов, 1934, с. 64–76]. У статті “Обряд оживления 

шаманського бубна у тюркоязычных народов Алтая” Потапов доводить, що 

шаманський бубен є втіленням оленя як духа-помічника шамана. Ці дані 

вказують на наявність елементів культу оленя у тюркомовних народів 

Сибіру, які у своєму розвитку давно вийшли зі стадії мисливців на дикого 

оленя і дають розуміння походження ранніх форм шаманізму у мисливців на 

оленя [Потапов, 1947, с. 139–183].  

У 30-ті роки ХХ ст. розпочалося систематичне вивчення культури 

нганасанів – мешканців Таймиру, які займають особливе місце серед народів 
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Півночі Євразії. Вони належать до найдавніших расових груп Сибіру, 

відносно пізно перейшли до оленярства і в своїй культурі зберегли риси 

мисливців на дикого оленя. У 1930–38 рр. на Таймирі працював випускник 

Ленінградського університету А. О. Попов. У 1936 р. за матеріалами своєї 

експедиції він видав невелику монографію “Тавгійці”, в якій з майже 

стенографічною точністю занотував проведення “Обряду чистого чума”, в 

якому яскраво відбиті елементи культу оленя [Попов, 1936]. Свої подальші 

напрацювання з етнографії нганасанів А. О. Попов виклав у монографії 

”Нганасаны. Социальное устройство и верования”, яка була написана у 

1945 р., але вийшла в світ у скороченому варіанті лише у 1984 р. У 

монографії А. О. Попова ретельно зафіксовані нганасанські міфи, які 

ілюструють космогонічні та анімістичні уявлення народу, описані шаманські 

камлання і атрибути шаманів, викладені нові дані про “Свято чистого чума”. 

Детальний опис цього свята дає значний матеріал для реконструкції 

первісного обряду ініціацій та обрядів плодючості, які становлять важливу 

складову культу оленя [Попов, 1984].  

Надзвичайно багата і різноманітна духовна культура сибірських 

народів привернула увагу видатного українського археолога і етнографа 

В. П. Петрова. Йому належить перша надзвичайно смілива спроба зіставити 

етнографічні факти обрядів промислової магії у чукчів та відомі з античних 

джерел обряди жертвоприношення оленів та людей в оленячих шкурах у 

давніх греків. Це була перша спроба реконструювати мисливське коріння 

духовної культури розвинутих суспільств, яка, на жаль, не мала розвитку і 

залишилася непоміченою дослідниками [Петров, 1934; Петров, 2006]. 

Український археолог Б. Л. Богаєвський присвятив роботу зображенню 

«чаклуна» – синкретичної істоти з оленячими рогами з пізньопалеолітичної 

печери Труа Фрер у Франції. Автор проаналізував стилістичні і топографічні 

особливості образу, залучив етнографічні матеріали Австралії і дійшов 

висновку, що зображення відтворює мисливський обряд магії плодючості – 

«інтічіум» [Богаевский, 1934, с. 34–72].  
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Таким чином, 30-ті роки ХХ ст. стали важливим етапом у дослідженні 

археологічних та етнографічних свідоцтв культу оленя, коли була зібрана 

велика база археологічних та етнографічних джерел і зроблені перші спроби 

їх інтерпретації.  

Під час Другої світової війни археологічні та етнографічні роботи були 

призупинені. Однак у 1943 р. німецький археолог А. Руcт опублікував 

пізньопалеолітичну пам’ятку Штельмоор, в якій був виявлений череп 

північного оленя на дерев’яній палі. Автор зібрав етнографічний матеріал 

сибірських народів на підтвердження своєї гіпотези про сакральність об’єкту, 

який він називав «жертовним стовпом» [Rust, 1943, p.193–195, 216–220]. 

Новий етап досліджень, коли вивчення джерел почало 

супроводжуватися теоретичними побудовами, розпочався у 1950-ті роки.  

У 1954 р. англійський археолог Г. Кларк видав ґрунтовну монографію, 

присвячену розкопкам на стоянці Стар Кар. Одною з визначних рис стоянки 

була наявність верхніх частин черепів благородного оленя із залишками рогів 

і просвердленими отворами. Г. Кларк детально описав знайдені фрагменти 

черепів, і припустив, що вони були пристосовані для ношення на голові. 

Автор висунув дві гіпотези щодо призначення масок. Згідно з першою, маски 

використовувались мисливцями на оленя для полювання скрадом (що було 

підтверджено етнографічними фактами). У той же час Г. Кларк висунув 

гіпотезу, що маски використовувались також у ритуальних танцях. На її 

доказ Г. Кларк залучив відомі йому матеріали про культ оленя у народів 

Євразії – зображення оленерогого “Чаклуна” з Труа Фрер, тарденуазькі 

поховання з Тев’єку і Хйодіку, поховання доби бронзи з Варен Хілл у Англії, 

кельтського оленерогого бога Цернунноса. Як ілюстративне підтвердження 

своєї думки, автор навів зображення тунгуського шамана з оленячими рогами 

і нагадав про середньовічні осінні танці з рогами оленів у Шотландії. 

Г. Кларк звернув увагу на те, що оленячими рогами супроводжувались 

поховання і чоловіків, і жінок. Це, на його думку, свідчить про те, що 

первинною метою обрядів було забезпечення плодючості, адже первісна 
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людина могла пов’язати зростання рогів з сексуальними циклами і визнати 

оленячі роги як могутній ресурс плодотворної енергії [Clark, 1954, р. 168-

185]. Опис оленячих масок, як одного з найважливіших джерел до вивчення 

культу оленя, має величезну цінність. 

Важливим внеском у вивчення культу лося стала публікація 

Н. М. Гуріною матеріалів Оленеострівського могильника. Хоча автор в 

аналізі поховань із лосячими жезлами ґрунтувалась головним чином на 

марксистських засадах, публікація мала велике значення для вивчення такого 

видатного феномену духовної культури Півночі Євразії, як лосячі жезли 

[Гурина, 1953; Гурина, 1956]. Водночас Н. М. Гуріна вивчала петрогліфи 

Півночі Росії. Хоча її трактування давніх зображень має переважно 

раціоналістичний характер, автор побачила у них також відображення культу 

тварин, магії, культу предків, сонця і місяця [Гурина, 1978]. 

У 1950-ті рр. розпочинається публікація серії монографій 

О. П. Окладнікова, присвячених наскельному мистецтву Півночі Євразії, в 

якому зображення оленя/лося мають велику питому вагу. О. П. Окладніков 

досконально вивчив величезний масив зображень і дійшов висновку, що 

зображені на скелях неолітичної доби самиці лося є священними лосицями 

“буга енінтин”, за термінологією, запропонованою А. Ф. Анісімовим, а скелі, 

на яких вони зображувались у неолітичну епоху, відігравали роль родових 

святилищ, подібних до евенкійських скель “бугади”, в яких мешкала міфічна 

лосиця-мати [Окладников, 1966; 1967; 1972; 1974; 1975; 1976; 1977; 1979; 

1980; 1984]. 

У монографії “Неолит и бронзовый век Прибайкалья” О. П. Окладніков 

зафіксував і проаналізував інформативне зібрання проявів культу лося/оленя 

у народів Сибіру і, зіставивши їх з етнографічними даними і записами міфів, 

створив переконливу модель культу лося/оленя у неолітичних мисливців 

Сибіру. За переконанням автора, лось відігравав у давнього населення роль 

тотемного предка і водночас був втіленням Всесвіту, що складався з трьох 

зон, кожна з яких мала вигляд лося. Створена О. П. Окладніковим модель 
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культу оленя до сьогодні є найбільш вичерпною реконструкцією одного з 

найважливіших елементів первісної свідомості на території Північної Азії. 

Вона може слугувати прикладом для реконструкцій явищ первісної духовної 

культури для інших регіонів Євразії [Окладников, 1950].  

У 1960-ті роки знаковими для вивчення культу оленя стали роботи 

видатного українського археолога В. М. Даниленка. У написаній у той час, 

але опублікованій лише через тридцять років праці «Религиозно-

космогонические воззрения эпохи неолита-энеолита» [Даниленко, 1999], 

автор відзначив величезне значення культу оленя-лося у неолітичні часи. Він 

визнав «...існування жіночого образу, що зберігає риси лосиці і разом з тим 

втілює у собі риси місячного божества» у населення півночі Європи 

[Даниленко, 1999, с. 70–72]. У той же час В. М. Даниленко вважав, що 

«Образ космічного оленя довгий час (вірогідно, протягом усієї неолітичної 

епохи) домінує на південно-заході Європи» [Даниленко, 1999, с. 80].  

Багато років свого життя В. М. Даниленко присвятив вивченню 

видатного археологічного і мистецького об’єкту – Кам’яної Могили, 

унікального природнього утворення, що знаходиться у Мелітопольському 

районі Запорізької області. На пісковикових брилах та плитах було виявлено 

тисячі витворів монументального та мобільного мистецтва, серед яких 

зустрічаються поодинокі зображення оленів та людини з оленячими рогами. 

В. М. Даниленко розпочав вивчення Камяної Могили у 1932 році. 

Багаторічне вивчення семантики зображень мало за результат доповідь на 

всесоюзній конференції у Києві. У 1947 році роботи поновилися. В. М. 

Даниленко приймав участь у розкопках пам’ятки під керівництвом М. 

Рудинського, які провадились у 1951-1952 роках. Він вступив у наукову 

полеміку із М. Рудинським, який вважав пам’ятку одношаровою і датував її 

енеолітичною добою. В. М. Даниленко вирізняв серед зображень такі, що, на 

його думку, належали до палеоліту та мезоліту. Результатом багаторічних 

прискіпливих досліджень стала монографія «Кам’яна Могила», яка була 

написана, але так і не опублікована автором. Книга побачила світ завдяки 
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зусиллям В. І. Непріної у 1986 р. У монографії зафіксовані зображення оленя, 

які В. М. Даниленко трактує як тотемістичні [Даниленко, 1986, с. 113]. На 

жаль, наявних матеріалів недостатньо для впевненого твердження про 

існування у населення Приазов’я розвинутого культу оленя.  

У 1965 р. вийшло монументальне зібрання витворів первісного 

мистецтва франко-кантабрійської зони А.Леруа-Гурана [Leroi-Gourham, 

1965]. Ґрунтуючись, головним чином, на підрахунках кількості зображень 

різних тварин, а також на вирізненні “центральних” та “періферійних” зон у 

печерах, А. Леруа-Гуран дійшов висновку, що домінантну роль у первісному 

світогляді відігравала бінарна опозиція “бізон-кінь”, оскільки саме ці тварини 

у великій кількості відтворені у центральних камерах печер. У той час як 

оленів, разом з іншими тваринами, він назвав “тваринами входів та глибин” 

[Leroi-Gouhran, 1965, p. 441–446, 259]. Більш пізні семантичні дослідження, 

однак, доводять, що у первісному суспільстві саме вхід і віддалені, 

важкодоступні місця мають найважливіше сакральне значення [Петрухин, 

1986, с. 16; Байбурин, 1990, с. 9, 11; Михайлова, 2008, с. 33–34].  

У 1950-ті роки відновилося вивчення етнографії народів Півночі 

радянськими етнографами. Найбільш визначними для розуміння первісної 

свідомості стали праці А. Ф. Анісімова. У 1929–31 рр. етнограф зібрав 

безцінні матеріали з суспільного ладу та вірувань евенків Подкаменної 

Тунгуски, у яких збереглися численні пережитки мисливської культури. 

Ґрунтуючись на ретроспективному аналізі етнографічного матеріалу, 

А. Ф. Анісімов написав декілька докладних статей, присвячених ґенезі релігії 

евенків [Анисимов, 1952]. Вчений, що мав надзвичайно широку ерудицію, не 

обмежив свої студії вивченням евенкійських вірувань, а, залучаючи широкі 

етнографічні та археологічні аналогії, запропонував реконструкцію основних 

складових первісної релігії. У 1958 році вийшла його монографія “Религия 

эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения 

первобытных верований” [Анисимов, 1958] А. Ф. Анісімов досконально 

вивчив шаманські камлання, спрямовані на збільшення поголів’я оленів 
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Сибіру, та описав евенкійський пантеон, який очолює Господарка Всесвіту, 

що ототожнюється з оленем чи лосем. Слідом за О. П. Окладніковим 

А. Ф. Анісімов порівняв священні евенкійські скелі Бугади – місця 

перебування Господарок Всесвіту, з неолітичними писаницями, на яких 

зображені олені чи лосі. Він також ретельно вивчив мисливські ритуали 

відродження оленів – обрядову основу культу північного оленя у мисливців, і 

детально описав атрибути евенкійської культової практики. 

У роботі “Релігія евенків“ А. Ф. Анісімов вперше в радянській 

етнографічній науці наводить термін “культ оленя і лося” і підтверджує його 

існування семантикою евенкійського слова “Енін”, яке означає “мати” і 

“лосиця”. На доказ існування в евенків культу оленя, подібного до 

широковідомого культу ведмедя, автор наводив звичаї, аналогічні до обрядів 

вшанування ведмедя. Це передача вбитої тварини чужеродцю, розробка туші 

вбитої тварини у спеціально встановленому порядку і з дотриманням певних 

традицій, ритуали, що провадились над головою тварини, звичаї сакрального 

поїдання м’яса, захоронення очей і голови звіра і “піднімання кісток” на 

поміст. Автор вважав, що міфічні образи лося і дикого оленя мають 

тотемістичне походження, і підтверджував свою думку філологічними 

матеріалами. Зокрема, евенкійський термін “севекечен” означає “дикий 

олень”, “Севеки” – верховне божество, “севен – дух, помічник шамана, 

“севенчемі” – камлати [Анисимов, 1958, с. 132, 216]. 

Отже, А. Ф. Анісімов обґрунтовано довів існування культу оленя (лося) 

в евенків. Записані і проаналізовані ним обряди дозволяють створити 

уявлення про структуру і атрибутику ритуалів у давніх мисливців на оленя. 

Надзвичайно багатий етнографічний матеріал з вірувань і обрядів 

евенків зібрала Г. М. Василевич [Василевич, 1951, 1957, 1959, 1962]. Її 

безумовною заслугою стало виокремлення мисливського шару в оленярських 

обрядах, що мало надзвичайно велике значення для розуміння первісної 

релігії народів Північної Азії. Ці архаїчні елементи культу оленя дослідниця 

порівняла з археологічними матеріалами неоліту і частково палеоліту 
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Північної Азії і визначила їх як пережитки вірувань давнього населення. 

Дослідження Г.М.Василевич стало основою для подальших інтерпретацій 

[Новик, 1984, с. 207–209]. 

Г. М. Прокоф’єв та Є. Д. Прокоф’єва вивчали культи народів Західного 

Сибіру, зокрема селькупів. Детальне дослідження шаманського костюму 

виявилося надзвичайно важливим для виявлення зв’язку шаманізму з 

культом оленя. Для вивчення культу оленя становить інтерес картина світу, 

яку Є. Д. Прокоф’єва реконструювала за малюнками селькупів [Прокофьєва, 

1951; 1961]. Обрядам та міфології нганасанів, енців та кетів присвятив свої 

роботи Б. О. Долгих. Цей дослідник зафіксував значний етнографічний 

матеріал, але, не зіставивши його з явищами духовної культури інших 

народів, не зміг його інтерпретувати. Найбільш цікавою для нашого 

дослідження є записана ним безцінна інформація про обрядові споруди 

нганасанів і енців, які, на нашу думку, можуть свідчити про існування 

обрядів ініціацій, під час яких відбувалось символічне “заковтування” людей 

тотемним предком – оленем [Долгих, 1951; 1960; 1968]. На вивченні 

поховальної обрядності нганасанів зосередила свої дослідження 

Г. М. Грачева [Грачева, 1983]. Праці Є. А. Алексеєнко присвячені матеріалам 

шаманізму у кетів – населення середнього та нижнього Єнисею [Алексеенко, 

1962; 1981].  

Найбільший внесок у вивчення безпосередньо культу оленя зробив 

радянський етнограф В. В. Чарнолуський. За матеріалами багаторічних 

досліджень, у 1969 році він опублікував книгу “Легенда об олене-человеке”, 

в якій підсумував усі відомості про тотемістичні уявлення лопарів. Початок 

цієї великої роботи був покладений у 1927 р., коли була організована 

Лопарська експедиція, у складі якої протягом трьох років автор збирав дані з 

побуту і фольклору лопарів Кольського півострова. Увагу дослідника 

привернула легенда про людину-оленя Мяндаша, міфічного предка лопарів, і 

він почав наполегливо збирати фрагменти і варіанти цього утаємниченого 

переказу. Спостереження за обрядами, пов’язаними з культом Мяндаша, 
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В. В. Чарнолуський виклав у статті “О культе Мяндаша” [Чарнолусский, 

1966], зіставивши його з тотемістичними обрядами нганасанів та евенків. 

Результатом роботи став унікальний матеріал, який поєднує міфологічний і 

обрядовий аспекти культу оленя у реліктового північного народу. 

Комплексний аналіз лопарського міфу і обряду дав можливість гранично 

наблизитися до моделі первісного культу оленя у давніх мисливців на оленя 

Євразії. Порівняння з аналогічними етнографічними текстами у народів 

циркумполярної зони свідчить про їхню глибоку архаїчність. 

В. В. Чарнолуський порівняв сюжети міфів про людину-оленя із 

зооантропоморфними зображеннями на бронзових бляшках пермського 

звірячого стилю, які були знайдені в басейні р. Ками. Він зіставив їх із 

зображенням крилатої істоти з оленячими рогами з пазирикського кургану та 

з кельтським оленерогим богом Цернуносом. Це дозволило зробити висновок 

про існування в кінці І тисячоліття н.е. на території Біломорської Півночі і 

Приуралля міфологеми, центральною фігурою якої був тотем олень або лось. 

Хоча залучення пермських бляшок як ілюстрації до лопарського міфу про 

оленя, на наш погляд, є дещо спрощеним, в цілому точка зору автора щодо 

існування культу оленя у давнього населення півночі Євразії цілком 

аргументована [Чарнолусский, 1969]. 

Отже, 1950-60-ті рр. стали початком появи ґрунтовних етно-

археологічних досліджень. Саме в цей час у науковий обіг був введений 

термін «культ оленя» і зроблені перші спроби реконструкції цього культу у 

давніх суспільствах мисливців на оленя. 

Починаючи з 1970-х років і до сьогодні до сфери уваги дослідників 

потрапили численні свідоцтва культу оленя. В археологічній літературі були 

опубліковані надзвичайно важливі для дослідження культу матеріали, однак 

здебільше автори розкопок не виявляли інтересу до цієї проблеми, тому не 

інтерпретували їх належним чином і не приділяли належної уваги. Разом з 

тим вийшли численні роботи, що стосуються наскельного і мобільного 
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мистецтва Півночі, в яких зазначалось символічне значення оленя, та окремі 

етнографічні дослідження, присвячені певним аспектам культу оленя. 

У 1980 р. вийшла монографія академіка Б. О. Рибакова «Язычество 

древних славян», в якій автор приділив значну увагу свідоцтвам культу оленя 

на території Євразії у часи енеоліту. Автор зібрав величезну базу 

археологічного матеріалу, а також долучив до своєї роботи велику кількість 

етнографічних та лінгвістичних даних. На жаль, він обмежив тематику 

досліджень мотивом двох самиць оленя, що призвело до появи дещо 

однобічної гіпотези про культ двох оленерогих богинь. Мало доказовим є 

також припущення існування культу ”небесних оленів” у трипільській 

культурі, оскільки воно ґрунтується, головним чином, на дуже схематичних 

зображеннях на мальованій кераміці, які навряд чи дійсно пов’язані з оленем. 

Разом з тим, монографія містить надзвичайно велику джерельну базу для 

подальшого вивчення культу оленя. До того ж, вона є переконливим 

прецедентом реконструкції первісного уявлення з використанням 

етнографічних та лінгвістичних джерел [Рибаков, 1980].  

В останні роки ХХ і на початку ХХІ сторіччя активізувалося вивчення 

наскельного та мобільного мистецтва Західної Європи. З’явилися нові 

публікації досліджень франко-кантабрійського мистецтва [Bataille, 1992; 

Clottes, 1996; Delluc, 1997, p. 41-50; Ferruglio, 2005, p. 149-158; Tosello, 2013, 

p. 52-57]. Велика кількість нових публікацій присвячена мистецтву 

Іберійського півострова [Gomes-Barrera, 2005, p. 1-58; Tejada, 1995, p. 39-58; 

Varela Gomes, 2007, p. 81-117]. Продовжувалось вивчення наскeльного та 

мобільного мистецтва півночі Євразії. У літературі, присвяченій мистецтву 

цього регіону, більшість дослідників визначають видатну роль лося (оленя), 

як могутнього ідеологічного символу [Haarmann, 1996, р. 65–75; Helskog, 

1987, p. 24–30; Helskog, 1995, p. 43–55; Sarvas, 1969, p. 5–34; Coles, 1991, 

p. 136; Norsted, 2005, p. 385; Савватеев, 1976, с. 249; Гурина, 1980, с.  134; 

Larsson, 2000, p. 31–62, Bolin, 2010, p. 21-34]. Найбільш виразним проявом 

культу лося на Півночі Євразії є витвори мобільного мистецтва у вигляді 
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голови лосиці, які вивчались багатьма російськими та зарубіжними 

дослідниками. Голівки лосів Півночі Росії досліджували Н. М. Гуріна, 

С. В. Ошибкіна, Г. М. Буров, С. В. Студзицька, жезли зі Східної Балтії 

опублікували Ф. А. Загорскіс, І. Загорска, Р. К. Рімантене, І. А. Лозе, 

М. Ірженас, К. Д. Лаушкін, уральську різну пластику вивчав Д. Н. Едінг, 

сибірські статуетки публікували та інтерпретували О. П. Окладніков, 

С. В. Студзицька. Питаннями дрібної пластики займалися фінський 

дослідник Л. Карпелан, [Гурина, 1956, Буров, 1989,Студзицкая, 2004, 2004а, 

Загорскис, 1983, Загорска, 2000, Лаушкин, 1962, Irzenac, 2000, Carpelan, 

1975]. 

Більшість дослідників визнає виключно домінуюче місце образу лося у 

мистецтві півночі Євразії. Л. Карпелан створив найбільш повний каталог 

рогових жезлів, знайдених на території Півночі Євразії [Сarpelan, 1977]. 

С. В. Студзицька ретельно вивчила статуетки у формі лосів, що, на її думку, є 

безперечним свідоцтвом культу лося, який «в епоху неоліту стає 

універсальним соціокультурним символом» [Студзицкая, 2004, с. 25]. 

С. В. Студзицька присвятила образу лося у мобільному мистецтві дві 

вичерпно інформативні статті, в яких систематизувала та інтерпретувала 

велику колекцію скульптур [Студзицкая, 2004,] На думку С. В. Студзицької, 

«жезли» слугували вставками для дерев’яних посохів і належали людям, що 

мали особливий соціальний статус і були хранителями давніх родових 

традицій [Студзицкая, 2004, с. 246, 251]. Вивченням наскельного мистецтва 

півночі Євразії займалися А. І. Мазін, Є. О. Окладнікова, Я. А. Шер, 

В. Д. Кубарев, М. М. Діков. Ці дослідники звертали увагу на прояви культу 

оленя у мистецтві доби неоліту, бронзи та заліза [Шер, 2000; Кубарев, 2004; 

Диков, 1980; Окладников, 1976, 1979; Окладникова, 1984].  

В останні 10 років помітно зросла увага до візуальних проявів культу 

оленя [Jessen et al, 2014, p. 1-15, Lahelma, 2010, p. 48-59, Tansen, 2008, p. 65-

84; Bolin, 2010, p. 21-34, Jordan Montes, 2008-10, p. 108-141; Boyd, 2013, p. 72-

76]. Слiд вiдзначити грунтовну монографію, присвячену комплексу 
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наскельних рисунків Канозеро на Кольському півострові [Колпаков, 2012]. 

Проявам культу оленя у мистецтві Азербайджану присвячене дослідження С. 

Рзаєвої [Rzaeva, 2011, p. 178-209]. 

Таким чином, більшість дослідників первісного мистецтва Євразії 

визнає існування розвинутого культу оленя-лося на території півночі та 

сходу Євразії в неолітичний час і подальші епохи бронзи та заліза. Проте 

символічна роль оленя у попередні епохи пізнього палеоліту та мезоліту 

Європи і Азії залишилася невисвітленою. 

Найважливішими археологічними свідоцтвами культу оленя у 

первісного населення Євразії є скупчення рогів та кісток північного оленя, 

які можна трактувати як святилища. Найдавнішими є печери із численними 

скинутими рогами Уралу та Західної Європи, які існували від 16 до 10 

тис. р. ВР. До розкопок цих печер долучилося багато дослідників [Канивец, 

1964, с. 28–33; Гуслицер, 1965, с. 31–34, 79–83; Павлов, 1996; Tromnau, 1991, 

р. 33; Callender, 1927; Morrison, 1989; Lawson, 1986; Bellier, 1983]. Втім, лише 

російський археолог П. Павлов та німецький фахівець з первісної ідеології 

Г. Тромнау припускають, що скупчення оленячих рогів свідчать про 

сакральні дії мешканців печер. Вони наводять на доказ своїх гіпотез 

переконливі етнографічні факти використання печер як святилищ культу 

оленя [Павлов, 1996; Tromnau, 1991, р. 33]. Однак автори не використовують 

археологічні аналогії. 

У другій половині ХХ ст. на кількох пам’ятках Європи були виявлені 

фрагменти черепів благородного оленя з отворами для кріплення. Окрім 

Дж. Кларка, оленячі маски намагався інтерпретувати М. Стріт – дослідник 

стоянки Бедбург Кьонігсхофен. На його погляд, маски мали виключно 

сакральне призначення і належали шаманам, як посередникам між світом 

людей і світом духів [Street, 1989]. З релігійними уявленнями мезолітичного 

населення пов’язували маски німецькі археологи Е. Шульд та В. Грамш 

[Schuld, 1969; Gramsch, 1982]. Р. Чаттертон, використовуючи матеріали зі 

Стар Кар, Хохен-Віхельн та Бедбург-Кьонігсхофен, вказав на характерну 
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рису усіх цих пам’яток – наявність зубчастих наконечників, оленячих масок 

та намистин. К. Коннелер та Е. Шадла-Холл приділяють велику увагу 

сакральному аспекту діяльності мешканців Стар Кар [Conneller, 2003, p. 103]. 

Г. Тромнау також інтерпретує оленячі черепи як “танцювальні маски” 

шаманів, і порівнює їх з матеріалами сибірських шаманів та зображеннями 

“оленерогих людей” [Tromnau, 1991, p. 25–27]. 

Альтернативної точки зору про використання оленячих масок, як 

засобів полювання із засідки, притримуються українські дослідники 

Л. Л. Залізняк та О. О. Яневич. О. О. Яневич на підтвердження своєї думки 

наводить етнографічні матеріали евенків, кетів та каліфорнійських індіанців. 

Про давнє походження способу полювання, на думку дослідника, свідчать 

пізньопалеолітичні та мезолітичні зображення людей з рогами. Він 

припускає, що полювання на оленів зі скрадом було невід’ємним елементом 

господарсько-культурного типу мисливців лісів, обумовлене кількома 

факторами – особливостями екології та поведінки оленів, мисливського 

спорядження і умовами полювання у закритих ландшафтах [Яневич, 1990, 

с. 104, 106]. Версію Л.Л.Залізняка про мисливське застосування масок 

переконливо аргументує велика підбірка етнографічних фактів широкого 

застосування різних методів полювання скрадом у народів, що стоять на 

різних ступенях розвитку [Залізняк, 1991, с. 77, 110]. 

Важливими свідоцтвами культу оленя є поховання людей зі знаками 

оленя – рогами (Ведбек, Скейтхолм ІІ, Молегабет ІІ). Однак автори розкопок, 

хоча й зазначали наявність свідоцтв ритуальної діяльності у поховальних 

комплексах Ведбек та Скейтхолм ІІ, не пов’язали оленячі роги у похованнях 

із культом оленя [Albertsen, 1976; Larssen, 1989, p. 373; Gron, 2004-2005, p. 

18-21]. Надзвичайно цікаве мезолітичне поховання так званої «шаманки» з 

рогами косулі опублікував і інтерпретував Х. Меллер [Meller, 2003].  

На території Центральної та Східної Європи наприкінці ХХ ст. була 

виявлена низка пам’яток мезоліту, неоліту та енеоліту, які являють 

скупчення кісток або черепи оленів чи лосів. В. М. Даниленко, 
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С. В. Ошибкіна, С. В. Студзицька, І. К. Цветкова, М. Джурізіч, Х.-Дж. Доле, 

К. Вагнер трактують їх як ритуальні об’єкти, пов’язані з культом оленя/лося 

[Даниленко, 1969; Ошибкина, 1982; Цветкова, 1973; Jurisich, 1990; Dohle, 

1992]. Найбільш ґрунтовною є публікація енеолітичної пам’ятки Айлслебен, 

в якій Х.-Дж. Доле і К. Вагнер інтерпретують поховання оленячих рогів 

разом із людськими кістками, як жертвоприношення людей і оленя. Автори 

наводять численні аналогії використання кісток і рогів оленя з культовою 

метою у народів Європи часів енеоліту, бронзи та заліза [Dohle, 1992]. Робота 

має велике значення для вивчення культу оленя у європейських народів, що 

перейшли до землеробської форми господарства. Автори вважають, що усі 

знахідки оленячих решток у мисливських суспільствах до неолітичного часу 

мають господарське значення. Гіпотеза, що культ оленя з’явився у 

землеробському суспільстві, логічно необґрунтована.  

Українські археологи також торкалися питань, пов’язаних із 

шануванням оленя. А. Добровольський відкрив поховання з оленячим рогом 

доби бронзи на о. Кічкас [Добровольський, 1929, с. 61-161]. О. П. Черниш 

опублікував зображення рогатих людей у печері Баламутівка Чернівецької 

області. Дослідник датував зображення мезолітичним часом та 

інтерпретував, як образи «Чаклунів», подібних до зображень у печерах 

Франції та Іспанії [Черниш, 1959]. О. Ф. Лагодовська опублікувала 

пізньотрипільську стелу з пос. Усатове в Одеській обл. [Лагодовська, 1943]. 

Сучасна дослідниця первісної ідеології Н .Б. Бурдо припускає існування 

дериватів культу оленя у трипільській культурі, базуючись на похованні 

оленячих рогів на поселенні Ленківці та глиняних зображеннях оленів 

[Бурдо, 2008]. А. О. Щепінський та Л. К. Галаніна опублікували дані про 

рештки оленів у похованнях доби бронзи та заліза [Галанина, 1977; 

Щепинский, 1959, с. 67-72]. Предметом довготривалої наукової дискусії став 

барельєф із зображенням оленя, людини, дерева і півня із скельного 

монастиря Буша у Ямпільському районі Вінницької області. Б. О. Рибаков, 

М. Ю. Брайчевський та інші вчені пов'язували зображення на рельєфі 
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виключно зі слов'янською язичницькою міфологією; І. С. Винокур — з 

релігією давніх слов'ян, які у перші століття нової ери увійшли в контакт з 

сарматськими племенами; О. О. Формозов пояснював ідейно-тематичне 

спрямування Бушанського рельєфу, спираючись на християнську 

іконографію й символіку [за Винокур, 1994, с. 122-130]. Р. Забашта протягом 

багатьох років систематично досліджував матеріали скельного монастиря і 

бушанський барельєф. У цьому аспекті він детально вивчив зображення 

оленів в українському християнському мистецтві і присвятив цьому питанню 

монографію [Забашта, 2014]. 

Поряд з археологічними дослідженнями свідоцтв культу оленя 

з’явилися етнографічні роботи, в яких висвітлювалися міфологічні аспекти 

культу оленя у різних народів. Зокрема, новим словом в етнографічній 

літературі стала монографія Ю. Б. Симченка [Симченко, 1974]. У ній на 

підставі широкого аналізу етнографічного, археологічного та лінгвістичного 

матеріалу тундрової зони Північної Євразії міститься реконструкція культури 

давніх мисливців на північного оленя і окреслені основні елементи 

світогляду дооленярського населення Сибіру. На думку Ю. Б. Симченка, 

однаковість сакральних уявлень по всій зоні тундрових мисливців на оленя 

можна пояснити двома причинами. Перша – це наявність давнього етнічного 

субстрату, що мав сформований комплекс уявлень, пов’язаний з основним 

об’єктом промислу – північним оленем. Друга версія – це конвергентне 

виникнення близьких за змістом уявлень у всіх груп аборигенів північної 

Євразії і дифузія окремих сакральних установок. Особисто Ю.Б. Симченко 

вважав, що погляди, пов’язані із полюванням на дикого оленя, є елементом 

культури єдиного за походженням населення. 

Така точка зору видається аргументованою, але автор не залучив 

аналогічні культові прояви у народів, які знаходяться в інших географічних 

зонах – у слов’ян, британців, народів Кавказу тощо. Ці факти, на нашу думку, 

вказують на універсалізм проявів культу оленя на території Євразії. 
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Праця Ю. Б. Симченка має, безумовно, важливе значення для вивчення 

культу оленя, завдяки реконструкції основних рис світогляду давніх 

мисливців на оленя. Дослідник переконаний у можливості реконструкцій 

духовної культури, оскільки форми сакральної поведінки є більш 

консервативними, ніж уявлення, що їх породили, і зберігаються, 

переживаючи соціальні зміни [Симченко, 1974, с. 239].  

А. М. Сагалаєв на базі матеріалів урало-алтайської міфології створив 

модель для вивчення архаїчного світосприйняття. За переконанням автора, 

«одного разу сформульовані, ці ідеї та образи задовольняли суспільство 

протягом усього доступного для огляду періоду» [Сагалаев, 1991, с. 6, 19]. 

Проявам культу оленя у піснях та переказах Півночі Росії присвятили 

свої роботи Г. Г. Шаповалова та Т. О. Бернштам [Бернштам, 1990, 

Шаповалова, 1973]. М. І. Боргояков вивчив мотив оленя як провідника у 

гуннів та тюрків [Боргояков, 1976]. Я. В. Васильков проаналізував сюжет 

переслідування оленя як елемент царської ініціації у індоєвропейських 

народів [Васильков, 1988]. Мотив оленя у болгарських переказах виклав 

А. Калоянов [Калоянов, 1992]. М. Янкулов розглянув міфи про небесного 

оленя [Янкулов, 1980].  

Запропоновані праці представляють значний інтерес для вивчення 

міфологічного аспекту культу оленя. Втім, інформація, викладена у них, не 

вичерпна, мало задіяні аналогії з інших територій Євразії і аналіз фактів не є 

глибоким.  

Таким чином, міфологічний аспект культу оленя у народів Євразії 

лишився не з’ясованим. Тим більше не були виявлені зв’язки між різними 

категоріями свідоцтв культу оленя. Тому реконструкція археологічних 

свідоцтв культу оленя у давніх мисливців не була здійснена. 

У 1990-2000-ті роки проблемами археології та етнографії Сибіру 

зацікавились декілька західних дослідників. Французька дослідниця Жоель 

Робер-Ламлі, ґрунтуючись на багаторічних дослідженнях етнографії Сибіру 

та Північної Америки, зокрема питань шаманізму, поставила питання - чи 
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можна проводити паралелі між культурою сучасного населення Північно-

Східного Сибіру і мисливців на північного оленя палеоліту Європи. 

Ж. Робер-Ламлі вважає таке порівняння правомірним тому, що культурні 

моделі, незважаючи на їх різноманітність, переважно обумовлюються 

господарським укладом та природними факторами. Дослідниця використала 

етнографічні моделі для інтерпретації свідоцтв культової практики у печері 

Шове – це зображення ведмедів та сліди від їхніх кігтів, іконографічну 

опозицію між образами ведмедя та лева і жіночі зображення у глибині 

печери. Досвід Ж. Робер-Ламлі використання синтезу етнографічних та 

археологічних матеріалів для вивчення питань духовної культури здається 

дуже переконливим [Robert-Lamblin, 2005, p. 199-211]. 

В останні роки залучення етнографічних матеріалів застосовують 

скандинавські дослідники первісної археології та наскельного мистецтва. 

С.Тедеен на основі синтезу етнографічних та археологічних даних, зокрема 

поховальних пам’яток та витворів наскельного мистецтва, висунула 

переконливу гіпотезу про те, що у добу бронзи ритуали переходу відбувалися 

у місцях контакту ландшафтних зон [Thedeen, 2004]. Данські археологи К. М. 

Хансен та К. Б. Педерсен при вивченні мезолітичної пам’ятки Люндбі 

використовували етнографічні дані Сибіру та Північної Америки, що 

дозволило їм інтерпретувати скупчення лосячих кісток як жертовники 

[Hunsson, 2000, Jenssen, 2014].  

У 1993 р. вийшла в світ монографія Е. Якобсон “Олень-Богиня 

давнього Сибіру”. Автор, фахівець з наскельного мистецтва кочовиків 

північної Азії, зацікавилась образом оленя у скіфському “звіриному стилі”. 

Вона розглянула існуючі гіпотези про походження мотиву оленя і дійшла 

висновку, що образ оленя має автохтонне походження. На доказ своєї 

гіпотези Е. Якобсон зібрала численні етнографічні свідоцтва існування у 

давнього населення Сибіру культу Матері-Лосиці, а також проаналізувала 

мотиви наскельного мистецтва, починаючи від неоліту, в яких лось займає 

чільне місце [Jacobson, 1993]. У статті “Шаман, шаманізм та антропоморфні 
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образи у доісторичному наскельному мистецтві Монгольського Алтаю” 

Е. Якобсон розглядає мотив вагітної жінки, тварини (головним чином, оленя) 

і мисливця [Jacobson, 2001]. Найбільш давні зображення цього мотиву 

сягають, на думку автора, раннього та середнього голоцену [Jacobson, 2001, 

р. 282, 286]. Автор вважає, що цей мотив відображає мисливські уявлення 

про природний баланс між життям і смертю [Jacobson, 2001, р. 288]. 

Отже, протягом більше ніж ста років була створена багата джерельна 

база для вивчення культу оленя. Однак, слід визнати, що більшість 

дослідників на перших двох етапах (від ХІХ ст. до 40-х років ХХ ст.) не мали 

за мету інтерпретацію зібраного матеріалу, за виключенням окремих гіпотез, 

і культ оленя практично не вивчався. Аналіз пам’яток і перші реконструкції 

вірувань давніх мисливців на оленя розпочалися у 1950-ті роки з виходом 

ґрунтовних досліджень А. Ф. Анісімова і О. П. Окладнікова. Останній період 

вивчення культу оленя, починаючи з 1970-х років, характеризується 

видатними знахідками в галузі археології, які, однак, не були інтерпретовані 

авторами, як свідоцтва культу оленя. Разом з тим, в етнографічній науці 

розглядалися деякі важливі аспекти культу оленя, хоча їх публікації не 

можна назвати вичерпними. 

Таким чином, завдяки значним напрацюванням у галузі вивчення 

первісного мистецтва, археології кам’яної доби та енеоліту, а також 

етнографії та лінгвістики, існує багата джерельна база для вивчення культу 

оленя у первісних мисливців. Деякі аспекти культу, зокрема міфологічний і 

ритуальний, які були зібрані та частково інтерпретовані етнографами та 

лінгвістами, головним чином, на теренах Північної Азії, певною мірою 

розкриті. Хоча загальну модель культу оленя у сучасних народів не створено. 

Деякі теми (наприклад, обряди ініціацій) взагалі не розглядалися. У той же 

час археологічний аспект культу оленя (тобто пам’ятки, які можна 

трактувати як матеріальні прояви обрядів культу оленя) у більшості 

залишився поза увагою авторів. Коли ж дослідники намагалися 

інтерпретувати знахідки і зазначали їх зв’язок з культом оленя, спираючись 
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на археологічні та етнографічні аналогії, вони, як правило, обмежувались 

матеріалами сусідніх територій. Матеріали жодної з археологічних пам’яток 

не вивчалися із залученням широких археологічних, етнографічних та 

лінгвістичних матеріалів. 

З початку 90-х років питання культу оленя у народів Євразії вивчає Н. 

Р. Михайлова. За останні десятиріччя вона опублікувала низку статей, в яких 

розглядаються головні компоненти культу оленя. Залучивши широке коло 

етнографічних аналогій, автор уперше ґрунтовно проаналізувала обряди та 

пов’язані з ними святилища культу оленя у сучасних народів майже з усіх 

регіонів Європи та Північної Азії і порівняла їх з археологічними даними 

мезоліту та неоліту цих територій [Михайлова, 1990, с. 27-35; Михайлова, 

1998, с. 65-76; Михайлова, 2007, с. 205-209; Михайлова, 2009, с. 269-277; 

Mykhailova, 2009, p. 108-117]. Уперше на матеріалах міфів про оленя різних 

народів Євразії із залученням даних тотемістичних обрядів була накреслена 

ймовірна схема тотемістичного міфу про оленя. За допомогою археологічних 

даних були простежені шляхи його розвитку в різних суспільствах 

[Михайлова, 1999, с. 38-45]. Основні міфологеми культу оленя в розвитку 

автор розглянула більш детально, використавши міфологію первісних 

народів півночі і фольклор розвинутих народів Європи [Михайлова, 2009. с. 

44-67].  

Окремо були проаналізовані більш конкретні питання культу оленя. 

Зокрема, автор розглянула мезолітичні оленячі маски та поховання людей зі 

знаками оленя, які вона, спираючись на дані сибірського шаманізму, 

інтерпретувала як свідоцтва шаманізму у суспільствах мисливців на оленя 

[Михайлова, 1994, с. 19–30; Mykhailova, 2006, р. 187–199]. У статті “Печери з 

оленячими рогами у давніх мисливців Євразії” Н. Р.Михайлова 

проаналізувала і порівняла матеріали з відомих печер Уралу та Західної 

Європи, в яких були знайдені скупчення скинутих рогів благородного оленя. 

Була проведена паралель з лопарськими святилищами культу оленя у 

печерах. Розглянувши усі гіпотези щодо використання печер, автор дійшла 
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висновку, що єдиною вірогідною є версія про використання печер для 

жертвоприношення оленячих рогів [Михайлова, 2007, с. 191–203]. Н. Р. 

Михайлова проаналізувала і порівняла археологічні та етнографічні 

святилища з черепами і рогами оленів Північної Євразії [Михайлова, 2008, с. 

220-232]. Автор проаналізувала іконографічні та стилістичні особливості 

зображень оленя у наскельному та мобільному мистецтві франко-

кантабрійської зони та їхню топографію у печерах у загальному контексті 

культу оленя [Михайлова, 2008, с. 30-41]. 

1.2. Методика дослідження. 

У своїй роботі ми спираємось на таке загальноприйняте визначення 

культу: «Культ - (лат. Cultus - догляд, шанування) - форма релігійної дії, що 

являє собою сукупність специфічних дій (ритуалів, обрядів, церемоній), 

викликаних відповідним віровченням і спрямованих на сферу сакрального. 

…..сутність культової дії завжди зберігається незмінною - можливість 

прямого звернення до священного… У структурі культу виділяють: об’єкт 

культу, виражений у вигляді релігійного образу (речі, тварини, сили природи, 

духи, Бог); форму культу як процедуру і технологію спілкування з предметом 

(молитва, богослужіння, ритуальний танець, обряд посвячення тощо); засоби 

культу - матеріальні атрибути церемонії (предмети, будівлі та ін.); зміст 

культу - характер культової дії, його "прикладне значення" (культ родючості, 

промисловий та ін.); суб'єкт культу - індивід або релігійна група (громада) (за 

«Соціологічним словником», http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/k/kult.html). 

Більш вузьке визначення культу запропоноване В. Н. Басиловим та Л. А. 

Тульцевою: «Культ релігійний – встановлені традицією дії, шляхом яких 

досягається допомога надприродних сил людині… Окрім дій (обрядів) культ 

включає ритуальні предмети (серед яких і зображення духів і богів), а також 

місця, де відбуваються обряди (святилища, храми)» [Басилов, 1993, с. 113]. 

Таке розуміння культу із акцентом на його дієву та предметну сторони 

важливе для дослідження стародавніх, не функціонуючих, культів, оскільки 

відкриває можливості виокремлення та інтерпритації їхніх матеріальних 
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проявів, в тому числі археологічних, та подальшу реконструкцію загальних 

рис обрядів та міфів.  

Прояви культу оленя зустрічаються майже на всіх територіях 

розселення цієї тварини. Утім, ми територіально обмежуємо наші 

дослідження Європою та Північною Азією. Як буде показано далі, саме у цих 

регіонах елементи культу оленя з’являються у пізньому палеоліті. У 

фінальному палеоліті і мезоліті північний та благородний олені стають 

одними з основних промислових тварин і набувають відповідної провідної 

ролі в ідеології. У неоліті Північної Європи та Північної Азії, величезній 

культурній зоні з ізоморфним міфоритуальним комплексом, концепт 

оленя/лося стає домінуючим. Багата джерельна база пізнього палеоліту – 

неоліту Європи та Північної Азії дає можливість простежити усі стадії 

формування та розвитку культу. Ми залучаємо також етнографічні та 

археологічні аналогії з Центральної, Передньої та Південної Азії, а також 

Північної та Центральної Америки. Утім, у цих регіонах культ оленя не 

набув значного поширення, або був вторинним.  

Окремо слід уточнити розуміння предмету культу - оленя. До родини 

оленевих (cervidae) належить загалом 51 вид. До культу оленя мають 

відношення представники таких видів: гігантський олень або мегацерос 

(megalocerus), благородний олень (cervus elaphus), північний олень (rangifer 

tarandus), лось (alces alces), лань (dama dama) та косуля (caprelous caprelous). 

Зовнішній вигляд та розміри цих тварин, безумовно, відрізняються між 

собою, часом суттєво. Втім, предметом будь якого культу, зокрема оленя, є 

не конкретна природна річ або тварина, а її надприродний трансформований 

в уяві образ. Отже, представники оленевих, які за зоологічною класифікацією 

належали до різних видів, в первісній уяві утворювали єдиний семантичний 

ряд і нерідко взаємозамінювалися. «Етимологічну тотожність виявляють 

позначення копитних, що мають єдину символіку в традиційному світогляді, 

схожі характеристики біологічного життя та однакове застосування в 

господарстві. Прикладом може служити … «kеr» – ріг, верхівка, голова" (в 
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позначенні оленя, дикої кози, корови, бика, барана у давньогерманській мові) 

[Лушникова, 2005, с. 24]. Зокрема, кельтський оленерогий бог Цернуннос 

інколи зображується з баранячими рогами (рис. 130).  

В. М. Даниленко провів глибокий лінгвістичний аналіз назв рогатих 

тварин, що слугували здобиччю для індоєвропейських народів, в основі яких 

полягав корінь «ker». «Такі назви проявляються у найменуванні невеликого 

оленя – сарни (пор. : хет./іер. surana – ріг; ав. srvara – рогатий; дрр. сьрна; 

рус. серна;..). Особливе місце в ряду наведених назв займає дрпр. sirvus – 

серна, цілком співзвучне із латинським cerwus» [Даниленко, 1974, с. 125]. 

«…у грецькій гомерівській лексиці термін - ελαφος χεραος – позначає «олень 

рогатий». «За допомою таких співставлень, як рогатий, роз’яснюються віл-

бик і корова з одного боку… з іншого – лось, олень і лань: рус. 

лось/олсь/олхь; дрвн. elaho – олень, лось; лат. alces – лось; грецьке ελαφος – 

олень; рус. олень, лань; дрр. �лєнь, …». «Інакше кажучи, наведене вище 

формальне різноманіття індоєвропейських назв для рогатих тварин у 

кінцевому підсумку визначається ступенем їхньої залежності від 

різноманітних моделей назви рогу, з яких найбільш характерними є хетт./ір. 

surana і лат. cornu – ріг, чию принципову основу можно звести до kr – n…» 

[Даниленко, 1974, с. 125, 126]. 

У народності комі лось і олень визначаються одним словом [Конаков, 

1990, с. 112-113]. В евенків слова «буга, бугу» означають «сильний крупний 

копитний звір (тобто лось або олень) [Анисимов, 1958, с. 102]. Важливо, що 

слово «буга» у багатьох народів Північної та Центральної Азії (наприклад, у 

тунгуських та споріднених з ними племен) означає «вищу істоту», або 

божество, а разом з тим, природу і небо. «Ще цікавіше, що саме це небо, ця 

уявна «вища істота», у шаманській міфології уявлялась в образі конкретної 

живої істоти і притому саме лося» [Окладников, 1950, с. 289]. Слово «буга» у 

значенні копитної тварини використовується також в алтайців, киргизів та 

інших народів [Потапов, 1935, с. 134; Абрамзон, 1971, с. 281-283]. 
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Увесь масив джерел і наукової літератури проаналізовано на основі 

принципів історизму і об’єктивності, методів, категорій і понять, широко 

вживаних при дослідженні археології, історії та етнографії як сучасними 

українськими, так і зарубіжними вченими з урахуванням специфіки 

проблеми, визначених мети і завдань. 

В основі дисертаційної роботи лежить принцип історизму, згідно з 

яким явища розглядаються в своєму закономірному історичному розвитку. 

Використовуються загальнонаукові методи аналізу, синтезу, дедукції та 

індукції, опису явищ, системний аналіз і системний підхід, сходження від 

конкретного до абстрактного. В роботі використовується міждисциплінарний 

синтез наук гуманітарного циклу, що передбачає застосування методу 

кореляційного аналізу. 

До спеціально-наукових методів, які використано в дисертації, 

належать: порівняльно-історичний, «метод пережитків», метод реконструкції 

життєвого устрою давнього суспільства за його господарсько-культурним 

типом (ГКТ), структурно-семіотичний метод (аналіз), метод археологічно-

етнографічних аналогій, метод етнографічного синтезу та кросс-культурних 

досліджень. 

Порівняльно-історичний метод дозволяє шляхом порівняння 

встановити схожість і відмінність між історичними явищами, які 

досліджуються. Порівняльно-історичний метод дозволив зіставити між 

собою низку суспільств, відокремити типове від конкретно-історичного і у 

подальшому перенести типове у первісне суспільство. Використання цього 

методу у дисертації дозволило виявити схожість явищ за походженням (на 

підставі історико-генетичного аналізу), схожість явищ, які не пов'язані за 

своїм походженням умовами генезису і розвитку (на підставі історико-

типологічного аналізу) та схожість, яка є наслідком взаємовпливу явищ. 

«Метод пережитків» становить метод реконструкції первинних 

(типових) уявлень з пережиткових явищ. На думку Е. Тайлора, пережитки 

можуть мати одне з трьох значень: 1) незмінні залишки; 2) погляди і звичаї, 
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які змінилися в процесі пристосування до нових умов; 3) відроджені звичаї та 

уявлення [Зельнов, 1988, с. 210]. 

Методика реконструкції способу життя давнього суспільства за його 

господарсько-культурним типом (ГКТ) розроблена Л. Л. Залізняком. В 

основу цієї методики покладено взаємозалежність складових системи, що 

дозволяє за умови знання внутрішньосистемних зв’язків відтворити відсутній 

елемент системи за наявними іншими її компонентами і зв’язками [Зализняк, 

1991, с. 60]. Л. Л. Залізняк пропонує таку послідовність дій: 1) визначення 

ГКТ давнього суспільства, яке реконструюється; 2) побудова етнографічної 

моделі цього ГКТ; 3) проекція у минуле отриманої моделі, 4) поточнення 

способу життя конкретного археологічного колективу шляхом корекції 

моделі ГКТ на основі конкретних археологічних матеріалів [Залізняк, 1998, с. 

60-62]. 

Реконструкція явищ первісної духовної культури давнього суспільства 

є більш складним завданням, ніж реконструкція його соціально-економічного 

устрою. Це обумовлено еклектичністю і амбівалентністю архаїчного 

світогляду, відсутністю стрункої картини світоустрою, бінарним 

світосприйняттям, взаємозв’язком і взаємоперекриттям семантичних рядів. 

Можлива лише реконструкція найбільш суттєвих елементів архаїчних 

ідеологічних уявлень, які через свою універсальність і позачасовість 

зафіксувались у свідомості і збереглись, незважаючи на зміну суспільно-

економічних формацій. 

Для реконструкції явищ духовної культури принципово важливою є 

їхня семантична інтерпретація, тому в роботі використовується структурно-

семіотичний метод. Цей метод інтерпретує культуру будь-якого суспільства 

як текст, що складається із взаємопов'язаних елементів (знаків), що 

володіють певним функціональним і семіотичним значенням [Шер, 2004]. 

Семіотичний підхід спирається на положення про те, що культура говорить 

символами і знаками, тому, вивчаючи знакові системи різних культур, можна 

виявити їхні глибинні смисли, здобуваючи ту чи іншу інформацію. 
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Теоретико-методологічними положеннями структуралізму є уявлення про 

культуру як сукупність знакових систем і культурних текстів; уявлення про 

наявність універсальних інваріантних структур, прихованих від свідомості, 

але таких, які визначають механізм реакції людини на весь комплекс впливів 

зовнішнього середовища; можливість виявлення та наукового пізнання 

структур шляхом порівняльного аналізу знакових систем і культурних 

текстів [Осипова, 2011]. 

Основоположником структурного методу у міфології вважають 

К. Леві-Стросса. За його визначенням, сутність структурного методу – 

виявлення структурних елементів, які у сукупності складають несвідому 

структуру людського розуму. К. Леві-Стросс виділяв у кожному міфі такі 

складові: 1) «Арматура», тобто сукупність особливостей, які залишаються 

незмінними у двох та більше міфах; 2) «Код», тобто система функцій, з 

допомогою яких визначаються ці особливості; 3) «Повідомлення», яке 

становить зміст цього міфу [Леви-Стросс. 1985]. У дисертації використано 

метод К. Леві-Стросса, запропонований для виявлення структури міфу, для 

створення етнографічної моделі культу оленя. «Арматурою» у даному 

контексті є перетин міфологічного, дієвого (обрядового) та предметного 

кодів у синхронному аспекті. Подальше співставлення з археологічними 

відомостями дозволяє екстраполювати створену модель у давнину. 

Застосування методу археолого-археологічних, етнографо-

етнографічних та археолого-етнографічних аналогій дозволило співвіднести 

досліджувану археологічну ситуацію з виявленими на основі етнографічних 

прикладів стереотипами міфо-ритуальної поведінки. 

У дисертації також використовується метод етнографічного синтезу та 

кросс-культурних досліджень. Велика частота повторювальності і високий 

процент кореляції етнографічних даних дозволяють виділити конвергентні 

ознаки і дають підставу проектувати їх у минуле.  

Таким чином, використовуючи комплекс названих методик, нами була 

проведена така робота: 1. Визначена наявність культу оленя та його прояви у 
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народів, які у недалекому минулому займалися полюванням на оленя, а 

також пережитки культу у більш розвинутих народів Євразії. 2. На основі 

аналізу названих етнографічних джерел були виокремлені основні елементи 

культу, спільні для усіх суспільств, що вивчаються - дієвий, вербальний та 

предметний коди, перетин котрих дозволяє створити арматуру, що, власне, і 

є моделлю культу оленя. Визначені матеріальні прояви моделі культу оленя. 

3. Створена модель через її матеріальні прояви була екстрапольована на 

первісні суспільства пізнього палеоліту, мезоліту та неоліту Євразії. На 

основі археологічних джерел - давніх матеріальних проявів культу, вона була 

була верифікована. Через кореляцію з іншими археологічними джерелами у 

синхронному та діахронному аспектах була проведена історична 

реконструкція культу оленя у прадавніх мисливців Європи та Північної Азії.  
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РОЗДІЛ ІІ 

КУЛЬТ ОЛЕНЯ У ПЕРВІСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ 

МИСТЕЦТВІ 

 

Первісне мистецтво слід розглядати у контексті міфоритуального 

комплексу мисливців на оленя. За визначенням Є. Г. та М. А. Девлєт, 

первісна образотворча діяльність є знаковою системою, в якій закодовані 

міфоритуальні уявлення [Дэвлет, 2005, с.76]. Образотворче мистецтво, 

нарівні з ритуалом, танцями, словом, мімікою, є засобом для втілення 

символічної структури міфу [Gallus, 1977, с.373]. Створення витворів 

наскельного та мобільного мистецтва було складовою обрядів відтворення 

промислових тварин, що повторювались з року в рік. Прояви символічного 

значення оленя в первісному мистецтві є найбільш масовими та виразними у 

трьох культурно-історичних зонах: 1. Південного Заходу Франції та Півночі 

Іспанії пізнього палеоліту (франко-кантабрійське мистецтво); 2. Іспанії та 

Португалії постпалеолітичної доби (левантійське та схематичне мистецтво); 

3. Скандинавії, Півночі Росії, Уралу та Сибіру часів мезоліту, неоліту та доби 

раннього металу.  

2.1. Пізньопалеолітичне мистецтво Франко-Кантабрійської зони 

Франко-Кантабрійське мистецтво, яке представлене у більше ніж ста 

печерних пам’ятках, було поширене, головним чином, у двох областях: 

Кантабрійських горах (Північ Іспанії), Піренеях та Дордоні (Південний Захід 

Франції) (рис. 1). Видовий склад тварин, відтворених у печерних розписах та 

на виробах мобільного мистецтва цієї зони, визначений свого часу Б. Л. 

Богаєвським як «пантеріон», охоплює майже усі види тварин, відомі 

первісним мисливцям [за Окладников, 1959, с. 92]. Олень нечисленним, у 

порівнянні із кіньми та бізонами [Леруа-Гуран, 1965, c. 89], утім, постійним 

мотивом франко-кантабрійського мистецтва. Але визначення його місця у 

міфоритуальному світогляді залишалося нез’ясованим. Ми пропонуємо для 
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визначення ролі оленя в ідеологічній системі пізнього палеоліту перенести 

акценти на ґрунтовний стилістичний і топографічний аналіз його зображень. 

На ранніх етапах пізнього палеоліту зображення оленів у франко-

кантабрійському мистецтві, як правило, поодинокі. На сьогодні найбільш 

раннім є «Галерея мегацеросів» у глибині гроту Шове (рис. 2; 3). Вона 

належить до найдавніших малюнків печери і датується біля 32-30 тисяч р. ВР 

[Feruglio, 2005, p. 149-150]. На нашу думку, важливим є місцезнаходження 

цих зображень – біля входу і у найбільш важкодоступних місцях. Попередньо 

відзначимо, що подібне маркування важливих ділянок зображеннями оленів 

більш виразно простежується в інших печерах Франко-Кантабрійської зони. 

Відносно ранніми, за стилістичною періодизацією А. Леруа-Гурана та 

за видовою приналежністю, є наскельні малюнки двох гігантських оленів 

(мегацеросів) у печері Пер-нон-Пер (рис. 5). Вони розташовані майже 

симетрично по обидва боки проходу найвіддаленішої частини печери. 

Примітно, що на одній із сторін входу у печеру також є голова оленя) [Leroi-

Gourhan, 1965, p. 246, 349, fig. 282; Delluc, 1997]. 

До ранніх етапів пізнього палеоліту належать також контурні 

зображення самиці і самця мегацеросів у печері Куньяк (рис. 2, 2). Донедавна 

вважалось, що вони становлять гомогенну композицію [Шер, 2000, с. 81]. 

Але радіокарбонним датуванням було встановлено, що первинно була 

зображена фігура самиці (25120+390 ВР), яка 1,5 тис. років потому була 

доповнена зображенням самця (23610+350 ВР та 22750+390 ВР) і ще через 

шість тисяч років, на думку М. Лорбланше, додатково підновлена (19500+390 

ВР) [Шер, 2000, с. 81]. Наприкінці пізнього палеоліту, у мадлені (17 - 12 

тис.р.т.), за палеозоологічними даними, зростає значення північного оленя як 

об’єкту полювання у Франції [Bahn, 1983, р. 168-186] і благородного оленя на 

Півночі Іспанії [Bailey, 1983, p. 149-165]. На цей час припадає і більшість 

зображень оленів у наскальному франко-кантабрійському мистецтві. А. 

Леруан-Гуран відзначав, що «…кінець середнього мадлену з початком 

сильного холоду відразу відповідає і останнім прикрашеним печерам 
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(Комбарель, Труа Фрер) і збільшенню поголів’я північних оленів» [Леруа-

Гуран, 1971, с. 83]. Примітно, що у мадлені олень стає також одним з 

домінантних образів на виробах мобільного мистецтва [Sieveking, 1991, p. 

36]. Разом із тим, зростання значення оленів, як мисливської здобичі, у 

мадлені, здебільшого, не відповідає кількості зображень оленів у 

наскельному живописі. Така невідповідність, можливо, пояснюється браком 

точного датування наскельних зображень тварин і, відповідно, неможливістю 

простежити реальне співвідношення між наскельними зображеннями і 

фауністичними рештками. Кореляція простежується лише у Сантандері 

(центральний регіон кантабрійської зони на Півночі Іспанії), де у період 

мадлену залишки благородного оленя становлять 40% фауни, що збігається з 

кількістю зображень цієї тварини – 39% [Rice, 1985, p. 94-99]. Саме в цьому 

регіоні знаходяться печери, в яких високий символічний статус оленя 

простежується як у наскельному, так і в мобільному мистецтві (Альтаміра, 

Ель Кастілльо, Хіменес, Ковальянос та ін.). Отже, в період мадлену 

відтворення оленів у франко-кантабрійському мистецтві стають більш 

масовими, що може свідчити про зростання сакральної значущості цих 

тварин.  

Це припущення підтверджує стилістичний аналіз зображень. Серед 

фігуративних зображень широко відомі реалістичні або стилізовані, 

художньо вишукані малюнки оленячих фігур, наприклад, в Фон-де Гом (рис. 

13) [Daubisse 1994, р. 16]. Але водночас, саме на мадленський час припадає 

поширення у наскельному мистецтві парціальних, тобто часткових, 

зображень оленів. Майже виключно це зображення голів із рогами та 

передніх частин, як семантично найбільш значущих. Яскравими прикладами 

є, зокрема, парціальні зображення оленів в Ляско (рис. 6 - 10), Тейжа, 

Монтеспан, Альтаміра, Ель Кастілльо (рис. 15; 16, 1) [Delluc, 1991; Quiros, 

1991, p. 85; Вasch, 1980, р. 31, 39, 40]. 

Особливої уваги первісні художники надавали рогам. Вони нерідко 

бувають гіпертрофовані, з елементами декоративності, як у Фон-де-Гом (рис. 
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13) та Ляско (рис. 7, 1; 8, 1), або гранично стилізовані, наближені до 

піктограм, зокрема у Тейжа, Байоль, Ербо, Мас д’ Азіль, Кандано, Шуфін 

(рис. 16) [Basch, 1980, p. 48-49]. Слід звернути особливу увагу на окремі 

відтворення оленячих рогів, як у печері Портель, – зокрема у «маленькій 

капеллі», яку А. Леруа-Гуран вважав центром «святилища», або наприкінці 

Осьового проходу в Ляско [Leroi-Gourhan, 1965, p. 255]. У Ніо овалоподібне 

заглиблення у стіні підправлене двома гіллястими знаками, що надає йому 

вигляду голови оленя анфас [Абрамова, 1980, с. 90]. Вірогідно, такий тип 

зображень є проявом, за Л.Яковлєвою, «одного з класичних художніх 

принципів мистецтва пізнього палеоліту «зображення частини цілого» 

[Яковлєва, 1996, с.53]. За висловом Е.Дюркгейма, «часткове варте цілого, 

воно має ті самі можливості, ту саму дієвість» [Дюркгейм, 2002, с. 217]. 

Відтворення лише голови тварини характерно для давнього анімалістичного 

мистецтва Північної Євразії [Студзицкая, 2004, с. 245]. Нам видається 

ймовірним, що графічне зображення голови оленя або оленячих рогів, як 

найбільш семантично важливої частини оленя, набуває значення візуальної 

формули, яка, за висловом Я.Шера, «переміщується разом з носіями даної 

культури у просторі і часі, іноді уходячи далеко від місця первинного 

зародження» [Шер, 2004, с. 41]. У процесі стилізації відбувається спрощення 

образу реальної тварини до парціального зображення голови з рогами і, 

зрештою, окремих рогів, що, напевно, відбиває процес перетворення 

фігуративного зображення на піктограму (графему), тобто образ 

перетворюється на символ. 

Значну кількість тонких гравіювань голів оленів було виявлено у 

віддалених камерах франко-кантабрійських печер, наприклад, у галереї 

оленів Альтаміри, в Ель Кастілльо (рис. 11; 15). Ми припускаємо, що 

палімпсести контурних зображень є результатом ритуалів, що регулярно 

проводились у потаємних місцях, до яких допускалися лише обрані. 

Відновлення наскельних малюнків з ритуальною метою було відомо в 

наскельному мистецтві Сибіру [Кубарев, 2004, с. 236].  
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Інколи фігури оленів чи їхніх голів мають прямі стилістичні аналогії в 

мобільному мистецтві, зокрема, на оленячих лопатках та кам’яних плакетках 

у печерах Сантандеру. Велика кількість таких плакеток була виявлена знову 

ж таки у Галереї оленів у Альтамірі (рис. 11) [Sieveking, 1991, р. 33-51]. Це, 

на нашу думку, може свідчити про існування сталих іконографічних 

концептів. Багатошаровість малюнків на скелях та кам’яних плакетках, так 

само, як і багаторазове підновлення малюнків, на наш погляд, вказує на 

тривалий час існування певних обрядових традицій.  

Отже, ми дійшли висновку, що у процесі міфоритуальної діяльності 

відбувається трансформація реалістичного зображення оленя на піктограму, 

яка стає символом тварини. Палімпсестність парціальних зображень вказує 

на існування довготривалих сталих ритуальних традицій шанування оленя. 

Одним із свідоцтв набуття сталого символічного статусу оленя у 

франко-кантабрійському мистецтві є особливості топографії його зображень 

у печерах. По-перше, це маркування певних місць печер поодинокими 

зображеннями оленів чи оленячих голів та, по-друге, наявність окремих залів 

з великою кількістю зображень оленів.  

До першої категорії свідоцтв відносяться зображення оленів, що 

розташовані біля входів до печер, галерей та залів і прилеглих до них 

ділянках та/або у найбільш віддалених частинах печерних комплексів. Ця 

тенденція була простежена ще А.Леруа-Гураном за статистикою топографії 

сюжетів в печерах (рис. 14) [Leroi-Gouran, 1965, р. 441-446]. Оленів він 

називав «тваринами входів та глибин» [Leroi-Gouran, 1965, р. 259]. Традиція 

маркування входів простежується, як відзначалось, ще у ранні періоди 

пізнього палеоліту, наприклад, в гроті Шове (рис. 3; 4) та Пер-нон-Пер (рис. 

5). У мадлені ця традиція стає ще виразнішою. Яскравими прикладами її є, 

зокрема, найвідоміші пам’ятки мистецтва цього періоду – Грот Ляско та 

Фон-де-Гом. У Гроті Ляско вхід до Осьового коридору (дивертикулу) в Залі 

биків фланкується групою оленів з лівої сторони та поодиноким оленем з 

правої (рис. 7). Сам Осьовий перехід починається протомою оленя з 
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величними рогами (рис. 8) та закінчується зображенням рогів [Leroi-Gouran, 

1965, р. 255]. Фриз із п’яти оленячих голів (рис. 10), за висловом А.Леруа-

Гурана, «маркує закінчення великого ансамблю Переходу і Нефу» [Leroi-

Gouran, 1965, р. 255]. Дуже промовистим нам здається розташування двох 

груп зображень оленів на перехресті у печері Фон-де-Гом (рис. 13). 

Опозиційна пара самця й самиці, майстерно та емоційно виконана у 

комбінованій техніці розпису та гравіювання, відтворена на стіні головної 

галереї якраз напроти входу до бічної галереї. Трохи вище є менша постать 

оленя. У свою чергу на початку бічної галереї розташований «фриз північних 

оленів» - велике зображення оленя, вписане у природню заглибину у скелі, і 

нижче – два опозиційні зображення [Daubisse 1994, p. 16-19]. Олені маркують 

входи та перешийки у печерах печери Хіменос, Вілляр, Пеш-Мерль, Тейжа 

[Leroi-Gourhan, 1965, р. 264, 308-310, 269, 281]. У печері Габіллу А.Леруа-

Гуран окреслив на ділянках D-S «…святилище, що обрамовується з обох 

сторін зображеннями оленів» [Leroi-Gouran, 1965, р. 259].  

Дуже часто замість оленів зустрічаються парціальні зображення голів 

оленів з рогами: Пер-нон-Пер, Ляско, Тейжа, Монтеспан, Мас-д’Азіль (рис. 

8; 9; 10) [Leroi-Gourhan, 1965, p. 246, 254-255, 281, 260, 293, 310-311, 312]. 

Причому роги нерідко бувають гіпертрофовані, з елементами декоративності 

(рис. 8).  

Отже, за нашим переконанням, у багатьох печерах Франко-

Кантабрійської зони зображеннями оленів чи оленячих голів з рогами 

відзначались місця підвищеної семантичної навантаженості (входи, 

перешийки та найвіддаленіші частини), які у бінарній системі координат 

«свої – чужі» первісного світогляду [Байбурин, 1990, с. 9, 11; Петрухин, 1986, 

с. 16], могли слугувати «кордоном» між світами. 

Другим топографічним проявом символічного значення оленів є 

концентрація зображень оленів в окремих частинах печер, часто у віддалених 

і важкодоступних. Зокрема, таким місцем у печері Альтаміра є прикінцева 

вузька галерея, яка має назву «галерея оленів» (G та H) і вважається 
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найдавнішою у печері (рис. 11) [Quiros, 1991, p. 81-91]. Причому стиль 

гравіювання самиць оленя подібний до малюнків на оленячих лопатках з 

Альтаміри (рис. 12), печер Кастілльо (рис. 15), Ель Джуйо, Раскано та Сьєро 

та на «жезлі начальника» з Куева дель Пендо [Quiros, 1991, p. 88]. У печері 

Труа Фрер, в одній з ніш «святилища», в якому знаходиться зображення 

оленеподібного «Чаклуна» (рис. 20, 1), розташована маленька камера, куди 

можна протиснутися лише плазом. У камері міститься велике панно 

довжиною 1,2 м, що повністю складається з гравійованих фігур північного 

оленя, найбільша з яких має довжину 1,2 м [Абрамова, 1980, с. 81]. Існує 

думка, що на периферійних місцях відображені «випадкові» мотиви 

[Филиппов, 2005, с. 260]. На наш погляд, більш вірогідно, що дальні та 

важкодоступні ділянки печер, за виразом Е. Анаті - «місця одкровення» 

[Anati, 1993, p. 28], використовувалися для особливо утаємничених ритуалів.  

Отже, топографія зображень оленів у печерах Франко-Кантабрії 

свідчить про те, що концепт оленя відігравав значущу роль у 

міфоритуальному комплексі мешканців Франко-Кантабрійської зони у 

пізньому палеоліті. 

Слід окремо зупинитись на антропозооморфному зображенні з 

оленячими рогами у печері Труа Фрер – так званому «Чаклуні» (рис. 20, 1). 

«Чаклун» являє синкретичну істоту, яка має людську поставу, звіриний лик, 

великі оленячі роги, кінський хвіст, ведмежі лапи і підкреслений знак 

чоловічої статі. Існує інтерпретація «Чаклуна» як замаскованої під оленя 

людини, яка виконувала обряд плодючості, або шамана [Богаєвский, 1934, с. 

34-73; Семенов, 1988, с. 291; Столяр, 1985, р. 290; Clark, 1954, р. 169]. За 

іншою версією антропозооморфна істота є втіленням тотемного предка 

[Токарев, 1990, с. 72; Анісімов, 1971, с. 73; Абрамова, 1966; Окладников, 

1967, с. 82]. Нам імпонує гіпотеза тих дослідників, які диференціюють 

зображення замаскованих людей (Габіллу, рогатий чоловік з Труа Фрер) 

(рис.20, 3, 4) та зооантропоморфних істот (людина-лев з Холенштайн-

Штадель (рис. 20, 2) [Street, 1989, p. 53] або «дияволята» з Тейжа [Елинек, 
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1982, с. 370; Ucko, 1972, p. 204; Street, 1989, p. 53]. Подібно до останніх 

образів, «Чаклун» виглядає органічно, як «істота двозначного характеру», за 

визначенням Е.Дюркгейма [Дюркгейм, 2002, с. 223]. На нашу думку, це 

міфічна істота, предок, медіатор між світами, покровитель тварин та людей. 

Підкреслений знак статі, можливо, свідчить, що істота втілює риси предка. 

Можливо, саме цей образ став прототипом рогатого бога Цернунноса, який 

існував у пантеоні мешканців Європи у часи бронзи та заліза (рис. 30, 1, 2, 5, 

4) [Ross, 1964, p. 176-197]. Численні свідчення про антропозооморфного 

предка людину-оленя відомі в етнографії Північної Євразії [Чарнолусский, 

1965]. 

Підсумуємо аналіз проявів сакрального значення оленя у франко-

кантабрійському мистецтві. Незважаючи на малочисельність зображень 

оленів у порівнянні з іншими тваринами (бізоном та конем), образ оленя 

посідав помітне місце в образному репертуарі мистецтва Франко-

Кантабрійського регіону впродовж усього пізнього палеоліту. Про це 

свідчить фіксація уваги первісних митців на семантично важливих частинах 

тварини – голові та рогах. Багаторазове повторення повних та часткових 

зображень оленів вказує на приналежність процесу малювання до 

міфоритуальної діяльності. Семантичну значимість зображень оленів 

підтверджує їхнє топографічне розташування – у привходових ділянках 

печер або камер, які могли слугувати «кордоном» між світами, або ж у 

важкодоступних ділянках, що, можливо, вказує на їх утаємниченість. 

Найпочесніше місце печери Труа Фрер відведено подобі зооантропоморфної 

істоти з оленячими рогами, що свідчить про існування у міфоритуальній 

свідомості палеолітичної людини зародків міфологічних уявлень про оленя-

предка. 

Мобільне мистецтво існувало в усі періоди пізнього палеоліту, але 

найбільш багатим і виразним стає у середньому і мадлені (17 – 12 т.р. т.). 

Водночас в цей період помітно зростає питома вага зображень оленів на 

витворах мобільного мистецтва.  
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З перших років вивчення мобільного мистецтва постало питання його 

інтерпретації. Ще у 1885 р. Е. Картальяк запропонував поділ витворів 

пізньопалеолітичного мистецтва на дві категорії – утилітарні (знаряддя, 

прикраси і зброя) та неутилітарні (гравійовані фрагменти кістки та каменю). 

У радянській історіографії була прийнята точка зору П. П. Єфіменка про 

функціональне призначення орнаментованих виробів [Ефименко, 1938, с. 

336]. У 1968 р. А. Леруа-Гуран охарактеризував утилітарну групу мобільного 

мистецтва, як предмети технічного використання, а неутилітарну – як об’єкти 

релігійного призначення [Leroi-Gouhran, 1966]. За припущенням А. Сівекінг, 

призначення орнаментації знарядь може бути чисто естетичним, воно може 

надавати допоміжну силу знаряддю, вказувати на племінну належність чи 

персональний статус володаря і т.д. [Sieveking, 1991, p. 33]. Нам здається 

непереконливою версія про чисто естетичну функцію орнаментації. У своїй 

роботі ми спираємось на гіпотезу А. К. Байбуріна про те, що «…оформлення 

речей було глибоко прагматичним… Для первісних і традиційних майстрів 

«декор» речі і вона сама, її призначення, були особливим чином пов’язані. 

Одна з цілей прикрашання речей – надання їм особливої сили» [Байбурин, 

1989, с. 68-69]. 

Почнемо розгляд предметів мобільного мистецтва з «об’єктів 

релігійного призначення», за А.Леруа-Гураном, які широко поширені від 

центральної Європи до Атлантики. Більшість з них становлять гравіювання 

на плакетках з гальки, вапняку, сланцю чи пісковику, а також на лопатках чи 

оленячих рогах. Серед мотивів домінують поодинокі чи парні зображення 

оленів, наприклад, у Ле Мадлен, Лорте, Ложері Бас (рис. 17; 19, 22, 1; 23, 1). 

Велику питому вагу мають відтворення оленячих голів у профіль, такі як у 

Гурдан та Мас д’Азіль (рис. 22, 1, 3 ) [Sieveking, 1991, р. 33-51]. 

Важливу категорію сюжетів мобільного мистецтва складають 

профільні зображення протом (погрудь) або цілих постатей самиць оленів на 

оленячих лопатках і кам’яних плитках (рис. 17; 22, 1; 23, 3, 4). Найбільшу 

кількість подібних виробів було знайдено у групі печер Ель Кастілльо, Ель 
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Джуйо (у так званому «Святилищі» за авторським визначенням) та Альтамірі 

(рис. 17) [Quiros, 1991, р. 81-91; Basch, 1979; Freeman, 1995, р. 25-43; 

Sieveking, 1991, р. 33-51]. Слід наголосити, що у печері Альтаміра вони 

знаходились, головним чином, у її найвіддаленішій та важкодоступній 

частині – так званій “Галереї цервідів”, стіни якої вкриті зображеннями 

самиць оленя (рис. 11) [Quiros, 1991, р. 81-91]. Майже ідентичні відтворення 

зображень на вертикальних скельних поверхнях та плакетках свідчать про 

існування сталого образу самиці оленя. Окрім названих печер, подібні 

зображення зустрічаються на оленячих лопатках у Раскано та Ель Черро 

[Quiros, 1991, p. 88], плакетках у печері Парпалло [Basch, 1979, p. 44], на 

стінах Ель Піндаль [Basch, 1979, p. 50], Сан Романо де Кандамо [Basch, 1979, 

p. 68]. Схожі оленячі голівки були зображені на «жезлі начальника» з 

Альтаміри і печери Дель Пендо [Quiros, 1991, p. 88]. Частина лопаток була 

навмисно зламана ще у давнину [Freeman, 1995, р. 32]. 

Деякі лопатки із зображеннями олениць – зокрема, з печери Ель Джуйо 

та Ель Мірон, мають сліди обпалення. На думку авторів розкопок, це 

свідчить про використання лопатки для гадання на лопатках (скапуломантії) 

[Freeman, 1995, р. 34]. Ми не виключаємо такої версії, але, на наш погляд, 

зображення на стінах печер та на плакетках, ймовірно, мали слугувати 

замісниками реальних тварин у мисливських ритуалах. Розламування або 

спалювання лопаток із зображеннями оленів у давнину могло означати 

ритуальне знищення їх замість живих оленів (рис. 18). Подібні “замісні 

жертви” добре відомі на археологічних та етнографічних жертовниках 

[Чернов, 1955, с. 293; Гемуев, 1999; Харузин, 1890; Русанова, 2002, с. 31].  

Особливої уваги заслуговують парні зображення оленів. Дуже 

виразними є рогові жезли з пам’ятки Ле Мадлен та Петерсфеле (рис. 19, 1) 

[Елинек, 1982, с. 352; Sieveking, 1991, р. 47], гравіювання на кістці з Ля 

Мадлен та Мас д’Азіль (рис. 22, 1), фрагменті рогового жезла з Брюнікель та 

Ле Ваш (рис. 23, 1) [Елинек, 1982, с. 276; Sieveking, 1991, p. 41]. Останні 

п’ять екземплярів становлять ретельно виконані реалістичні зображення 
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процесу парування чи шлюбних ігор північних оленів [Guthrie, 2000, p.102]. 

Можна стверджувати, що сцени парування оленів на витворах мобільного 

мистецтва відтворювали важливий компонент тотемістичного 

міфоритуального комплексу. 

У гроті Ложері-Бас був знайдений сюжетний малюнок вагітної жінки і 

задньої частини північного оленя, вигравійований на одній стороні 

пальметки рогу північного оленя (рис. 21, 1). Загальноприйнятою є думка, що 

в основі цього мотиву лежить ідея розмноження тварин [Окладников, 1967, с. 

67; Леруа-Гуран, 1971, с. 89; Мириманов, 1973, с. 150]. Зображення оленя 

разом з вагітною жінкою вказує, на нашу думку, на існування у 

міфоритуальній системі палеолітичної людини тотемістичних уявлень про 

подружні стосунки між людьми та оленями. Подібний сюжет, який В. Д. 

Кубарев назвав «породілля і звір» [Кубарев, 2007, с. 118], набув 

надзвичайного поширення в наскельному мистецтві мезоліту, неоліту та доби 

бронзи Північної Європи [Гурина, 1979, с. 117-136], Сибіру та Центральної 

Азії [Кубарев, 2007, с.118; Jacobson, 1993].  

У категорії предметів, які в літературі визначаються як «утилітарні», 

зображення оленів найчастіше зустрічаються на виробах з отворами – так 

званих «жезлах начальників», «напівокруглих» жезлах та просвердлених 

дисках. Найбільш виразними є парні зображення північних оленів з 

Петерсфельс і Ле Ваш (рис. 23, ,), ланей з Ле Шаффо і Валле, північного 

оленя з Кесслероха, зображення голів північного оленя та лані з Ложері-Бас, 

Істуріца, благородних оленів та голів з Ель Кастілло та Ель Пендо та Ле Ото 

[Елинек, 1982, с. 352, 357, 420]. 

Отже, зображення оленів на предметах, які в літературі називаються 

«побутовими», на нашу думку, свідчить про те, що ці речі використовувалися 

в ритуалах, спрямованих на успішне полювання та забезпечення плодючості 

оленів, або належали персонам, які відігравали роль «медіаторів» між 

людським та тваринним світами, і слугували символами їхніх надприродних 

можливостей. На належність названих предметів до атрибутів культу 
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плодючості, на наш погляд, вказують сюжети парних зображень оленів, 

нерідко із ознаками статі.  

2.2. Післяпалеолітичне мистецтво Іберійського півострова 

Левантійське мистецтво Іспанії представлене зображеннями на 

численних пам’ятках, розташованих в східній частині Іберійського п-ова 

[Dias-Andreu, 2001]. Зазвичай, малюнки зустрічаються на вертикальних 

скельних поверхнях, у неглибоких гротах, навісах, або, рідше, на 

прилягаючих до них відкритих площинах [Bahn, 1989, p. 558]. Технічними 

особливостями левантійського стилю є монохромність та стилізація. Йому 

притаманна різноманітність мотивів та тематики. Домінують групові 

зображення людей (переважно чоловіків) та тварин (олень, козел, бик, кабан, 

собака, кінь), відомі сцени полювання на оленів (рис. 24-27, 37) [Ripoll, 1977, 

p. 35, 36, fig. 1; Alonso Tejada, 1996; Martí Oliver, 1988, р. 36; Díaz-Andreu, 

2001, р. 163; 2012, р. 41-51]. На сьогодні домінуючим є запропоноване Є. П. 

Ріполль датування левантійського мистецтва пізнім мезолітом, неолітом та, 

можливо, початком енеоліту, приблизно 6000 – 3500 ВС [Ripoll, 1977, p. 35]. 

Мотив оленя був одним із найпоширеніших серед зооморфних зображень, а в 

деяких районах, зокрема на півночі, домінуючим [Bahn, 1989, p. 559]. 

Стилістичний аналіз малюнків також вказує на їхній сакральний 

характер. Зображення оленів нерідко значно більші за людські (наприклад 

малюнок з Санта де ла Візера [Ripoll, 1977; Sieveking, 1981, fig. 11] і виконані 

у більш реалістичній манері, що, безсумнівно, свідчить про семантичне 

навантаження цих малюнків. Інакше кажучи, зображувані тварини для 

левантійських малярів мали символічний характер, а не були простим 

джерелом харчування.  

За нашим переконанням, на семантичне навантаження образу оленя 

вказує підновлення або багаторазове повторення малюнків. У цьому 

контексті надзвичайний інтерес становить палімпепсестний фриз довжиною 

10 м у Куева де ла Вєха де Алпера, який містить 130 фігур (рис. 24). За 

спостереженням Е. Ріполль, зображення були виконані протягом чотирьох 



49 

фаз. До найдавнішої фази належить композиція з трьох великих оленів та 

бика, вище яких розміщена антропоморфна фігура з плюмажем на голові, що 

танцює або перебуває у стані трансу. За переконанням автора публікації, 

первинно були зображені бики, до яких згодом були домальовані оленячі 

роги [Ripoll, 1977, р. 418-429]. На наш погляд, це є свідченням ритуального 

підновлення композиції, під час якого об’єкт поклоніння був замінений.  

Сюжети деяких зображень відтворюють ритуали, в яких приймають участь 

люди і олені. Яскравий приклад становить композиція на пам’ятці Мурієхо у 

Піренеях [Bahn, 1985, p. 559, fig. 3]. Центральною фігурою є олень, якого 

тримають за роги і передні ноги. Навколо нього розташовані 39 людей 

(ймовірно чоловіків), які утворюють три групи навколо оленя, щось на зразок 

«хороводу». Двоє людей тримають луки і стріли, спрямовані в бік оленя (рис. 

25). Деякі дослідники визначають композицію як «лови» і зазначають, що 

вона свідчить про високоспеціалізований контроль людини над оленем в 

мезолітичний час [Bahn, 1985, p. 559]. Втім, найбільш поширеною на 

сьогодні думкою є трактування зображення як ритуалу. П. Утрілло та Х. 

Калво порівнюють цей сюжет, разом із сценами «ловів» з Маллати (рис. 26, 

6, 7, 8), із зображеннями полювання та ловів оленів з Чатал-Гуюку (рис. 29) 

[Utrilla, 1999, p. 39-70]. Сцени ловів зустрічаються і на інших пам’ятках 

левантійського мистецтва (рис. 26; 27) [Utrilla, 2005, p.174, fig. 8, Montes, 

2006, p.82, fig. 1]. 

За нашими спостереженнями, подібні сюжети набувають подальшого 

розвитку у більш пізньому схематичному мистецтві Іберійського півострова 

(рис. 28) та поширені у мистецтві Північної Євразії. На рисунку з Альти в 

Норвегії [Tansem, 2008, р. 70] (рис. 71) присутні також три групи людей, які 

оточують фігуру оленя, виконану у скелетному стилі, що, ймовірно, вказує на 

ритуальну розробку його туші. «Хоровод» є розповсюдженим сюжетом у 

мистецтві Сибіру, зокрема, на пам’ятці Сурухтах-Кая (рис. 57 - 59), біля якої, 

до речі, був знайдений також жертовник [Окладников, 1972, табл. 21, 23. 24]. 

У цьому контексті стає зрозумілим ритуальний характер дій, що були 
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відтворені на пам’ятці Мурієхо. Зважаючи на великі роги самця, зафіксовано 

календарний обряд відтворення оленів, який провадився восени та був 

пов’язаний із гоном самців.  

Свідоцтва культу оленя набувають розвитку та стають виразнішими у 

витворах схематичного мистецтва, яке з’явилося на всій території 

Іберійського півострова у неолітичний час і поширилося у добу раннього 

металу [Dias-Andrew, 2001, р. 164; Ripoll, 1977, р. 418-429; Dams, 1981, р. 

475-494; Pena Santos, 1981, p. 527-550]. Рисунки розміщуються не лише на 

вертикальних скеля, але й на стелах, плитах і мегалітах. У порівнянні з 

левантійським мистецтвом, образи спрощені, гранично стилізовані, іноді 

перетворюються майже на піктограми. Скорочується кількість сюжетів, 

домінуючими стають мотиви людини, тварин – головним чином оленів, 

менше – турів, биків та кабанів, і геометричні знаки. Композиції стають 

більш компактними, образи – семантично навантаженими. Значно менше 

стає сцен полювання на оленя, натомість набувають розвитку композиції, які 

за загальноприйнятою думкою, відтворюють ритуали плодючості, танці, 

«ігри». 

Найцікавішими для нашого дослідження є зображення антропоморфів з 

оленячими рогами, як правило, в позі адорації: д’Алгодоналєс, Сарга, Таджа 

де лас Фігурас (рис. 30, 1, 2,) [Dams, 1980, р. 475-494]. Найближчою 

аналогією до них є зображення так званого «рогатого бога» бронзової доби з 

пам’ятки Вел Камоніка в Італійських Альпах, який супроводжується гривною 

і змією (рис. 30, 4). Оленячі роги, гривна і змія є неодмінними атрибутами 

кельтського бога Цернунноса (рис 30, 5), що дає нам підстави припускати, 

що люди-олені Іберії є прототипами цього оленерогого бога [Ross, 1964, 

p.176-197]. Образи оленів і змій нерідко скомпоновані разом на пам’ятках 

схематичного мистецтва Іберійського півострова.  

У схематичному мистецтві Іберійського п-ова набувають розвитку 

сюжети, що відтворюють ритуали. На рисунку з Кастілльо де Монфраге 

зображений сюжет, подібний до описаного вище в Мурієхо. Композиція 
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містить зображення великої фігури оленя, на яку накладається постать 

людини. Нижче зображені три групи антропоморфів з ознаками чоловічої 

статі, причому два з них мають головні убори (шамани?) (рис. 28, 2). 

Ймовірно, це композиційно скорочений сюжет обряду відтворення оленя, 

який був проаналізований вище. Декілька зображень у схематичному стилі 

також можна інтерпретувати як свідоцтва подібних ритуальних дій (рис. 28, 

1, 3, 4) [Hameau, 2004, p. 627, 634]. На деяких композиціях є зображення 

антропоморфів у химерних головних уборах, яких прийнято вважати 

«шаманами» (рис. 28, 2; 31, 1-4). На чотирьох рисунках з Маллати 

антропоморфи тримають оленів на мотузках (рис. 26, 6-8; 28, 1) [Hameau, 

2004, p. 627, fig. 5; Utrilla, 2005, p. 174, fig. 8]. Оскільки шаманізм, як 

здатність окремих персон відвідувати «світ тварин» у первісних суспільствах 

є явищем загальнопоширеним, така інтерпретація здається нам цілком 

слушною. 

Заслуговує на увагу нещодавно відкрита португальська пам’ятка Вале 

до Тейжо, на якій було виявлено більше 20000 петрогліфів, нанесених на 

горизонтальних скельних поверхнях, які датуються переважно епіпалеолітом 

та часом переходу від епіпалеоліту до неоліту [Varela Gomes, 2007, p. 81-

116]. Для петрогліфів останніх двох періодів притаманні домінування 

мотивів оленя (рис. 32 - 34) та антропоморфів. Переважають зображення 

окремих оленів-самців (рис. 32; 33), хоча представлені також парні 

композиції самця та самиці (рис. 35). Олені виконані досить натуралістично, 

з великими розвинутими рогами, на відміну від вкрай схематичних постатей 

людей. Водночас простежується виражена загальна тенденція до стилізації з 

переходом від субнатуралістичного стилю (епіпалеоліт) (рис. 33) до 

стилізовано-статистичного стилю (перехід від епіпалеоліту до неоліту) (рис. 

34).  

Для петрогліфів останніх двох періодів притаманні надзвичайна 

стилізація зображень, домінування мотивів оленя та геометричних знаків 

(спіралей та кіл) та поодинокість антропоморфів. Характерною ознакою 
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цього комплексу є численність оленів у рентгенівському стилі (рис. 32; 34). 

М.В.Гомес відзначає наявність на зображеннях епіпалеолітичного та 

неолітичного часу так званої «лінії життя», що проходить крізь тіло тварини 

через серце і легені (рис. 34) [Varela Gomes, 2007, p. 81-116]. Аналогом 

подібних зображень може слугувати велика кількість «скелетних» образів 

оленів як в північній частині Євразії, серед петрогліфів Скандинавії та 

Сибіру, так і в південній, на індійській мезолітичній пам’ятці Бхімбетка 

[Datta, 2002, р. 77-84]. Більш докладно про цей стиль, зокрема про «лінію 

життя», як важливий елемент первісного світогляду, буде розглянуто у 

розділі «Післяпалеолітичне мистецтво Північної Євразії». 

У Вале до Тейжо зустрічаються також сюжети парування оленів, які є 

свідченням ідеї відновлення оленя (рис. 35) [Varela Gomes, 2007]. Численні 

аналогії у мистецтві інших зон Євразії доводять універсальність цього 

іконологічного мотиву (див. Мистецтво Франко-Кантабрії, Півночі і Сибіру). 

М. Варела Гомес наділяє особливою увагою ці зображення, як семантично 

надзвичайно значимі, і посилається на поширення мотиву парування оленів у 

мистецтві Галісії доби енеоліту-бронзи [Varela Gomes, 2007]. У цьому регіоні 

була знайдена велика кількість мегалітів із гравійованими зображеннями 

оленів та солярних знаків, які маркували шляхи міграцій оленячих стад 

[Bradley, 1994] (рис. 36). За нашим переконанням, це вказує на те, що роль 

оленя в ідеологічних уявленнях населення Іберійського півострова була 

настільки вагомою, що не втратила значення і у суспільствах з відтворюючим 

господарством.  

Таким чином, аналіз мистецтва Іберійського півострова у часи 

мезоліту-неоліту надає переконливі докази існування розвинутого культу 

оленя, який повністю вписується в універсальну картину світу мисливців на 

оленя і трансформується в умовах переходу до аграрного суспільства.  

2.3. Післяпалеолітичне мистецтво півночі Європи та Азії 

Зображення оленів/лосів відіграють важливу роль у наскельному та 

мобільному мистецтві Скандинавії, Північної Росії та Сибіру (рис. 38). 
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Здебільше це комплекси з численними зображеннями, які інколи сягають 

декількох тисяч, але також є пам’ятки, котрі складаються з поодиноких 

зображень. Мистецтво представлене головним чином петрогліфами і, в 

меншій кількості, малюнками. Техніка виконання і стилістика зображень 

корелюються з географічним розташуванням пам’яток.  

У Північній Європі найбільш значними і виразними є комплекси 

петрогліфів, розміщені у регіонах, пов’язаних з узбережжям, на островах і 

мисах. Вони являють собою горизонтальні скельні поверхні, на яких вибиті 

тисячі петрогліфів (Залавруга, Пері-Нос, Альта, Намфорсен, Чалмн-Варре, 

Канозеро та інші). Іншим типом зображень є малюнки на вертикальних 

поверхнях, виконані переважно вохрою, червоним пігментом та вугіллям. 

Вони поширені переважно у внутрішніх регіонах Фенноскандії і частково на 

узбережжі Норвегії. Хронологічні межі пам’яток наскельного мистецтва 

Північної Євразії коливаються між 4200-500 BC [Lahelma, 2008; Helskog, 

1995, p. 43].  

У Північній Азії найбільш яскраві прояви мистецтва зосереджені, 

головним чином, у декількох центрах – на Уралі, на Чукотці, у басейнах рік 

Лени, Ангари, Єнісея, Томі, на Байкалі, Алтаї та в Монголії, і датуються 

пізнім палеолітом (?), неолітом, добою бронзи, заліза та середньовіччям. Це 

величезний масив зображень, який обчислюється десятками тисяч 

петрогліфів (різьблених чи вибитих) та писаниць (намальованих переважно 

червоним пигментом), що наносились на вертикальну поверхню скель та 

стрімчаків. Зображення концентруються у місцях, які, ймовірно, у давнину 

становили сакральні центри, подібні до відомих з етнографії евенків скель 

Бугади (див. Додаток Б). Підтвердженням цього є жертовники, розташовані 

біля підніжжя скель із зображеннями [Бадер, 1954; Окладников, 1984, с. 37; 

Мазин, 1994, с. 67].  

Не зважаючи на численність пам’яток та стилістичну різноманітність, 

яка відображає хронологічну різницю та приналежність їх до окремих давніх 

етносів, усім пам’яткам первісного мистецтва Північної Євразії, від Норвегії 
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до Чукотки та Далекого Сходу, властиві загальні подібні риси. Перш за все, 

це – єдність мотивів. Представлені вони переважно антропоморфами, 

антропозооморфами, оленями/лосями, лосеголовими човнами, 

лосеподібними жезлами, та, в меншій кількості, відбитками рук або ніг, 

зміями, птахами, рибами, солярними, лунарними та абстрактними знаками. 

Перші п’ять мотивів, крім кількісного переважання, пов’язані між собою 

композиційно. Крім того, деякі із домінуючої п’ятірки мотивів: олень/лось, 

лосеподібні човни та лосеподібні жезли, мають подібну іконографію. Все це 

дає підстави припускати існування у мезолітичного та неолітичного 

населення Північної Євразії єдиного для всього регіону міфоритуального 

комплексу. Основні його персонажі – олень/лось в різних іпостасях та 

антропоморфні істоти, не були пов’язані з конкретним екологічним 

середовищем давніх суспільств та, відповідно, їхньою господарською 

діяльністю.  

Серед зображень тварин у Північній Європі лосі та північні олені 

становлять абсолютну більшість [Lahelma, 2008, p. 23], навіть у тих районах, 

де головна роль в економіці належала прибережному полюванню на 

морського звіра [Helskog, 1987, p. 19]. На думку К. Хелскога, склад фауни, 

відтвореної у північному мистецтві, був пов’язаний не з економічним, а з 

міфологічним аспектом [Helskog, 1987, р. 24].  

У мистецтві Північної Азії сюжет оленя/лося присутній на всіх етапах 

розвитку наскельного мистецтва. В неоліті він відіграє пануючу роль. А. П. 

Окладніков образно назвав неолітичний “монотеріон” “гімном на честь 

господаря тайги – лося” [Окладников, 1966, с. 129]. А. П. Окладніков 

підкреслив, що «до числа улюблених зразків наскельних малюнків не 

увійшли інші тварини, що широко розповсюдились по Сибіру» [Окладников, 

1959, с. 93]. Це, на його думку, свідчить про особливу роль лося у духовній 

культурі. 

Саме тому більшість дослідників північного мистецтва вбачають у 

ньому вид ритуальної діяльності, пов’язаної з мисливським культом і магією 
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плодючості, і відзначають особливу роль лося/оленя, як могутнього 

ідеологічного символу [Haarmann, 1996, р. 65-75; Helskog, 1987, p. 24-30; 

Helskog, 1995, p. 43-55; Sarvas, 1969, p. 5-34; Coles, 1991, p. 136; Norsted, 

2005, p. 385; Савватеев, 1976, с. 249; Гурина, 1980, с. 134; Larsson, 2000, p. 31-

62; Окладников, 1950, с. 310-320; Окладников, 1959, с. 54; Кубарев, 2004, с. 

238; Новгородова, 1984, с. 41-43]. Стилістичний, топографічний та сюжетний 

аналіз доводить, що наскельні малюнки Півночі Євразії мають сакральний 

характер.  

Стилістичний аналіз. У неолітичний час профільні сілуетні фігури 

лосів у Північній Азії мають великі розміри. Малюнкам притаманна 

реалістична точність, правильність пропорцій та об’ємність у передачі 

загальних обрисів тіла тварини (рис. 39).  

Семантичну значимість зображень оленів/лосів доводять такі стильові 

ознаки, як парціальність та багатошаровість (рис. 40; 41). Часткові 

зображення передніх частин тварин, на думку багатьох дослідників, свідчать 

про існування парціальної магії [Окладников 1966, с. 116; Кубарев, 2007, с. 

116; Пяткин, 1985, табл. 27; Новгородова 1984, с. 27, рис. 5]. Ми 

припускаємо, що парціальні зображення голів та рогів оленя відповідають 

принципу “частини замість цілого” і відображують процес перетворення 

зображення на знак (див. Франко-кантабрійське мистецтво). Палімпсести, як 

і парціальні зображення, характерні для палеолітичного мистецтва Франко-

Кантабрійської зони, що ми розглянули у відповідному розділі. Другий 

важливий феномен наскельного мистецтва – це підновлення фігур, інколи у 

різних техніках [Окладников 1966, с.123], яке свідчить про багаторазовість 

ритуалів, під час яких відбувалось малювання тварин на скелях.  

У Північній Євразії поширені зображення тварин у так званому 

«скелетному» (рентгенівському) стилі, коли «тварину показують розділеною 

на декілька великих частин (рис. 43; 44) [Неlskog, 1987, fig. 3, 2; Helskog, 

1984, fig. 6, 15; Coles, 1991, р. 134, fig. 6, b; Anati, 1993, p.101; Новгородова, 

1984, с. 82; Пяткин, 1985, с. 167-177]. Загальновідомо, що «рентгенівський 
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стиль» пов’язаний з перехідними ритуалами відродження, які передбачали 

віртуальне розчленування людини (рис. 48) або реальну розробку тварини 

(рис. 45, 47) [Дэвлет, 2000, с. 94, Новгородова, 1984, с. 82]. Найважливішим 

елементом зображень «рентгенівського стилю» є так звана «лінія життя», яка 

проходить уздовж усього тіла тварини, або поєднує найважливіші органи, 

зокрема, горло, легені та серце (рис. 42, 46; 47) [Goldhann, 2002, p. 46, tabl. 12, 

13; Coles, 1991, р. 34; Helskog, 1995, р. 60; Helskog, 1984, p. 6]. Цей мотив 

відомий на археологічних та етнографічних пам’ятках усієї циркумполярної 

зони, що, на думку Ю. Б. Симченко є «свідченням однотипності сакральних 

уявлень у всій тундровій зоні Старого світу».  

Отже, стилістичний аналіз наскальних зображень неоліту північної 

частини Євразії вказує на виключно важливе значення оленя/лося в ідеології. 

Вочевидь, суттєвим елементом міфоритуальної діяльності неолітичних 

мисливців були регулярні ритуали плодючості, під час яких на скелі 

наносились повні або часткові зображення лосів.  

Сюжетний аналіз. Сюжети, в яких задіяні олені/лосі, на багатьох 

пам’ятках становлять більшість [Lahelma, 2008, p. 23, Helskog, 1987, p. 19]. 

А.-Л. Сіікала пов’язує образи лосів з ритуалами відправлення тварин до своїх 

духів–володарів, а наскельні малюнки вважає місцями контакту шаманів із 

цими володарями [за Lahelma, 2008]. А. Лахелма зіставляє скелі із 

зображеннями з культовими скелями та камінням саамів (сейдами) – місцями 

перебування духів [Lahelma, 2008]. Цю подібність відзначає також В. Лухо, 

який, до того ж, порівнює мотиви наскельного мистецтва і сюжети зображень 

на саамських шаманських бубнах [за Lahelma, 2008]. Отже, скелі із 

зображеннями оленів/лосів становлять аналогію евенкійським скелям Бугади, 

в яких «мешкають» Лосиці – господарки тварин [Анисимов, 1958, с. 35, 104; 

Окладников, 1959, с. 54; Василевич, 1930, с. 105] та нганасанським та 

ненецьким койку – помешканням духів–посередників між людьми та 

Великою Матір’ю [Симченко, 1976, с. 256; Мазин, 1984, с. 12].  

Сюжети наскельних зображень можна поділити на декілька груп. 
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Тотемістичні сюжети. Особливо важливу роль відіграють парні 

зображення оленів чи лосів, які, вірогідно, створювались з метою сприяння 

розмноженню оленів чи вагітних олениць. У першу чергу – це парні фігури 

тварин, нерідко у процесі парування. Парні зображення тварин були широко 

відомі ще у палеолітичному мистецтві франко-кантабрійської зони (див. 

розділ ІІ.1.1). Вони відображають найважливіший мисливський ритуал – 

інтічіум, спрямований на збільшення поголів’я тварин і стимуляцію 

плодючості людей. Прикладами таких зображень є, зокрема, Бускеруд у 

Норвегії, Чалмн-Варре на Кольському півострові, Фіканватн у Норвегії (рис. 

49), Тойн Ару на Середній Лєні (рис. 50, 1), Сухая Баля на р. Ангара (рис. 50, 

2), Тиимпи на р. Алдан (рис. 50, 3), Воробйово на Верхній Лєні (рис. 50, 4), 

Усть-Туба ІІ в Мінусинській котловині (рис. 50, 5), Хобт-Сомон в Монголії 

(рис. 50, 6) [Рыбаков, 1980, с. 476; Соles, 1991, р.134, fig.6; Гурина,1980, 

с.126; Evers, 1991, p. 58; Kuhn, 1952, fig. 66; Окладников, 1972, табл. 35; 

Окладников, 1977, табл. 185; Окладников, 1966,  табл. 58, 110, 120; 

Окладников. 1980, рис. 3; Окладников, 1984, табл. 9; Rozwadowski, 2014, р. 

110, fig. 10]. За гіпотезою А. П. Окладнікова, «вельми суттєвою, необхідною 

частиною обрядів розмноження тварин в епоху неоліту і повинен був, 

вочевидь, слугувати священний живопис на площинах скельних родових 

святилищ…» [Окладников, 1950, с. 317]. Найвиразніше ідею плодючості 

втілює композиція на пам’ятці Куюс на Алтаї, яка становить палімпсест з 

трьох фігур [Окладникова, 1984, с. 73]. На пам’ятці Суруктах-Кая велика 

композиція включає три сюжети, які можна було б трактувати як 

тотемістичні ритуали відтворення оленів з участю шамана (рис. 57 – 59) 

[Окладников, 1972, табл. 21, 23, 24]. Оскільки на малюнку присутня вагітна 

самиця, ймовірно, це весняний обряд.  

Ідею плодючості втілюють також зображення вагітних самиць (Куйлю, 

Альта) (рис.53, 1) [Маточкин, 1990; Гурина, 1980, с.126; Helskog, 1995, p. 45. 

fig. 24, p. 50, fig. 29; Helskog, 1984, p. 4, fig. 6]. Надзвичайно виразна сцена 

народження оленяти з Чалмн-Варре (рис. 52, 1) [Гурина, 1980, с. 130]. 
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Таким чином, можна припустити, що ідея стимуляції плодючості 

оленів/лосів шляхом візуального відтворення процесу парування виникла на 

різних територіях Євразії ще у часи палеоліту і існувала упродовж усього 

існування первісних суспільств мисливців на оленя. 

Сцени відтворення. Із сюжетами парування тварин безпосередньо 

пов’язані тотемістичні міфи, засновані на міфологемі шлюбу людини з 

оленем. Найважливішим є, напевно, образотворчий сюжет оленя і вагітної 

жінки чи породілля,що існував у мисливців на оленя Півночі та Сходу 

Євразії (рис. 53) [Кубарев, 2007, с. 118; Новгородова, 1984, с. 41-43; Jacobson, 

2001, р. 170-190]. 

У петрогліфічних комплексах Чалмн-Варре та Залавруга серед 

численних схематичних зображень оленів вирізняються фігури вагітних 

жінок [Helskog, 1984, p. 23, fig. 13] та породіль (Чалмн-Варре, Ерпин-Пудас) 

(рис. 52) [Гурина, 1980, с. 126; Савватеев, с. 396, рис. 106]. На петрогліфах 

комплексу Канозеро на Кольському півострові надзвичайно виразні 

зображення вагітних жінок із підкресленими статевими ознаками, інколи – з 

плодом у череві, часом відтворено момент пологів (рис. 54). Деякі з цих фігур 

мають на голові ріжки або вуха. Як правило, їх супроводжують фігури лосів. 

Ймовірно, сюжет «олень та жінка» на Півночі Росії (Чалмн-Варре, Пері-Нос, 

Бесов Нос, Канозеро) пов’язаний з давніми міфами про Матерів природи 

[Гурина, 1980; Колпаков, 2012, с. 161-164]. 

Якщо зіставити зображення породілль у супроводі оленів північної 

частини Євразії з аналогічними образами франко-кантабрійської зони і 

порівняти їх з міфологічними сюжетами про матерів-прародительок, можна 

дійти висновку, що концепт Великої Матері–Олениці належить до найбільш 

архаїчного шару міфоритуального комплексу мисливців на оленя. Побічно 

про універсальність цього архетипу свідчить наявність зображень жінок, 

оленів та символів плодючості навіть у середньовічному наскельному 

мистецтві Кавказу (рис. 138). 
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До тотемістичних сюжетів також належать пари людей з 

підкресленими ознаками статі, які знаходяться поруч з оленями (Хафен 

Боссекоп, Бесов Нос, Альта, Второй Каменний остров) [Evers, 1991, p. 61; 

Helskog, 1984, p. 4 fig. 6, p. 22, fig. 12; The dawn of Art, 1974, fig. 6; Савватеев, 

1970, с.411; Равдоникас, 1936, табл. 12; Окладников, 1977, с.100]. На 

петрогліфах Канозера дуже промовистою є композиція чоловіка з 

гігантським фалосом напроти жінки (можливо, під час пологів), яка однією 

рукою торкається човна з лосячою головою, що, у свою чергу, сусідить з 

лосем (рис. 54, 1). На іншій композиції чоловік зі списом має 

гіпертрофований фалос у вигляді змії. Праворуч від нього чоловік із жезлом 

у формі лосячої голови, ліворуч – жінка з дитиною у череві (рис. 54, 3) 

[Колпаков, 2005, с.111, 129]. Процес створення таких петрогліфів міг бути 

складовою головного мисливського ритуалу «інтічіуму», пов’язаного із 

відтворенням оленів /лосів. 

Отже, на нашу думку, численні зображення тваринних або людських-

тваринних пар являють образотворчий код тотемістичних ритуалів, які 

провадились заради забезпечення балансу між тваринним та людським 

світами. Гарантом цього балансу виступала зооморфна Мати. 

Шаманські зображення. З ритуальною діяльністю пов’язані 

зображення шаманів. Два фрагменти полотна Астувансалмі [Sarvas, 1969, p. 

5-34] відтворюють сюжет шаманського камлання з луком, відомого з 

етнографії Сибіру [Потапов, 1934, с. 64-76]. На одному з них жінка стоїть 

перед лосем і тримає в руках лук (рис. 55, 1). Можливо, на цьому петрогліфі 

відображена тема «причарування» оленя з допомогою лука, як музичного 

інструменту, поширена на теренах Сибіру та Америки (див. Додаток Б) 

[Furst, 1977, p. 1-27; Потапов, 1934, c. 64-76]. У цьому контексті фігури 

чоловіків з ріжками на полотні Астувансалмі також можна трактувати як 

шаманські (рис. 55, 2). Антропоморфні зображення з ріжками відомі на 

інших пам’ятках Півночі [Савватеев, рис. 92, рис. 110], зокрема, на Канозері. 

На рисунку з Канозера є велике зображення шамана з рогами і посохом, 
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поруч з яким маленька фігурка з бубном. Від цієї групи сліди людських ніг 

ведуть до групи, в якій присутні лосі-човни. На цій пам’ятці зустрічаються 

фігури з кількома «променями» на голові. Найбільший інтерес становить 

фігурка із п’ятьма відростками, один з яких закінчується голівкою лося (рис. 

56) [Колпаков, 2012, с. 164]. Рогаті «шамани» знаходяться у центрі відомої 

складної композиції у Сурухтах-Кая, яка відтворює ритуал плодючості (рис. 

57-59) [Окладников. 1972, табл. 21, 23, 24]. 

На деяких петрогліфах (Альта, Залавруга, Пери Нос, Карельський Нос, 

Намфорсен, Босекоп) присутні зображення людських постатей, інколи з 

підкресленими ознаками чоловічої статі, з жезлами у формі лосиних голів 

(рис. 60). Деякі з них танцюють або беруть участь у групових діях, 

безпосередньо пов’язаних з оленями (рис. 60) [Helskog 1995, р. 46; Coles, 

1991, p. 135, fig. 7; Evers, 1991, p. 64]. Інколи люди мають ріжки [Coles, 1991, 

p. 135; Evers, 1991, р. 66, fig. 63; Окладников, 1977, табл. 43]. Деякі 

лосеголові жезли присутні на зображеннях лосеголових човнів (рис. 61) 

(Карельський Нос, Лехтоярвінамфорсен, Намфорсен) [Helskog, 1987; 

Carpelan, 1975, s. 8, bild. 2; Coles, 1991, p. 135, fig. 7; Evers, 1991, p. 66, fig. 64; 

Пяткин, 1985, с. 154, 155]. Інколи жезли непропорційно великі, що є 

іконографічним прийомом надання їм визначного семантичного значення.  

Подібні зооморфні предмети у формі голови лося поширені на 

мезолітичних та неолітичних пам’ятках Північної та частини Східної Європи 

та у Північній Азії. Часто зооморфні «навершя» знаходяться у чоловічих 

похованнях, інколи надзвичайно багатих (Олєнєострівський могильник) 

[Гурина, 1956, рис. 113, 114; Загорскис, 1983, с. 138; Мурашкин, 2004, с. 97-

101; Студзицкая, 2004, с. 250-251]. На переконання багатьох дослідників, 

лосеголові жезли були атрибутами шаманів [Студзицкая, 2004, с. 250-251; 

Гурина, 1956, с. 202, 206; Рыбаков, 1980, с. 62-66].  

Отже, можна припустити, що на петрогліфах Півночі Європи 

зображувались прототипи шаманів, які мали атрибути, що вказували на їхню 

спорідненість з лосями/оленями – жезли у формі лосячих голів або рогаті 
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шапки. За цими атрибутами можна припускати, що вони слугували 

посередниками між людьми та оленями/лосями і сприяли відтворенню 

тварин.  

Космологічні сюжети. Одним з найважливіших сюжетів, який 

з’являється у неоліті та розвивається протягом інших епох, є олені/лосі у 

сполученні із солярними та астральними знаками. Ці сюжети вказують на 

наявність зародкових уявлень про зв’язок оленів із небесною сферою, які у 

подальшому слугували базою для численних астральних та солярних міфів 

про оленя (рис. 62) (див. Додаток Б). У неолітичному Сибіру відомі образи 

лосиці біля сонця (рис. 62, 2) [Окладников, 1976, с. 129, 130, 134; Мазин, 

1979, с. 140, табл. 53]. Сюжет лося і сонця зустрічається на пам’ятках Уралу: 

Скала Зєнковская, Кир’яшовская пісаніца, Змєєв Камєнь, Бородінская скала 

та ін. (рис. 63) [Чернецов, 1964, с. 13-14, табл. ХХІІ; Котов 2004, с. 222], які 

В. Н. Чернецов датує енеолітичним часом. До більш пізнього часу бронзи 

відносяться мотиви оленів із солярними та астральними символами на рогах 

Алтаю та Монголії (рис. 65) [Кубарев, 2006, с. 42; Хлобыстина, 1984, с. 88; 

Окладникова, 1984, табл. 108]. Ці сюжети та уяви про Всесвіт на 

Среднєнюкжинскій пісаніці в Приамур’ї (рис. 64), напевно, фіксують 

міфологічні уявлення про оленів – сузір’я, які відомі із етнографії народів 

Сибіру (див. Додаток Б).  

Таким чином, ми припускаємо, що вже у неолітичний час існували 

уявлення про небесного лося/оленя, які знайшли відображення у міфології та 

у наскельному мистецтві. Якщо зіставити мистецькі сюжети з 

міфологічними, виявляється, що первинно мисливці уявляли Всесвіт у 

вигляді гігантської самиці лося, яку вони, напевно, і малювали на скелях. 

Поступово у міфологічній свідомості Всесвіт поділяється на три частини, 

кожна з яких уявлялась у вигляді лося/оленя. У петрогліфах відобразились 

уявлення про Верхній світ у вигляді космічного лося. Подальший розвиток 

міфології призводить до появи астральних та солярних міфів про 

переслідування лося-сонця або лося-сузір’я хижаком або мисливцем, що 
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спричиняє зміну дня і ночі. Цьому міфу відповідає сюжет небесного 

полювання, широко розповсюджений у мистецтві Півночі Європи та Азії, 

починаючи з доби бронзи (рис 62) [Равдоникас, 1936, табл. 35; Окладников, 

1976, с. 134, табл. 12; Кубарев, 2006, с. 42, рис. 2]. 

Зображення човнів. Ще одна важлива категорія сюжетів мистецтва 

Півночі Європи, яка зустрічається також в Азії та Америці, це так звані 

«човни», які мають форштевень у формі голови лося (рис. 66-70). Деякі 

«човни» мають по дві «голови», іноді знизу є відростки, схожі на лосячі ноги, 

та/або «хвости» (рис. 66, 1) [Колпаков, 2012, с. 159]. У деяких випадках 

«човни» накладаються на голови лося, що надає їм подібності до рогів (рис. 

66, 2; 67, 1, 2) [Lahelma, 2000, p. 359; Sarvas, 1969, p. 8, аbb. 3]. Подібна 

формула зустрічається також на американському континенті [Coles, 1991, с. 

139]. Дослідник наскельних зображень Скандинавії О. Альмгрен пов’язував 

човни з солярним культом, культом плодючості і, відповідно, з культом бога 

що вмирає та воскресає [Almgren, 1934]. В. І. Равдонікас, зосередивши увагу, 

зокрема, на зображеннях Карелії, запропонував семантичну формулу «олень-

сонце-човен», яка символізує перевезення людей до світу мертвих 

[Равдоникас, 1937, с. 28-29]. Ця версія має численні археологічні та історичні 

підтвердження. Традиція поховань у човнах з’явилась уже в мезолітичний 

час, про що свідчать дані мезолітичних поховань Данії та Півночі Росії 

[Alberthsen, 1977, р. 6, 22; Gron, 2005, p. 18; Мурашкин, 2004, с. 98]. Обряди 

індивідуальних або колективних поховань у човнах широко відомі і в більш 

пізні часи – у давніх та середньовічних народів Європи [Равдоникас, 1937, с. 

25; Толкин, 2006, с. 193-194].  

На наскельних зображеннях Півночі Європи «люди» на човнах, як 

правило, зображались схематично, у вигляді рисок, інколи вони мали 

«ріжки» (рис. 69, 5, 7, 9; 70, 3) або «тримали» зооморфні жезли (рис. 67, 3). 

Човни із рогатими антропоморфними істотами, поруч з якими є зображення 

оленів існують на писаницях Ангари та Шалаболінських петрогліфах (рис. 

69, 5-7) [Дэвлет, 2005, с. 28; Окладников, 1959, с. 100-101; Пяткин, 1985, с. 
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45, 50, 83, 154]. Вочевидь, цей петрогліф зображує міфічну подорож до 

потойбічного світу людей, які після смерті набули зооморфного вигляду. 

Дуже виразними, на нашу думку, є вибите зображення «човна», вписане у 

контурне зображення лося (рис. 69, 6) [Пяткин, 1985, с. 154] та зображення 

великої лосиці, що ніби стоїть на човні [Ковтун, 2011, с. 113]. Також 

відзначимо зображення лосиці з солярним знаком біля човна з рогатими 

людьми з Шишкіно (рис. 70, 3) [Елинек, 1982, с. 486].  

Існують декілька інтерпретацій семантики лосеподібних човнів. А. П. 

Окладніков в інтерпретації сибірських «човнів» притримується версії про 

плавання душ померлих до загробного світу. Він доповнює її етнографічними 

даними про оленя як мешканця нижнього світу у народів Сибіру 

[Окладников, 1959, с. 103-104]. А. Лахелма вважає, що лосеголові човни є 

засобом переміщення шамана між світами [Lahelma, 2005, р. 359-361]. Х. 

Болін припускає, що зображення лосеподібних човнів відтворюють мандри 

міфічного лося-предка [Bolin, 1999, р. 21-34]. Й. Таавітсайнен вважає, що 

«човни» є лосячими рогами [Taavitsainen, 2007, р. 138-141]. Утім, всіх 

дослідників об’єднує переконання, що «човни» мають ритуальне значення.  

На нашу думку, «човен» з більш чи менш вираженими рисами 

лося/оленя є синкретичним міфічним образом, який відігравав роль 

посередника між світами. Детальне зображення не лише лосячої голови з 

рогами та сережкою [Колпаков, 2012, с. 159], але й хвоста вказує на те, що 

давні художники підкреслювали саме міфічність «човна-лося».  

У первісній міфології народів Євразії олень мав функції володаря 

Нижнього світу, що згодом слугувало для створення образу оленя як 

провідника між світами (див. Додаток Б). На цей образ накладається мотив 

“сонячного човна” з аналогічною функцією. Надзвичайно широкий ареал 

мотиву «човен-лось» дає підстави припускати, що походження його припадає 

ще на час заселення Америки, тобто фінальний палеоліт. Про давній час 

появи цього міфологічного мотиву побічно свідчить наявність його у 

наскельному мистецтві Кореї [Jang, 2005, c. 235].  
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Ускладнені композиції. Як правило, у наскельному мистецтві Півночі 

Євразії окремі образи концентруються у групи, з яких, у свою чергу, 

утворюються великі складні композиції, часом на великій відстані одна від 

одної. Деякі з таких композицій, без сумніву, відтворюють ритуали, пов’язані 

з культом оленя/лося. Надзвичайно виразною є композиція з Альти (рис. 71) 

[Helskog, 1987, p. 17-34]. У верхній її частині учасники ритуалу 

вишикувались у хоровод навколо жертовного оленя, тіло якого прикрашено 

сітчастим орнаментом. У нижньому лівому куті зображені учасники іншого 

обряду. Десять фігур, деякі з котрих мають ріжки, піднявши руки догори, 

ніби тримаються за мотузку. Зверху два персонажа підносять догори човен з 

лосячою головою. Можливо, це відтворення поховального обряду. Між 

першою і другою групами ще одна композиція, в якій присутні велика та 

маленька фігури лосів, одна під іншою, і поруч, ймовірно, макети тварин у 

подібній позиції. Нижче є дві фігури оленів і людина з великим колом на 

голові. Майже всі тварини на рисунку – олені, окрім двох лосів, двох 

ведмедів (можливо, у барлогах) і великого морського звіра за межами 

композиції. Вірогідно, відтворено різні епізоди обряду інтічіуму: оббілування 

тотемної тварини і створення макетів тварин, як імітація спарювання.  

Отже, ми розглянули топографічні, стилістичні та сюжетні особливості 

наскального мистецтва Північної Європи та Північної Азії, які свідчать про 

надзвичайно велике символічне значення лосів/оленів. Розміщення 

зображень тварин у важкодоступних, ізольованих місцях – на стрімких 

скелях та на островах, а також зверненість їх до сонця свідчать про 

важливість ритуалів, під час яких були створені ці малюнки.  

У неоліті образ оленя/лося займає панівне місце у міфоритуальному 

світогляді давніх мисливців. Напевно, до цього періоду відноситься поява 

архаїчних уявлень про Всесвіт у вигляді оленя/лося. Підтвердженням цієї 

гіпотези є відтворення образу лося у мобільному мистецтві – так звані 

лосеголові жезли, поширені на всій території північної частини Євразії, та 

реалістичні статуетки лося у Сибіру.  
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На місце оленя/лося у міфоритуальному комплексі вказує стилістичний 

і сюжетний аналіз. Промислові ритуали відродження тварин, головною 

частиною котрих було розчленування жертовної тварини, були відтворені у 

зображеннях так званого «рентгенівського» стилю, в яких тіло тварини 

«поділене» на частини, як для жертвоприношення. Напевно, так 

зображувалися жертовні тварини, посередники між людьми та духами. 

Важливе символічне значення має «лінія життя», що поєднує життєво і 

семантично значимі органи тварин – горло та серце. Ця лінія зустрічається на 

відтвореннях оленів\лосів усієї циркумполярної зони Євразії та у Північної 

Америки, що вказує на давність цієї формули.  

Про зв’язок зображень оленів/лосів із тотемістичними обрядами 

відродження оленів і існування у неолітичного населення Півночі Європи 

культу Великої Матері свідчить велика кількість парних зображень тварин, 

вагітних самиць та людей, що знаходяться у сексуальному зв’язку із 

священними тваринами. Зображення людей із зооморфними ознаками – 

ріжками або лосеголовими жезлами можна інтерпретувати як зображення 

шаманів, або людей, які виконують тотемістичні чи промислові обряди 

культу оленя\лося.  

Космологічні міфи про частини Всесвіту у виглядів оленів здебільшого 

проілюстровані образами оленів із солярними та астральними знаками на тілі 

або рогах, які з’являються у неоліті і набувають максимального поширення у 

часи бронзи-заліза. До цієї ж категорії сюжетів відноситься формула олень-

човен, що є напластуванням архаїчних уявлень про оленя–медіатора між 

світами і човен, як засіб транспортування людей до світу померлих.  

У часи мезоліту-неоліту на теренах лісової смуги Євразії від 

Скандинавії до Далекого Сходу виключне значення оленя/лося у світогляді 

доводить монополія його відтворень в мобільному мистецтві (рис. 73) 

[Студзицкая, 2004, с. 25; Zagorska, 2000, p. 88]. Матеріалом для виготовлення 

витворів мобільного мистецтва слугували ріг, кістка дерево, камінь, кремінь, 

бурштин та глина. Можна вирізніти три групи скульптурних зображень лося. 
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До першої групи належать артефакти, які прийнято називати жезлами. До 

другої групи відносяться мініатюрні витвори, прикраси або фрагменти 

більших виробів. Третя група включає так звані «ужиткові» предмети, такі як 

лижі, кинджали, посудини, черпаки або ложки, виконані у формі лося або 

голови лося [Irsenac, 2000, p. 97].  

Лосеголові жезли. Найчисленнішу категорію скульптур лося, 

поширену від Скандінавії до Прибайкалля, становлять так звані жезли - 

реалістичні зображення голів лосів без рогів, які існували у VI - другій 

половині ІІ тис. до н.е. (рис 74) [Carpelan, 1975, Жульников, с. 71-78]. 

Скульптури були знайдені здебільше на могильниках: Олєнєострівський 

могильник на Онезському озері та Оленеострівський могильник у 

Баренцевому морі, Ведбек у Данії, Звейнеку у Латвії [Студзицкая, 1997; 

Гурина, 1956, с. 217-219, 322-325; Лаушкин, 1962, с. 198, 199; Столяр, 1983, с. 

151; Zagorska, 2000, p . 88], могильники Сопка, Циклодром, Локомотив, 

Базаїха, Усть-Біла, Шуміліха у Сибіру та ін. [Окладников, 1974]. Окремі із 

них знайдені на святилищах – Володари [Цветкова, 1973], та на стоянках – 

Швянтойї у Литві та Модлона у Заонежжі [Zagorska, 2000, p. 88, Гурина, 

1956, с. 217-219]. Окрему групу становлять сім виробів у вигляді голови 

північного оленя (Оленєостровський могильник на Баренцевому морі) 

[Мурашкин, 2004, c. 97-101]. 

Стилістичний аналіз дозволяє поділити величезний масив лосеподібних 

статуеток на декілька груп, відповідно до ареалів їх розповсюдження. 

Протягом мезоліту, неоліту та бронзової доби на теренах Східної 

Балтії, Кольського півострова, Півночі Росії існували так звані Г-подібні 

навершя, виготовлені з рогу, верхній кінець якого оформлений у вигляді 

голови тварини [Студзицкая, 2004 с. 26; Жульников, 2010, с. 71-78]. 

Найдавніші жезли доби мезоліту були знайдені на Оленеострівському 

могильнику на Онезькому озері, який датується від 7500 до 6700 ВС. Вони 

знаходились у чоловічих похованнях із багатим поховальним інвентарем, 

густо посипаних вохрою [Гурина, 1956, с. 195, рис. 11]. Це три великі (до 15 
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см) Г-подібні вироби з рогу лося, верхня частина яких зформована у вигляді 

голови лосиці, одне руків’я кинджалу та чотири мініатюрні голівки, виконані 

у техніці пласкої різьби (рис. 74, 1-3). Фігурка аналогічної форми 

мезолітичного часу була виявлена у могильнику Звейнекі у Латвії (рис. 74, 7) 

[Zagorska, 2000, p. 88]. На думку багатьох вчених, фігурки слугували 

вставками для великих дерев’яних «жезлів», що не збереглися [Студзицкая, 

1997; Гурина, 1956, с. 217-219, 322-325; Лаушкин, 1962, с. 198, 199; Столяр, 

1983, с. 151]. А. Д. Столяр порівнює «жезли» із зображеннями людей з 

палицями на композиціях з Пері Носа ІІІ та Карецького Носа [Столяр, 1983, 

с. 47, рис. 2, 7, 9] та вважає їх «важливими атрибутами великих символічних 

посохів» [Столяр, 1983, с. 153]. Чоловічі зображення з лосеподібними 

«жезлами» зустрічаються на багатьох петрогліфах Півночі Європи (рис. 75).  

До мезолітичного часу відносяться також два лосеголових навершя із 

отвором зі стоянки Замостє (рис. 76) [Лозовський, 2009. с. 6-12] Подібну 

форму мають «жезл», знайдений на святилищі Володари ІІІ тис. до н.е. та 

жезл зі стоянки Падозеро [Студзицкая, 2004, с. 27]. Стилістично навершя з 

отворам нагадують так звані сокири-молоти з каменю, бронзового часу 

поширені у Карелії та Фінляндії [Carpelan, 1977, р. 60, pl. V]. 

Друга значна стилістична група належить до китойської культури 

Прибайкалля (рис. 77, 4) [Студзицька, 2004, с. 246]. Вони датуються пізнім 

мезолітом – раннім неолітом (VI-III тис. до н.е.). Усю їхню групу вирізняє 

ретельність в опрацюванні деталей лосячої морди з акцентом на оформлення 

верхньої губи. Очі відтворені врізаним колом з крапкою посередині 

[Студзицька, 2004а, с. 29]. На думку С. В. Студзицької, китойські навершя, 

подібно до олєнєострівських, слугували вставками для дерев’яних посохів 

[Студзицкая, 2004, с. 246]. Так само, як і олєнєострівські навершя, китойські 

також були виявлені у чоловічих похованнях, засипаних вохрою. С. В. 

Студзицька підкреслює, що “стала серія скульптурних зображень лося у 

китойських комплексах переконує в існуванні у носіїв цієї культури 

розвинутого культу могутнього лісового звіра” [Студзицька, 2004, с. 251]. 
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Стилістичні традиції зображень лосів, зформовані у мезоліті, 

набувають найвищого розвитку у неоліті і зберігаються на означених 

територіях протягом доби бронзи і заліза. 

Мініатюрні статуетки лосів. Серед лосеголових скульптур Півночі-

Заходу Євразії слід виокремити групу мініатюрних фігурок із загостреним 

кінцем, які формою повторюють жезли. Найбільш виразними є фігурки з 

неолітичного Олєнєострівського могильника на Онезькому озері та 

Олєнєострівського могильника у Баренцевому морі, знайдені у похованнях, 

які трактуються як «шпильки» для одягу (рис. 78; 79) [Студзицкая, 2004, с. 

284]. Мініатюрна статуетка з довгим гострим кінцем та невеличким 

просвердленим отвором під вухами була виявлена на святилищі волосовської 

культури у Володарах у Поволжі [Цветкова, 1973, с. 424]. У шарі бронзової 

доби Олєнєострівського могильника у Баренцевому морі були виявлені три 

лосеподібні «шпильки», які лежали на тазових кістках похованих, що, на 

переконання авторів, свідчить про ритуальну значимість цих предметів у 

поховальному обряді. Уламки ще однієї пласкої фігурки були знайдені за 

головою похованого. Автори зробили висновок, що вона знаходилася на дні 

дерев’яної ємкості [Мурашкин, 2004, с. 101]. 

У Сибіру на похованнях китойської неолітичної культури 

зустрічаються голівки лосів, вирізані з лосячих різців. А.П.Окладніков 

переконливо доводить зв’язок між портативною скульптурою та 

петрогліфами неоліту Сибіру [Окладников, 1975, с. 7]. Загальнопоширеною є 

думка, що «шпильки», знайдені у поховальних комплексах, так само як і 

мініатюрні вироби китойської культури, які автори трактують як підвіски 

[Асеев, 2002, с. 60-61, Студзицкая, 2004, с. 29], свідчать про високий 

соціальний статус похованих осіб [Schulting, 1996, p. 346], які, на наш погляд, 

мали повноваження віртуального спілкування з тотемною твариною. Окремі 

групи мініатюрних фігурок становлять вироби з бурштину, які, скоріш за все, 

використовувались як підвіски [Irsenac, 2000, p. 101] та крем’яні фігурки 

волосовської культури [Студзицкая, 2004, с. 250]. Зіставивши лосеподібні 
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жезли і мініатюрні фігурки, виготовлені за тим же стилістичним каноном, 

можна говорити про наявність іконографічно сталого типу скульптури, 

поширеного на території усієї лісової зони Євразії від Скандинавії до 

Прибайкалля, що відтворює міфологічний концепт Лося. 

Скульптури лося мають аналогії у наскальному мистецтві. У 

скупченнях петрогліфів Північної Європи відомо біля тисячі зображень 

лосячих жезлів доби мезоліту-неоліту [Жульников,  2010, с. 74]. 

“Ужиткові” предмети. Іконографічний архетип лося присутній серед 

мотивів зооморфних виробів, які прийнято називати “ужитковими 

предметами”. Цю групу становять кістяні ножі, черпаки, ложки, посудини, 

гребінці та лижі . 

Відомі мезолітичні зобаження лосячих голів на кинджалах чи ножах 

Найвиразнішим є ніж з лосячої кістки зі стоянки Нижнє Верет’є (рис. 79, 1). 

Руків’я ножа має форму, що силуетно передає гриву та вуха лося. На думку 

С. В. Ошибкіної, цей ніж не мав утилітарного призначення, а застосовувався 

у мисливських ритуалах [Oshibkina, 1989, p. 409]. Як відомо з етнографічних 

джерел, ножі або списи, як знаряддя забиття жертовної тварини, мали 

надзвичайно високий семантичний статус і були важливими атрибутами 

жертовних місць [Оятева, 2005, с. 134; Шмидт, 1932].  

Традиція використання ножів із знаком лося відомі і в пізні епохи. 

Зокрема, це бронзовий ніж із Пермі з руків’ям із двома голівками лосів та 

двома зигзагоподібними лініями з боків (рис. 79, 2) [Carpelan, 1977, p. 63], і 

бронзовий кинджал з голівкою лося (Сейми у Поволжі), на якому зображена 

змія (рис. 79, 3). В. Н. Даниленко вважав цей кинджал шаманським, і 

трактував образ змії як символ стихії води, «що в цілому підтверджує 

космічний характер образа лося» [Даниленко, 1999, с. 70].  

Голівками лосів оздоблені дерев’яні лижі з мезолітичної стоянки Вись І 

в басейні р. Вичегди (рис. 81) [Burov, 1989, p. 394] та пізньонеолітичної 

стоянки Ноормаркку у Фінляндії [Salo, 1967]. Не менш важливими у 

семантичному відношенні предметами були гребінці з головою лося (рис. 
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82). Найбільш цікавим є гребінець, який увінчує голова лося та голова 

людини [Carpelan, 1975, p. 35]. З етнографічних джерел відомо, що гребінці 

мали статус предмета магічної значимості [Крыласова, 2007, с. 77]. 

Зображення лося поруч з людиною, ймовірно, має відношення до 

тотемістичного міфу. 

Найпереконливішим свідченням культу лося є черпаки, ложки або 

посудини у вигляді лося часу неоліту та бронзи (рис. 77, 1, 3, 5 ) [Carpelan, 

1975, p. 23, 64; Студзицкая, 2004, с. 29; Мошинская, 1976, табл. 13; Эдинг, 

1940, с. 44-49]. На Шигирському торфянику доби бронзи були знайдені дві 

посудини в формі лосів. Найбільший інтерес становитть дерев’яна посудина 

висотою 15 і довжиною 24 см із ногами у вигляді сплощених кілків, що, на 

думку Д. Н. Едінга, свідчить про те, що посудину встромляли у землю (рис. 

77, 2) [Эдинг, 1940, с. 48-49]. Можливо, посудини у вигляді лося слугували 

саме для жертовної їжі або крові жертовної тварини. В. І. Мошинська 

порівнює посудини з культовими зображеннями лосів у мансі. У традиційних 

культурах казану, в якому варилось м’ясо жертовної тварини, приписувалось 

сакральне значення [Оятева, 2005, с. 131-144]. Аналогіями може слугувати 

посуд у вигляді оленів, відомий на пам’ятках неоліту-енеоліту Європи 

[Радунчева, 1971, с. 112, p. 169-176; Маркевич, 1991, рис. 72; Gimbutas, 1991, 

fig. 180-182; Rzaeva, 2011, p. 198; Jurisic, 1989, p. 17-31]. Не менш семантично 

важливими предметами у народів Півночі були ложки. Одинадцять ложок-

лопаточок з руків’ями у вигляді лосів та оленів були знайдені на жертовному 

місці Усть-Полуй другої половини І тис. до н.е (рис. 77, 3) [Мошинская, 

1976]. Ложка, як інструмент для споживання ритуальної їжі мала високе 

семантичне навантаження в історичні часи і нерідко слугувала ритуальним 

атрибутом жерця, що передував появі бубна і калатала [Студзицкая, 2004, с. 

252; Сагалаєв, 1991, с. 46; Оятева, 2005, с. 131]. Надзвичайно цікавим є 

черпак з прорізями, руків’я якого було сформоване у вигляді голови лося, з 

Горбуновського торфяника (ІІ тис. до н.е.). За Д. Н. Едінгом черпак слугував 

для процідження жертовної їжі (рис. 77, 1) [Эдинг, 1940, с. 49]. 
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Отже, в добу бронзи та добу заліза інваріантний канон лося, 

cформований у мезолітичні-неолітичні часи, зберігається і розвивається. 

Знаком лося тепер відзначаються предмети, що використовуються у 

ритуальній діяльності.  

Таким чином, можна припустити, що уже в мезоліті у лісостеповій зоні 

Євразії з’являються перші прояви культу лося у вигляді лосеподібних жезлів 

та мініатюрних статуеток. Функціонально «жезли» відносяться, напевно, до 

однієї категорії предметів – вставок до посохів, що мали сакральне 

навантаження. В той же час, способи кріплення їх до посохів були, очевидно, 

різними, що й призвело до різної форми «жезлів». «Шпильки», які формою 

повторювали «жезли», вірогідно, використовувались для закріплення одягу, і 

водночас, слугували ознакою осіб, які мали монополію на спілкування із 

світом духів/тварин. Стилістичне моделювання лосячих голів є подібним на 

всій території їх поширення, що свідчить про єдність походження цього 

образу. 

Слід нагадати, що більшість лосеподібних виробів була знайдена на 

похованнях, у більшості випадків, чоловічих. В той же час, деякі екземпляри 

були знайдені на святилищах і, інколи, на стоянках. Отже, лосеподібні 

вироби не мали характеру виключно поховальних атрибутів. Вони скоріш 

використовувались в обрядовій практиці, як інструмент регулювання 

відносин між світами. 

С. В. Студзицька порівнює китойську культову скульптуру з 

евенкійською скульптурою і пов’язаними з нею уявленнями про мати-

Лосицю Хеглен, господарку тайги і мати звірів [Студзицкая, 2004 а, с. 251]. 

Вочевидь, образ лосиці-матері, зафіксований в евенкійській міфології, 

з’явився у добу мезоліту і поширився на всій території Північної Євразії. Він 

набув втілення в образотворчому мистецтві, як у наскельному, так і 

мобільному. У монументальноми мистецтві Сибіру існують іконографічні 

аналоги “жезлам” - парціальні зображення лосів та оленів, які А. П. 

Окладніков трактує як «зосереддя життєвої сили» [Окладников, 1966, с. 116]. 
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У цьому контексті слід згадати, що парціальні зображення оленів з’явилися 

ще в добу мадлену у франко-кантабрійському мистецтві, де погруддя оленів 

зображувались на стінах віддалених печер та на витворах мобільного 

мистецтва – лопатках та кам’яних плитках. 

Скульптурні зображення лосиці, вірогідно, були персональними 

знаками осіб, які мали монополію на віртуальне спілкування з божеством у 

вигляді лосиці, і виконували обряди культу лося. Фігурки залишалися на 

місцях проведення ритуалів, а після смерті згаданих персон супроводжували 

їх до світу мертвих.  

У добу бронзи-заліза концепт лосиці зберігається, і набуває нових 

форм. Образом лосиці оздоблюються предмети ритуальної діяльності. 

Численність і різноманітність цих виробів вказує на наявність у мешканців 

Північної Євразії розвинутї міфоритуальної системи, центральною фігурою 

якої залишається Лосиця-Мати. 

2.4. Висновки 

Отже, прояви символічного значення оленя в первісному мистецтві 

існують у пізньому палеоліті Південного Заходу Франції та Півночі Іспанії 

(франко-кантабрійськое мистецтво), мезоліті-неоліті Іспанії та Португалії, 

мезоліті та неоліті Скандинавії та Північного Заходу Росії, неоліті – добі 

раннього заліза Сибіру та Монголії тощо. 

У пізньопалеолітичному франко-кантабрійському мистецтві Франції та 

Іспанії про початок формування символічного значення оленя, на нашу 

думку, свідчить вже сама наявність його зображень, які, безумовно, мали 

певний сакральний зміст. На пам’ятках середньої пори пізнього палеоліту 

(Шове, Пер-нон-Пер, Куньяк) зображення оленів ще поодинокі. Наприкінці 

пізнього палеоліту, в мадлені, їх кількість зростає як у монументальному, так 

і в мобільному мистецтві (Ляско, Альтамира, Труа Фрер, Парпалло, Ель 

Піндаль, Раскано, Ель Джуйо та ін.). Нерідко зображення розташовувались у 

привходових та/або найвіддаленіших ділянках печер, які могли слугувати 

«кордоном» між світами або місцями проведення ритуалів. Ця традиція 
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з’явилася на найдавніших пам’ятках (Шове і Пер-нон-Пер) і розвинулась у 

мадлені (Ляско, Альтаміра, Хіменос, Вілляр, Габіллу, Пеш-Мерль, Фон-де-

Гом). Особливу увагу митці приділяли семантично важливим частинам 

тварини - голові та рогам (Ляско, Тейжа, Альтаміра), часом стилізуючи 

парціальні зображення до піктограм (Байоль, Тейжа, Ніо). Багаторазове 

повторення та підновлення повних або часткових зображень оленів на стінах 

печер (Куньяк, Альтаміра, Ель Кастільйо) або на плакетках з кістки або 

каменю (Альтаміра. Парпалло, Ель Піндаль, Раскано, Ель Джуйо) свідчить 

про те, що процес відтворення образу оленя був складовою міфоритуальної 

діяльності. Про існування обрядів відтворення оленів можуть свідчити парні 

зображення оленів (Ле Мадлен, Петерсфеле, Шафо, Брюнікель та Ла Ваш) та 

рисунок вагітної жінки і оленя з Ложері Бас. Поява зооантропоморфних 

зображень з рисами оленя (Труа-Фрер) доводить існування початкових 

уявлень про оленя - тотемістичного предка. Отже, наведені дані свідчать про 

набуття оленем певного символічного статусу в релігійних уявленнях 

пізньопалеолітичних суспільств Євразії. Олень починає набувати ознак 

тотемного предка і водночас медіатора між світами. 

Свідченням культу оленя в мезоліті є мистецтво, серед мотивів котрого 

домінує образ оленя/лося. Зокрема, безумовно символічне значення мають 

зображення оленя в левантійському мистецтві Іспанії. Шанобливе ставлення 

до оленів підкреслюється збільшеним розміром їхніх відтворень. 

Зустрічаються зооантропоморфи з оленячими рогами, які можуть 

трактуватися як істоти подвійної природи. У мезолітичному мистецтві 

Північної Європи лось стає домінуючим персонажем. Численні композиції 

відтворюють міфологічні сюжети та ритуали, головним персонажем яких є 

самиця оленя/лося, зустрічаються зооморфні фігури з рогами або 

лосеподібними жезлами. У мобільному мистецтві образ Лосиці-Матері 

представлений головним чином у так званих лосячих жезлах, які набули 

поширення на всій території Півночі Євразії. 
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У неолітичний час у мистецтві визначається абсолютне домінування 

зображень самиць лося, які відтворюють уявлення про Велику Мати-Лосицю. 

Її монументальні зображення зустрічаються на широких теренах від 

Скандинавії до Далекого Сходу. Палімпсестність та топографічні 

особливості зображень - розташування у важкодоступних місцях, зверненість 

до сонця, використання звукових ефектів шуму прибою, луни тощо свідчать 

про сакральність цих витворів первісного мистецтва. Численні зображення у 

рентгенівському стилі, головним чином, із «лінією життя» є образним 

відтворенням ритуального розчленування священної тварини. Сюжети 

включають парні зображення оленів/лосів, міфологічні мотиви за участю 

зооантропоморфів - тотемних предків, ритуали відродження, переслідування 

оленів - «Небесне полювання». Важливе значення мають зображення човнів 

із форштевнем у вигляді голови лосиці, на яких інколи присутні 

зооантропоморфи або люди із лосеподібними жезлами. Численні зображення 

людей із рогами або із лосеподібними жезлами, ймовірно, зображують 

шаманів. У мобільному мистецтві мезо-неолітичний образ Лосиці-Матері 

перетворюється на ключовий символ ідеологічної системи. Він 

представлений у вигляді лосеподібних жезлів (Звейнієкі, Оленеострівський 

могильник, Замостє), «шпильок» (Оленеострівський могильник у 

Баренцевому морі, Володари) і так званих «ужиткових» предметів, які, за 

нашим переконанням, є атрибутами ритуалів (Веретьє, Вись). 
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РОЗДІЛ ІІІ 

КУЛЬТ ОЛЕНЯ В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

 

Археологічні прояви культу оленя представлені у таких категоріях 

пам’яток та артефактів: пізньопалеолітичні печери із скинутими рогами 

північного оленя Уралу та Європи, жертовники кам’яного віку Північної 

Європи та Північної Азії, жертовники мезоліту – енеоліту Європи, маски з 

черепів оленів мезоліту Європи та прояви культу оленя в похованнях - 

мезолітичні поховання із знаками оленя (оленячими рогами або 

лосеголовими жезлами) Європи та Півночі Азії і неолітичні поховання 

решток оленя/лося у людських могильниках Європи.  

3.1. Археологічні свідоцтва жертвоприношень оленя 

3.1.1. Печери з рогами оленя 

В Європі відома низка печер пізнього та фінального палеоліту, в яких 

були знайдені скупчення рогів північного оленя. Це – Уньїнська, Ведмежа та 

Канінська печери на Уралі, Ашенштайн в Південній Німеччині, Печера 

Північного Оленя в Шотландії (рис. 83). Характер культурного шару цих 

пам’яток, склад знахідок та етнографічні аналогії дозволяють припускати 

існування в них сакральних об’эктів, пов’язаних з культом оленя.  

Уньїнська печера знаходиться на р. Уньї на Печорському Уралі. Вона 

карстового походження і являє собою розгалужену систему коридорів і залів 

довжиною понад 135 м. Археологічні дослідження провадились у 1957 та 

1959 рр. у привходовій частині печери – великому гроті довжиною 18 м та 

шириною 6 м. Шурфами були досліджені відклади з численними 

літологічними горизонтами плейстоцену та голоцену, а розкопом – тільки 

голоцену (рис. 84) [Канивец, 1964, с. 28-33; Гуслицер, 1965, с. 1-34, 79-83].  

Для нас становлять інтерес знахідки із чотирьох плейстоценових та 

одного голоценового літологічних горизонтів. У найдавнішому із них, 

літологічному горизонті IV шурфу 5, розташованому у центральній частині 

гроту, за даними дослідників, “Зустрічаються численні скинуті роги молодих 
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північних оленів та інші кістки плейстоценових ссавців. Скинуті роги 

північного оленя, так само як і в пізньопалеолітичному культурному шарі 

Ведмежої печери, безсумнівно, були занесені палеолітичною людиною” 

[Гуслицер, 1965, с. 31-34, 79-83]. Будь-які інші прояви культурного шару - 

крем’яні артефакти, вугілля та ін., не простежені. В розташованому вище 

літологічному горизонті IX шурфу 5 знову були знайдені численні скинуті 

роги молодих північних оленів. Інші кістки та артефакти були відсутні. В 

літологічному горизонті ІІІ шурфу 6 простежені уламки скинутих рогів 

молодих північних оленів. Нарешті, в найвищому із плейстоценових 

горизонтів, які нас цікавлять, горизонті IV шурфів 6 та 7, розташованих 

ближче до входу у грот, знайдена дуже велика кількість уламків скинутих 

рогів молодих північних оленів. Подекуди в ньому зустрічались також інші 

кістки. Але крем’яні артефакти та вугілля були відсутні. За геологічними та 

палінологічними даними формування всіх плейстоценових літологічних 

горизонтів гроту Уньїнської печери, які містили скинуті роги північного 

оленя, відбувалось в умовах прогресуючого похолодання останнього 

пленігляціалу вюрму [Гуслицер, 1965, с. 31-34, 79-83].  

Найбільш цікавими в Уньїнській печері були культурні шари доби 

бронзи, раннього заліза і середньовіччя. Вони були досліджені не тільки 

шурфами, але й на великій площі, розкопом. В їхній основі було виявлено 

велике скупчення уламків рогів молодих північних оленів.  

У 1959 р. були проведені розкопки В. Канівця. Біля входу, ближче до 

правої стіни печери була виявлена, на думку автора розкопок, площадка для 

жертвоприношень доби бронзи, де знаходились кістки тварин, зокрема 

північного оленя та ведмедя [Канивец, 1964, с. 30-32; Гуслицер, 1965, с. 79-

81]. Склад знахідок є типовим для жертовних місць Уралу, зокрема, Хейбідя-

Педар, Гляденівські костища та інших.  

Отже, скупчення оленячих рогів в Уньїнській печері зустрічаються у 

кількох плейстоценових шарах, які не мають інших свідчень людського 

перебування. У шарах доби бронзи, заліза і середньовіччя оленячі роги 
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сусідять із яскраво вираженими свідоцтвами жертовника [Гуслицер, 1965, 

рис. 36]. Нам видається цілком ймовірною можливість розташування 

жертовників в печері в різні часи – від палеоліту до середньовіччя. Адже такі 

довготривалі сакральні місця добре відомі на Уралі, зокрема, Шигирське 

торфовище, Хейбідя-Педар, Канінська печера, о. Вайгач та ін. [Шмідт, 1932; 

Чернов, 1955, с. 291-321; Бадер, 1958; Гуслицер, 1965]. Показовим є те, що 

роги були скинутими і належали виключно молодим особинам, так само, як і 

у всіх інших печерах з оленячими рогами. Це підсилює гіпотезу про 

сакральність цих об’єктів. 

Печера Ажурна на р. Ілича (Північний Урал). У шарі бурого суглинка 

плейстоценового віку, в основі відкладень гроту, поруч із роздробленими 

кістками мамонта, волохатого носорога, зубра, коня та інших тварин були 

знайдені скинуті роги молодих північних оленів і деревного вугілля 

[Гуслицер, 1965, с. 39]. Автори зазначають, що “ці знахідки, можливо, 

свідчать про відвідування печери палеолітичною людиною” [Гуслицер, 1965, 

с. 39]. Як і в плейстоценових шарах Уньїнської печери, були відсутні 

свідоцтва людської діяльності, за винятком вугілля. Це може свідчити про 

сакральне призначення рогів та вогнища. 

Ведмежа печера – найдавніша з цієї групи пам’яток, знаходиться на 

Північному Уралі, в верхів’ях р. Печори, була відкрита та досліджувалась 

1960-1962 рр. Б. І. Гусліцером та В. І. Канівцем [Гуслицер, 1965] та у 1982-

1984 рр. Б. І. Гусліцером та П. Ю. Павловим [Павлов, 1996]. Печера 

розташована у скелях борту карстового сухого логу, в 500 м від річища 

Печори. Усі розкопи (загальна площа 182 м2) знаходились у привходовій 

частині печери та на площадці перед нею.  

Пізньопалеолітичний культурний шар залягав у бурому щебенистому 

суглинку (літологічний горизонт “Б”) і мав потужність від 0,1 до 0,4 м. На 

думку всіх дослідників пам’ятки, місцями він зазнав невеликого зміщення 

вниз по схилу, але загалом зберіг своє первинне положення [Гуслицер, 1965, 

с .102; Павлов, 1996, с. 76] (рис. 85).  
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Археологічні матеріали представлені крем’яними та кістяними 

виробами, фауністичними рештками тощо. Крем’яний інвентар (загалом біля 

1500 екз.) складався з нуклеусів, відщепів, лусок, платівок та виробів із 

вторинною обробкою. Для знарядь, як відзначає П. Ю. Павлов, 

“...притаманна  майже повна відсутність виробів з вираженою морфологією” 

та дуже бідний типологічний склад [Павлов, 1996, с. 80]. Серійно 

представлені лише платівки та пластинчасті відщепи з тронкованими 

кінцями. Серед решти знарядь – скребачки, “вироби з шипами” та 

“двостороннє оброблені форми, виготовлені на плитках кременю”. 

Характерно також, що “техніка різцевого сколу в матеріалах Ведмежої 

печери не простежена” [Павлов, 1996, с. 76]. Знаряддя з кістки та рогу 

нечисельні: уламок ребра північного оленя з прорізаним пазом, 

долотоподібне знаряддя, виготовлене з плечової кістки північного оленя, 

скребло на уламку трубчастої кістки, уламок рогової мотики, муфта (?) з 

фрагменту штанги рогу північного оленя та два уламки пазових наконечників 

з бивня мамонта.  

Серед фауністичних решток абсолютно переважають залишки 

північного оленя (біля 43,1% всіх визначених фауністичних матеріалів), з 

яких більше половини припадає на скинуті роги (рис. 85, 1). Інші великі 

ссавці представлені зайцем-біляком (32,5%), песцем (7,6%), печерним 

ведмедем (5,5%), конем (2.8%), мускусним овцебиком (1.4%) та мамонтом 

(0.9%).  

Для пізньопалеолітичного культурного шару були отримані 

радіокарбонні дати 16130±150 р. ВР і 17980±200 р. ВР та для перекриваючого 

горизонту бурого суглинку - 12230±100 р. ВР та 13260±230 р. ВР [Павлов, 

1996, с. 77]. 

Надзвичайно велика кількість скинутих рогів північного оленя 

обумовила неоднозначну інтерпретацію Ведмежої печери. Дослідники В. І. 

Гусліцер та Б. І. Канівець пов’язують їх із ймовірністю існування житла 

[Гуслицер, 1962, с. 100]. Втім, самі ж вони визнають, що в культурному шарі 
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не спостерігалось виразних слідів будь-яких споруд [Гуслицер, 1965, с. 99]. 

Роги на площі розкопу не утворювали скупчень, а були розподілені 

безсистемно [Павлов, 1996, с. 77]. За спостереженнями авторів розкопок, не 

було виявлено і щонайменших ознак вогнища [Гуслицер, 1965, с. 99].  

В. Ю. Павлов, грунтуючись на відсутності в культурному шарі пам’ятки 

будь-яких, навіть опосередкованих, свідоцтв існування житла, вважає, що 

роги були принесені з культовою метою [Павлов, 1996, с. 78]. Свою гіпотезу 

дослідник обґрунтовує, посилаючись на Симченко [Симченко, 1976] 

етнографічними свідоцтвами – звичаєм складати в сакральних місцях оленячі 

роги і голови, відомим у народів тундрової та лісотундрової зони Євразії, та 

низкою археологічних аналогій. Серед них, зокрема, верхньопалеолітичний 

шар Уньїнської печери, середньовічні ритуальні об’єкти у печерах гряди 

Чернишова і культовий об’єкт, розкопаний за його участю у печері Пимва-

Шор 1 з рогів і черепів північного оленя [Павлов, 1996, с. 78]. Отже, 

скупчення скинутих рогів північного оленя у Ведмежій печері, безумовно, не 

було складом сировини. До наведених вище доводів дослідників пам’ятки, 

які спростовують таке припущення, слід додати і відсутність серед 

крем’яного інвентарю знарядь для обробки рогу – різців. 

Цю гіпотезу підтверджують численні інші, подібні до Ведмежої, 

печерні святилища з рогами північного оленя, як пізньо- та 

фінальнопалеолітичного часу, на розгляді яких ми зупинимось нижче, так і 

середньовічні, які продовжували функціонувати до початку XX сторіччя, у 

Лапландії [Чарнолусский, 1966, с. 311, 312; Харузин, 1890, с. 192-193, 340; 

Itkonen, 1951, p. 62] та на Північному Кавказі [Басилов, 1976, с. 62]. 

Не зовсім узгоджується з існуванням у Ведмежій печері сакрального 

об’єкту знайдений у ній досить численний крем’яний інвентар. Отже, 

найімовірніше, культурний шар пам’ятки становить “палімпсест” жертовника 

та стоянки.  

В публікаціях, на жаль, відсутні визначення статево-вікового складу 

фауністичних решток і в тому числі рогів північного оленя. Серед 
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фауністичних решток Ведмежої печери після рогів північного оленя перше 

місце посідає заєць-біляк – 32%. Його промислом мисливці на північного 

оленя, за етнографічними даними та історичними реконструкціями, 

займались ранньою весною, у найбільш голодний період року [Гурина, 1956, 

с. 117; Туголуков, 1979, с. 93; Залізняк, 1989, с. 13]. А це вказує на мешкання 

у Ведмежій печері людей пізнього палеоліту навесні – на початку літа. 

Отже, сукупність цих аргументів дає нам підстави розглядати 

скупчення рогів північного оленя у Ведмежій печері як сакральний об’єкт – 

жертовник пізньопалеолітичних мисливців на північного оленя, який 

функціонував навесні та на початку літа. 

Печера Ашенштайн у Нижній Саксонії (Німеччина) подібна до 

Ведмежої за віком та складом знахідок. Вона була досліджена Г. Тромнау у 

1960-1962 рр. [Tromnau, 1991, р. 33]. На жаль, публікація печери лише 

загальна. Пам’ятка знаходиться у зруйнованому скельному навісі, брили 

якого перекрили культурний шар. У ньому був знайдений крем’яний 

інвентар, серед нього мікроліти з притупленим краєм, різці, скребачки, 

нуклеуси, відщепи та платівки. Фауністичні рештки пам’ятки представлені, 

насамперед, більше ніж 360 скинутими рогами молодих особин північного 

оленя. Крім того, були знайдені нечисленні кістки овцебика, степового зубра, 

коня, снігового зайця та куріпки. Для культурного шару отримана 

радіокарбонна дата 16870±180 p. ВР. Найбільший інтерес серед знахідок 

Ашенштайн становить Т-подібний предмет довжиною біля 20 см, 

виготовлений з обрізаної штанги рогу північного оленя з частинами 

відростків, також обрізаними і дбайливо заполірованими (рис. 86, 1). На 

думку Г. Тромнау, цей виріб нагадує Т-подібні колотушки лопарських 

шаманів і має достатньо широкі аналогії як серед пізньопалеолітичних 

пам’яток Європи, так і в етнографічних жертовниках мисливців на оленя 

(рис. 86, 2, 3, 6) [Tromnau, 1991, p. 32-36]. На думку Г. Босінського, Т-подібні 

предмети з оленячого рогу, знайдені на українських пізньопалеолітичних 

стоянках Мізин та Межиріч, також можна віднести до категорії шаманських 
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колотушок [Tromnau, 1991, abb. 29-32]. Наявність атрибуту шаманської 

діяльності у печері Ашенстайн поряд із великим скупченням рогів північного 

оленя свідчить, на думку Г. Тромнау, про культове, жертовне призначення 

цієї пам’ятки [Tromnau, 1991, p. 32]. Подібні предмети були знайдені на 

Городецькому святилищі Х сторіччя у ненецькій тундрі. Автори трактують їх 

як калатала до бубнів (рис. 86, 5) [Ovsiannikov, 1994, p. 48]. 

Роги молодих особин північного оленя були скинуті навесні та на 

початку літа в час народження оленят. Існуюють численні етнографічні дані 

про свята відтворення оленів, які провадились у цей час [Чарнолусский, 1966, 

с. 31, 312; Кузнєцова, 1957, с.300]. Ця обставина підтверджує запропоновану 

Г. Тромнау інтерпретацію печери Ашенштайн як сакрального об’єкту і 

порівняння її з жертовними печерами етнографічних суспільств мисливців на 

північного оленя. Наявність на пам’ятці Т-подібного предмету з рогу, який 

визначається автором розкопок як шаманська колотушка, є додатковим 

доказом сакрального характеру скупчення рогів. 

Печера Північного Оленя у північно-західній Шотландії отримала 

назву від знайденої в ній великої кількості рогів північного оленя. Була 

розкопана у 1926 році Дж. Крі, Дж. Календером та Дж. Річі. Матеріали 

розкопок були частково опубліковані у 1927 р. Дж. Календером і Дж. Річі 

[Callender, 1927]. Пізніше до них звертались Е. Лаусон [Lawson, 1981], Т. 

Лаусон та К. Бонзал [Lawson, 1986], А. Морісон та К. Бонзал у 1986 р. 

[Morrison, 1989]. 

Печера Північного Оленя - середня ыз трьох розташованих поруч 

порожнин карстового комплексу Кріг нан Уам (рис. 85, 3). Вона складається 

з внутрішньої та зовнішньої камер. У зовнішній камері печери верхній шар 

становить “червону печерну землю” з камінням, що впало з даху печери, та 

фауністичними залишками. Нижче містився шар щебеню кутоватої форми, у 

якому, власне, були знайдені численні оленячі роги. Під ним залягали 

декілька стерильних шарів. У шарі кутоватого щебеню зовнішньої камери 

печери були знайдені фрагменти рогів від 480 особин північного оленя і 
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невелика кількість оленячих кісток. Інші культурні рештки були представлені 

лише окремими фрагментами вугілля. Роги були скинуті, належали 

виключно дорослим самицям та молодим особинам. Жоден з рогів не мав 

слідів обробки. Деякі мали сліди погризів хижаками. Роги були 

фрагментовані внаслідок постдепозітних процесів, які відбувались у печері. 

Радіокарбонна дата оленячих рогів становить 10080+70 р. ВР [Lawson, 1989, 

p.36].  

К. Бонзал і А. Морісон схиляються до думки, що оленячі роги були 

принесені до печери людиною. Версію антропогенного походження рогів 

автори аргументують їх важливістю для пізньогляціальних груп мисливців на 

північного оленя, які використовували роги для виготовлення знарядь та 

зброї, та знахідками в культурному шарі фрагментів вугілля. Втім, вони 

заперечують можливість використання печери як житла, а інтерпретують 

пам’ятку як сховище сировини. Автори вважають, що Печера Північного 

Оленя є однією із господарських складових у комплексі стоянок на теренах 

Пінічної Шотландії, пов’язаних із пізньо-весняною або ранньо-літньою 

експлуатацією оленячих стад, що складались із самиць з телятами. Ці 

стоянки датуються останніми стадіями плейстоцену [Lawson, 1986, p. 85-88]. 

На наш погляд, гіпотеза про те, що велика кількість оленячих рогів 

була принесена до печери людиною, також є найбільш вірогідною. Але 

викликає сумнів припущення, що роги призначались для виготовлення із них 

знарядь праці. Щоб зібрати 480 пар скинутих рогів, первісній людській 

общині знадобилося б щонайменше декілька років. Самиці північного оленя 

скидають роги навесні, у квітні та травні. Отже, у весняно-літній час, а саме в 

час мисливської експлуатації теренів навколо Печери Північного Оленя, 

оленячі роги можна було вільно збирати у тундрі в необхідній кількості. При 

цьому складання рогів про запас було недоцільним. Згідно як з 

етнографічними, так і історичними реконструкціями моделі річного 

господарського циклу мисливців на північного оленя, вони перебували у зоні 

літніх пасовиськ лише декілька місяців, а на зиму відкочовували услід за 
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оленями на південь [Зализняк, 1991, с. 92-93]. Не узгоджуються з 

інтерпретацією Печери Північного Оленя як складу сировини і археологічні 

дані з обробки рогу. Скинуті оленячі роги можуть бути використані як 

сировина для виготовлення знарядь протягом короткого часу. Після довгого 

зберігання роги втрачають вологість, вкриваються мікро-тріщинами, стають 

крихкими і малопридатними для обробки. Отже, зберігання такої значної 

кількості сировини на відкритому повітрі не мало сенсу.  

Для фінального палеоліту та мезоліту північної частини Європи, 

зокрема, на стоянках Штельмоор, Мейєндорф та Стар Карр, відомі інші 

прийоми зберігання рогів [Gronnow 1985; Bodil, 1999]. Так, на стоянці 

Штельмоор були знайдені роги північного оленя у кількості 1241 екз. 

Більшість з них були зрізані з черепів убитих тварин, і лише 29 скинутих. 

Рогів самців було удесятеро більше, ніж рогів самиць. Велика частина із них 

знаходилась на мілкому дні озера біля берега.  

Б. Гронноу проаналізував колекцію рогів і прийшов до висновку, що 

перед затопленням вони деякий час зберігались на суходолі - роги мали сліди 

погризів оленями та гризунами. На дні озера були затоплені великі, міцні 

стовбури без відростків та крон – так звані “очищені стовбури”, які слугували 

заготовками для виготовлення рогових знарядь аренсбургзської культури. На 

думку Б. Гронноу, зберігання в озері повинно було захистити роги від 

хижаків та полегшити наступну обробку [Gronnou, 1985, p. 144].  

На стоянці Стар Карр було знайдено 65 рогів, знятих з убитих тварин, 

та 51 скинутий ріг благородного оленя, які слугували сировиною для 

виготовлення зубчатих наконечників (barbed points) та мотик. Роги 

знаходились переважно у болоті, у зоні повалених беріз, на думку авторів 

досліджень, скоріш за все для пом’якшення, або для захисту від хижаків та 

людей [Legge, 1988, p. 106]. Деякі автори вважають, що численні оленячі 

роги були принесені на стоянку для їхньої обробки з інших місць [Pitts, 1979, 

p. 32-41].  
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Всі ці факти дають нам підстави припустити, що у Печері Північного 

Оленя складались роги, які були використані для проведення ритуалів. На 

користь цієї гіпотези може свідчити відсутність яскраво вираженого 

культурного шару у печері, знарядь праці та інших кісток оленя – залишків 

мисливської здобичі. Якщо порівняти ці матеріали із матеріалами Ведмежої 

печери та печери Ашенштайн, які трактуються їх авторами як ритуальні, 

гіпотеза про сакральний характер Печери Північного Оленя має право на 

існування. На її користь, крім того, свідчить і віддалене, важкодоступне 

місцезнаходження печери, що є характерним для сакральних місць. 

Отже, не виключаючи можливості використання окремих печер із 

скупченнями скинутих рогів північних оленів як господарських комплексів, 

ми вважаємо більш вірогідною інтерпретацію їх як місць, де відбувались 

сакральні дії. На користь цієї гіпотези свідчить багатий етнографічний 

матеріал, зібраний у Додатку Б. 

Крім етнографічних свідоцтв, на підтвердження цієї гіпотези вказують 

також такі аргументи: 

1. Відсутність у більшості із розглянутих печер культурного шару (за 

винятком Ведмежої печери та печери Ашенштайн. В останніх двох випадках 

культурні шари та скупчення рогів могли належати до різних археологічних 

комплексів або відображати ранні стадії культу оленя, коли сакральні та 

профанні об’єкти не були відокремлені у просторі. 

2. Печери з рогами знаходились в ізольованих від людських помешкань 

місцях, що може свідчити про утаємниченість ритуалів, які там відбувались. 

3. У печері Ашенштайн був знайдений предмет, інтерпретований 

автором розкопок як шаманське калатало. 

4. Час функціонування пам’яток – весна-літо, збігається з часом 

проведення тотемістичних ритуалів у народів Півночі Євразії. 

Таким чином, ми маємо підстави припускати, що печери із 

скупченнями скинутих рогів північних оленів були давніми святилищами і 

являли собою один із елементів елемент культу оленя. 
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3.1.2. Жертовники кам’яного віку півночі Європи та Азії 

Нечисельною, але однією із напрочуд виразною категорією святилищ, 

пов’язаних з культом оленя є культові місця з черепами оленів або лосів. 

До них можна віднести «культовий стовп» із Штельмоора, стовп з черепами 

лосів із Веретьє 1, сакральну площадку з Володари та, можливо, 

місцезнаходження із оленячими масками із Стар Карр. 

Найвиразнішим і одним із найдавніших серед цієї групи святилищ, 

безумовно, є «культовий стовп» із Штельмоора, пам’ятки в Північній 

Німеччині, яка містила гамбурзький та аренсбурзькі культурні шари (рис. 88, 

3а,3б) [Rust, 1943, s. 216-220]. Вони були залишені мисливцями на північного 

оленя і датуються Дріасом ІІІ, біля 10000 р. ВР. Пам’ятка складається зі 

стоянки на пагорбі та місця забою і розробки північних оленів, 

розташованого поблизу, на березі давнього пізньогляціального озера. Їхні 

рештки представляють більше ніж 1300 особин [Rust, 1943, p. 216-220; Bodil, 

1999]. 

Культовий стовп був надзвичайно ретельно досліджений та описаний 

А. Рустом [Rust, 1943, s. 193-194]. Він знаходився у відкладах затоки 

пізньогляціального озера, безпосередньо біля берега, в найнижчій частині 

культурного шару. Інші знахідки на такій глибині на більшій частині площі 

були відсутні. Паля, на яку був насаджений оленячий череп, була відколота 

від соснового стовбура, мала довжину 2,11 м при середньому перетині 9,5х12 

см. За спостереженнями А.Руста, фактура деревини свідчить про довге 

перебування палі на відкритому повітрі під впливом погодних умов. Її 

нижній кінець закінчувався гостро, у той час як верхній мав закруглену 

площадку розмірами 3х4 см. На верхньому кінці знаходилась також велика 

зарубка, яка, можливо, слугувала для кріплення якихось предметів нижче 

черепа, або ж для обв’язування самого черепа для більш безпечного його 

насадження. 

На верхній кінець палі був насаджений оленячий череп. Він 

представлений повною передньою частиною: обома половинами нижньої 
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щелепи, верхньою щелепою та носовою частиною з очними отворами. При 

цьому А. Руст наголошує, що нижня та верхня щелепи залягали разом, тобто, 

вони потрапили у воду, коли ще були з’єднані м’якими тканинами. Череп 

належав старому самцю віком біля 15 років. Відсутність верхньої частини 

черепа та рогів автор пояснює руйнацією під час довгого перебування на 

стовпі, або під час його падіння. Зв'язок черепа оленя зі стовпом не викликає 

сумнівів – його верхній кінець знаходився в порожнині черепа. Судячи із 

обламаних кінців нижніх щелеп, череп був насаджений через рот та горло 

[Rust, 1943, s. 193-194]. 

Слід наголосити, що А. Руст не лише ретельно дослідив та описав 

культовий стовп, але і надав йому належну інтерпретацію, залучивши 

етнографічні матеріали Півночі Сибіру. Автор пропонує декілька можливих 

інтерпретацій споруди і порівнює культовий стовп із Штельмоора із 

святилищем на о. Вайгач, описаний А. Нордешеледом [Rust, 1943, s. 217-

218]. 

На нашу думку, версія А. Руста про культове призначення стовпа є 

цілком слушною і підтверджується етнографічними даними (рис. 88, 1,2) 

[Сагалаєв, 1991]. 

Не менш виразною пам’яткою є культове місце на поселенні Веретьє 1 

мезолітичної культури Веретьє, яка включає пам’ятки на півночі Східної 

Європи, на східному узбережжі Онезького озера. До неї входять поселення і 

поховальні комплекси (серед яких Попово і Песчаніца), що концентруються 

на східному березі о. Лача. На пам’ятках були знайдені кам’яні, крем’яні, 

кістяні, рогові та дерев’яні знаряддя, а також витвори мистецтва та 

орнаментовані предмети та кістки. На околиці стоянки Веретьє 1 була 

виявлена площадка, яка на думку С.В.Ошибкіної, призначалась для дій, не 

пов’язаних із господарською діяльністю, та могла слугувати святилищем. Тут 

знаходився стовбур берези із загостреним нижнім кінцем. У давнину він був 

закріплений за допомогою дерев’яних кілків, вбитих біля основи. Біля 

верхнього кінця стовбура знаходився череп лосяти, поруч залягав такий же 
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череп. Навколо була зібрана велика кількість уламків древків стріл, кістяні та 

дерев’яні наконечники, дерев’яний спис. Там же залягали декілька предметів, 

інтерпретовані С. В. Ошибкіною як ритуальні: частина нижньої щелепи лося 

з розчищеним каналом і гравійованими рисунками у вигляді косої сітки на 

полірованій поверхні та дерев’яна фігура, схожа на голову лося із зламаними 

вухами і нарізками під щелепою, що зображають гриву [Ошибкина, 2009, с. 

283].  

На наш погляд, дерев’яний стовп із черепом лося із поселення Веретьє 

1 становить культову споруду, подібну до знайденої на стоянці Штельмоор. 

Для інтерпретації цих стовпів ми залучаємо етнографічні матеріали 

циркумполярної зони. Піднесення оленячої голови на палі являло собою 

передачу семантично важливої частини оленя, як об’єкту культу, небу заради 

подальшого відродження, що було притаманне обрядам відродження оленів у 

мисливців Північної Євразії (рис. 88, 1,2) [Михайлова, 2009, с. 271]. 

Жертвоприношення голів оленів ми детально розглянули у Додатку Б та у 

статтях [Михайлова, 2007, с. 305-309; Михайлова, 2009, с. 269-277].  

Таким чином, ми маємо підстави припускати, що на місцях забою і 

розробки оленів на мезолітичних пам’ятках Штельмоор і Веретьє 1 були 

встановлені дерев’яні палі, до верхівок яких із ритуальною метою кріпилася 

голови оленів/лосів.  

Культовим місцем, на якому були присутні черепи лося, разом із 

черепами інших тварин, є неолітична стоянка Володари волосовської 

культури, на річці Ока на Півночі Росії, що датується другою половиною ІІІ 

тис. до н.е. На ній були знайдені два об’єкти, які автор розкопок І. К. 

Цветкова інтерпретує як ритуальні. На першому об’єкті, неподалік одне від 

одного, знаходились чотири нижні щелепи лося і лосячий череп, а також 

черепи бобра, видри і куниці. На невеликій відстані від черепів було 

вогнище, навколо якого розміщувалось скупчення кісток площею 80 кв м., 

головним чином лося. Найбільш визначною знахідкою скупчення стала 

високохудожня скульптурка голови лосиці довжиною 10,6 см, з округлим, 
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глибоко просвердленим отвором під вухами. На думку І. К. Цветкової та С. 

В. Студзицької, місцезнаходження із скульптуркою було святилищем, де 

відбувались обрядові церемонії, пов’язані з промисловим культом [Цветкова, 

1973, с. 424; Студзицкая, 2004а, с. 248]. С. В.Студзицька акцентує увагу на 

черепи тварин, які можуть свідчити про архаїчність відомого з етнографії 

культу голови звіра [Студзицкая, 2004а, с. 248]. Не виключено, що черепи і 

щелепи лося та інших тварин також були підняті до неба заради відродження, 

подібно до пам’яток Штельмоор та Веретьє 1. 

У цьому контексті становить інтерес мезолітична пам’ятка Стар Карр, 

де так звані оленячі маски знаходились у болоті, поруч із двома стовбурами 

беріз, зрізаними і заточеними з нижніх кінців. Не виключено, що ці берези 

також могли слугувати культовими стовпами, на які чіплялися частини 

черепів оленів після використання у ритуалах (рис. 89). Жертвоприношення у 

болоті широко відомі у культурах залізної доби [Русанова, 2002, с. 30-32]. 

Отже, стовбур берези міг бути спеціально встановлений на краю болота, біля 

якого відбувались ритуальні дії.  

Таким чином, у мезолітичний та неолітичний час у населення Євразії 

існували ритуали, під час яких голови оленів чи лосів піднімалися до неба, 

тобто поверталися світу тварин заради відродження. В той же час, голови 

тварин могли приноситись у жертву духам–господарям і покровителям, які 

віртуально мешкали у місцях, важливої господарської (і сакральної, з точки 

зору прадавніх людей) діяльності, пов’язаної із оленями/лосями, наприклад, 

місцем забою та розробки туш на стоянці Штельмоор. 

Жертовники на відкритих місцинах. Окрему категорію пам’яток 

складають на теренах Північної Євразії жертовники, в яких зустрічаються 

кістки, черепи та роги оленів, вотивні предмети тощо. 

Найвиразнішою пам’яткою серед жертовних місць півночі Євразії є 

багатошаровий жертовник Хейбідя-Педар (рис. 89), який знаходився на 

пагорбі у Большеземельській тундрі. У всій товщі культурного шару пагорба, 

від його основи до дерну зустрічалися черепи молодих і дорослих оленів з 
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рогами, частіше – лише роги, інколи – щелепи з зубами. Біля основи 

культурного шару були знайдені окремі черепки глиняного посуду з ямково-

гребінцевим орнаментом, деякі із яких мали нагар від їжі. У верхній частині 

знаходились залізні предмети наконечники стріл і дротиків, бронзові 

фігурки, жіночі прикраси, намистини та шматочки металу. Серед прикрас 

була бронзова підвіска із зображенням лося і чотири підвіски із зображенням 

людських фігур із лосячими головами, виконані у “пермському звіриному 

стилі”, а також бронзова пластинка із прокресленим оленем (рис. 89). Тонкі 

лінзи вугілля у культурному шарі вказують, що на місці жертвоприношення 

влаштовувались вогнища. Автор розкопок порівнює пам’ятку із 

жертовниками північних угрів та самоїдів. Він вважає, що обряди 

жертвоприношення оленя відображались на витворах мистецтва, знайдених 

на жертовнику [Чернов, 1955, с. 293-303].  

Отже, жертовник з оленячими черепами, рогами і щелепами існував від 

неоліту до середньовіччя, або навіть і в більш пізні часи. Про сакральний 

характер пам’ятки красномовно свідчить фауністичний склад матеріалів – 

виключно рештки оленя, при чому лише голови або роги, наявність великої 

кількості наконечників, посуду із залишками їжі, кресал із зооморфними 

руків’ями і численних коштовних прикрас. Наконечники списів, як знаряддя 

забиття жертви, кресало і посуд для жертовної трапези є звичайними 

атрибутами жертвоприношення [Гемуев, 1989, с. 172; Оятева, 2005, с. 139]. 

Таким чином, склад предметів, знайдених на пам’ятці, є типовим для 

жертовних місць Півночі Євразії. 

До більш пізніх часів відносяться Гляденівське костище доби заліза в 

Урало-Камському межиріччі, із великою кількістю черепів лосів, Уньїнська 

печера на Верхній Печорі (шари доби бронзи, заліза та середньовіччя) із 

численними рогами північного оленя, Канінська печера на Верхній Печорі 

(шари неоліту, доби бронзи, заліза та середньовіччя) з черепами лося і рогами 

північного оленя, святилище на о. Вайгач (доби заліза, середньовіччя та 

сучасності) та інші [Михайлова, 2008, с. 228-229]. 
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Отже, можна припустити, що у Північній Євразії, починаючи з 

неолітичних часів, існувала традиція створення комплексних святилищ, в 

яких зберігались залишки тварин, серед яких чільне місце посідали черепи та 

роги північного оленя та лося. Найімовірніше, найдавніші жертовні місця 

свідчать про існування у неолітичного населення Євразії анімістичних 

уявлень про жіноче божество – Мати-Землю з рисами оленя, яке мало 

посланців на землі – духів-посередників між собою та людьми. Принесення 

дарів цим духам було актом встановлення контактів між людьми та оленячим 

божеством, тобто врегулювання відносин між профан ним та сакральним 

світами. 

Святилища біля наскельних малюнків. Зв'язок пам’яток із 

наскельними зображеннями з первісними віруваннями і використання їх під 

час обрядових дій на сьогодні вже є аксіомою [Clottess, 2007]. Проте вони в 

абсолютній більшості вивчались не як цілісні археологічні комплекси а, 

головним чином, з мистецтвознавчих позицій. Поза увагою, як правило, 

залишались особливості їхнього розташування в географічному та 

історичному ландшафті, внутрішня топографія пам’яток, пов'язаний із ними 

культурний шар (його насиченість, структура, склад та кількість артефактів) 

тощо. Комплексні дослідження пам’яток давнього наскельного мистецтва 

стали провадитись лише протягом останнього десятиліття, переважно в 

Феноскандіїї [бібліографія див.: Goldhan, 2002]. В цьому регіоні та на 

Північному Заході Росії відомо понад 100 пам’яток наскельного мистецтва. 

Вони знаходяться в різних екологічних зонах – на узбережжях морів та 

великих озер, в тундрі, лісотундрі і тайзі.  

Пам’ятки із зображеннями здебільше розташовувались на видатних 

місцях ландшафту, наприклад, антропоморфних чи зооморфних скелях, 

нерідко на крутих скелястих берегах, що спускаються просто у воду, 

стрімчаках, що височіють посеред озер або мисах. Нерідко зображення 

позначали перехрестя, шляхи міграцій оленів, місця природних аномалій 

[Lahelma, 2008, p. 20; Bradleу, 1994], місця полювання на диких оленів тощо 
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[Симченко, 1976, с. 256]. Стилістична різноманітність зображень та наявність 

культурних шарів різних епох свідчать про їхнє тривале функціонування, 

інколи до історичного часу або навіть сучасності.  

Більшість дослідників простежують чіткий зв’язок пам’яток 

прадавнього мистецтва з водою, яка у духовній культурі багатьох народів, 

зокрема у фінно-угорських, відіграє роль кордону між світами [Lahelma, 

2010, p. 20]. Нерідко відзначаються місця біля переправ або поколок оленів, 

вузькі перешийки між озерами [Lahelma, 2010, p. 22]. Надзвичайно цікавим є 

розташування багатьох пам’яток поблизу бурхливих течій або водоспадів, 

подекуди у небезпечній близькості від останніх [Shetelig, 1937]. За 

переконанням Дж. Голдхана, голосний шум води створював аудіовізуальний 

феномен, що викликав у виконавців обрядів стан зміненої свідомості, 

подібний до шаманського трансу [Goldhann, 2002, p. 29-61]. Дж. Голдхан і А. 

Лахелма звертають увагу на роль луни, яка могла використовуватись під час 

шаманських обрядів [Lahelma, 2010]. Інколи зображення зустрічаються у 

печерах, які, за словами Т.Норстеда, є місцем контакту з духами і перехідних 

ритуалів [Norsted, 2005, p. 384-394]. Цікавою особливістю петрогліфів 

Північної Європи, відміченою К. Хелскогом, є їхня орієнтація переважно на 

захід, південний захід або північний захід. За гіпотезою цього автора, 

гравіювання створювались у теплий період, коли горизонтальні площини 

були вільними від снігу і біля петрогліфів відбувалися сезонні збори 

[Helskog, 1995, p. 55]. Західна орієнтація петрогліфів, очевидно, відображає 

зв’язок комплексів первісного мистецтва з певними космогонічними 

уявленнями давнього населення.  

Вивчаючи наскельні малюнки, дослідники здебільшого залишали поза 

увагою культурні шари під зображенням. У тих випадках коли археологічні 

розкопки провадились, нерідко серед артефактів виявляли кістки 

лосів/оленів, які кореспондуються з сюжетами зображень. Ці відклади не 

можна розглядати як стоянки, тому що, за інформацією А.Мазіна, “люди 

боялися селитися біля місць, в яких мешкали духи” [Мазин, 1994, с. 67]. Це 



92 

міркування відповідає характеру стосунків між світом “своїх” – людей, і 

“чужих” – зооморфних духів у міфічному мисленні первісності.  

Серед знахідок найчастіше зустрічаються різні види зброї (це можуть 

бути знаряддя забиття священних оленів або свідоцтва мисливської магії), 

знаряддя здобуття священного вогню та розробки оленів, мобільні витвори 

мистецтва із зображеннями оленів (лосів), коштовні дари духам та інше. 

Розглянемо для прикладу декілька археологічних комплексів, 

виявлених поблизу витворів наскального мистецтва, пов’язаних із культом 

оленя. 

Під наскельним малюнком у Флетруеті (Швеція), який містить 

двадцять схематичних зображень оленів чи лосів та п’ять антропоморфів 

(рис. 92, 1), у розкопі площею 10 кв.м. були виявлені сліди від трьох вогнищ, 

відповідно, 4038+3973 ВС, 3325+2901 ВС та 1210+1380 ВС та три кварцитові 

наконечники стріл, які автор датує біля 1500 ВС. Стріли мали обламані кінці, 

що на думку автора розкопок, є результатом стріляння у зображення на скелі 

[Hansson, 2006, p. 109]. На малюнках оленів/лосів є довгасті плями, які можна 

трактувати як рани або сліди від стріл.  

Ритуальний комплекс був знайдений перед наскельним малюнком 

Коттоярві у Фінляндії із зображеннями двох лосів, людської постаті і 

коротких горизонтальних ліній. Шурф на дні озера на глибині 50 см виявив 

кістки лося (фрагмент щелепи, зуби та кінцівку). Кістки лося вказують на 

дату 3300±100 ВР. Автор розкопок Л. Ойонен вважає, що біля зображення 

лосів цих тварин їли або приносили у жертву [за Lahelma, 2008]. Й.-П. 

Таавітсайнен вважає, що наскельний малюнок відзначає місце забою і місце 

проведення ритуалу. А. Лахелма також інтерпретує пам’ятку як ритуальну [за 

Lahelma, 2008]. На нашу думку, зв’язок між кістками лося та малюнками 

виглядає цілком переконливо, і може бути підтверджений під час подальших 

розкопок. Лосячі зуби та кістки були виявлені також перед наскельним 

малюнком у Котокалліо, Фінляндія [Hаnsson, 2006, p. 114]. 
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Комплекс наскельних зображень Астувансаалмі містив складну 

композицію із зображень лосів та антропоморфів (рис. 55, 91). На дні озера 

перед писаницею були знайдені чотири бурштинові підвіски із людськими 

обличчями і отворами, шматок рога молодого оленя з нарізками та два 

наконечника стріл (рис. 91) [Taskinen, 2006, p. 26].  

Пам’ятка Аусевік у Норвегії являє собою петрогліфи на горизонтальній 

скелі, із зображеннями оленів у ренгенівському стилі та людей. На деяких 

ділянках були знайдені сліди вогнищ та вохри, що свідчить про проведення 

ритуалів (рис. 93) [Viste, 2003, р. 66-67]. 

Надзвичайно цікавим є жертовне місце під Писаним каменем на р. 

Вішері на Гірському Уралі (рис. 94) [Генинг, 1954; Бадер, 1954], яке займає 

центральне місце серед довгої низки скелястих стрімчаків. Під скелею є 

вузька площадка довжиною 50 м і шириною 9 м. Із суходолу острівець 

повністю ізольований і потрапити на нього можна лише з ріки. Над 

площадкою знаходяться наскельні зображення. Найбільш ранні малюнки, 

серед яких переважають зображення лосів, датуються неолітом [Генинг, 

1954, с. 259-280]. На відкритій розкопами площі на острівці під Писаним 

каменем залягали численні артефакти: скалки кременю, крем’яні, кістяні, 

бронзові, залізні і срібні вироби, кресала і численні кістки тварин. 

Культурний шар містив багато вугілля. Велика кількість кісток ссавців, в 

основному лося, була знайдено у проломі скелі над центральною частиною 

розкопу, на висоті 3 м над поверхнею землі. В одному із проломів лежали два 

наконечника стріл, мідна бляшка і зламана срібна пластинка з отвором 

[Бадер, 1954, с. 241-251]. Найдавнішими предметами пам’ятки є уламки 

кераміки неолітичного часу, платівки, нуклеуси, різець і декілька відщепів. 

Інші вотивні предмети відносяться до другої половини ІІ тис. до н.е. – 

початку І тис. до н.е. [Бадер, 1954, с. 241-251]. На думку автора розкопок, 

“невеликі розміри острівця, незручність стрімких схилів, повна ізольованість 

із суходолу, небезпечність довгого перебування на ньому з огляду на 

каміння, що зриваються зі скелі, майже повна відсутність кераміки, свідчить 
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проти існування під скелею постійних жител і переконує у тому, що тут 

відбувались численні короткочасні зупинки протягом трьох з половиною 

тисяч років” [Бадер, 1954, с. 254]. Дослідник упевнений, що пам’ятка є 

найдавнішим жертовним місцем західного Приуралля [Бадер, 1954, с. 257]. 

На нашу думку, аргументація дослідників Писаного Каменю є цілком 

переконливою. Наявність жертовника під наскальними малюнками нагадує 

численні святилища на Ангарі, Лені, Алдані, Катуні та ін. [Окладников, 1972, 

с. 78-82; Окладников, 1979, с. 9-10; Окладникова, 1984, с. 36-37]. За 

визначенням І.П.Русанової, ізольованість і важкодоступність будь-якої 

пам’ятки вказує на утаємниченість дій, які там відбувались [Русанова, 2002, 

c. 11]. Про сакральність місця свідчить і склад знахідок – велика кількість 

лосячих кісток, черепки, прикраси, кресала і наконечники стріл, особливо ті, 

до яких були прив’язані коштовні вироби. Таким чином, Писаний Камінь, 

напевно, становить сакральний комплекс неоліту – доби бронзи, який 

складався з писаниці, на якій були зображені надприродні істоти у вигляді 

оленів, та святилища під ним, на якому приносились жертви цим істотам.  

Також на Уралі, на пам’ятці Писанець на річці Нейва біля підніжжя 

скелі з малюнками були знайдені наконечники стріл, кам’яні знаряддя і 

кістки лося та ведмедя [Широков, 2000, с. 7].  

Видатним сакральним місцем є неолітична пам’ятка на Лисій Горі в 

усті р. Сирий Молокон на північному узбережжі оз. Байкал. Вона 

розташована на вершині стрімкої гори, з петрогліфами, на площадці 7х15 м. 

Розкопками В. В. Свиніна було відкрито два шари культурних залишків - 

дрібно подроблених сильно перепалених кісток, кварцитові відщепи, 

фрагменти орнаментованої кераміки і знаряддя праці. У щілині біля підніжжя 

гори було виявлено скупчення розщеплених, обпалених і цілих кісток лося і 

косулі до 3 тис. шт. Розкопки у цьому місці відкрили залишки вогнища (0,70х 

0, 70 м) [Тиваненко, 1989, с. 51]. На думку А.В.Тиваненко, місце на вершині 

високої стрімкої скелі було дуже незручним для помешкання. Характер 

знахідок, особливо велика кількість кісток є типовим для жертовників. І, що 
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нам здається найважливішим, – “стоянка“ знаходиться на верхівці скелі з 

петрогліфами, що унеможливлює помешкання людей. 

На річці Алдан у Сибіру у гроті Суон-Тіт біля площини з неолітичними 

малюнками, серед яких були дуже схематичні зображення тварин, схожих на 

оленів, був розміщений тришаровий жертoвник. У другому культурному 

шарі були знайдені дерев’яні спис та стріли, кістяні наконечники стріл, 

кістяні та бронзові підвіски та берестяні фігурки оленів. У третьому шарі 

знаходились кам’яні скреблоподібні знаряддя, наконечники стріл та кераміка 

(рис. 95). Балаганаахська писаниця, яка також знаходиться на р. Алдан, 

містила зображення оленя поруч із маленькою твариною (можливо, телям) і 

антропоморфом. Нижче була розміщена фігура, схожа на оленячий ріг. Під 

писаницею був розкопаний двошаровий жертовник із кістяними 

наконечниками стріл та крем’яними знаряддями, серед яких була маленька 

дерев’яна моделька оленя [Окладников, 1976, с. 72-74].  

Найвиразнішим прикладом святилища є неолітична пам’ятка Сурухтах-

Кая на Середній Лєні, яка становить складний комплекс зображень (рис. 57 - 

59), в яком відтворені обряди відродження оленя та шаманські камлання. У 

підніжжя скелі у глибокій та широкій щілині були знайдені 

жертвоприношення неолітичного часу: відщепи, крем’яні наконечники стріл 

та списів, скребки, різці, проколки, кістяний гарпун, пласке тесло, шила з 

кісток лося, перламутрові намистини. На поверхні біля писаниці лежали 

сучасні аналоги давніх жертвоприношень: порох, дріб, пулі, порожні гільзи 

та патрони, монети, намиста, сірники [Окладников, 1972, с. 72-73]. У 

багатьох народів півночі Євразії стріли мали сакральне значення, і слугували 

предметом жертвоприношень духам [Окладников, 1972, с. 80; Гемуев, 1989, 

с. 17].  

Надзвичайний інтерес становить культовий комплекс неолітичного 

часу на чукотській пам’ятці наскельного мистецтва Пегтимель. Біля каменю 

ІІ були виявлені розколоті і перепалені кістки північного оленя, крем’яні 

відщепи і половина листоподібного ножа [Диков, 1971, с. 37]. Ймовірно, тут 
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відбувався обряд, що включав жертвоприношення оленя і ритуальне 

знищення ножа - знаряддя вбивства священного оленя. За 10 метрів від 

розкопу знаходилась купа оленячих рогів, під якими була кам’яна огорожа. 

Ми припускаємо, що пам’ятка може являти жертовне місце, пов’язане із 

зображенням оленів. Таке припущення підтверджується знахідкою оленячих 

рогів біля каменя IV-69, на якому є рисунок оленів та схематичних 

антропоморфів [Дэвлет, 2005, с. 80, 89, рис. 12-14, с.90, рис. 15, 16, с. 91, рис. 

17]. 

Таким чином, можна припустити, що в неолітичний час у Північній 

Євразії існували обряди, які провадились біля священних скель із образами 

Матерів Природи. Метою ритуалів було налагодження стосунків між світами 

за допомогою духів-посередників, що “мешкали” у цих скелях. Серед дарів 

зустрічаються предмети озброєння (наконечники списів, як знаряддя забиття 

священних оленів та стріл), крем’яні знаряддя праці, що могли слугувати під 

час їх обробки, зображення оленів, які могли використовуватися під час 

сеансів мисливської магії, «коштовні» пожертви та інше. Можливо, кожне 

відвідування жертовного місця супроводжувалося нанесенням нових 

малюнків, відповідно до розвитку ідеологічних поглядів. 

3.1.3. Жертовники неоліту та енеоліту Європи 

У неоліті та енеоліті Східної та Центральної Європи, після переходу до 

відтвоючго господарства, також зустрічаються спеціально поховані 

фрагменти і цілі скелети оленів/лосів. 

Поховання залишків оленів неолітичного часу було відкрито 

В.М.Даниленком на поселенні Гайворон-Поліжок, що знаходилось на острові 

Поліжок на р. Південний Буг. Поселення буго-дністровської культури 

розкопане у 1960-1961 рр. Неолітичні шари залягали в основі сірого суглінку, 

який утворював вузьку прибережну смугу шириною 5-7 м. У прибережній 

частині поселення не було виявлено жодних слідів жител. Серед знахідок 

переважали крем’яні знаряддя і відходи від їхнього виробництва, кістки 

тварин, уламки посуду, кістяні та рогові знаряддя. На краю поселення було 
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виявлено впущене у жовтий суглінок культове поховання залишків чотирьох 

особин благородного оленя. Поховання знаходилось у ямці діаметром біля 40 

см і глибиною біля 70 см. Залишки складалися з фрагментованих черепів, 

позвонків та кісток ніг [Даниленко, 1969, с. 112]. В.М.Даниленко згадує ще 

одне спеціальне поховання фрагментованого черепа оленя з рогами, виявлене 

на тому ж поселенні [Даниленко, 1969, с. 221]. Автор трактує поховання як 

“засів” у землю залишків тварин, які складають основу мисливської здобичі 

[Даниленко, 1969, с. 221]. Склад жертовних кісток (черепи з рогами та ноги) 

також є типовим для жертвоприношень, відомих з етнографічних джерел 

[Харузин, 1890, с.171; Гурвич, 1977, с. 222]. 

Ранньонеолітичне поселення Ходмезовазарелі в Угорщині культури 

Кереш (IV тис. до н.е.) містило скелет косулі, покладеної у ямі на бік. Слід 

звернути увагу на те, що на кераміці керешської культури поширені рельєфні 

зображення оленів з гіпертрофованими рогами або людей поруч з оленями 

(рис. 98, 1). На думку дослідників культури, роль оленя у символіці 

неолітичного мистецтва визначається циклічністю регенерації і росту його 

рогів, саме тому на зображеннях розмір рогів перебільшений [Археология…, 

1980, с. 104]. На нашу думку, посуд із зображенням оленя мав вотивний 

характер і призначався для ритуальної їжі. Сукупність цих даних вказує на 

існування у носіїв керешської культури культу оленя.  

На поселенні трипільської культури Ленківці (початок 5 тис. до н.е) у 

заглибині розміром 3 на 3 м був знайдений череп оленя. Він знаходився на 

підвищеній східній частині заглибини, де були сліди вогнища (рис. 96, 2, 3). 

Автор розкопок Є. Черниш припускає, що роги поблизу вогнища могли мати 

культове значення [Черниш, 1959, с. 16-19]. Н. Бурдо вважає, що заглибина 

мала скоріш культове призначення аніж житлове, і роги могли бути 

свідченням жертвоприношення оленя [Бурдо, 2005, с. 47]. Побічно про 

існування дериватів культу оленя у трипільців можуть слугувати зображення 

оленів на кераміці та статуетки, наприклад, статуетка з більш пізнього шару 

Ленківців (рис. 96, 1) [Черниш, 1959, с. 16-19]. Особливо слід звернути увагу 
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на зображення на кераміці оленів з рогами або хвостами у вигляді рослин 

(Крутобородинці, Варварівка) [Бурдо, 2005, с. 188, 189], які можуть 

засвідчити уявлення про відродження збіжжя з рештoк оленів. 

Енеолітична памятка Вучедол – один з найбільших центрів 

вучедольської культури. У Градачі, на так званому «акрополі» на городищі 

Вучедол, була знайдена яма глибиною 1,60 м, в якій знаходився повністю 

збережений скелет оленя, біля котрого містилась велика кількість кераміки. 

Безпосередньо біля скелету лежала глиняна статуетка оленя, в якої на голові 

була зформована посудина, яку автор розкопок називає «жертовною» (рис. 

97). Він вважав оленя жертовною твариною, і зауважив, що у Вучедолі олень 

відігравав таку ж культову роль, як і в більш пізніх пам’ятках доби заліза 

[Schmidt, 1945, p. 178]. До авторської інтерпретації поховання оленя, як 

культового об’єкту, приєднується М.Джурізіч. Він зазначає, що серед 

поховань тварин на енеолітичних пам’ятках (здебільшого, собак та свійської 

худоби) поховання оленя посідає особливо почесне місце [Jurisic, 1989, p. 

28]. На наш погляд, поховання оленя в ямі разом з оленеподібною 

посудиною, без сумнівів, мало культове значення. Посудина у формі оленя 

нагадує нам дерев’яні фігури лосів із заглибинами у спині та інший столовий 

інвентар із зображеннями лося мезоліту- доби бронзи Уралу (рис. 77) [Эдинг, 

1940, с. 48]. Посуд у формі оленя або iз зображеннями оленів відомий також 

на багатьох пам’ятках енеоліту, доби бронзи та раннього заліза Європи та 

Передньої Азії (рис. 98, 1; 99) [Радунчева, 1971, с. 112; Маркевич, 1991, рис. 

72; Gimbutas, 1991, fig. 180-182; Rzaeva, 2011, p. 198]. 

Жертовне місце Алслебен в Німеччині належить до Баальберзької 

культури енеолітичного часу. Пам’ятка складається з трьох ям на високій 

терасі р. Заале, на висоті 100 м над рівнем моря. Для нас становить інтерес 

яма № 2, глибиною біля 3 м та діаметром біля 1,5 м, впущена з нижньої 

частини грунту в лес та підстилаючий його гравій тераси. Дно ями було 

укріплено кам’яними плитками. У заповненні нижньої частини, крім 

численних уламків різних фрагментів керамічних посудин, знаходилася 
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посудина культури Тріхтенбехер з внутрішніми ручками (рис. 100). Її 

особлива форма дає підстави припускати, що вона мала сакральне 

призначення. У нижній частині ями знайдена також значна кількість кісток 

тварин. Примітною є відсутність дуже малих уламків діафізів, які звичайні 

для знахідок господарчої ями кожного неолітичного поселення, отже, 

інвентар ями не може розглядатись як звичайні кухонні покидьки. Особливо 

слід підкреслити наявність розрізненого скупчення двадцяти людських 

кісток. Автори розкопок вважають, що кістки людей та тварин є свідченням 

жертвоприношення [Dohle, 1992, s. 52]. 

Вище над кістками знаходився шар без знахідок товщиною 30 см. Над 

ним містились дуже великі оленячі роги із залишком черепа, причому 

розміри ями були припасовані під них,зокрема, у стінці було навіть зроблено 

спеціальний підбій. Між рогами була затиснена нижня частина посудини, а 

поруч знаходились уламок дна посудини та сліди червоної вохри. 

Радівуглецеве датування дало дату 4790 ± 90 BP [Dohle, 1992, s. 51-69]. 

Автори розкопок трактують нижню частину заповнення ями як 

свідчення багатоетапного ритуалу: спочатку яма була використана для 

жертвоприношення людей та тварин, пізніше були принесені у жертву 

величні оленячі роги. На користь своєї гіпотези вони наводять визначення 

жертовного місця за трьома критеріями, яке дав К. Колпе: 1) повторні 

відвідування місця з культовою метою; 2) видатне місце ландшафту; 3) 

незвичність місця [за Dohle, 1992, s. 67]. Дослідники підкреслюють, що у 

баальберзькій культурі сакральні місця знаходились в межах поселень, часто 

це були шахти або ями. Вони порівнюють культовий комплекс Алслебен з 

іншими свідоцтвами жертвоприношень оленів у Європі [Dohle, 1992, s. 67]. 

На нашу думку, наявність у ямі фрагментованих людських кісток, 

кісток тварин та оленячих рогів нагадує жертовні колодязі кельтів та 

лужицької культури (доба бронзи-заліза). У колодязях кельтів зустрічались 

кістки тварин і людей, оленячі роги, а також дерев’яні макети 

оленів,наприклад у Фельбах-Шмиден, які, на нашу думку, мали заміщати 



100 

живих тварин (рис. 101, 1) [Русанова, 2002, с. 32]. У лужицькій жертовній ямі 

у Вітові був знайдений череп оленя і вогнище. У жертовних колодязях 

лужицької культури на городищі Лоссов у Німеччині були знайдені численні 

окремі кістки людей та тварин (рис. 101, 2). В одному з колодязів знаходився 

цілий скелет оленя [Русанова, 2002, с. 32, 34, 71-75]. На думку І. П. 

Русанової, «звичай розчленування жертв мав магічне значення у різних 

народів аж до середньовіччя, розбивання, розділення на частини і розкидання 

мало зміст відродження життя, плодючості...» [Русанова, 2002, с.75]. Ми 

припускаємо, що жертовний комплекс Алслебен є своєрідним прототипом 

жертовних колодязів доби бронзи-заліза. Можливо, мисливська ідея про те, 

що оленячі роги, закопані у землю, мають забезпечити плодючість людей та 

оленів, трансформується у землеробську ідею народження збіжжя з людських 

рештків. 

Підсумуємо наведені факти. Серед фауністичного матеріалу, 

виявленого на об’єктах, найчастіше зустрічаються черепи з рогами, щелепи, 

лопатки та кінцівки оленя, лося і косулі. Ми зіставили ці дані з 

археологічними матеріалами неолітичних пам’яток Сибіру, які в літературі 

вважаються культовими об’єктами. Черепи з рогами були виявлені на 17 

пам’ятках. Щелепи – на шістьох, лопатки – на чотирьох, кінцівки – на 

вісьмох пам’ятках. Ці дані збігаються з набором частин скелетів означених 

тварин, які входили до поховального інвентарю на могильниках Сибіру 

[Конопацкий, 1982, с. 30, 84; Тиваненко, 1989, с. 65-69; Окладников, 1950, с. 

30]. Аналогічні фрагменти скелетів оленів та лосів мають велику питому вагу 

на святилищах доби бронзи, заліза та середньовіччя та на жертовниках 

історичного часу. За визначенням Є. Є. Антипіної та А. Моралеса, ознакою 

«…ритуальної моделі археологічного спектру є завищена доля таких 

скелетних елементів як черепи, нижні щелепи, роги, астрагали, іноді 

фаланги» [Антипина, 2006, с. 72]. За І. П. Русановою, критеріями визначення 

жертовника є незвичайна, порівняно з оточуючими спорудами форма і 

конструкція об’єкту, наявність черепів і щелеп тварин, амулетів або ідолів та 
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вогнища [Русанова, 2002, с.11]. З етнографічної літератури відомо, що 

наведені частини туш тварин використовуються в промислових та 

тотемістичних обрядах, спрямованих на відродження оленів [Гурвич, 1977, с. 

202, 204; Алексеев, 1980, c. 290; Михайлова, 2008, 2008а;]. 

Отже, за нашим переконанням, традиція регулювати кількість поголів’я 

оленів за допомогою ритуалів відродження з’явилася у давніх мисливців на 

оленя Європи. Вони ховали у спеціально підготовлених місцях семантично 

значимі частини туш оленів – голови з рогами, щелепи, лопатки, кінцівки. У 

часи неоліту населення Європи поступово переходить до землеробства. Давні 

обряди закопування оленячих рештків заради відродження оленів 

зберігаються як деривати, наповнюючись новим змістом. З етнографічної 

літератури відомо, що частини туш тварин та людських тіл слугували 

елементами симпатичної магії, пов’язаною з плодючостю. Звичай закопувати 

рештки оленів у землю заради відродження добре відомий у лопарів 

[Харузин, 1890, с. 170-171], ненців [Головнев, 1995, с. 568] та інших народів 

Сибіру [Окладников, 1978, с. 265-266]. У землеробських народів останки 

оленів, які раніше забезпечували відродження оленів, тепер мали 

забезпечувати відродження злаків [Thackeray, 2005, p. 12; Леви-Стросс, 1985, 

с. 200]. У мексиканському племені уїчолі, яке спеціалізується на 

вирощуванні маїсу, в ідеології важлива роль належить оленю, який 

асоціюється з кактусом пейотом, психоделіком, який уїчолі використовують 

під час шаманських ритуалів (рис. 144) [Furst, 1977, p. 17].  

Таким чином, ми маємо всі підстави інтерпретувати залишки 

оленів/лосів на пам’ятках неоліту та енеоліту Євразії як свідоцтва обрядів їх 

жертвоприношення. 

3.2. Оленячі маски фінального палеоліту та мезоліту Європи 

На кількох мезолітичних стоянках Західної Європи знайдені частини 

черепів оленів з рогами або їх залишками та отворами для кріплення (так 

звані deer frontlets). Умовно їх називають оленячі маски. На сьогодні відомі 

сім місцезнаходжень оленячих масок – Аренсбург, Стар Кар, Бедбург-
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Кьонігсховен, Хохен Віхельн, Плау Берлін-Бірсдорф та Айслебен. Ці 

пам’ятки знаходяться на Північноєвропейській рівнині і належать до 

фінальнопалеолітичного та ранньомезолітичного кола культур. За 

переконанням багатьох авторів – Г. Кларк, М. Стріт, С. Пратш, С. Ошибкина, 

Г. Тромнау, оленячі маски використовувались для полювання скрадом та/або 

слугували атрибутами шаманської діяльності, тобто відігравали роль 

культових предметів у світогляді мисливців на оленів. Розглянемо 

докладніше маски та їх археологічний контекст.  

Найчисленніша колекція масок походить із мезолітичної стоянки Стар 

Кар у Східній Англії. Пам’ятка була розкопана у 1949-1951 рр. під 

керівництвом Г. Кларка на площі 294 м2 [Clark, 1954, p. 169-172]. Поселення 

знаходилось на самому краю очеретяного болота. Його центральна частина 

являла собою штучну грубу платформу з березових гілок, яку було 

покладено просто на очерет. Крем’яний комплекс стоянки нараховує більше 

14 тис. екз., серед яких біля 1 тис. знарядь. До нашого часу збереглися також 

сувої березової кори, дерев’яні вироби (лопатки чи весла), численні кістки 

тварин, вироби з кістки та рогу, серед яких були і оленячі маски. Найбільшу 

увагу дослідників привертє колекція рогових артефактів у кількості 220 

екземплярів і 100 фрагментів скинутих рогів дорослих самців, з яких були 

видалені скіпки для виробництва наконечників. Примітною рисою стоянки 

були зубчасті наконечники (barbed points) з рогів оленя у кількості 191 екз. 

Крім них було виявлено 6 мотик з лосячих рогів та 11 скребел з рогу зубра. 

За Г. Кларком археологічний матеріал із стоянки належить до прото-

маглемозе. Остеологічний матеріал складався з решток 80 особин 

благородного оленя, 33 косулі, 11 лосів, 9 зубрів та 5 кабанів, невеликої 

кількості кісток птахів. Примітною є майже повна відсутність залишків риб. 

Найвидатнішими знахідками із стоянки, на думку її дослідника Г. 

Кларка, були оленячі маски. На стоянці було знайдено 21 маску, в тому числі 

три зламаних половини різних екземплярів. Жоден з виробів не дійшов до 

нашого часу у первинному вигляді, більшість масок постраждали у давнину, 
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деякі під час розкопок і транспортування. У шести виробах краї пенька 

одного із стовбурів ретельно потоншувались та виправлялись так, що 

прийняли форму черпака. На думку Г.Кларка, це свідчить про їх вторинну 

утилізацію. Під час виготовлення оброблялись лише лобові частини черепів 

самців, при цьому носова і базова частини видалялись (рис. 123, 1). 

Отвори у тім’яних кістках варіювалися від 1,2 на 1,2 см до 2,0 на 2,5 см 

у діаметрі. Г. Кларк відкидає гіпотезу про те, що оленячі роги кріпились до 

палиць як трофеї. Автор вважає, що оленячі маски відігравали роль головних 

уборів, спираючись на дані зоологів Фрезера та Кінг щодо віку рогів і сліди 

обробки черепів з метою їх полегшення. Роги належали достатньо дорослим, 

але молодим самцям, отже були добре сформовані, і в той же час легкі, 

порівняно з тими рогами, які слугували для виготовлення зубчастих 

наконечників [Clark, 1954, p. 80, 169]. Три чверті ваги рогів зменшувалося в 

процесі потоншання та видовбування стовбурів та зубців, але при цьому 

зберігалися загальні риси природного профілю. На внутрішній поверхні 

черепів та по краю загладжувались виступи та нерівності, про що свідчать 

сліди обробки. Отвори у тім’яних частинах були призначені для кріплення 

ремінцями до голови людини. Pемінці або стрічки, які проходили крізь 

отвори у тім’яних кістках, протягувались також у протилежних передніх 

кістках [Сlark, 1954, p. 170]. 

Для правильної інтерпретації оленячих масок надзвичайно важливо 

зрозуміти господарське призначення стоянки та час її заселення. Навколо цих 

питань виникла дискусія багатьох дослідників. Автор розкопок Г. Кларк 

вважав, що стоянка заселялась багаторазово, протягом 6 років, маленькими 

групами мисливців (25-30 чол. або 4-5 родин). Ґрунтуючись на 

фауністичному матеріалі, головним чином, на скинутих оленячих рогах, він 

припускав, що люди на стоянці мешкали переважно з листопада-грудня до 

квітня [Clark, 1954]. У 1972 році Г. Кларк визначив стоянку Стар Карр як 

зимовий базовий табір мисливської спільноти, що складалася з 3-4 родинних 

груп [за Pitts, 1979]. P. Джакобі залучив нові дані - певну кількість 
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нескинутих оленячих рогів та кістки новонароджених лося та косулі, і 

припустив, що стоянка могла функціонувати до початку літа [Jacobi, 1978]. 

М. Піттс та Дж. Андерсен припустили, що стоянка заселялась спорадично та 

короткотерміново, у різні пори року, протягом десятків чи сотен років [Pitts, 

1979; Andеrsen, 1981].  

Дві оленячих маски гарної збереженості походять із стоянки Бедбург-

Кьонігсховен, розташованої на березі стариці р. Ерфур, притоку р. Рейн. 

Обидві маски виготовлені з черепів дорослих оленів із повністю 

сформованими рогами (рис. 122). У задній частині масок булопо два отвори, 

не просвердлені, а латерально пробиті. Дослідник стоянки М. Стріт порівнює 

бедбурзькі оленячі маски з аналогічними виробами із Стар Карр, Хохен 

Віхельну та Берлін-Бірсдорфу (рис. 123, 2; 124, 1). Втім, автор вказує на 

відмінність між ними. У бедбурзьких екземплярах штанги не були скорочені, 

як у Стар Карі та Хохен Віхельн, і внутрішня поверхня черепів не була 

оброблена[Street, 1989, р. 44-46]. 

На неолітичній стоянці лінійно-стрічкової культури Айслебен у 

Німеччині було знайдено фрагмент черепа косулі із збереженими кронами 

рогів. На стовбурах збереглися округлі нарізки, на правому –завширшки 0,8 

см, глибиною 0,5 см, на лівому – глибиною 0,4 см (рис. 124, 2). На думку 

автора розкопок С.Пратш, нарізки були зроблені для прив’язування маски 

мотузками до голови. Він порівнює знахідку із оленячими масками зі Стар 

Кар і Бедбург Кьонігсховен, а також із рогами косулі, знайденими у 

похованні мезолітичного часу у Баден Дюренберзі та вважає, що роги косулі 

використовувались у ритуалах мисливської магії або у святах на честь 

здобуття тварини [Pratsch, 2004, p. 72]. 

Відкриття оленячих масок викликало дискусію щодо їхнього 

призначення. Г. Кларк наводить дві гіпотези щодо використання оленячих 

масок. Згідно із першою, вони використовувались первісними мисливцями з 

утилітарною метою – для полювання скрадом. Автор підкріплює цю гіпотезу 

описами Дж. Росса та К.Біркет-Сміта полювання на оленів у індіанців та 
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ескімосів (рис. 126, 1,4). У той же час Г.Кларк припускає, що маски 

використовувались у ритуальних танцях. На доказ цієї гіпотези Г.Кларк 

залучив відомі йому етнографічні та археологічні дані про культ оленя у 

народів Євразії [Clark, 1954, p. 170-172].  

М. Стріт визнає, що маски могли носити на голові, але заперечує їхнє 

використання для полювання. На його думку, стоянка функціонувала влітку, 

коли самці благородного оленя не носять рогів. Тому він вважає, що оленячі 

роги могли бути атрибутом первісних шаманів, по аналогії з коронами 

сибірських шаманів історичного часу. Автор припускає можливість 

існування інституту шаманів у давнину, спираючись при цьому на 

пізньопалеолітичні зображення людей із зооморфними рисами, зокрема, 

«Чаклуна» з Труа Фрер (рис. 30, 1). Інтерпретація масок М.Стрітом має певні 

суперечності. Автор заперечує можливість використання масок при 

полюванні, аргументуючи свою думку літнім часом функціонування стоянки 

Бедбург-Кьонігсховен. Але за остеологічними даними можна припустити, що 

стоянка Бедбург-Кенігсхофен функціонувала у вересні, жовтні і листопаді – в 

час гону самців благородного оленя, коли було можливе полювання із 

застосуванням масок. Щодо трактування масок як атрибуту давніх шаманів, 

автор, на наш погляд, висловлюється занадто категорично. Для ствердження 

про існування шаманів наявності масок видається нам замало. Нам здається 

більш ймовірною інтерпретація масок як сакральних виробів, що могли 

використовуватись у ритуальній діяльності мешканців стоянки. 

З релігійними уявленнями мезолітичного населення пов’язували маски 

німецькі археологи Е. Шульд [Schuld, 1969], В. Грамш [Gramsch, 1982, p. 433] 

та С. Пратш [Pratsch, 2004, p. 72]. Р. Чаттертон вважає, що на стоянці Стар 

Кар провадилась ритуальна діяльність [за Conneller, 2003, p.103]. К. Коннелер 

та Е. Шадла-Холл приділяють велику увагу сакральному аспекту діяльності 

мешканців Стар Кар [Conneller, 2003, p.103]. Г.Тромнау також інтерпретує 

оленячі черепи як “танцювальні маски шаманів” і порівнює їх із матеріалами 
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сибірських шаманів та зображеннями “оленерогих людей” (рис. 133,3; 134) 

[Tromnau, 1991, p. 25-27]. 

Альтернативної точки зору про використання оленячих масок, як 

засобів полювання із засідки, притримуються українські дослідники. Л. 

Л.Залізняк та О. О. Яневич. Л. Л.Залізняк зробив велику добірку 

етнографічних фактів, які свідчать про широке застосування різних методів 

полювання скрадом у народів, що стоять на різних ступенях розвитку 

[Залізняк, 1991, с. 77, 110]. О. О Яневич, підтримує гіпотезу Л. Л.Залізняка і 

на підтвердження своєї думки наводить етнографічні матеріали евенків, кетів 

і каліфорнійських індіанців. Про давнє походження полювання, на думку 

дослідника, свідчать пізньопалеолітичні та мезолітичні зображення людей з 

рогами. О. О.Яневич припускає, що полювання на оленів скрадом було 

невід’ємним елементом господарсько-культурного типу мисливців лісів, 

обумовлене кількома факторами: особливостями екології та поведінки 

оленів, мисливським спорядженням і умовами полювання у закритих 

ландшафтах [Яневич, 1990, с. 104, 106]. 

На наш погляд, кожна із запропонованих інтерпретацій має 

раціональне зерно. Відносно велика кількість просвердлених частин черепів 

благородного оленя на мезолітичних пам’ятках Західної Європи свідчить про 

те, що використання оленячих масок мало поширення у мезолітичних 

мисливців. Численні етнографічні свідоцтва полювання з маскуванням на 

оленя дають можливість трактувати маски, як засоби для полювання на 

оленів скрадом (рис. 126, 1, 4). У той же час, зображення та описи 

шаманських строїв із оленячими рогами дають підстави трактувати оленячі 

маски як атрибути первісних шаманів (рис. 125, 1, 3; 133; 134). Використання 

оленячих рогів для людей, що мали особливий статус, було відомо в курганах 

культур Адена і Хоупвелл у Північній Америці. Б. Бендер вказує на багатство 

похованих, яких вона називає «жерцями», і порівнює їх з похованнями 

Бретоні (рис. 126, 2, 3, 5) [Bender, 1985, p. 22]. 
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Таким чином, реальний метод полювання на оленів скрадом із 

використанням оленячих масок слугував одним з чинників появи у системі 

тотемістичного мислення давніх мисливців елементів культу оленя. 

3.3. Прояви культу оленя в похованнях 

У поховальному обряді з оленем/лосем пов’язані дві групи 

археологічних об’єктів. До першої належать поховання людей з оленячими 

рогами чи зображеннями лосів (знаками оленів/лосів), до другої - поховання 

оленів чи їх частин на могильниках.  

3.3.1. Поховання із знаками оленя/лося  

Поховання із знаками оленя/лося є одним із найвиразніших проявів 

культу оленя в поховальному обряді. До них ми відносимо поховання з 

рогами оленів на мезолітичних могильниках Західної та Північної Європи та 

поховання з лосиноголовими жезлами на могильниках мезоліту та неоліту 

Півночі Східної Європи та Сибіру (рис. 102). 

Поховання з рогами оленів представлені двома групами могильників, 

які відрізняються між собою за культурною приналежністю та поховальним 

обрядом. До першої групи відносяться могильники на невеликій ділянці 

узбережжя Південної Бретані (Франція) – Тев’єк, Хйодік та Бег-ер-Віль (рис. 

102). Вони належать до пізньомезолітичної тарденуазької культури і 

розташовані безпосередньо на стоянках прибережних збирачів та мисливців 

– кькенмедінгах. Усі три могильника подібні один до одного за поховальним 

обрядом та інвентарем. Другою, найчисленнішою групою пам’яток із 

свідоцтвами культу оленя є поховання з оленячими рогами на мезолітичних 

могильниках Північної Європи – Ведбек, Скейтхолм та Моллегабет (рис. 

102).  

Стоянку та могильник Тев’єк було досліджено наприкінці 20-х – 

напочатку 30-х рр. і незабаром опубліковано [Pequart, 1937]. На пам’ятці 

розкопано 10 могил, в яких знаходились рештки 23 індивідуумів: три 

поховання були індивідуальні, шість - колективні, містили від двох до шести 

небіжчиків, та одна із могильних ям, в якій не було виявлено кісток, 
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інтерпретована як кенотаф. Усі поховання виконано за одним обрядом: в 

сидячому або напівлежачому положенні, тулуби небіжчиків були вкриті 

вохрою. Поховальний інвентар багатий. Він складався з кварцитових та 

сланцевих гальок із слідами роботи, крем’яних знарядь (скребачки, різці, 

мікроліти, платівки), виробів із кістки та рогу, перфорованих кликів оленя, 

перфорованих мушель кількох видів, невеликих гальок із отворами тощо. 

Особливістю Тев’єку є невеликі вогнища із слабкими слідами вогню, які 

були виявлені над кожним із поховань, за виключенням трьох дитячих. У 

кожному з вогнищ були знайдені нижні щелепи оленя та/або кабана (рис. 

103, 1). Автори розкопок вважали, що вогнища були ритуальними і мали 

символічне значення [Pequart, 1937, p. 45-71]. 

Серед поховань Тев’єку виділяються два – А та D. Небіжчики в них 

майже повністю були вкриті цілими рогами благородного оленя. Поховання 

А – парне, містило рештки молодих, віком 20-25 років, чоловіка та жінки за 

визначеннями 30-х рр. (рис. 103; 104) [Pequart, 1937, p. 28-33]. Останні 

дослідження вказують на те, що обидва скелети належали жінкам [The 

tomb…, 2015]. Згідно реконструкції М. та С-Ж. Пекуар, небіжчики були 

поховані неодночасно. Спочатку була похована одна з жінок, через короткий 

проміжок часу до неї була підзахоронена ще одна небіжчиця, біля якої 

знаходилось намисто з мушлів, крем’яні знаряддя та гравійований ріг оленя. 

Саме ця жінка була перекрита рогами оленів. За описом авторів, роги 

розташовувались у вигляді корони навколо черепа, вкривали плечі та верхню 

частину тулубу, деякі поширювались навіть на ноги (рис. 104).  

Друге поховання з рогами - D, належало молодій жінці віком 20 - 25 

років та дитині віком біля двох місяців (рис. 105). Жінка була похована 

сидячи із підібганими ногами. Дитина знаходилась у неї на руках і, судячи із 

збереження анатомічного порядку кісток обох скелетів, була похована 

одночасно. Навколо черепа похованої жінки знаходилися три оленячі роги з 

залишками черепів. Роги завдовжки 60-80 см з кількома відростками кожний, 

складали конструкцію, яка оточувала небіжчика з усіх боків, на зразок 
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клітки. Біля поховання знаходилось декілька звичайних для Тев’єку 

ритуальних вогнищ. Одне з них розташовувалось безпосередньо над 

похованням, на плитах, які його перекривали. Вогнища, які знаходились на 

кам’яних вимостках поховального комплексу Тев’єк, мають незначні сліди 

полум'я. Автори вважають, що вони використовувались «заради 

поховального вогню, а не для приготування їжі» [Pequart, 1937, р. 61]. На 

деяких із них містилися щелепи оленів та кабанів. Такі вогнища були 

пов’язані майже з усіма похованнями у Тев’єку, окрім трьох. Наявність 

вогнищ на могилах відома у поховальних комплексах Сибіру і Америки 

[Окладников,1950, с. 339]. Такий же зміст мав, напевно, слов’янський обряд 

“зігрівання небіжчиків” [Зеленин, 1994. с. 164-174].  

Автори розкопок М. Та С.-Дж. Пекуар апріорі відкидають ідею 

фізичного захисту тіл похованих або прикрашання могил за допомогою рогів. 

Висунувши декілька гіпотез про призначення рогів, автори схиляються до 

інтерпретації рогів як сакрального атрибуту тотемної тварини або “бога-

звіра”. Автори підкріплють гіпотезу численними історичними посиланнями 

та етнографічними аналогіями. Таким чином, вперше С.-Дж та М. Пекуар 

ввели в науковий обіг поняття “оленяче божество” і створили прецедент 

залучення етнографічних та історичних джерел для інтерпретації 

археологічних сакральних об’єктів [Pequart, 1937, p. 62-67]. 

Пам’ятка Хйодік знаходиться біля узбережжя Бретоні на невеликому 

острові (3 км довжиною і 0,7-1 км шириною) (рис. 102). Вона становить 

кьоккенмьоддінг площею 200 м2. та потужністю 0,50 м, який перекривався 

шаром пісчаної дюни потужністю 1,2 м із культурним шаром доби бронзи. 

Радіокарбонне визначення вугілля з нижчої частини кьоккенмьоддінгу 

Хйодіку вказує на 6575±350 ВР. 

Поховальний комплекс мав 9 могил із залишками 14 особин. Кам’яних 

структур, характерних для Тев’єку, не виявлено. Усі небіжчики лежали на 

землі, вкриті кам’яними плитами, головою на північ. Скелети були вкриті 

вохрою. Біля рук або плечей знаходились кам’яні знаряддя, пластини, 
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декілька сокироподібних знарядь з оленячих рогів. Прикрасами слугували 

морські мушлі, які використовувались як намиста, браслети для рук та ніг 

тощо. У трьох жінок шматки мушлів були на черепі. 

Для нашого дослідження. важливі могили F, H, J, та K, в яких були 

поховані два чоловіка і дві жінки. Над головами небіжчиків, під кам’яними 

плитами зі слідами попелу, були виявлені скупчення оленячих рогів, що 

формували склепіння. На одному похованні була велика кількість попелу. 

Поховання H та J (рис. 106, 107), обидва жіночі, вирізняються особливим 

багатством інвентаря. Чоловіче поховання К також було (рис. 108) багатим 

[Pequart, 1954; Schulting, 1996, p. 344-350]. За спостереженнями Р. Шултінга, 

поховання із структурами з оленячих рогів були найбагатшими у комплексі, 

що, на його думку, вказує на особливий статус похованих у мисливському 

суспільстві [Schulting, 1996, p. 344-350]. 

На пам’ятці Бег-ер-Віль, що знаходиться між комплексами Тев’єк та 

Хйодік, було виявлене зруйноване поховання в ямі, оточене трьома рогами 

благородного оленя. Серед поховального інвентаря культури тарденуаз, 

подібного до комплексів Тев’єк та Хйодік була кістяна шпилька, гравійована 

мушля та два орнаментовані кістяні вироби [Kayser, Bernier, 1988, p. 45].  

Р. Шультинг провів статистичний аналіз поховального інвентаря і 

помітив закономірність у присутності оленячих рогів, кістяних шпильок і 

кременевих пластин у найбільш багатих похованнях комплексів. Він 

порівняв комплекси Тев’єк і Хйодік із скандинавськими комплексами Ведбек 

та Скейтхолм, де також були знайдені оленячі роги [Schulting, 1996, p. 335-

350]. 

Отже, на комплексах Тев’єк, Хйодік та Бег-ер-Віль були поховані 

особи обох статей, із особливо багатим інвентарем, до якого входили такі 

відзнаки, як орнаментовані кістяні шпильки і крем’яні пластини. Над тілами 

небіжчиків були збудовані структури з рогів благородного оленя. На наш 

погляд, ці особливості поховального обряду дозволяють припустити, що 

поховані мали високий сакральний статус і могли виконувати функції 
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віртуального зв’язку зі священним оленем. Семантично важливі частини 

оленячих тіл – щелепи, кінцівки та лопатки, знайдені на вогнищах, свідчать 

про проведення жертвоприношень оленів під час поховальних обрядів, що 

доводить існування культу оленя у мешканців стоянок. 

Друга група мезолітичних поховань знаходиться у Північній Європі. Це 

могильники Ведбек, Скейтхолм ІІ та Моллегабет ІІ (рис. 102). Стоянка та 

поховальний комплекс Ведбек-Богенбаккен розташовані біля Копенгагену у 

Данії (рис. 102). В середньому голоцені пам’ятка знаходилась на березі 

морського заливу. Поруч із нею виявлені численні стоянки пізнього етапу 

мезолітичної культури Конгемозе та раннього етапу неолітичної культури 

Ертебелле. На пам’ятці знайдені численні крем’яні вироби, кістяні знаряддя 

та багатий фауністичний матеріал. Вона датується біля 4100 ВС [Albrethsen, 

1977, p. 6]. На розкопаній площі 2500 м2 було виявлено 22 поховання, які 

знаходились на території поселення. Поховання були розташовані 

паралельними рядами, більшість орієнтована по лінії схід-захід. Усі могили 

являли собою жолобоподібні ями глибиною 0,5 – 1,0 м від давньої денної 

поверхні. Практично всі поховання містять вохру навколо голови, вздовж 

тулуба, стегон і ніг. Інвентар як жіночих, так і чоловічих поховань не 

вирізняється багатством. В основному це крем’яні пластини, кинджали, 

рогові сокири, подекуди прикраси з зубів оленя та кабана. Більш багатими є 

поховання молодих людей. Могили 10 і 11 були окреслені темною лінією, 

яку автори трактують яе залишки труни, виготовленої з кори дерева, або 

човна [Albrethsen, 1977, p. 6]. 

Оленячі роги були знайдені у похованнях 10, 11 та 22. Поховання 10 

(рис. 109) належить чоловіку віком біля 50 років. З інвентаря присутні лише 

дві крем’яні пластини, що знаходились вище стегон. Небіжчик лежав на парі 

рогів благородного оленя, один ріг був під плечима, другий під стегнами. На 

його нижніх кінцівках лежали п’ять великих каменів. Череп був оточений 

вохрою. Поховання 11 являло собою яму, дно котрої було вкрито вохрою. 

Залишків скелета не було виявлено. Поховальний інвентар складався з рогу 
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оленя, кістяного шила та кам’яної сокири. На думку авторів, скелет, 

чоловічий, судячи зі складу інвентаря, було вийнято незабаром після 

поховання. Поховання 22 належало жінці 40-50 років. Єдиним інвентарем 

були два оленячі роги під головою і плечима (рис. 110) [Albrethsen, 1977, p. 9-

15]. Автори розкопок Б. Петерсен та С. Албертсен вирізняють поховання з 

оленячими рогами в окрему групу і уточнюють, що роги були зняті із вбитих 

тварин. У двох випадках роги маркували поховання старих людей, причому 

гендерна різниця не проcтежується. За їхніми спостереженнями, могили з 

рогами були найглибшими у комплексі, а чоловіче поховання 10 мало 

каміння на ногах. Порожню могилу із рогом оленя автори трактують, як 

можливий прояв ритуального канібалізму [Alberthsen, 1976, р. 9]. 

Отже, наявність оленячих рогів у поховальному комплексі Ведбек не 

корелюється ані зі статтю похованих, ані з багатством поховального 

інвентаря, і лише частково корелюється з віком. Слід наголосити, що оленячі 

роги маркували найважливіші частини скелетів – голову і плечі у жінки та 

плечі і стегна у чоловіка. Нарешті, важливою ознакою поховань з рогами є 

більша глибина могильних ям та наявність каміння на чоловічому скелеті. 

Все це, на нашу думку, свідчить, що поховання з оленячими рогами у 

Ведбеку належали людям з особливим статусом. Але статус похованих ми 

можемо визначити, скоріше, не за статево-віковими і не соціальними, а 

сакральними критеріями. 

Як відомо з етнографії, люди, які виконували культову практику, 

вважалися небезпечними, і одноплемінники вживали заходів, щоб не 

допустити їх повернення з іншого світу [Леви-Брюль, 1930, с. 66]. За Ю. Б. 

Сериковим, глибока яма була однією з ознак шаманського поховання 

[Сериков, 2003, с. 141-164]. За версією М.Ф.Косарева, поховання у глибокій 

ямі мало забезпечити максимальне наближення до Нижнього світу і 

застосовувалось для злих шаманів [Косарев, 2000, с. 534]. Каміння, 

покладене на кінцівки, або ножі на стегнах є також класичним запобіжним 

заходом, який не дозволив би небіжчику встати з могили. За даними В. Н. 
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Чернецова, на ноги небезпечного мерця клали сокиру або ніж [Чернецов, 

1959, с. 144]. Отже, є серйозні підстави вважати, що поховані у могилах 10 і 

22 мали відношення до культової практики. 

Викликає особливий інтерес могила без скелету. Автори вважають, що 

це було свідоцтво канібалізму [Albrethsen, 1977, p. 9]. Ми пропонуємо іншу 

гіпотезу. У слов’янських народів, щоб запобігти “переверненню” 

небезпечних покійників, їх викопували з могил, переносили в інші місця, або 

топили [Зеленин, 1994, c. 63, 101]. З іншого боку, з етнографії відомі випадки 

влаштування кенотафів заради відправки померлим сородичам необхідних їм 

речей [Косарев, 2000, с. 534]. У чукчів, наприклад, на могилах пропалих 

людей збирали оленячі роги, так само як і на реальних похованнях [Богораз, 

1937, с.193]. Таким чином, можливо, тіло небіжчика, як “небезпечного”, 

тобто шамана, було перепоховане, або поховання є кенотафом. 

Отже, усі три поховання з оленячими рогами у Ведбеку мають ознаки 

поховань людей, що мали особливий статус і могли бути пов’язані з 

релігійною діяльністю. Відсутність прикрас не суперечить цій гіпотезі, 

оскільки у найдавніших культурах місце в соціумі у поховальному обряді 

зовсім не обов’язково підтверджувалося наявністю багатого інвентаря. 

Відхилення у поховальному культі може бути не тільки в бік ускладнення, 

але і в бік спрощення [Шилов, 2006, с. 189]. У багатьох сибірських народів 

атрибути, що вказували на шаманський статус небіжчика, знімали з одягу 

шамана і ховали в окремому місці [Алексеев, 1980, с. 201]. У той же час, 

цілком вірогідно, шаманські атрибути могли передавати у спадок. 

Слід звернути окрему увагу на могили 10 та 11, в яких були знайдені 

залишки дерева. Нам здається ймовірним, що це є свідоцтвом поховання у 

човнах, явища, відомого як з археологічних, так з етнографічних та 

історичних джерел [Gron, 2005, p. 184; Мурашкин, 2004, с. 98; Равдоникас, 

1937, с. 25; Lahelma, 2005, p. 159-162]. У більшості випадків спостерігається 

поєднання символу оленя/лося і символу човна. Ми детально розглянули цю 

тему у розділі ІІ. 
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Поховальний комплекс Скейтхолм ІІ належить до групи пам’яток 

поблизу Скейтхолму у Південній Швеції (рис. 102). Це стоянки та 

могильники, які у пізньомезолітичний час знаходились на невеликих 

островах давньої лагуни. Найстарішою у цій групі пам’яток є Скейтхолм ІІ, 

який датується від 6910±70 ВР та 6590±70 ВР до 5470±195 ВР і відноситься 

до пізньої фази Кенгемозе – ранньої фази Ертебелле. На пам’ятці досліджено 

22 поховання на площі 30 на 15 м. Для дослідження культу оленя являють 

інтерес поховання XI, XV, XX-XXI, XXII. 

У похованні ХІ був знайдений витягнутий на спині скелет молодого 

чоловіка. Поперек гомілок лежало декілька рогів благородного оленя, у тому 

числі із фрагментом черепа. Поховання ХV містило скелет молодого чоловіка 

у сидячому положенні (рис. 111). Два роги благородного оленя лежали біля 

голови. Ще один ріг знаходився біля ніг похованого. Низка зубів 

благородного оленя з отворами увінчувала верхівку черепа. Дві крем’яні 

пластини лежали коло стегна, крем’яна сокира - ліворуч від стегон. Кілька 

зубів дикого кабана були під правою пахвою. У похованні ХХ знаходився 

витягнутий на спині скелет молодої жінки. Низка перфорованих зубів тварин 

створювала пояс. Автори звертають увагу на зуби зубра, які на їхню думку, 

напевно, були привезені з далеку. Позаду голови також були намистини із 

зубів. У ямі позаду поховання ХХ знаходився оточений вохрою скелет 

собаки, який автор розкопок Л. Ларсон розглядає, як окреме поховання ХХІ 

(рис. 112, 2). Біля спини собаки лежав оленячий ріг, а на животі – три 

крем’яних ножі та молот з оленячого рогу, орнаментований ромбами та 

короткими нарізками (рис. 112, 1) [Larsson, 1989, p. 373]. Молот з оленячого 

рогу Л.Ларсон інтерпретує як калатало, що застосовувалось з ритуальною 

метою [Larsson, 2000, p. 46-47]. Крім того, у могильнику була порожня 

могила без слідів скелету, яка містила три великих стовбури оленячих рогів. 

Автор трактує її як кенотаф [Larsson, 1989, p. 373]. Поховання ХХІІ містило 

скелет жінки 30-40 років у сидячому положенні, яка була посаджена прямо 

на оленячі роги. Серед інвентаря були намистини із зубів тварин, 49 з яких 
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були без отворів, 6 – перфорованих, та сланцева пластина-ніж (рис. 113) 

[http://www.dandebat.dk/dk-historie7.htm]. 

У центрі поховального комплексу Скейтхолм ІІ знаходилась 

прямокутна площадка довжиною 4 м, яка булла оточена товстою смугою 

червоної вохри. Сама площадка була вкрита тонким шаром вохри і мала 

сліди від чотирьох стовпів, які вказували на існування певної структури. Її 

площа була вкрита сажею та піском, обпаленим камінням і анатомічними 

частинами скелетів різних тварин. На думку автора, це свідчить по те, що 

кістки знаходились у спеціальній конструкції всередині майданчика [Larsson, 

1988, p. 11]. Автор інтерпретує об’єкт як культово-церемоніальний 

майданчик і порівнює його з ритуальними ямами на поховальному комплексі 

Попово [Larsson, 1988, p. 14]. Можливо, площадка утворилась внаслідок 

ритуального вогнища, подібного до вогнищ у Тев’єку, Хйодіку[Pequart, 1954, 

р. 61] та неолітичних могильників Сибіру [Окладников, 1950, с. 30; 

Тиваненко. 1989, с. 44-69]. 

Отже, на могильнику Скейтхолм ІІ тільки два чоловічі і два жіночі 

поховання із двадцяти двох мали оленячі роги, які маркували ноги у 

похованнях XI і ХХІІ, голову і ноги у сидячому похованні XV. Поховання 

ХV і ХХІІ мали інвентар, який міг би вказувати на вищий соціальний статус 

(зокрема, головний убір або намисто із зубів оленя), і знаходилися у 

сидячому положенні, яке, за думкою багатьох дослідників, є ознакою 

особливого статусу похованого, можливо, шаманського [Хлобыстина, 1991; 

Сериков, 2003, с. 141-164; Шилов, 2006, с. 189; Окладников, 1955, c. 195-

206]. 

Особливу увагу слід звернути на багате інвентарем поховання собаки. 

Відомо, що у багатьох первісних народів існували звичаї як 

жертвоприношень, так і поховань собак [Косарев, 1988, с. 99]. В археології 

відомі поховання собак із рогами оленя [Thapar, 1985, p. 157]. Якщо 

зіставити наявність у похованні собаки оленячого рогу та калатала, на нашу 
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думку, найбільш вірогідною версією є заміщення тіла шамана рештками 

собаки. 

Отже, оленячі роги у похованні Скейтхолм ІІ корелюються з віком (це 

молоді люди), але погано корелюються з багатством інвентаря. Наявність 

прикрас (чи елементів одягу) із зубів оленя та кабана у похованнях XV та 

ХХІІ, крем’яні пластини і сокира, зважаючи на сидяче положення 

небіжчиків, дозволяють припустити їхній високий статус. Якщо вважати, що 

собака заміщувала у могилі господаря, інвентар поховання ХХІ також 

вирізняється наявністю орнаментованої рогової сокири та трьома крем’яними 

ножами. Порожнє поховання не мало нічого, окрім трьох рогів, на відміну від 

поховання без скелету у Ведбеку, де дно ями було вкрито вохрою і лежало 

кістяне шило і сокира. 

Затоплена пам’ятка Моллегабет ІІ у південній Швеції являє залишки 

корми видовбаного човна довжиною 2,5 м. (рис. 114). Кожний кінець човна 

утримували встромлені у землю загострені кілки. Усередині та навколо човна 

були розсіяні залишки скелета молодого дорослого чоловіка та крем’яні, 

кістяні, рогові та дерев’яні знаряддя, в тому числі крем’яні сокирки, а також 

два оленячі роги [Gron, 2005, p. 18-21]. На думку Р. Шултінга, “…човен з 

тілом померлого чоловіка був затоплений і закріплений кілками на мілині. 

Напевно, це найдавніший випадок використання човна для подорожі 

мертвих” [Shulting, 1988, p. 215]. Нагадаємо, що залишки дерев’яних 

структур, можливо човнів, були відомі у Ведбеку, в могилах, відзначених 

символом оленя. В Оленеострівському могильнику на березі Баренцева моря 

доби бронзи “…деякі кістяки знаходились у трунах з дерева і шкур, 

довжиною до 1,9 м, що нагадували за формою човни або сані” [Мурашкин, 

2004, с. 98]. Поховання у вигляді човнів були поширені у Скандинавії. За 

доби бронзи це були імітації кам’яними викладками, а пізніше, в епоху 

вікінгів, поховання знаті у човнах-дракарах було традиційним [Shetelig, 1937, 

p. 151-152, 279-282]. На середньовічній пам’ятці Сатон-Ху в Англії 

поховання у човні супроводжуволося штандартом з оленем [Ambrosiani, 
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1982, р. 27]. Докладніше зв’язок “човнів мертвих” з концептом оленя/лося 

проаналізовано у розділі ІІ.3 «Післяпалеолітичне мистецтво Північної 

Європи та Північної Азії». В етнографічній літературі беззаперечним є 

семантичний зв’язок шаманів, як медіаторів між світами, з човном, який 

правив їм за транспорт [Lahelma, 2005, p. 359-362; Алексеенко, 1981, с. 172]. 

Іншим “шаманським” атрибутом із поховання Моллегабет ІІ можуть 

слугувати залишки лука. Як відомо з етнографічних джерел, лук 

використовувався давніми шаманами як музичний інструмент до появи бубна 

(див. Додаток Б). 

У 1934 р. у Бад-Дюренберзі в Саксонії було знайдене мезолітичне 

поховання жінки 25 - 30 років у сидячому положенні із зігнутими ногами. 

Між стегнами в неї знаходився скелет немовляти 6 - 12 місяців. Серед 

багатого інвентаря були знайдені роги косулі з рештками черепа, панцир 

черепахи, крем’яні та рогові сокири, зуби та щелепи тварин, ікла кабанів, 

мушлі, кістка тварини із просвердленим отвором (можливо, музичний 

інструмент). Багатий інвентар та наявність рогів дали підстави авторам 

визначити комплекс як поховання «Шаманки», і інтерпретувати роги косулі, 

як залишки головного убору (маски). На користь «шаманської» інтерпретації 

свідчить виявлена патологія хребта, яка могла призвести до психічних 

відхилень у жінки [Meller, 2003, fig. 35]. На наш погляд, така гіпотеза є 

цілком слушною, і в даному комплексі роги косулі можуть означати не 

тільки знак тотемної тварини, а й атрибут шаманського костюму. Деякі 

елементи поховального інвентаря аналогічні до знайдених у Тев’єку та 

Хйодіку (великі мушлі, зуби тварин, рогова сокира, крем’яні пластини тощо). 

Роги косулі із залишками черепа можна порівняти із фрагментом черепа 

косулі із нарізками на рогах для прив’язування до голови з неолітичної 

стоянки Айслебен у Німеччині [Pratsch, 2004, p. 72; Achaeological…, 2010, p. 

20, 21]. 

Традиції поховань з оленячими рогами продовжуються і у більш пізні 

часи. Відомі оленячі черепи у похованнях людей на неолітичних пам’ятках 
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культури Лепенський Вір на Балканах [Budja, 2006, p. 183-201]. В енеоліті 

існує багатоярусне поховання людей у шахті, що супроводжувалось 

оленячими рогами у Чичаровце, Чехія (рис. 115) [Vizdal, 1988]. Поховання 

доби бронзи у Варрен-Хілл у Британії містило скелет жінки, вкритої 18-ма 

оленячими рогами та багато орнаментовану посудину біля черепа [Clark, 

1954, p. 171]. У кургані доби бронзи на острові Кічкас біля поховання 

чоловіка знаходились шматки дерева і оленячий ріг [Добровольський, 1929]. 

До римсько-британського часу в Англії відноситься курганне поховання двох 

людей, покладених на оленячі роги [Fox, 1923, p. 32; Мikhailova, 2006, p. 

195]. 

Отже, у мезолітичний час з’являється традиція супроводження 

людських поховань рогами благородного оленя чи косулі. Існують 

особливості поховального обряду: багатство інвентаря і наявність певних 

предметів (кістяних голок та крем’яних пластин) у Тев’єку, Хйодіку та Бад-

Дюренберзі, засоби застороги (глибока могила або каміння на кінцівках, 

сидяче положення (Ведбек та Скейтхолм ІІ), залишки човна (Ведбек, 

Моллегабет ІІ) та лука (Моллегабет ІІ), вертикальне положення та наявність 

музичного інструменту (Бад-Дюренберг). Цей комплекс ознак дає підстави 

припускати, що поховані мали високий сакральний статус, а оленячі роги 

слугували знаком їхнього віртуального зв’язку із священним оленем. 

Аналогії у часи неоліту, бронзи та заліза доводять сталість цієї традиції. 

Поховання з лосеголовими жезлами становлять другу категорію 

поховань із знаками оленя/лося, які відображають домінування образу 

оленя/лося у міфоритуальній системі давнього населення північної частини 

Євразії. На багатьох поховальних комплексах (Олєній острів на Онезькому 

озері, Звейнієкі, Швянтойї у Балтії, могильники китойської культури 

Прибайкалля) небіжчики, які мали високий статус, супроводжувались знаком 

лося у вигляді жезлів з головою лосиці. Західну межу поширення поховань зі 

знаком лося у Євразії відзначає невеличке навершя на могильнику Ведбек 

культури Ортебелле у Данії [Timofeev, 1998, с. 44, 46]. На сході могильники 
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із скульптурними зображеннями лосів поширюються до Байкалу 

[Студзицкая, 2004, с. 29-31] (рис. 102). 

Олєнєострівський могильник розташований на південному Оленячому 

острові Онезького озера, був досліджений у 1936-38 роках В. І. Равдонікасом 

і опублікована у 1956 р. Н. Н. Гуріною [Гурина, 1956]. У морені, що залягала 

на доломітовому вапняку, було виявлено 174 індивідуальних та групових 

поховання. Поховання залягали у неглибоких (у середньому 0,6 м) ямах, у 

трьох випадках вкритих кам’яною закладкою. Основна орієнтація головою на 

схід, більшість небіжчиків поховано на спині, деякі лежать на боку або 

зігнуті, зустрічаються і вертикальні поховання. Більшість могил 

супроводжувалось багатим інвентарем та вохрою. Олєнєострівський 

могильник датується кінцем 6 - початком 5 тис. до н.е. 

Найбільш виразним є потрійне поховання 55-56-57 (рис. 116). Усі три 

кістяки знаходились в одній ямі, під спільною кам’яною закладкою, яка була 

засипана вохрою. Домінантою комплексу є надзвичайно багате чоловіче 

поховання 56. Уздовж лівої сторони черепа знаходився реалістичний роговий 

“жезл” у вигляді голови лосиці довжиною біля 40 см. На черепі – сланцевий 

ніж, під черепом – галька і два клики ведмедя, на черепі і біля правої 

плечової кістки – 24 різці лося і пластина з різця бобра, на скелеті – 48 різців 

лося, кістки вовка, птахів та зуби оленя. У жіночому похованні 55 до 

інвентаря належать 18 платівок з різців бобра, кістяний наконечник, 13 кісток 

птаха, різець лося. У похованні 57 були різці лося, зуби лося та бобра. 

Найбільш видатною знахідкою було зображення змії [Гурина, 1956, рис. 113]. 

Особливий сакральний статус поховання підкреслює покриття його кам’яною 

кладкою, надзвичайно багатий інвентар і поховання разом з чоловіком двох 

жінок (можливо, людське жертвоприношення). Така ж персона з високим 

сакральним статусом, напевно, похована у подвійній могилі 152-153 цього ж 

могильника (рис. 117). Кістяк чоловіка на спині, споряджений багатим 

інвентарем, на грудях мав майстерно виготовлений лосеголовий жезл. 

Жіночий скелет знаходився на боку, повернутий до чоловіка і мав за інвентар 
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лише одну проколку [Гурина,1956, с. 204, рис. 76]. Лосеголові жезли були 

знайдені також у похованнях 80-81, 68, 82, 64 [Гурина, 1956, с. 203]. 

Найбагатший у Європі поховальний комплекс Звейнієкі був виявлений 

у північній частині Латвії на північному березі оз. Бурнієкі. Було відкрито 

315 поховань, які датуються часом від 6200 до 2200 ВС. Більшість поховань 

належать до мезоліту та неоліту [Zagorska, 2000, p.79; Гурина, 1989, с. 51-53]. 

Біля 100 поховань належать до мезоліту, пізньої стадії культури Кунда. 

Небіжчики були покладені у ями глибиною 0,40-0,60 м, у витягнутому 

положенні, з різною орієнтацією, як правило, засипані вохрою. Зустрічаються 

поодинокі, подвійні і групові поховання. Поховальний інвентар включав зуби 

різних тварин з нарізками для кріплення, кістяні наконечники списів, довгі 

кинджали, шила, сокири, крем’яні знаряддя та кістяні вироби мистецтва, 

серед яких превалює образ лося [Гурина, 1989, с. 51]. Особливо багатим було 

мезолітичне поховання № 57, в якому знаходились рештки літньої жінки 

(рис. 118). Могила була глибокою, більше одного метра, сторони могили, 

починаючи зверху, були засипані вохрою. Найбільш інтенсивний шар вохри 

оточував скелет. Поховальний інвентар містив кам’яну сокиру, крем’яні 

артефакти і намистини із зубів лося, благородного оленя та бика. Деякі з 

підвісок лежали групами, на великій ділянці вохри – можливо, вони були 

пов’язані з органічною структурою, яка не збереглася. Біля лівої ноги 

знаходився жезл або кинджал із дуже схематичним зображенням лося. 

Могила датується 6825+60 ВР. Це було найбагатше жіноче поховання у 

комплексі. На думку І. Загорської, інвентар підтверджував особливий статус 

похованої у пізньомезолітичній общині [Zagorska, 2000, p. 87-88]. У 

колективному середньонеолітичному похованні № 277, яке датується 5250-

5100 ВС, біля ніг багатого чоловічого поховання була виявлена ретельно 

виготовлена з рогу реалістична скульптурка з головою лося із загостреним 

кінцем, можливо, вставка для дерев’яного жезла (рис. 74, 7) [Zagorska, 2000, 

p. 87-88]. 
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Окремо слід відзначити могильники китойської та серовської 

неолітичних культур Прибайкалля, які датуються кінцем VI – серединою III 

тис. до н.е. До серовської культури належить унікальний поховальний 

комплекс в урочищі “Бор” біля с. Базаїха на правому березі р. Єнісей. Біля 

кістяка були знайдені чотири реалістичні статуетки лосів різного віку і статі. 

Це фігурка молодої самиці лося з підкресленою ознакою статі, фігура 

безрогого лося з підібганими ногами, зображеного в момент шлюбного реву, 

верхня частина голови лося і «Г»-подібний” жезл, аналогічний до знайдених 

в Оленеострівському могильнику. Крім того, в могилі знаходилась 

схематична зооантропоморфна фігурка, можливо, зображення духа 

[Окладников, 1950, с. 280-283]. 

Ззаслуговують на увагу могильники китойської культури: Циклодром, 

розташований на мису Кайської гори в усті р. Іркута, та Усть-Бєльський 

могильник в усті р. Біла. На могильнику Циклодром поховання містили 

вохру та супроводжувались кам’яним та кістяним інвентарем [Окладников, 

1974, с. 35]. Найбагатшим було поховання № 10, до інвентаря якого входили 

70 виробів з каменю та кістки (знаряддя, гарпуни, ножі, намистини, прикраси 

з зубів тварин, рогові та мармурові зображення риб та інше). Серед них 

вирізняється добре збережена голівка лося (рис. 119) [Окладников, 1974, с. 

43]. Могильник в усті р. Білої містить речі високого семантичного статусу, а 

саме, три реалістичні скульптурки лося, ложка з різьбленим руків’ям, округле 

в перетині дугоподібне вістря з антропоморфним руків’ям і низка виробів з 

геометричним орнаментом [Асеев, 2002, с. 60-61]. 

Отже, інвентар китойських поховань, в яких репрезентовані скульптури 

лося малих форм, не залишає сумніву у приналежності небіжчиків до 

категорії осіб із високим сакральним статусом. Як відомо з етнографії, 

шамани вступали у віртуальний зв’язок з материнськими божествами – 

покровителями тварин і полювання [Анисимов, 1958, с. 34], які, ймовірно, і 

зображувались у вигляді жезлів. 
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Таким чином, культ лося, добре відображений у мистецтві північної 

частини Євразії. Він мав образно-візуальне втілення у вигляді жезлів, які 

супроводжували поховання людей, наділених особливим сакральним 

статусом. Напевно, жезли, так само як і оленячі роги, слугували відзнакою 

осіб, що мали віртуальну спорідненість з тотемом. Багатство інвентаря та 

ймовірна наявність людських жертв вказують на те, що у мезолітичний та 

неолітичний час подібні персони мали надзвичайний статус. Отже, 

поховання, відзначені знаком лося, напевно, належали людям з високим 

соціальним статусом, які могли володіти монополією на віртуальне 

спілкування з тотемним предком Лосицею-Матір’ю. 

3.3.2. Поховання оленів у могильниках 

У мезолітичний час з’являються людські поховання, які 

супроводжуються скелетами оленів або косуль. Ця традиція продовжувала 

існувати у добу неоліту, бронзи та заліза. 

Найдавнішим є мезолітичний поховальний комплекс Гонгехусвей у 

Данії. Поховання АЕ являло собою яму 40х50 см та глибиною 70 см із 

прямими краями. На дні ями була чітко виражена чорна лінза - за виразом 

автора, щось на зразок дерев’яної плити. У центрі плити - купа перепалених 

кісток жінки 20 років. Серед кісток був обпалений потрісканий фрагмент 

крем’яної пластини. Між кістками і плитою - пластина. Вище плити і кісток 

знаходились необпалені рештки цілого теляти косулі віком 3 місяці. Це 

вказує на час поховання - початок вересня [Petersen, 2003, p. 489-490].  

Поховальний комплекс біля с. Стшельце у Польщі, розкопаний у 1957 

р. містить матеріали кінця неоліту – ранньої бронзи. Найдавнішою спорудою 

був курган округлої форми з двома камерами, збудований з каміння та глини 

і вкритий чорноземом. Всередині камер були знайдені у безладді кістки 

людей і тварин, глиняний посуд, кам’яні та кремінні сокирки. Під камінням 

насипу біля камери знаходилось поховання собаки та поруч із ним поховання 

оленя [Wislanski, 1960, p. 25-28]. Вочевидь, функції собаки і оленя, як 

провідників до світу мертвих, у цьому комплексі збігаються. 
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У поселенні лендельської культури біля Ланг-Ернцердорф, у Нижній 

Австрії, був виявлений скелет оленя. Поруч знаходились два людських 

поховання та господарська яма [Behrens, 1964, s. 62-65]. Біля с. Лаукнен 

Калініградського обл. Росії на відстані 3 м від людського поховання, яке було 

орієнтовано з південного заходу на північний схід, була відкрита яма 

довжиною 3 м, в якій лежав скелет лося [Behrens, 1964, s. 62-65]. 

У 1955 р. біля селищ Мар’їно в Криму А. О. Щепинським був 

розкопаний курган доби бронзи діаметром 25 м і висотою близько 2 м. Під 

насипом цього кургану знаходився кромлех діаметром 16 м, в межах якого 

містились 4 впускних (таврського часу) і одне основне поховання, з яким 

було пов’язане жертвоприношення оленя (рис. 120, 1). Другий курган №13, 

мав витягнуту форму (40х24 м, висота 1,60 м). Ніяких ознак поховання чи 

інвентаря в кургані не було, окрім черепа оленя у східному кутку (рис. 120, 

2). Автор трактує цей курган як кенотаф [Щепинский, 1959, с. 67-72]. На наш 

погляд, поховання оленя та оленячих рогів у Криму є свідоцтвом існування у 

кримського населення доби бронзи обрядів, пов’язаних із 

жертвоприношенням оленя і похованням його рештків у землі. Можливо, це 

було обрядом, спрямованим на відродження оленів. Не виключено, однак, що 

могили дійсно є кенотафами, і олені слугували провідниками між світами. 

Традиція поховань оленів у курганах зберігається і у скіфську епоху. У 

розграбованому у давнину кургані в с. Оситняжка (Подніпров’я) поруч із 

основним склепінням, де були виявлені рештки двох людських скелетів, 

виявили склепіння із залишками дерев’яних стовпів, де знаходились кістки і 

роги великого оленя [Галанина, 1977, c. 29-32]. Найбільший інтерес, на наш 

погляд, становить коплекс курганів на Кавказі поблизу Ханлара, який був 

розкопаний Я. І. Гуммелем. У могилі 150 було знайдено візок із скелетом 

жінки, попереду яого були скелети двох багато прикрашених оленів. Ще три 

кістяки багато прикрашених намистом оленів були знайденій у могилах 150, 

149 і 148 (рис. 121, 2) [Гуммель, 1992]. У даному випадку, на нашу думку, 

олені використовувались для “транспортування” небіжчиків до іншого світу. 



124 

Аналогією може слугувати курганний комплекс у Пазирику, де коні, 

запряджені у поховальний візок, були замасковані під оленів (рис. 121, 1) 

[Руденко, 1949]. Іконографічним аналогом слугують зображення оленів, 

запряжених у візки, у карасукській культурі Монголіїї (рис. 121, 3) 

[Черемисин, 2008, с. 127]. Про зв'язок жертовних коней з оленями свідчать 

кінські прикраси скіфського періоду, зокрема, скіфські нащічні бляхи у 

вигляді лося V ст. до н.е. з Мотронінського некрополя та з кургану біля с. 

Жовкне Черкаської обл. [Брель, 2010, c. 130-132] та кінські налобники із 

Семібратнього кургану [Артамонов, 1966, с. 36]. 

У сарматському похованні 2 кургана №7 біля с. Балабан у Молдові, яке 

було пограбоване ще у давнину, були виявлені разом із людським скелетом 

кістки коня, зламані роги оленя і мідні прикраси [Чеботаренко, Яровой, 1989, 

с. 39]. Існування образу оленя – перевізника, можливо, підтверджує 

поховання оленя з трензелями кельтського часу (Вілланов-Ренневіль) [Pauli, 

1983, p. 459-486] та рисунок людей вершки на оленях на ритуальному 

горщику лужицької культури з Лазів (рис. 121, 4). B. Хенсель зауважує, що, 

на думку багатьох дослідників, зображені на горщику вершники спускаються 

під землю [Хенсель, 1970, c. 13-17]. 

Таким чином, традиція поховання оленя, як провідника до світу 

мертвих, що з’явилася у мезолітичний час, існувала протягом доби бронзи і 

набула розвитку у добу заліза. 

Отже, на основі проаналізованих матеріалів можна припускати, що 

серед археологічних пам’яток північної частини Євразії існують могильники, 

які містять свідоцтва культу оленя. До першої категорії пам’яток належать 

поховання людей, відзначених символом оленя/лося – оленячими рогами чи 

зображеннями лосів. Це мезолітичні могильники з рогами благородного 

оленя Тев’єк та Хйодік у Бретоні, Ведбек та Скейтхолм ІІ, та Моллегабет ІІ у 

Скандинавії та численні поховання з лосеподібними жезлами доби неоліту та 

бронзи Північної Євразії: Олєній острів, Звейнієку, Циклором та ін.  
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Друга категорія – це рештки оленів, знайдені на могильниках від 

мезоліту (Гонгехусвей у Данії ) до неоліту, бронзи та заліза (Стшельце, Ланг-

Ернцердорф, Лаукнен, Мар’єво, Мар’їнська, Оситняжка, Хамлар у 

Центральній та Східній Європі і на Кавказі), що свідчать, на наш погляд, про 

стале ідеологічне уявлення про оленя-провідника протягом всіх цих 

археологічних епох.  

3.4. Висновки 

Археологічна джерельна база культу оленя має надзвичайно широкий 

хронологічний діапазон - від пізнього палеоліту до доби пізньої бронзи та 

раннього заліза включно. Самі джерела представлені як окремими 

артефактами, так і археологічними пам’ятками: святилищами, могильниками 

тощо. Перші свідоцтва культу оленя з’вляються у пізньому палеоліті. Це 

печери із скупченнями скинутих оленячих рогів на Уралі (Уньїнська, 

Ведмежа, Ажурна) та у Західній Європі (Ашенштайн, Печера Північного 

Оленя). Ще однією категорією пам’яток культу оленя є святилища. На 

фінальнопалеолітичній пам’ятці Штельмоор та на неолітичному поселенні 

Верет’є вони становлять черепи оленів, насаджені на палі. Череп лося і 

лосячі щелепи, були виявлені на енеолітичній стоянці Володари. Отже, з 

мезоліту до енеоліту в мисливців існували обряди жертвоприношення оленів-

лосів, після яких черепи передавалися світу тварин мертвих заради 

відродження тварин. 

Вагома категорія свідоцтв культу оленя – мезолітичні маски, 

виготовлені з черепів оленів з рогами, які були знайдені на стоянках Західної 

Європи: Стар Кар, Хохен-Віхельн, Берлін-Бірсдорф, Бедбург-Кьонігсховен, 

Плау.  

Починаючи з мезоліту культ оленя знаходить відображення у 

похованнях. Вони представлені двома типами. До першого належать 

пізньомезолітичні поховання людей, які супроводжуються скинутими рогами 

благородного оленя на могильниках Бретоні та Скандинавії – Тев’єк, 

Х’йодік, Ведбек, Скейтхолм ІІ, Моллегабет ІІ. Другий тип поховань із 
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знаками оленя/лося - поховання із лосеголовими жезлами у Північній Євразії, 

які також з’явились у мезоліті – Олєнєострівський могильник на Онезському 

озері, Звейнеки, і набули поширення у пізніші часи Олєнєострівський 

могильник у Баренцовому морі, Циклодром Сопка, Локомотив, Базаїха, Усть-

Біла, Шуміліха та ін. Поховання з рогами оленя або лосеголовими жезлами 

на могильниках Тев’єк, Хьйодік та Олєнєострівському на Онезському озері 

містили найбагатший поховальний інвентар, у Ведбеку мали більш глибокі 

ями і, в одному випадку, каміння на ногах, у Скейтхолмі ІІ поховання було 

здійснені у сидячому положенні, а на Олєнєострівському могильнику вони 

були також парні та потрійні. Ці особливості поховального обряду свідчать 

про винятковий соціальний статус небіжчиків. Поховання із знаками оленя 

зустрічаються і у більш пізні археологічні епохи - Чичаровце та Бад-

Дюрренберг енеолітичного часу, Варенн-Хілл доби бронзи, 

Олєнєострівський могильник у Баренцевому морі доби заліза і поховання 

римсько-британського часу біля Кембріджу.  

Традиція поховань оленів/косуль у людських поховальних комплексах, 

яка з’явилася у мезолітичний час (Гонгехусвей), продовжується у неоліті 

Європи (Стшельце, Ланг-Енцердорф, Лаукнен). У часи бронзи та заліза 

зустрічаються поховання оленів та їхніх рештків у курганах (Мар’їно, 

Мар’євська, Оситняжка). У добу заліза є дані про використання оленів для 

“транспортування” небіжчиків до іншого світу. Це олень з трензелями 

(Вілланов-Ренневілль), колісниця із запрядженими оленями (Хамлар), або 

конями, замаскованими під оленів (Пазирик).  

У неоліті ареал культу оленя/лося ключає Північну Європу та Північну 

Азію. Існування промислових обрядів відродження оленів лосів доводять 

святилища, які утворювались на місцях віртуального «помешкання» Матері-

Землі в образі самиці лося. Найбільш переконливими для нас є святилища, 

розташовані безпосередньо під писаницями, на яких була зображена Мати-

Лосиха (Котоярві, Лиса гора, Писаний камінь, Флутрует та інші). Серед 

інших пам’яток найвидатнішою є святилище Хейбідя-Педар, яке безперевно 
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функціонувало від неоліту до ХХ сторіччя. На ньому були знайдені таки 

артефакти, як черепи і роги жертовних оленів та атрибути ритуалів: казани, 

кресала, знаряддя забиття тварин та витвори мистецтва із зображеннями 

оленів. Подібні святилища були поширені в північній частині Євразії у добу 

бронзи, заліза та в середньовіччі (Гляденовское костіще, жертовники 

островів Вайгач та Ямал, середньовічний шар Ун’їнської печери, Канінська 

печера). 

У неолітичних суспільствах Центральної та Східної Європи, де 

відбулася заміна мисливської економіки відтворюючою, існують свідоцтва 

жертвоприношень оленів із зберіганням їхніх решток (Гайоворон-Поліжок, 

Ходмезавазарелі). Про сталість і популярність цієї традиції говорить 

збереження її в добу енеоліту (Айлслебен, Ленківці, Вучедол) і розвиток в 

часи бронзи та заліза (Фельбах-Шмеден, Вітов, Лоссов). 
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РОЗДІЛ ІV 

КУЛЬТ ОЛЕНЯ В ЕТНОГРАФІЧНИХ ТА СТАРОДАВНІХ 

СУСПІЛЬСТВАХ ПІВНОЧІ ЄВРАЗІЇ 

 

Метою даного дослідження є реконструкція культу оленя на території 

Євразії у добу каменю. Загальноприйнятим є визначення культу (лат. 

шанування, від colo) як форми релігійної дії, що являє собою сукупність 

специфічних дій (ритуалів, обрядів, церемоній), викликаних відповідним 

віровченням та спрямованих на сферу сакрального. Структура будь-якого 

культу включає: предмет (об’єкт), форму, зміст, засоби і суб’єкт культу [за 

«Соціологічним словником», http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/k/kult.html]. 

Безумовно, вивчення явищ первісного світогляду тільки за археологічними 

матеріалами неможливо. За висловом Л. Л. Залізняка, "Тільки комплекс наук, 

предметом яких є вивчення первісності, дозволяє наблизитися до розуміння 

закономірностей функціонування первісних суспільних систем" [Зализняк, 

1991, с. 57]. Ми у своїй роботі, крім археологічних даних, залучаємо також 

дані етнографії, палеозоології, фольклористики та лінгвістики. 

Хоча повна реконструкція цілісної світоглядної системи давніх 

мешканців Євразії здається неможливою, вірогідною є реконструкція 

окремих, найбільш консервативних елементів міфоритуального комплексу. 

За висловом А. М. Сагалаєва, архаїчний світогляд надзвичайно прихильний 

до типового. "Одного разу сформульовані ідеї та образи задовольняли 

суспільство протягом усього доступного для огляду періоду" [Сагалаев, 1991, 

с. 19]. "Фундаментальні ідеї світогляду залишались актуальними протягом 

усього культурогенезу" [Сагалаев, 1991, с. 21].  

Із використанням низки методик (див.: Розділ І.2, Методика 

дослідження) була проведена така робота з реконструкції культу оленя у 

стародавніх мисливців Європи та Північної Азії: 1. Визначена наявність 

культу оленя та його прояви у народів, які у недалекому минулому займалися 

полюванням на оленя, а також пережитки культу у більш розвинутих народів 
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Євразії. 2. На основі аналізу названих етнографічних джерел були 

виокремлені основні елементи культу, спільні для усіх суспільств, що 

вивчаються - дієвий, вербальний та предметний коди, перетин котрих 

дозволяє створити арматуру, що, власне, і є моделлю культу оленя. 

Визначені матеріальні прояви моделі культу оленя. 3. Створена модель через 

її матеріальні прояви була екстрапольована на первісні суспільства пізнього 

палеоліту, мезоліту та неоліту Євразії. На основі археологічних джерел - 

давніх матеріальних проявів культу, вона була була верифікована. Через 

кореляцію з іншими археологічними джерелами у синхронному та 

діахронному аспектах була проведена історична реконструкція культу оленя 

у прадавніх мисливців Європи та Північної Азії.  

4.1. Модель культу оленя за етнографічними даними 

Модель культу оленя, створена на основі його проявів у етнографічних 

народів (див.: Додаток Б). Вона являє собою міфоритуальний комплекс, в 

центрі якого стоїть концепт оленя. Головною ідеєю культу є відновлення 

священного оленя. 

За змістом він є тотемістичним, спрямованим на відтворення оленя, як 

промислової тварини. Його модифікацією є промисловий культ, який 

включає елементи мисливської магії, анімізму, зоолатрії, культу плодючості, 

культу Матері та інших. 

Об’єктом культу оленя є священний олень. В основі міфологічної 

системи суспільства мисливців на оленя лежить архаїчне ототожнення 

навколишнього cвіту з гігантською самицею оленя - Всесвітом-

Оленицею/Лосицею, яка дає життя всьому, що існує. Прояви уявлень про 

Мати-Лосицю були зафіксовані і проаналізовані у нганасанів [Симченко, 

1976, с. 264-274] та ненців [Долгих, 1968, с. 214-229]. На нижчому рівні 

відбувається диференціація Всесвіту-Олениці на три зони – підземний і 

небесний світи, та, власне, Землю, причому кожний світ має вигляд оленя. 

Про це свідчать численні космогонічні міфи народів Сибіру [Окладников, 

1950, с. 300; Хлобыстина, 1987, с. 16; Грачева, 1983, с. 21; Долгих, 1968, с. 
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217]. Одним з проявів шанування Матері-Олениці є її зображення у вигляді 

самиці лося або оленя на скелях (евенкійські скелі бугади) [Анисимов, 1958, 

с. 35, 104; Окладников, 1959, с. 54; Василевич, 1930, с. 105], предметах 

мобільного мистецтва, наприклад, шаманських бубнах саамів [Lahelma, 2008] 

та ін. 

З розвитком анімістичних уявлень у місцях перебування посланців 

Матері-Олениці – духів, створюються святилища, де відбуваються обряди 

жертвоприношення оленів/лосів. Такі святилища зафіксовані в евенків 

[Анисимов, 1958, с. 35, 104; Окладников, 1959, с. 54; Василевич, 1930, с. 105], 

нганасанів [Симченко, 1976, с. 256] та ненців [Чернов, 1955, с. 291-321]. 

Одним із втілень об’єкту культу – священного оленя, є 

зооантропоморфний персонаж – Людина-Олень як тотемний предок, 

культурний герой і чарівний шлюбний партнер. Такі персонажі відомі у 

лопарів [Чарнолусский, 1965, с. 97], нганасанів [Долгих, 1968, с. 214-230], а 

також у більш розвинутих народів – киргизів [Абрамзон, 1971, с. 281-283], 

народів Кавказу [Вирсаладзе, 1973, с. 3,36; Корзун, 1966, с. 36; Михайлова, 

1999; 2009]. 

Здатністю вільно переходити зі світу тварин до світу людей Людина-

Олень відтворює ідею тотемної тварини, що вмирає і відроджується. 

Перекази про добровільний прихід оленя на заклання відомі у багатьох 

північних та кавказьких народів [Шаповалова, 1973, с. 217; Басилов, 

Кобычев, 1976; с. 62, Калоянов, 1992, с. 81; Михайлова, 1999; 2009]. 

З розвитком ідеологічних уявлень Людина-Олень набуває прикмет 

господаря місця і бога-покровителя тварин з акцентом на плодючість, що з 

появою відтворюючих форм господарства перетворює його на гаранта 

плодючості. У кельтів це – бог Цернунос, а в Британії зберігся образ 

Оленячої Богині – господарки оленів та покровительки мисливців [McKay, 

1932, p. 144-174]. Олень асоціюється із аграрними божествами та святими у 

народів Північного Кавказу [Мужухоєв, 1976, с. 40; Михайлова, 1999; 

Михайлова, 2009] та слов’ян [Шаповалова, 1973, с. 217; Михайлова, 2009].  
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У той же час олень виступає у ролі медіатора між світами, охоронця і 

провідника у багатьох народів, зокрема, індоєвропейців [Васильков, 1998, с. 

99; Шаповалова, 1973, с. 217; Ross, 1964, р. 176-197; Бернштам, 1990, с. 32-

33]. 

Суб’єктом культу оленя були як окремі особи, так і соціальні групи 

різного статусу (община, рід, плем’я). Приналежність до культу могла 

набувати предметну форму. Це маркування особи або групи знаками оленя: 

татуювання, елементи одягу чи орнаменти, мистецькі вироби. Особливе 

значення має забезпечення осіб, що проходять обряд ініціації, та померлих 

знаком оленя, наприклад, орнаменти або клейма у нганасанів та ненців 

[Симченко, 1963, с. 171; Грачева, 1990, с. 106-109; Долгих, 1951, с. 9-13; 

Грачева, 1983, с. 87], оленячі роги на похованнях [Богораз, 1939, с. 182], 

загортання в оленячу шкуру померлих у лопарів [Чарнолусский, 1965, с. 61; 

1972, с. 111], мансі [Чернецов, 1959, с. 146], нганасанів [Грачева, 1983, с. 87] 

та чукчів [Богораз, 1939, с. 182]. 

Найкраще причетність до культу оленя виражена в атрибутах шаманів 

та їх костюмі, які мали особливе право на спілкування із потойбічним світом 

та об'єктами культу оленя: бубнах та калаталах із зображеннями оленів, 

оленеподібних жезлах-посохах, природних або штучних рогах на шапці, 

кафтані та ін. (рис. 133; 134). Вони зустрічаються в алтайських народів 

[Потапов, 1935, с. 146, 150], евенків [Мазин, 1984, с. 66; Василевич, 1951, с. 

178; Василевич, 1957, с. 156; Анисимов, 1958, с. 174], нганасанів [Попов, 

1984, с. 125; Прокофьева, 1949, с. 370]. Ці атрибути та елементи костюму 

символізували спорідненість шаманів із оленем. 

Провідною формою взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом (тобто 

між людьми і священним оленем) є обряди (дієвий аспект культу), що 

включають невід’ємну складову – міфи (вербальний аспект культу). Обряди 

культу оленя поділяються на промислові (календарні) та перехідні 

(лімінальні). Промислові обряди пов’язані з мисливським циклом і мають за 

мету сакральне відновлення священного оленя. До них відносяться первинки, 
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тобто обряди на початку сезону полювання - наприклад, у лопарів 

[Чарнолусский, 1966, с. 310-315], інтічиум (обряди розмноження) у лопарів 

[Чарнолусский, 1966. c. 310-311; Харузин. 1890, с. 340-383; Михайлова, 

2009], евенків [Анисимов. 1958, с. 26-37], жертвоприношення духам-

посередникам між людьми і Великою Матір’ю у народів циркумполярної 

зони [Симченко, 1976, с. 225-258; Успенский, 1979, с. 36-39; Головнев, 1995, 

с. 428, 448, 489; Михайлова, 2009], обряди мисливської магії, наприклад, у 

евенків [Василевич, 1957, с. 161; Анисимов, 1958, с. 30; Михайлова, 2009]. 

Загальна структура промислових обрядів така: забиття жертовної 

тварини, розробка туші і колективне поїдання її м’яса, та відродження нових 

особин з решток. Щоб забезпечити відродження, семантично важливі 

фрагменти туші повертали світу тварин – за межі людського існування: 

лопарі закопували в землю чи спускали шкури рікою [Чарнолусский. 1965, с. 

78; Харузин, 1890, с. 340-383], евенки та якути піднімали до неба на помостах 

[Анисимов, 1958, с. 26-37; Гурвич, 1962, с. 248-250], ненці на палях [Долгих, 

1960, с. 74-80]. 

За етнографічними даними, найбільш архаїчним із промислових 

обрядів є первинки – «жертвоприношення першого оленя», на честь 

відкриття сезону полювання. За первісними уявленнями олень добровільно 

приносив себе у жертву, тобто обряд ніби «узаконював» полювання на оленів, 

врегульовуючи порушений баланс між світом живих та світом мертвих. 

Найпростішою формою спілкування об’єкта і суб’єкта – мисливців і оленя, 

було колективне поїдання тіла оленя. Наприкінці обряду створювався 

«натуральний макет» з кісток і шкури оленя, з якого мала відродитися нова 

тварина. Такі обряди відомі в лопарів [Чарнолусский, 1966, с. 304-308], 

евенків [Алексеенко, 1977, с.48] та якутів [Гуревич, 1962, с.251]. 

До промислових обрядів належать також тотемістичні обряди 

відтворення оленів – інтічіум, які відбувалися під час важливих життєвих 

циклів тварин: гону восени та отелення навесні. Обряди інтічіум, спрямовані 

на розмноження тварин, окрім названих елементів, включали імітацію 
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спарювання тварин. Наслідуючи оленів, лопарі використовували скинуті 

роги самиць оленя, які потім складали у віддалену печеру (печера – втілення 

материнського начала) [Чарнолусский, 1966, с. 34-36; Харузин, 1890, с. 340]. 

Евенки та наганасани наслідували оленів, що спарюються, робили макети 

тварин та демонстрували спарювання, або малювали пари тварин на скелях 

[Анісімов, 1958, с. 33; Попов, 1984, с. 78]. На нашу думку, предметним кодом 

обряду інтічіум виступають оленячі роги, що зберігались у печерах, а 

образотворчим кодом – зображення актів плодючості людей та тварин.  

Жертвоприношення оленів посередникам між людьми та Великою 

Матір’ю відбувались у місцях, важливих для життєдіяльності оленів – на 

видатних ділянках ландшафту чи біля писаниць із зображенням 

Олениці/Лосиці-Матері. На великих міжплемінних святилищах ненців 

накопичувались рештки тисяч тварин, а разом з ними і атрибути ритуальних 

дій: знаряддя вбивства, посуд для жертовної трапези, кресала для здобуття 

священного вогню, коштовні дари Матері Всього Сущого та фігурки 

оленів/лосів, які могли виконувати роль замісних жертв [Симченко, 1976, с. 

254-256; Шмидт, 1932, с. 28; Долгих, 1960, с. 74; Костиков, 1930, с. 126]. 

Досліджені нами етнографічні дані дозволяють стверджувати, що схема 

промислових обрядів: забиття - розчленування/поїдання - відродження в 

системі тотемістичного мислення трансформувалася у формулу перехідних 

обрядів (ритуалів життєвого циклу людей): ізоляція – поріг - відновлення (за 

А. ван Геннепом).  

У ритуалах життєвого циклу людей схема обряду набула такого 

вигляду: ізоляція від соціуму – смерть реальна чи тимчасова (імітація 

розчленування і заковтування людини тотемною твариною) – набуття нового 

статусу (у соціумі або у світі мертвих) [Тернер, 1983, с. 17]. Однією із 

складових перехідних обрядів було надбання ініційованою особою 

зооморфних рис внаслідок переходу (тимчасового або остаточного) до світу 

тварин/мертвих. Під час вікових ініціацій нганасани проповзали крізь 

зооморфну будівлю, що імітувало заковтування людей твариною, і врешті 
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отримували прикраси (персональний орнамент) чи клейма із знаком оленя 

[Долгих, 1951, с. 9-13]. Аналогічні обряди були в евенків та якутів [Гурвич, 

1977, с. 210; Алексеев, 1980, с. 296; Анисимов, 1958, с. 28]. Під час 

поховальних обрядів небіжчикам також надавали знаки оленів – шкури чи 

оленячі роги, на знак того, що вони перейшли до тваринного світу 

[Анисимов, 1967, с. 59; Элиаде, 1996, с. 264; Петрухин, 1986, с. 7; Пропп, 

1986, с. 39, 48, 68; Криничная, 1988, с. 48]. Такі факти зустрічаються, 

наприклад, у нганасанів [Симченко, 1963, с. 171; Грачева, 1990, с. 106-109; 

Долгих, 1951, с. 9-13; Грачева, 1983, с. 87] та чукчів (рис. 132) [Богораз, 1939, 

с. 192]  

Монопольне право на віртуальне спілкування з Оленицею-Матір’ю під 

час усіх обрядів належало шаману. У евенків та алтайців шаман камлав у 

подобі оленя, його атрибутами були оленячі роги (корона чи шапка з рогами), 

шкура, бубен із зооморфним калаталом і жезл у формі лося, роги на кафтані 

та ін. У інших народів циркумполярної зони Євразії олень, виконуючи роль 

медіатора, був основним духом-провідником шамана у потойбічний світ 

[Потапов, 1935, с. 150; Мазин, 1984, с. 66; Василевич, 1951, с. 178; 

Василевич, 1957, с.1 56; Анисимов, 1958, с. 174]. Поховання шаманів 

відзначались оленячими рогами, як знаком оленя, інколи до поховального 

інвентарю входила рогата корона або зооморфні жезли. Такі відзнаки були 

характерні навіть для народів, які перейшли до відтворювального 

господарства, зокрема, бурятів [Галданова, 1987, с. 70; Элиаде, 1998, с. 121, 

123]. 

Отже, промислові і перехідні обряди культу оленя відбувалися за 

сталою схемою «ізоляція - руйнація - відродження». З цією формулою 

корелюється універсальна структура тотемістичного міфу, “мономіфу” за 

Дж. Кемпбелом, тобто: ізоляція героя – випробування (перебування в 

незвичайному проміжному стані) – переродження (повернення у новій якості 

або смерть) [Кэмпбелл, 1997]. Тотемістичні міфи культу оленя, які слугували 

вербальним кодом в перехідних обрядах, мають таку структуру: прихід 
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тотемного предка-оленя до світу людей, тобто ізоляція від світу тварин – 

перетворення на людину, що відбувається під час ініціації/шлюбу, тобто 

лімінальна стадія, руйнація тваринного начала – смерть тотемного предка в 

людській іпостасі і, відповідно, відродження у якості тварини (повернення до 

світу тварин). 

Схема мономіфу лежить також в основі космологічних міфів 

(астральних та солярних). В евенкійських міфах сузір’я асоціюються з 

оленем/лосем [Анисимов, 1958, с. 71], а мисливська ідея «звіра, що вмирає і 

воскресає» пов’язує оленя із сонцем [Котов, 2006 с. 50; Анисимов, 1959, с. 

28-29]. Структура космологічних міфів така: гонитва за космічним оленем – 

смерть оленя – відновлення. Космологічні міфи в евенків мали дієвий 

відповідник – обряди, під час яких учасники імітували гонитву за священним 

оленем, яка завершувалась його забиттям, причащалися до його тіла і 

зберігали рештки [Новик, 1984, с. 155-156; Василевич, 1957]. 

Поряд із дієвим та вербальними аспектами культу оленя існує його 

предметний аспект – засоби культу. Це матеріальні атрибути, що 

застосовувались в обрядах, святилища та зображення оленів у наскальному 

та мобільному мистецтві. У першу чергу, це знаки, що вказують на 

спорідненість з оленем, насамперед, шаманські атрибути: в евенків і 

нганасанів – шуби з оленячої шкури, шапки з оленячими рогами, калатала 

(рис. 133; 134) [Попов, 1984, с. 125; Прокофьева, 1949, с. 370; Потапов, 1935, 

с. 146; Алексеенко,1984, с. 77], у ненців, нганасанів та алтайців – бубни та 

оленеподібні калатала [Алексенко, 198, с. 106; Грачева, 1981, с. 8; 

Прокофьева, 1981, с. 47; Хомич, 1981, с. 21; Потапов, 1935, с. 141], у лопарів 

зображення оленів на витворах мистецтва [Харузин, 1890, с. 323]. Оленячі 

роги у лопарів використовувалися як предмет ритуалу і жертвоприношення 

(рис.127; 128) [Чарнолусский, 1966, с. 306-308; Tromnau, 1991], у чукчів – як 

поховальний інвентар (рис. 129; 132) [Богораз, 1939, с. 191, Косвен, 1962, 

с.291]. Інвентар жертовників у ненців це посуд для приготування жертовної 

їжі, знаряддя вбивства оленя, кресала та блюда із зображенням оленів, так 
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звані «ужиткові» речі із зображеннями оленів/лосів [Успенський, 1979, c. 36-

39; Головнев, 1995, с. 489, 490]. Друга важлива група – витвори наскельного 

мистецтва, на яких є зображення оленів/лосів або оленерогих людей, 

евенкійські скелі бугади [Анисимов, 1958. c. 34-35]. 

Отже, створена нами модель культу оленя у етнографічних народів 

Євразії дозволяє стверджувати, що матеріальними проявами культу оленя є: 

1. Зображення оленів/лосів у монументальному та у мобільному 

мистецтві, як на сакральних предметах із високим семантичним статусом, так 

і на предметах, що визначаються як ужиткові (профанні). 

2. Скинуті роги самиць оленів у печерах. 

3. Відзначення знаками оленів священного простору (маркування, 

зооморфні споруди для ініціацій). 

4. Кістки та роги жертовних оленів, що були передані за межі 

людського існування – на палях, помостах, закопані у землю. 

5. Маркування посвячених осіб знаками оленів (оленячі роги або 

залишки оленів на похованнях). 

6. Скелети або рештки оленів біля людських поховань,. зображення 

оленів на супроводжуючому інвентарі та на могильних спорудах тощо. 

7. Цілі скелети оленя – натуральні макети, як об’єкти 

жертвоприношень. 

8. Фігури оленів, що мають заміщати туші реальних тварин у ритуалах 

жертвоприношення. 

9. Посуд, який використовувся під час ритуалів жертвоприношення. 

10. Атрибути шаманів та їх одяг – корони з оленячими рогами, 

оленеподібні калатала і жезли, природні або штучні роги на кафтанах та ін. 

4.2. Генеза і розвиток культу оленя у стародавніх мисливців 

Європи та Північної Азії 

Появу окремих елементів, з яких пізніше був сформований культ оленя, 

вочевидь, слід відносити ще до раннього етапу пізнього палеоліту. Прояви 

символічного значення оленя в первісному мистецтві є найбільш масовими 
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або виразними у пізньому палеоліті Південного-Заходу Франції та півночі 

Іспанії (франко-кантабрійське мистецтво), мезоліті-неоліті Іспанії та 

Португалії та Північної Індії, мезоліті та неоліті Скандинавії та Північного 

Заходу Росії, неоліті – добі раннього заліза Сибіру та Монголії тощо.  

Первісне мистецтво слід розглядати у контексті міфоритуального 

комплексу мисливців на оленя. За визначенням Є. Г. та М. А. Девлєт, 

первісна образотворча діяльність є знаковою системою, в якій закодовані 

міфоритуальні уявлення [Дэвлет, 2005, с. 76]. Образотворче мистецтво, 

нарівно з ритуалом, танцем, словом, мімікою, є засобом для втілення 

символічної структури міфу [Gallus, 1977, с. 373]. Створення витворів 

наскельного та мобільного мистецтва було складовою обрядів відтворення 

промислових тварин, що повторювались з року в рік.  

Найдавніші прояви символічного значення оленя з’являються у 

монументальному мистецтві Франко-Кантабрійського регіону, в печерах 

Шове, Пер-нон-Пер та Куньяк (рис. 2 – 5) [Guillou, 2005, p. 117-134; Leroi-

Gouhran, 1965, p. 246, 349]. У них є зображення оленів-мегацеросів, що 

розміщені біля входу та у віддалених ділянках, тобто у топографічно 

важливих для уявлень первісної людини частинах – місцях перетину світу 

людей та світу духів. Повторюваність зображень оленів може свідчити про 

пов’язаний із ними певний ритуал, який зберігався і повторювався навіть 

через надзвичайно тривалий час, а отже, про набуття оленем певного 

символічного статусу вже на ранніх етапах пізнього палеоліту. Це дозволяє 

нам припускати, що олень був включений до міфоритуальної системі ранньої 

пори пізнього палеоліту. 

Ймовірно, таке шанобливе ставлення до тварини, що на той час не 

відігравала визначної економічної ролі, було зумовлене її великим розміром 

та наявністю величних рогів, які викликали у первісних людей відчуття 

пошани й остраху. Ці поодинокі випадки, безумовно, не дають підстав 

стверджувати існування у носіїв ориньяку розвинутого культу оленя. Однак 
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подібне топографічне розміщення зображень оленів простежується і на більш 

пізніх пам’ятках франко-кантабрійського мистецтва. 

Наприкінці пізнього палеоліту в економіці Західної Європи зростає 

роль північного оленя (на території Франції) та благородного оленя (на 

теренах Іспанії) [Bahn, 1983, p. 168-186; Bailey, 1983, р. 149-165; Rice, 1986, p. 

94-99]. Відповідно, збільшується кількість зображень оленів у франко-

кантабрійському мистецтві. Одним з доказів семантичної значимості образу 

оленя є топографічні особливості розташування його зображень. Зберігається 

і набуває ще більшого поширення започаткована у ранню пору пізнього 

палеоліту традиція відтворення оленів у привходових і найвіддаленіших 

ділянках печер та на перехрестях, наприклад, у печерах Ляско, Фон-де Гом, 

Хіменас, Вілляр, Габіллу, Пеш-Мерль (рис. 6 – 11; 13) [Leroi-Gouhran, 1965, 

p. 246, 254, 255, 259, 260, 263, 281, 260, 293, 310-312]. За влучним 

визначенням А. Леруа-Гурана, олень в цей період був “твариною входів та 

глибин” (рис. 14) [Leroi-Gouhran, 1965, p. 441-446]. Це переконливо свідчить, 

на наш погляд, про сприйняття тварини первісними людьми як 

посередника/охоронця. Великі групи зображень фігур оленів або їхніх 

“протом” (найважливіших частин – голови та рогів) розміщувались у 

важкодоступних камерах, що вказує на утаємниченість і важливість обрядів, 

що включали малювання: Альтаміра [Quiros, 1991, p. 85], Труа Фрер 

[Абрамова, 1980, с. 81], Хіменас, Тейжа [Leroi-Gouhran, 1965, p. 264, 308-310] 

(рис. 11; 12; 15; 16). Багаторазова повторюваність зображень вказує на 

циклічні ритуальні дії [Colpe, 1970, s. 30]. 

Сюжети пізньопалеолітичних зображень, на нашу думку, також є 

беззаперечним доказом їхнього семіотичного статусу. Тотемістичні мотиви 

відтворюються у численних парних зображеннях оленів, які вказують на 

існування ритуалів розмноження, зокрема, на жезлах з пам’яток Ле Мадлен 

та Петерсфеле (рис. 19, 1) [Елинек, 1982, с. 352; Sieveking, 1991, р. 47], 

гравіювання на кістці з Ля Мадлен та Мас д’Азіль (рис. 22, 1), фрагменти 

рогового жезла з Брюнікель та Ле Ваш (рис. 19, 4,) [Елинек, 1982, с. 276; 
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Sieveking, 1991, p. 41]. Сюжети типу «породілля-олень» свідчать про 

наявність у міфології мотивів шлюбного зв’язку людей з оленями – зокрема, 

відома оленяча лопатка з Ложері Бас (рис. 21). Ці мотиви згодом набули 

значного поширення у мистецтві доби неоліту та бронзи Північної Європи та 

Азії. На багатьох зразках мобільного і монументального мистецтва є повні 

або часткові зображення самиць оленя, наприклад, гравіювання на стінах та 

оленячих лопатках з Альтаміри, Кастілльо, Ель Джуйо, Раскано, Куева дель 

Пендо (рис. 12; 17) [Quiros, 1991, p. 85]. На наш погляд, це може вказувати на 

зародження у міфоритуальній свідомості архетипу Матері-Звіра – Великої 

прародительки людей та оленів. Цей образ набув значення ключового 

символу у мисливців північної частини Євразії у подальші епохи мезоліту та 

неоліту [Студзицкая, 2004, с. 246]. Антропозооморфні образи, найвиразніші з 

яких оленерогий «Чаклун» з печери Труа Фрер (рис. 20, 1) [Богаевский, 1934, 

с. 34-73] та вагітна жінка з зооморфними рисам, над якою стоїть олень на 

платівці з Ложері Бас (рис. 21, 1), демонструють уявлення про міфічних 

персонажів, прототипів образу Матері-Олениці та оленерогого тотемного 

предка – культурного героя та бога плодючості. 

Стилістичний аналіз також вказує на сакральний зміст зображень. 

Символічний зміст образів оленів підтверджує фіксація уваги первісних 

митців на семантично важливих частинах – голові та рогах, зокрема, у Ляско, 

Тейжа, Альтамірі (рис. 15; 16; 17) [Leroi-Gouhran, 1965, p. 254, 281, 355, 357]. 

У процесі стилізації відбувається спрощення образу реальної тварини до 

парціального зображення голови з рогами і, зрештою, окремих рогів, як у 

гротах Байоль та Ербо [Leroi-Gouhran, 1965, p. 327, 329, 411]. Це, напевно, 

відбиває процес перетворення фігуративного зображення на піктограму 

(графему), «образ реальної тварини перетворюється на символ» [Алексеев, 

2005, с. 22]. Відтворення лише голови тварини характерно також для 

післяпалеолітичного анімалістичного мистецтва північної частини Євразії, 

зокрема, у “лосеголових жезлах» (рис. 61; 74 –76; 80) [Студзицкая, 2004а, 

с.245]. Нам здається ймовірним, що графічне зображення голови оленя або 
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оленячих рогів, як семантично найбільш важливої частини оленя, набуває 

значення візуальної формули. Така візуалізована формула «…переміщується 

разом з носіями даної культури у просторі і часі, іноді уходячи далеко від 

місця первинного зародження» [Шер, 2004, с. 41]. Особливу увагу слід 

звернути на палімпсестні багатошарові зображення оленячих голів, головним 

чином, у віддалених важкодоступних ділянках печер, таких, як Альтаміра 

(рис. 12, 2, 3) [Delluc, 2006, c. 29, 53,54; Quiros, 1991, p. 85], Кастілльо (рис. 

15) [Basch, 1979, p. 27-73]. За нашим переконанням, багаторазова 

повторюваність свідчить про щорічну або сезонну циклічність ритуалів 

відтворення оленів, в яких використовувався образотворчий код. 

Окрім монументального мистецтва, образи оленя вже у 

пізньопалеолітичний час з’являються на витворах мобільного мистецтва, 

причому стають масовими та займають одне з домінантних місць. Існування 

ритуалів дозволяє припускати наявність предметів з високим ідеологічним 

навантаженням, оздоблених зображеннями оленів: так званих «жезлів 

начальників», дисків з отворами та ін. Серед них є зображення північних 

оленів з Петерсфельс (рис. 19, 1) і Ле Ваш (рис. 23, 1), ланей з Ле Шаффо і 

Валле, північного оленя з Кесслероха, зображення голів північного оленя та 

лані з Ложері-Бас, Істуріца, благородних оленів та голів з Ель Кастілльо та 

Ель Пендо та Ле Ото [Елинек, 1982, с. 352, 357, 420].Не можна виключати, 

що ці предмети належали особам, які мали певну монополію на виконання 

обрядів, або входили у віртуальний зв’язок із тотемною твариною.  

Оленячі лопатки чи кам’яні плакетки з повторюваними образами 

оленів, як в Альтамірі та Ель Кастілльо (рис. 12; 17), вочевидь, слугували 

заміщенням реальних тварин у регулярних ритуалах [Sieveking, 1991, p. 1-

36]. Ми вважаємо, що предмет, на котрий наносилось зображення, переходив 

до категорії речей з більш високим семантичним статусом. Речі з постійно 

високим семантичним статусом перетворювалися на «знаки», тобто 

включались до сфери «духовної культури». За висловом А. К. Байбуріна, 

«надаючи речам форми тварин, людина тим самим наділяла їх властивостями 
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і рисами цих тварин» [Байбурин, 1989, с. 68]. Такі речі, напевно, 

використовувались в ритуалі, який був «механізмом відновлення балансу між 

світами», і слугували «інструментом поєднання двох світів» [Байбурин, 1989, 

с. 85].  

Отже, за нашим переконанням, у печерах Франко-Кантабрійської зони, 

ймовірно, відбувалися ритуали відродження оленів, які супроводжувались 

малюванням на стінах печер голів, рогів або власне оленів. На нашу думку, 

олені, зображені на сакральних предметах, символізували посередників між 

світами, носіїв магічної сили, яку вони передавали предметам. Парні 

зображення оленів, напевно, були створені під час обрядів плодючості. 

Одним з елементів обрядів, вірогідно, було ритуальне знищення зображень 

оленів, що могло символізувати забиття реальних тварин, віртуальний 

перехід їх у потойбічний світ «мертвих/тварин» для наступного відродження 

у світі «живих/людей». 

За визначенням А. К. Байбуріна, ритуал є засобом встановлення 

гармонії у співвідношенні двох світів [Байбурин, 1989, с. 83]. Для надання 

йому максимальної ефективності необхідний «парад знакових систем», тобто 

«кодів» [Топоров, 1988, с. 18]. У франко-кантабрійській зоні первісні люди з 

цією метою застосовували дублювання «образотворчого» коду – створення 

зображень оленячих голів на стінах печер, на кам’яних чи кістяних 

плакетках, скульптурних зображень тварин у предметах мобільного 

мистецтва та ін. 

Предметним кодом у ритуалах відтворення оленів пізньо- та 

фінальнопалеолітичних мисливців Євразії слугували оленячі голови чи роги. 

Вони доводять наявність ритуалів, під час яких відбувалася передача решток 

оленя світу мертвих/тварин, повернення їх землі чи небу. Зокрема, 

свідченням такого ритуалу передачі оленячих решток за межі людського 

існування є паля з черепом оленя зі стоянки Штельмоор (рис. 88, 3) [Rust, 

1943, р. 217-218]. Подібні ритуали провадились і в більш пізні епохи, на що 

вказують матеріали з мезолітичних стоянок Веретьє (Ошибкина, 2009, с. 
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283), Стар Карр [Clark, 1954, p. 169] та енеолітичної пам’ятки Володари 

[Цветкова, 1973, с. 422-428]. 

Важливим доказом існування культу оленя є скупчення скинутих рогів 

самиць північного оленя у печерах Уралу та Західної Європи (рис. 83 – 85) 

[Михайлова, 2001]. Це – Ведмежа та Уньїнська печери на Уралі [Павлов, 

1996; Гуслицер, 1965, с. 31-34, 79-83, 99-100], Печера Північного Оленя у 

Шотландії [Morrisson, 1989, p. 36] та Ашенштайн у Німеччині [Tromnau, 

1991, р. 33]. У всіх цих печерах містились численні скинуті роги самиць та 

молодих особин, що вказує на те, що вони збирались у весняно-літній час. 

На наш погляд, такі печери із численними оленячими рогами свідчать 

про проведення тотемістичних ритуалів, можливо, аналогічних 

етнографічним, наприклад, лопарів [Чарнолусский, 1966, c. 310-311; 

Харузин, 1890, с. 340-383], під час яких учасники переряджалися оленями, і, 

використовуючи оленячі роги, імітували поведінку оленів, зокрема, 

спарювання. По завершенню обрядів роги складали у печерах, які, на нашу 

думку, символізували материнське лоно, для подальшого відродження з них 

реальних тварин. Вірогідно, подібні ритуали відбувались і у печерах Франко-

Кантабрії. Образотворчим аналогом захованим у печерах рогам могли 

слугувати протоми і зображення рогів оленів на стінах та плакетках, 

поширені у монументальному та мобільному мистецтві Франко-Кантабрії 

[Quiros, 1991, p. 85]. Тотемістичні обряди, як правило, відбувались в 

утаємничених, віддалених від помешкання людей місцинах. Побічним 

доказом традиції збереження рогів є скупчення оленячих рогів та черепів 

доісторичного та раннього історичного часу у Монтані і Вайомінгу, які Г 

Фрізон трактує як ритуальні (рис. 87) [Frison, 2004, p. 184]. На підтримку 

сакральної інтерпретації решток дослідник наводить етнографічні дані 

індіанців Вайомінгу, які після забиття лосів складали роги на великі купи 

[Frison, 2004, p. 174-175]. Свідоцтва шанування оленячих рогів у Північній 

Америці підтверджують етнографічні матеріали. В індіанців Каліфорнії є 

легенда про печеру, яку називали «Воротами у потойбіччя». Усередині 



143 

печери знаходилася велика купа оленячих рогів. За переказом, у печері 

мешкав олень, який відродився після свого забиття [Garfinkel, 2012, p. 44]. 

Наведені вище факти сакральності оленя та їхній взаємозв’язок 

вказують на значну роль оленя у міфоритуальній системі мисливців пізнього 

палеоліту. Зберігання рогів та черепів оленя у почесних місцях, зокрема і в 

печерах, становить предметний код обрядів відродження оленів, в той час як 

зображення оленів та їхніх голів у монументальному та мобільному 

мистецтві – образотворчий код. 

Нового розвитку культ оленя набуває у фінальному палеоліті та 

мезоліті, що було обумовлено економічною ситуацією, зокрема, зростанням 

ролі цієї тварини, як мисливської здобичі. Економіка, яка базувалась 

головним чином на полюванні на оленя та лося, сприяла подальшому 

розвитку ідеологічних уявлень, об’єктом яких був північний олень/лось. 

У післяпалеолітичний час культ оленя набуває розвитку у 

монументальному мистецтві Іберійського п-ва – в Іспанії, у так званому 

«левантійському» та «схематичному» мистецтві, і на пам’ятках Португалії. 

Про сакральність оленя свідчать, зокрема, значна кількість їх зображень та 

великі (відносно людських постатей) розміри, наприклад, на панно Санта де 

Візера, відновлюваність малюнків, домальовування оленячих рогів до фігур 

биків, як на фризі Куева де ла В’єха де Алпера (рис. 24) [Ripoll, 1977, fig. 6; 

Sieveking, 1981, fig. 11]. Складні багатофігурні сюжети мистецтва 

Іберійського п-ва відображають обряди відтворення оленя, зокрема, обряд 

ритуальних ловів. Він представлений на низці пам’яток: в розписах Лос 

Чараппос де Албалате, Ель Гаррозо де Алакон, Рако де Нандо, Куева де В’єха 

де Алпера, Солана де лас Ковачас; Tозал де Маллата (рис. 24 – 28) [Utrilla, 

2005, p. 174, fig. 8; Bahn, 1985, p. 559, fig. 3]. Із обрядом відтворення оленів 

пов’язані, на наш погляд, і парні зображення тварин, приміром, у Вале де 

Тейжо (рис. 35) [Varela Gomes, 2007, p. 12]. Надзвичайно показовими є 

окремі універсальні стилістичні особливості зображення оленів на 

післяпалеолітичних пам’ятках Іберійського п-ва, а саме зображення оленів у 
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рентгенівському стилі у тому числі із «лінією життя» на петрогліфах Вале де 

Тейжо (рис. 32) [Varela Gomes, 2007, р. 94, fig. 8, р. 98, fig. 10]. Подібні 

рентгенівські зображення оленів були надзвичайно поширені на памятках 

північної частини Євразії, від Скандинавії до Амуру. Можливо, петрогліфи 

Вале до Тейжо свідчать про включеність післяпалеолітичних мисливців 

Іберійського п-ова у загальний міфоритуальний комплекс культу оленя 

північної частини Євразії. Хоча, не можна виключати і конвергентного 

виникнення анімістичних уяв про душу оленя і відповідного відображення їх 

у рентгенівському стилі в Південно-Західній Європі.  

У подальшому, в умовах переходу до відтворюючого господарства 

культ оленя в Західній та Центральній Європі зберігається. Вочевидь, що в 

час розповсюдження схематичного мистецтва мисливський міфоритуальний 

комплекс стає більш впорядкованим і у ньому зберігається провідна роль 

оленя. Незважаючи на перехід до аграрних форм господарства, продовжуть 

провадитись ритуали відтворення оленя, під час яких створювались 

наскельні рисунки. Ймовірно, тепер вони були спрямовані на забезпечення 

врожаю (як на пам’ятках Центральної та Східної Європи, які будуть 

розглянуті далі). На це побічно можуть вказувати зображення оленячих рогів 

подібними до дерев, як символів відродження, у Канаіка дель Канар ІІІ, 

Кантос де ла Візера ІІ, дель Кастілло, лос Органос (рис. 3, 1 - 4) [Jordan 

Montes, 2008-2010, p. 111, foto 2, p. 115, foto 3, p. 117, foto 5, p. 119, foto 6; 

Garces, 2013, p. 532, fig. 1, p. 534, fig. 9].  

Отже, за матеріалами мистецтва Іберійського п-ова можна припускати, 

що у післяпалеолітичного населення існував міфоритуальний комплекс, в 

якому чільне місце займав культ оленя. Наскельні малюнки східного 

узбережжя Іспанії у мезо-неолітичний час вказують на існування ритуалів, 

складовою яких, власне, і було створення зображень та їхнє підновлення. 

Сцени індивідуального та колективного полювання (рис. 37), безумовно, 

можна трактувати як прояви мисливської магії. Окремі складні сюжетні 

композиції дають підстави припускати наявність тотемістичних ритуалів 
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відтворення оленів, які включали лови тварини та їх забиття. Судячи з 

численності зображених учасників, ритуали були колективними 

(найімовірніше, родовими) та супроводжувались містеріями, частиною яких 

були танці. Дієва (ритуальна) частина культу післяпалеолітичного населення 

Іберійського п-ова безумовно передбачає наявність також  міфічної 

складової, об’єктом якої був олень. 

За нашим переконанням, на формування основних міфо-ритуальних 

комплексів у мезолітичний час значним чином вплинули основні способи 

полювання. Важливим чинником у формуванні культу оленя стало відоме за 

етнографічними матеріалами полювання скрадом із застосуванням 

маскування (рис. 126, 1, 4). На європейських мезолітичних стоянках знайдені 

маски, зроблені з черепів оленів з рогами з мезолітичних стоянок Стар Карр, 

Бедбург Кьонігсховен, Плау, Берлін-Бірсдорф, Хохен-Віхельн, та 

енеолітичної пам’ятки Айслебен (рис. 122 – 124) [Clark, 1950, p. 169-172; 

Schuld, 1969; Gramsch, 1982, p. 433; Street, 1989; Pratsch, 2004, p. 72; 

Михайлова, 2006]. Ці знахідки низкою авторів були інтерпретовані як засіб 

для полювання на оленів скрадом [Clark, 1950, p. 169-172; Яневич, 1990, с. 

104, 106; Залізняк, 1991, с. 77, 110]. Використання масок під час полювання 

було відомо у народів Євразії та Північної Америки [Clark, 1954, p. 169; 

Кребер, 1970, с. 158; Чарнолусский, 1965]. Під час полювання скрадом із 

застосуванням маски оленя переряджений мисливець, що імітував рухи 

тварини, відчував «спорідненість» з оленем, віртуально «перетворювався» на 

нього. Це могло призвести до появи у тотемістичному світогляді мисливців 

усвідомлення тотожності людей та оленів. З’явилися уявлення про 

перевертнів, людей-оленів, медіаторів, що могли вільно переходити до світу 

тварин. «Відвідуючи» світ «чужих», вони переймалися його містичною 

силою. В результаті формується архетип людини-оленя, тотемного предка, в 

подальшому – культурного героя.  

Водночас, в общині вирізнялись люди – прототипи «шаманів», які мали 

переважне право відправлення обрядових дій. Їхніми атрибутами також були 
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оленячі роги (маски) і шкура. За етнографічними даними, спочатку у якості 

музичного інструменту використовувався лук зі стрілами і лише згодом він 

був заміщений бубном і калаталом [Потапов, 1947, с. 163-172; Furst, 1977, p. 

11]. 

Отже, за нашим переконанням, оленячі маски мезоліту Західної Європи 

були предметами із змінним семантичним статусом. У профанній сфері 

життя вони слугували для полювання на оленя скрадом. Під час проведення 

ритуалів, які мали за мету упорядкування соціуму, семантичний статус масок 

зростав. Нарешті, після вирізнення категорії людей, що мали монополію на 

спілкування з представниками «іншого» світу (протошаманів), оленячі маски, 

як атрибути цих персон, перетворюються на речі з найвищим семантичним 

статусом. 

За нашою гіпотезою, полювання скрадом із застосуванням оленячого 

маскування є одним із чинників виникнення міфологічного мотиву людини-

оленя. Найбільш архаїчні сюжети міфів про людей-оленів відображають 

схему тотемістичного мономіфу, що базується на схемі перехідного обряду: 

перехід оленя до світу людей (сепарація від світу тварин) – існування у 

людському обличчі, що призводить до конфлікту (руйнація) – смерть, як 

повернення до світу тварин у зооморфній подобі (відновлення). 

В образотворчому мистецтві появу тотемістичного міфу про людину-

оленя фіксують зображення людей з оленячими рогами у схематичному 

мистецтві Іспанії (рис. 30, 1, 2) [Dams, 1980; Bahn, 1989, p. 559; Anati, 1993, p. 

107, 108], які зустрічаються і у більш пізні епохи, наприклад, на петрогліфі 

доби бронзи Велкамоніка в Італії (рис. 30, 4) та на кельтському казані з 

Гундеструпу (рис. 30, 5) [Ross, 1967, p. 176-198]. Отже, у мезоліті існував 

концепт людини-оленя, який став прототипом оленерогих богів доби бронзи 

та раннього заліза, зокрема, оленерогого бога Цернунноса, одного із 

провідних богів кельтського пантеону, який був покровителем тварин та 

плодючості. 
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Таким чином, у мезолітичний час уже були сформовані основні 

елементи промислових обрядів відродження оленів. Такі обряди справляли 

під час календарних свят, пов’язаних із господарськими циклами – початком 

сезону полювання, гінними боями самців, отеленням. Серед промислових 

обрядів вирізняються обряди мисливської магії, спрямовані на привертання 

мисливського талану, та інтічіум – заради підвищення плодючості людей та 

оленів. Обидві групи обрядів передбачали використання оленячих масок. Під 

час ритуалу інтічіум переряджені люди імітували оленів, що спарюються. 

Образотворчим відповідником обрядам у тотемістичному комплексі 

виступають зображення тварин, що спарюються та вагітних жінок, 

пов’язаних з оленями, та людей із оленячими рогами. 

Окрім промислових обрядів, з етнографічних джерел відомі також 

деривати давніх перехідних обрядів – ініціацій та похорону. Одна із 

ключових стадій таких обрядів – перебування «в тілі» тотемної тварини, 

«заковтування» об'єкту обряду тотемною твариною і надання йому свого 

знаку. Таке «перетворення» імітувалося під час поховального обряду. 

Небіжчика загортали в оленячі шкури чи надавали йому знак оленя – роги, 

частини туш чи мобільні зображення оленів, як то в евенків [Мазин, 1984, с. 

63], мансі [Чернецов, 1959, с. 146], чукчів [Богораз, 1939, с. 182. 192]. Під час 

обряду відбувалась трапеза, під час якої сородичі у свою чергу причащалися 

до жертовного оленя, а роги чи інші рештки залишали на могилі – у лопарів 

[Харузин, 1890], чукчів [Богораз, 1939], нганасанів [Грачева, 1983, с. 97].  

Отже, полювання скрадом могло призвести до появи міфологічних 

уявлень про людей-оленів, які знайшли відображення у наскельному 

мистецтві, обрядів з використанням оленячих масок і використання в 

перехідних обрядах знаків оленя. 

Можливо, вже у мезолітичний час у мисливському суспільстві 

виокремилася категорія людей, які мали монополію на віртуальне 

спілкування з тотемним предком – шаманів. Одним із підтверджень 

існування таких медіаторів між світом людей та світом тварин є так звані 
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«лосеголові жезли», поширені від Скандинавії до Східного Сибіру (рис. 73 – 

76; 80) [Carpelan, 1975; Студзицкая, 2004; Филиппов, 2005, c. 60; Timofeev, 

1998, с. 44, 46]. Вірогідно, вони були персональними знаками осіб, які мали 

монополію на віртуальне спілкування з Великою Матір’ю Лосицею. Серед 

сучасних дослідників загальноприйнятою є трактовка лосеголових жезлів як 

навершь шаманських посохів [Carpelan, 1975, р. 8, bild. 2; Пяткин, 1985, с. 

154, 155; Богданов, 1992, с. 199; Кирюшин, 1995, с. 48, 49; Сериков, 1998, с. 

32, 33; 2000, с. 207; Coles, 1991, p. 135, fig. 7; Evers, 1991, p. 66, fig. 64]. На 

користь гіпотези про шаманську приналежність лосеголових жезлів, 

знайдених у похованнях, свідчать етнографічні аналогії жезлам – “шаманські 

посохи” з головою коня, семантичного замісника оленя, які втілювали духа-

покровителя шамана. Такі посохи були відомі у алтайських народів, бурятів, 

тувінців, евенків, кетів. “Посохи були обов’язковими атрибутами на всіх 

ступенях посвячення” (рис. 133) [Дьяконова, 1981, с.152]. Шаманські ритуали 

із застосуванням лосеголових жезлів відтворені у монументальному 

мистецтві Скандинавії мезоліту та більш пізніх епох, зокрема, у Вінгені, 

Намфорсені, Альті, Канозері, Залаврузі (рис. 60; 61) [Helskog, 1995, р. 46; 

Coles, 1991, p. 135, fig. 7; Evers, 1991, p. 64].  

Після смерті шамани, що переходили у світ тварин, отримували 

шаманські жезли, які, напевно правили за інструмент, що сприяв «перетину» 

кордону між світами. Поховання із лосеголовими жезлами добре 

представлені у Північній Європі. Найвиразнішими серед них є поховання 

мезолітичного Олєнєострівського могильника на Онезькому озері: потрійне 

поховання 55-56-57 (рис. 116) та парне поховання 152-153 (рис. 117) [Гурина, 

1956, рис. 113, 114а]. Поховання з лосеголовими жезлами є також на 

пізньомезолітичних могильниках Звейнієкі (рис. 118) [Загорскис, 1983, с. 

138] та Швянтойї [Rimantene, 1998] в Прибалтиці. Якщо порівняти матеріали 

поховань Олєнєострівського могильника з похованнями Західної Європи, то 

за ступенем багатства інвентарю вони корелюються з могильниками Тев’єк 

та Хйодік [Pequart, 1937; Pequart, 1954]. Водночас, Олєнєострівський 
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могильник вирізняється явним домінуванням в поховальному обряді 

чоловіків, яке відсутнє у інших європейських похованнях. Супровід 

чоловічих поховань жіночими скелетами, ймовірно, свідчить про те, що 

складовою ритуалу поховання людей, позначених символом лося, були 

людські жертвоприношення. Про використання жезлів для «перетину 

кордону між світами» свідчать також зображення людей із лосеподібними 

жезлами у «човнах мертвих» на петрогліфах Онезького озера, Карельського 

Носу, Лехтоярвінамфорсену, Намфорсену та ін. (рис. 61, 4, 18; 66, 1, 3; 75, 7, 

9, 10, 11) [Carpelan, 1975, р. 8, bild. 2; Coles, 1991, p. 135, fig. 7; Evers, 1991, p 

.66, fig. 64; Пяткин, 1985, с. 154, 155]. У поховальних комплексах китойської 

та серовської культур померлих шаманів супроводжують фігури лосиць, які, 

без сумніву, втілюють образ Лосиці-Матері (рис. 119, 2) [Окладникова, 1974, 

с. 160; Окладников, 1950, с. 282, рис. 90]. Причому, якщо судити за багатим 

інвентарем поховань, їхній статус у суспільстві був надзвичайно високим. 

Свідоцтвом наявності інституту шаманів у мезолітичного населення 

Євразії є також, на нашу думку, поховання з оленячими рогами Західної 

Європи (рис. 102): Ведбеку (рис. 109; 110) [Alberthsen, 1976, p. 28], 

Скейтхолмі ІІ (рис. 111 – 113) [Larsson, 1989, p. 373], Моллегабеті ІІ (рис. 

114) [Gron, 2005, p. 19], Тев’єку (рис. 103 – 105) [Pequart, 1937, p. 26, 29], 

Хйодіку (рис. 106 – 108) [Pequart, 1954, p. 44, 45, 48], Бег-ер-Вілі [Kayser, 

1988], Баден-Дюрренберзі [Meller, 2003, fig. 35]. У комплексах Скейтхолм ІІ 

та Ведбек роги маркували семантично значимі частини тіла небіжчиків. У 

могильниках Тев’єк, Хйодік та Бег-ер-Віль роги оточували померлих на 

зразок «наметів». На нашу думку, «знаки оленів» свідчили про зв’язок 

померлих з оленем-предком і в той же час вказували на їхній перехід у 

зооморфний стан. Особливості поховань (багатий інвентар, глибина могил, 

каміння, яке мало «утримувати» небіжчика) підтверджують думку про те, що 

поховані мали високий та соціально відмінний соціальний статус. Роги 

можна інтерпретувати як атрибути  шаманів також з огляду на археологічний 

контекст поховань: залишки човна у Ведбеку, сидяче положення, наявність 
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прикрас та зброї, калатало у похованні собаки у Скейтхолмі ІІ, поховання у 

човні і залишки лука у Моллегабеті ІІ, наявність музичних інструментів у 

Баден-Дюрренберзі тощо. Оленячі роги, напевно, слугували знаком оленя, 

який під час ритуалу поховання надавався персоні, що за життя мала 

особливий віртуальний зв’язок з цією твариною. Можливо, цей знак є 

натяком на «зооморфність» суб’єкту поховального ритуалу, яку він набував, 

перебуваючи у „лімінальному” стані [Петрухин, 1986, с. 11]. На решті 

теренів Півночі Євразії таким знаком були лосеподібні жезли.  

Ідеологічну значимість поховань людей з оленячими рогами 

підкреслює той факт, що вони зустрічаються у більш пізні епохи – на 

неолітичному поселенні Лепенський Вір на Балканах [Budja, 2006, p. 183-

201], енеолітичному Чичаровце [Vizdal, 1978, p. 361-371], Варрен Хілл доби 

бронзи [Clark, 1954, p.172] та у римсько-британський час [Fox, 1923, р. 32]. 

На території України були знайдені поховання у кургані доби бронзи на 

острові Кічкас, де біля скелету чоловіка знаходились шматки дерева і 

оленячий ріг [Добровольський, 1929]. 

Особливе значення має поховання з оленячими рогами у човні на 

Моллегабет ІІ (рис. 114) [Gron, 2004-2005, p. 19]. Човен правив за 

транспортний засіб шамана, що перетинав кордон між світами. Водночас, 

існує чіткий семантичний зв’язок між концептом оленя, як провідника між 

світами, і човном, який слугував транспортним засобом для переміщення 

душ померлих. У наскельному мистецтві мезоліту-неоліту північної частини 

Євразії зображення човнів із форштевнем у вигляді голови лосиці, є одним із 

найпоширеніших сюжетів наскельного мистецтва (рис. 66 – 70) [Coles, 1991, 

p. 130, fig. 1, р. 135, fig. 7; Дэвлет, 2005 с. 29, рис. 33; Дэвлет, 2005, с. 47, рис. 

57; Елинек, 1982, с. 486] У більш пізні часи відоме використання символу 

човна у похованнях – наприклад, в епоху вікінгів, для поховань знаті 

використовувались дерев’яні човни [Shetelig, 1937, p. 151-152, 279-282]. На 

середньовічній пам’ятці Сатон-Ху в Англії поховання знатної персони у 

човні супроводжувалося штандартом з оленем [Ambrosiani, 1982, р. 27]. В 
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етнографічній літературі беззаперечним є семантичний зв’язок шаманів, як 

медіаторів між світами, з човном, який правив їм за транспорт [Lahelma, 

2005, p. 359-362; Алексеенко, 1981, с. 172]. Цей сюжет, який набув 

надзвичайно широкого розповсюдження у наступні епохи, вказує на 

уявлення про міфічну синкретичну істоту «човен-лось», що забезпечує 

контакт між світом живих та світом мертвих [Окладников, 1959, с. 103-104; 

Мартынов, 1985, с. 154; Lahelma, 2005, p. 359-362]. 

Отже, витвори мистецтва та археологічні артефакти дають підстави 

стверджувати про існування у мезолітичний час сталих елементів 

міфоритуального комплексу культу оленя та формування у суспільстві 

мисливців на оленя інституту шаманізму. 

У період неоліту в північній чвстині Євразії поза поширенням 

відтворюючого господарства культ оленя/лося набуває нового розвитку. 

Образ оленя/лося стає домінуючим у міфоритуальному комплексі [Haarmann, 

1996, р. 65-75; Helskog, 1987, р. 24-30; Helskog, 1995, p. 43-55; Sarvas, 1969, p. 

5-34; Coles, 1991, p. 136; Norsted, 2005, p. 385; Савватеев, 1976, с. 249; 

Гурина, 1980, с. 134; Larsson, 2000, p. 31-62]. А. П. Окладніков 

охарактеризував це явище як «неолітичний монотеріон» [Окладников, 1966, 

с. 129]. На ранньому етапі неоліту – це поодинокі зображення, які 

напластовуються одне на одне в результаті регулярних ритуалів. Багато 

таких зображень сконцентровано на Ангарі [Окладников, 1966]. У пізньому 

неоліті з’являються складні багатофігурні композиції з людськими 

персонажами, які відображають обряди давніх мисливців. Чисельність 

малюнків – тисячі зображень на деяких пам’ятках [Lahelma, 2008, p. 23], їхнє 

багаторазове повторювання і підновлення вказують на регулярне проведення 

обрядів культу оленя/лося, наприклад, палімпсести Второго Камєнного 

острова на Ангарі (рис. 41) [Окладников, 1966, с. 184, 188, 206, 291]. 

Поширеними стають тотемістичні сюжети: сцени парування чи народження 

оленів, зображення людей із ознаками оленів, тотемістичні сюжети 

подружніх стосунків людей та оленів, серед яких часто зустрічається сюжет 
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«породілля та олень». Вони представлені у Бускеруд  [Соles, 1991, р. 134, fig. 

6], Чалмн-Варре [Гурина, 1980, с. 126], Чуру[Окладников, 1972, табл. 35] 

Воробйово [Окладников. 1977, табл. 185], Сухой Балє та Марактуй 

[Окладников, 1966, табл. 110, 120], Хобд-Сомон [Окладников, 1980, рис. 3], 

Арал-Торгой [Кубарев, 2007, с. 118], Чулуут [Новгородова, 1984, с. 41-43; 

Jacobson, 2001], Залаврузі [Савватеев, с. 396, рис. 106], Альті [Helskog, 1995, 

p. 50, fig. 29] (рис. 49 – 54). Якщо зіставити зображення породіль у супроводі 

оленів Північної Європи та Північної Азії з аналогічними сюжетами франко-

кантабрійської зони і порівняти їх з міфологічними сюжетами про матерів-

прародительок, можна дійти висновку, що концепт Великої Матері-Олениці 

відноситься до найбільш архаїчного шару міфоритуального комплексу 

мисливців на оленя. Побічно про універсальність цього архетипу свідчить 

наявність зображень жінок, оленів та символів плодючості навіть у 

середньовічному наскельному мистецтві Кавказу (рис. 138). 

Отже, на наше переконання, численні парні зображення оленів/лосів, 

так само як і тваринно-людських пар, являють образотворчий код 

тотемістичних ритуалів, які провадились заради забезпечення балансу між 

тваринним та людським світами. Гарантом цього балансу виступала 

зооморфна Велика Мати.  

Важливими складовими обряду відтворення оленів були розробка туші 

і колективна трапеза. Існує думка, що візуальним вираженням цих дій стали 

«рентгенівські» зображення [Дэвлет, 2000, с. 94]. Вони були поширені на 

півночі Євразії (Альта, Глоса) і в Америці [Coles, 1991, c. 134, fig .6, b; 

Неlskog, 1987, fig. 3, 2; Helskog, 1984, fig. 6, 15], Південній Європі 

(Велкамоніка) [Anati, 1993, p. 101], Сибіру (Шалаболінська писаниця) 

[Пяткин, 1985, с. 167-177], а також в Індії (Бхімбетка) [Datta, 2002, p. 77-84]. 

Загальновідомо, що «рентгенівський стиль» пов’язаний з перехідними 

ритуалами відродження, які передбачали віртуальне розчленування людини 

або реальне тварини. На думку Є. А. Новгородової, вірогідно, що первинно 

смуги «передавали поділ жертовної тварини, можливо, тотемної» 
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[Новгородова, 1984, с. 82]. За Є. Г. Девлєт, рентгенівський стиль символізує 

«проміжний стан між смертю в одній якості, і відродженням в іншій» 

[Дэвлет, 2000, с. 94]. Він був поширений у первісному мистецтві на інших 

територіях, зокрема, у мистецтві мезоліту та неоліту Португалії, про які ми 

вже писали вище, на мезолітичних пам’ятках Індії (Бхімбетка) та Австралії. 

У цьому контексті особливо цікава гравійована панель з Глоса у Швеції, на 

якій зображені окремі частини тіла оленя – роги, кістки, та, можливо, шкура 

(рис. 46) [Coles, 1991, с. 133, fig.5]. Не виключено, що на ній відображене 

реальне ритуальне розчленування оленя. Антропоморфні рентгенівські 

зображення, вірогідно, відтворюють шаманів, які під час ініціацій підлягають 

віртуальному «розчленуванню» (рис.48) [Дэвлет, 2000, с. 94; Berg, 2006].  

Важливе значення мають зображення так званої «лінії життя», яка, за 

етнографічними даними символізувала душу істоти, зокрема, оленя/лося 

(рис. 42). Найвиразніші «лінії  життя» є у Глосі (рис. 46) [Coles, 1991, р. 34], 

Альті (рис. 45, 1) [Helskog, 1984б р. 14, fig. 6; 1995, р. 60] та Скогервейєні 

(рис. 45, 2) [Gjerde, 2010, p. 434]. Ю. Б. Симченко відзначав, що «лінія життя» 

характерна для мистецтва циркумполярної зони Євразії і вказує на єдність 

походження та давність цього символу [Симченко, 1976, с. 262]. На думку Ю. 

Б. Симченка, «лінія життя» притаманна лише зображенням лосів та людей, 

що свідчить про однаковий високий сакральний статус цих істот [Симченко, 

1976, с. 262]. За останніми даними зображення «лінії життя» трапляється 

також у Північній Америці [Coles,1991, Goldhan, 2002, fig. 11, 12] та навіть у 

Південно-Західній Європі, зокрема, у Вале де Тейжо в Португалії (рис. 32) 

[Varela Gomes, 2007, p. 81-116], що підтверджує давність цього елементу 

сакральних уявлень.  

В ідеологічній системі населення Євразії доби пізнього неоліту 

знайшов своє відображення такий важливий спосіб полювання, як полювання 

гоном. Враження мисливців від полювання оленів гоном, накладаючись на 

ідею відродження тварин, були спроектовані на небесний світ, в результаті 

чого з’явилася міфологема про «Небесне полювання» на космічного 



154 

Оленя/Лося [Петрухин, 2010, с. 28-38]. Зображення небесного полювання та 

оленів з астральними та солярними знаками поширені у наскельному 

мистецтві Півночі Євразії, на р. Алдан [Окладников, 1976, с. 129, 130, 134; 

Мазин, 1979, с. 140], на Уралі (Скала Зєнковська, Кірьяшовская пісаніца, 

Змєєв Камєнь, Бородинская Скала) [Чернецов, 1964, с. 13-14, табл.. ХХІІ; 

Котов, 2004, с. 222], на Алтае [Кубарев, 2006, с. 42], в Монголії [Хлобыстина, 

1984, с. 88; Окладникова, 1984, табл. 108] (рис. 62 – 65). Дієвим 

відповідником міфу про небесне полювання були обряди, що інсценізували 

гонитву за священним оленем, під час яких відбувались жертвоприношення 

оленів, наприклад, восьмиденний хоровод евенків [Василевич, 1957, с. 161]. 

З плином часу ареал сюжету «Небесне полювання» розширюється. 

Особливого значення набувають фігури оленів/лосів поруч із солярними 

знаками, зокрема на писаницях Уралу [Чернецов, 1964, с. 13-14, табл. ХХІІ; 

Котов, 2004, с. 219] та петрогліфах Монгольського Алтаю [Кубарев, 2006, с. 

42] (рис.63 – 65). Вочевидь, культ оленя/лося поєднується з культом сонця, 

який набуває все більшого значення з появою відтворюючих форм 

господарства. 

Якщо зіставити мистецькі сюжети з міфологічними, виявляється, що 

первинно мисливці уявляли Всесвіт у вигляді гігантської самиці лося, яку 

вони, напевно, і малювали на скелях. Поступово у міфологічній свідомості 

Всесвіт поділяється на три частини, кожна з яких уявлялась у вигляді лося 

(оленя). У петрогліфах відобразились уявлення про верхній світ у вигляді 

космічного лося. Подальший розвиток міфології призводить до появи 

астральних та солярних міфів про переслідування лося (сонця або сузір’я) 

хижаком або мисливцем, що спричиняє зміну дня і ночі [Окладников, 1976, с. 

129, 130, 134; Мазин, 1979, с. 140, табл. 53; Кубарев, 2006, с. 42; Хлобыстина, 

1987, с. 88; Окладникова, 1984, табл. 108]. Цьому міфу відповідає сюжет 

небесного полювання, розповсюджений у мистецтві Півночі Європи та Азії, 

починаючи з доби бронзи. Він знайшов відображення у зображеннях на р. 

Мая [Окладников, 1979], Онезького Озера [Дэвлет, 2005], Залавруги 
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[Савватеев, 1970, с. 6, 14]. У той же час олень мав функції володаря нижнього 

світу, що згодом слугувало для створення образу оленя як провідника між 

світами (див. Додаток Б). На цей образ накладається мотив “човна-лося” з 

аналогічною функцією, зокрема, на зображеннях в Шишкіно [Окладников, 

1959, с. 100-101], Шалаболінской пісаніце [Пяткин, 1985, с. 45, 50, 83, 154], 

зображення Фінляндії [Lahelma, 2000, p. 359; Sarvas, 1969, p .8, аbb. 3], 

Онезьке озеро [Равдоникас, 1937, с. 28-29] (рис. 66 – 70). Надзвичайно 

широкий ареал мотиву «човен-лось» [Coles, 1991. с. 139] дає підстави 

припускати, що походження його відноситься ще до заселення Америки, 

тобто до фінального палеоліту. 

Образ лосиці продовжує займати домінуюче місце у мобільному 

мистецтві неоліту і бронзи. Окрім «жезлів» з головою лосиці, 

розповсюджуються численні «ужиткові» предмети із зображенням лося – 

ложки [Мошинская, 1976, табл. 13], кинджали [Carpelan, 1975, p. 23,64], 

гребінці [Carpelan, 1975] (рис. 77 – 82) та інше, які, без сумніву, 

використовувались у ритуальній діяльності [Студзицкая, 2004, с. 29; Эдинг, 

1940, с. 44-49]. Як відомо, знаряддя вбивства жертовної тварини, посуд для 

приготування трапези, ложки для колективного причащання несли значне 

семантичне навантаження [Оятева, 2005, с. 131-144].  

З розвитком анімістичного світогляду з’являються уявлення про духів-

посередників між Лосицею-Матір’ю та людьми. Аналізуючи археологічні 

дані, ми можемо припустити, що святилища, присвячені оленям, належали до 

кількох типів. Перші – це жертовники на відкритих площадках, у визначних 

місцях ландшафту (скелі, гаї, озера, острови), або на місцях, важливих для 

життєдіяльності оленів. Центральною фігурою жертовного місця могло бути 

надзвичайно абстрактне зображення духа-господаря – посередника між 

людьми і оленячим божеством. Під час обрядів, відповідно до етнографічних 

аналогій, ймовірно, відбувалось забиття ритуальним списом присвяченого 

духу оленя, запалення ритуального вогню, приготування із м’яса священного 

оленя жертовної трапези і причащання учасників, наприклад, у Хейбідя-
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Педар [Чернов, 1955, 293-303]. Посуд із трапезою, кресало та списи, якими 

забивали тварин, залишалися на місці обряду. Черепи жертовних тварин 

насаджували на шести або складали на землю (рис. 131). Виконавці обрядів 

стріляли в ідола, або дарували йому стріли, що було зафіксовано на 

жертовнику Писаний Камінь (рис. 94) [Бадер, 1954]. Можливо, у деяких 

випадках, стріли або списи могли заміщати криваву жертву в якості символу. 

Так само замість вбитих оленів люди могли офірувати їхні зображення. У дар 

духу приносили коштовні прикраси, монети та інші цінності, як на пам’ятках 

Сурухтах-Кая та Суон-Тіт (рис. 95) [Окладников, 1972, с. 80-81; Окладников, 

1984, с. 37; Мазин, 1994, с. 67].  

Друга категорія неолітичних святилищ культу оленя/лося – 

жертовники, пов’язані з наскельними малюнками. Очевидно, біля священних 

скель – помешкань духів - господарів тварин, відбувались обряди, важливою 

складовою яких було зображення на скелях самих духів у вигляді оленів чи 

лосів. “Вірогідно, наскельні малюнки являли одну із своєрідних форм 

жертвоприношення, принаймні, певна їх частина, яка створювалась під час 

мисливських обрядів” [Окладникова, 1984, с. 37]. Принесення дарів цим 

духам було актом встановлення контактів між людьми та оленячим 

божеством, тобто врегулювання відносин між профанним і сакральним 

світом. Атрибути ритуалів – предмети озброєння (наконечники списів, як 

знаряддя забиття священних оленів та стріл), крем’яні знаряддя праці, що 

могли слугувати під час їх обробки, зображення оленів, які могли 

використовуватися під час сеансів мисливської магії, «коштовні» пожертви 

та інше разом із кістками жертовних тварин залишали біля петрогліфів. 

Найбільш виразними прикладами жертовників біля наскальних малюнків є 

Писаний камінь на Уралі (рис. 94) [Бадер, 1954, с. 241-251], Флетрует у 

Швеції (рис. 92) [Taskinen, 2006, p. 2] та Астувансаалмі у Фінляндії (рис. 91) 

[Hаnsson, 2006, p. 114], Суон-Тіт (рис.95) та Сурухтах-Кая у Сибіру (рис. 57 –

59) [Окладников, 1972, с. 72-74; Окладников, 1972, с.72-73]. 
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Отже, численні наскельні малюнки Півночі Євразії становлять 

сакральні комплекси культу оленя/лося. Матеріали, знайдені біля них, 

свідчать про ритуали, які містять елементи жертвоприношень лосеподібним 

Матерям природи, що мешкають у малюнках, шаманських містерій, під час 

яких відбувався “контакт” між шаманом та Матерями, обрядів мисливської 

магії, тотемістичних обрядів відродження оленів та інших. Топографічний, 

стилістичний і сюжетний аналіз та археологічні дослідження культурних 

шарів під ними доводять, що місця, пов’язані з наскельними зображеннями, є 

культовими комплексами, на яких відбувалися ритуали, які регулювали 

взаємовідносини двох світів, тобто місцями віртуального перетину світів. 

З переходом до відтворюючих форм господарства пантеон давніх 

мешканців Півночі трансформується і розширюється. Однак значення оленя 

як культової тварини зберігається. Святилища з рештками оленів/лосів були 

поширені в Північній Євразії у добу бронзи, заліза і в середньовіччі. Це – 

Гляденовське костіще [Спицын, 1901, с.41], жертовники п-ова Вайгач та п-

ова Ямал [Успенский, 1979, с.36-39], середньовічний шар Уньїнської печери, 

Канінська печера та інші [Канивец, 1964, с.20, 30-32,47; Михайлова, 2008]. 

Інакше розвивався культ оленя на території Європи, де в неоліті-

енеоліті відбувається перехід до відтворюючих форм господарства. Олень 

втрачає домінуюче економічне значення, але його концепт зберігається у 

міфоритуальному комплексі нових суспільств. З розвитком землеробської 

ідеології образ людини-оленя, як тотемного предка і бога полювання, набуває 

рис аграрного божества і покровителя фертильності. Відповідно, обряди 

примноження оленів трансформуються у ритуали заради щедрого збіжжя. 

Закопування оленячих решток для відродження нових особин тепер мало 

забезпечувати врожай злаків. Подібна трансформація мисливського культу в 

аграрний спостерігається також у землеробських культурах Африки й 

Америки, в яких збереглися жертвоприношення тварин, в тому числі і оленів, 

як елементи мисливських обрядів плодючості (рис. 144) [Thackeray, 2005; 

Furst, 1977; Михайлова, 2009; Boyd, 2013, р. 74]. 
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У схематичному мистецтві Іберійського п-ова мисливський 

міфоритуальний комплекс стає більш струнким і впорядкованим, 

визначається провідна роль оленя. Зберігаються ритуали відтворення оленя, 

під час яких створювались наскельні рисунки. Ймовірно, тепер вони були 

спрямовані на забезпечення врожаю. На це побічно можуть вказувати 

зображення оленячих рогів подібними до дерев (рис. 31) [Jordan Montes, 

2010].  

У неолітичних та енеолітичних культурах Центральної та Східної 

Європи зберігається традиція поховання оленів або їх частин у землі: 

Володари [Цветкова, 1973, с. 422-428], Гайворон-Поліжок [Даниленко, 1969, 

с. 13], Ходмезавазарелі [Археология …, 1980, с. 104], Вучедол (рис. 97) 

[Jurisic,1990, p. 17-31], Ленківці (рис. 96) [Черныш, 1959]. Ці свідоцтва 

доповнюють зображення оленів на кераміці, статуетки тварин та посудини у 

вигляді оленів культури Кереш [Археология…, 1980, с. 104], трипільської 

культури [Бурдо, 2005, с. 188], культури Вучедол [Jurisic, 1989, p. 28]; 

Караново [Радунчева, 1971, c. 112; p.169-176; Gimbutas, 1991, fig. 180-182] 

(рис. 98). Такі посудини могли слугувати для жертовної трапези. Існують 

зображення оленів із колосками на спині, що втілює ідею відродження злаків 

з оленячого тіла [Маркевич, 1991, рис. 72]. В іберійському схематичному 

мистецтві є численні зображення оленів із рогами, подібними до дерев 

[Jordan Montes, 2010]. Особливий інтерес становить енеолітична пам’ятка 

Алслебен, де оленячі роги були знайдені у ямі, на дні якої лежали людські 

кістки (рис. 100) [Dohle, 1992, р.51-69]. Виникає асоціація з жертовними 

колодязями кельтів, де були виявлені і оленячі роги, і людські кістки, 

зокрема, Фельбах-Шмиден (рис. 101) [Русанова, 2002, с. 32, 73-74]. Ймовірно, 

ідеї відродження злаків з кісток тварин накладалися на ідею 

жертвоприношення людей. В результаті з’явилися ритуали, під час яких 

офірувалися і люди, і священні олені. Інколи реальні жертви заміняли макети 

– як у кельтському жертовному колодязі, де знаходилися муляжі людських 
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кінцівок і дерев’яні статуетки оленів з Фельбах-Шмиден [Русанова, 2002, с. 

32, 73-74]. 

У неолітичний час нового розвитку набуває давній архетип оленя – 

медіатора між світами. Священний олень тепер безпосередньо «допомагає» 

небіжчику перетнути кордон світів. Про наявність такого уявлення свідчать 

поховання оленячих скелетів поруч із людськими могильниками. 

Найдавніший із них – Гонгухесвей, належить ще до мезолітичного часу 

[Petersen, 2003, p. 489-490]. В неоліті такі поховання відомі в Стшельце, 

Лаукнен, Ланг-Ерцердорф [Behrens, 1964, p. 65]. 

Елементи культу оленя зберігаються у духовній культурі народів 

Євразії в епохи бронзи та заліза і сягають середньовіччя. Деривати архаїчних 

міфів про Всесвіт у вигляді оленя збереглися в ідеї світового дерева (рис. 140, 

142) [Евсюков, 1988, с. 75]. У багатьох народів у зображеннях світового 

дерева серединний світ представляють олені, які інколи залишаються його 

єдиними супутниками. Уявлення про зони Всесвіту у вигляді оленя/лося 

також поширюється теренами Євразії. Як прояв уявлення про оленя 

Верхнього світу, значуще місце у міфоритуальному комплексі мисливців на 

оленя посіла міфологема Небесного Полювання, яскраво відображена у 

наскельному мистецтві Сибіру та Центральної Азії (рис.62 – 63) [Кубарев, 

2006, с. 42; Хлобыстина, 1987, с. 88; Окладникова, 1984, табл. 108]. Вона 

стала базовою для більш пізніх міфологічних побудов, деякі з яких 

збереглися до середньовіччя. Одна з них – архетип оленя-провідника до нової 

землі і царської влади, збереглася в індоєвропейській міфології [Васильков, 

1988, с.100] та у легендах гуннів, угорців, давніх греків та інших народів 

Євразії [Боргояков, 1976, с.55, Грейвс, 1992, с.354]. Відношення оленя до 

царської влади зафіксовано на археологічних памятках - королівський жезл з 

Сатон-Ху в Англії [Ambrosiani, 1983, р. 27], та в історичних джерелах. Образ 

оленя-провідника до бога увійшов у релігійні перекази і був відображений у 

світових релігіях – християнстві та ламаїзмі (рис. 143) [Холл, 1966, с. 175, 

403; Жуковская, 1988, с. 611]. 
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Образ сонячного оленя у мистецтві поширюється усіма зонами Євразії. 

В Іспанії та Галісії існують кам’яні стели із зображеннями оленів та солярних 

знаків доби енеоліту (рис. 36) [Bradley, 1994]. Олень із солярними знаками 

зустрічається на середньовічних надгробках у балканських народів 

[Чаусидис, 1994, табл. LXVII, 7,8; LXIX,4]. 

Ідея підземного оленя поєднується з архаїчним концептом оленя, як 

провідника між світами. Олень/лось стає транспортним засобом до світу 

мертвих. Це – човни з лосячими головами у мистецтві Північної Євразії , або 

олені, що супроводжують людські поховання (Онезьке озеро) [Равдоникас, 

1937, с. 28-29]. У цьому контексті можна розглядати поховання оленів у 

курганах в Мар’їно в Криму, які належать до доби бронзи (рис. 120) 

[Щепинский, 1959, с. 65-72]. Традиція поховань оленів з людьми зберігається 

навіть у добу заліза, зокрема, в скіфських курганах Мар’євська та Оситняжка 

[Галанина, 1977, с. 29-32]. Найяскравіше ілюструє ідею оленя-провідника до 

світу мертвих комплекс скіфських курганів Ханлар на Кавказі (рис.121, 2). 

Скелети багато прикрашених оленів були знайдені біля людських кістяків, 

також два олені були запряжені у візок, в якому знаходився небіжчик 

[Гуммель, 1992, с. 5-15]. У Пазирикському кургані коні, запряжені у 

поховальний візок, були замаскованими під оленів (рис. 121, 1) [Руденко, 

1949]. Іконографічним аналогом їм слугують зображення оленів, запряжених 

у візки у карасукській культурі Монголіїї (рис. 121, 3) [Новгородова, 1980]. 

Існування концепту оленя–перевізника, можливо, підтверджує поховання 

оленя з трензелями кельтського часу у Вілланов-Ренневілль [Pauli, 1983. p. 

459-486], рисунок людей вершки на оленях на ритуальному горщику 

лужицької культури в Лази (рис. 121 ,4). [Hensel, 1970, c. 13-17], кінські 

прикраси у вигляді голови лося з Мотронінського некрополя на Черкащині 

[Брель, 2010, c. 130-132] тощо.  

З етнографії відомо, що замість решток тварин разом з людьми часом 

ховали їхні зображення. Звідси, напевно, пішла традиція відтворення оленів 

на могильних каменях. В Азії це так звані «оленні камені» які поширені у 
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Тиві, Монголії, Алтаї та Китаї [Кубарев, 1972]. В Європі зображення оленів 

на надгробках існували аж до пізнього середньовіччя [Чаусидис, 1994]. 

Продовжує розвиватися ідея оленя як гаранта плодючості. Свідчення 

цього – жертовні колодязі кельтів та лужицької культури, в яких поруч із 

людськими кістками були виявлені скелети оленів, оленячі роги та дерев’яні 

скульптури, як замісники реальних оленів Фельбах-Шмеден, Вітов(рис. 101) 

[Русанова, 2002]. В образотворчому мистецтві доби бронзи і заліза Західної 

Європи широко поширені зображення рогатого бога Цернунноса – 

покровителя тварин і плодючості (рис. 30) [Ross, 1964, р. 176-197]. 

Доказом розвинутого культу оленя у добу бронзи є вироби кобанської 

культури на Кавказі, серед сюжетів яких чільне місце належить оленю 

[Козенкова, 1984]. У наскельному мистецтві Азербайджану, Дагестану та 

Вірменії часів бронзи та заліза поширений образ жінки, пов'язаної з оленями, 

причому нерідко акцентуються знаки фертильності (рис.135, 138) [Rzaeva, 

2011; Марковин, 2006]. На Кавказі образ «оленячого божества», зокрема 

Олениці-Матері, господарки тварин і покровительки мисливців, зберігся у 

міфології до новітнього часу [Вирсаладзе, 1976, с. 41; Сакалая, 1987, с .50; 

Михайлова, 1999; Михайлова, 2009]. Ремінісценцією кавказьких образів 

оленеподібних богів первісності є античні Артеміда, супутницею якої була 

лань, та Актеон, якого ця богиня перетворила на оленя [Михайлова, 1999; 

Михайлова, 2009] (рис.130, 1, 2). Олень, як священна тварина божества 

сонця, шанувався також у Малій Азії (рис. 137) [Aрешян, 1988, с. 98; 

Ардзинба, 1982, с. 15-17]. Царські навершя із зображеннями оленів відомі у 

скіфів та хетів (рис. 136) [Ильинская, 1967, с. 295-299]. 

Таким чином, проаналізовані археологічні матеріали у зіставленні з 

етнографічними та лінгвістичними даними дають підстави припускати, що 

формування культу оленя відбулося вже наприкінці пізнього палеоліту. 

Найбільш архаїчними були уявлення, в яких олень відігравав роль охоронця-

захисника. Археологічними доказами їхнього існування слугують 

зображення оленів у привходових та віддалених частинах печер на початку 
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пізнього палеоліту. Водночас можна говорити про поступове формування у 

пізньопалеолітичого населення Європи елементів тотемістичного міфу про 

Велику Мати людей та оленів у образі самиці оленя та, можливо, чоловіче 

божество – аморфну істоту з рисами оленя. Складовими цього культу були 

обряди, спрямовані на відтворення оленів, що закінчувались передачею 

решток оленів землі або небу, або складанням у печерах оленячих рогів. У 

Франко-кантабрійському регіоні образотворчою складовою ритуалів було 

циклічне малювання оленів або їхніх протом на стінах, а також заміна 

реальних тварин їхніми зображеннями на витворах мобільного мистецтва. 

У мезолітичний час культ оленя, на нашу думку, вже мав цілком 

сформований вигляд, як окрема ідеологічна система. Його основою був 

концепт Великої Матері, яка зображувалась у мобільному та 

монументальному мистецтві у вигляді самиці оленя/лося. На розвиток культу 

оленя у мезоліті вплинули економічні чинники, зокрема, найважливіші 

способи полювання – гін і скрад із маскуванням. У світогляді мисливців, які 

полювали з оленячими масками, з’явилися перші примітивні елементи 

тотемістичного міфу про людину-оленя, як прародителя людей та оленів, 

образ якої зустрічається у іберійському схематичному мистецтві пізнього 

неоліту та енеоліту та північноєвропейському мистецтві мезоліту і неоліту. 

Дієвим кодом у тотемістичному комплексі виступали обряди. Зокрема, 

формуються елементи перехідних обрядів. Це – поховальні обряди, які 

включали жертвоприношення оленя і наділення померлих їхньою «долею», 

або надання небіжчикам зооморфних рис. До промислових обрядів належали 

ритуали відновлення (розмноження) оленів – інтічіум, під час яких мисливці, 

замасковані під оленів, імітували акт плодючості. Свідченням існування 

таких обрядів у мезолітичного населення Європи, на наш погляд, є маски з 

черепів оленів із рогами із просвердленими отворами для кріплення. У 

мезолітичному суспільстві вже чітко вирізняється категорія людей, які 

отримують монопольне право на спілкування з тотемним предком-оленем. 
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Після смерті вони отримували знак тотемного оленя/лося – лосеподібні 

жезли або роги благородного оленя. 

У період неоліту-енеоліту, у тих регіонах Євразії, де зберігається 

мисливський тип господарства, концепт оленя-лося набуває домінуючого 

значення в ідеології. У міфології беззаперечно панує образ Великої Лосиці-

Матері, прародительки тварин і людей, який знайшов відображення у 

мобільному та монументальному мистецтві. Дієвим проявом культу є обряди 

відтворення оленів та приваблення мисливського талану, після яких рештки 

священних тварин зберігаються за межами людського існування. В той же 

час відбуваються колективні обряди вшанування духів – посланців Матері-

лосиці на святилищах, під час яких створюються наскельні зображення . 

У Західній та Центральній Європі, де відбувся перехід до 

відтворюючого господарства, культ оленя зберігається і наповнюється новим 

змістом. Оленяче божество набуває функцій покровителя і гаранта врожаю. 

Обряди жертвоприношення оленів трансформуються в ритуали забезпечення 

врожаю. Водночас розвивається давня ідея оленя – медіатора між світами, 

про що свідчать поховання оленів разом із людьми. 

Культ оленя/лося відігравав у світогляді мешканців Євразії таку 

важливу роль, що його пережитки збереглися у пізніші епохи бронзи, заліза 

та середньовіччя. Оленю належать функції гаранта плодючості, провідника 

до нових земель, влади і віри. Олень пов’язаний із світовим деревом, або 

навіть виконує функції земної вісі. Таким чином, культ оленя, який взяв своє 

коріння у пізньому палеоліті і був сформований у мезоліті, мав настільки 

важливе значення в ідеології мешканців Євразії, що зберігся у світогляді 

багатьох народів аж до пізнього середньовіччя. 
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ВИСНОВКИ 

 

Культ оленя був однією із найважливіших і водночас малодосліджених 

складових світогляду первісного населення Європи та Північної Азії. Його 

вивчення, як і будь-якого явища первісної духовної культури, можливе лише 

на підставі синтезу археологічних та етнографічних матеріалів. Археологічні 

джерела є тільки прикінцевим матеріальним проявом окремих аспектів 

соціально-економічного та духовного життя давніх суспільств. В релігійному 

культі, в тому числі культі оленя, вони являють собою лише предметну 

частину однієї із його складових – обряду. Водночас, досліджені в 

етнографічних джерелах прояви міфо-ритуального комплексу культу оленя 

зазнали значної трансформації і в більшості випадків є дериватами. 

У зв’язку з означеною інформативною специфікою археологічних та 

етнографічних джерел, для історичної реконструкції культу оленя в давніх 

суспільствах Євразії був застосований міждисциплінарний підхід, який 

об’єднує в собі інформативно-інтерпретаційні можливості різних наук 

(археології, етнографії, релігієзнавства, лінгвістики). На базі етнографічних 

джерел за допомогою порівняльно-історичного методу та методу пережитків 

була створена модель культу оленя. Археологічні джерела культу оленя були 

проаналізовані, зіставлені у синхронному та діахронному аспектах і 

накладені на етнографічну модель. Проведено синтез археологічних та 

етнографічних матеріалів із залученням даних археозоології, фольклористики 

та палеолінгвістики. На базі усіх вказаних даних була проведена історична 

реконструкція культу оленя у давніх мисливців на оленя і простежений його 

розвиток у більш пізніх суспільствах. 

У досліджених етнографічних матеріалах міфо-ритуальний комплекс 

культу оленя найкраще представлений насамперед у народів циркумполярної 

зони Євразії. Але численні його прояви у вигляді дериватів вдалося виявити 

також у фольклорі багатьох інших народів. Він складається із вербального 

аспекту –міфів, та дієвого – обрядів.  
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Основою міфології мисливців на оленя традиційних суспільств була 

уява про оточуючий світ як велетенського оленя. Ці загальні уявлення 

диференціюються на тотемістичні і космологічні. У тотемістичному 

міфоритуальному комплексі міф формується за логікою обряду відтворення. 

Структура найдавнішого «мономіфу» відповідає головним елементам обряду 

переходу, сформульованими А. ван Генепом, як то: ізоляція (вилучення із 

існуючого стану) – руйнування (реальне або віртуальне розчленування, 

проковтування тотемною твариною та ін.) – відродження (відновлення у 

новій якості). Зооантропоморфний тотемний предок – людина-олень, який 

здатний вільно переходити зі світу тварин до світу людей, відтворює ідею 

тотемної тварини, що вмирає і відроджується. В традиційних суспільствах з 

відтворюючим господарством людина-олень переймає функції господаря 

тварин, покровителя плодючості та шлюбу. 

Та сама логіка лежить у формуванні космологічних уявлень. 

Первинний образ Всесвіту-Оленя поділяється на три зони – підземний і 

небесний світи та, власне, Землю, кожний у вигляді оленя. Підземний олень 

трансформується у провідника до світу мертвих. Небесний олень стає 

уособленням сонця, яке, згідно з тотемістичною ідеєю «Звіра, що вмирає і 

воскресає», щоденно відновлюється. З’являється міфологема про «Небесне 

полювання», в якій сузір’я асоціюються з оленем та лосем.  

В основі астральних та солярних міфів також знаходиться мономіф: 

погоня за космічними оленем – смерть оленя – відновлення. Подекуди на 

мотив астрального міфу накладається ідея оленячого полювання, як елементу 

вікової ініціації. Ідеологічне навантаження міфологеми небесного полювання 

настільки сильне, що вона, у сукупності з іншими міфологічними сюжетами, 

формує комплекс міфів про оленя-провідника, які відігравали надзвичайно 

важливу роль у міфологічних системах народів Європи аж до пізнього 

середньовіччя. Таким чином, в основі міфів про оленя, як тотемістичних, так 

і космологічних, лежить ідея відродження оленів. 

Дієва частина культу оленя – обряди, поділяються на перехідні, 
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пов’язані з життєвими циклами людей, та промислові, що відповідають 

господарському календарю та циклам плодючості оленів.  

Перехідні ритуали – родини, ініціація, весілля, похорон, провадились за 

класичною схемою: ізоляція – руйнування – відродження. Людина під час 

обряду “переходила” до нового соціального статусу у світі живих чи у світі 

тварин/мертвих та отримувала зооморфні риси тотемної тварини. Нам 

вдалося виявити перехідні, ініціальні та поховальні обряди, пов’язані із 

культом оленя в народів циркумполярної зони та їх релікти у інших народів. 

Матеріальними проявами таких обрядів були зооморфні будівлі для ініціацій 

та знаки оленя як тотемної тварини, які надавалися ініційованим та померлим 

(орнаменти для ініційованих, шкури, роги оленя або фрагменти туші у 

похованні та інше).  

Промислові обряди культу оленя, на наш погляд, за загальною схемою 

були подібні до перехідних. Вони складались із наступної низки акцій: 

ізоляція (реальне або віртуальне забиття священного оленя мисливцями) – 

руйнація (розробка туші і колективна трапеза) – відродження (повернення 

рештків оленя до світу мертвих/тварин з метою відтворення з них тварин). В 

обрядах розмноження оленів важливу роль відігравала імітація спарювання 

тварин з використанням маскування та зображення оленів, що паруються. 

Матеріальними свідоцтвами обрядів були атрибути маскування під оленя, 

макети оленів, ретельно збережені рештки оленів та їхні зображення у 

монументальному та мобільному мистецтві.  

До промислових обрядів культу оленя відносились також анімістичні 

обряди (жертвоприношення духам-посередникам) та обряди мисливської 

магії. Матеріальними проявами таких ритуалів стали великі святилища, 

наскельні зображення, макети оленів тощо.  

Посередником між тваринним і людським світами був шаман, про що 

свідчив його зовнішній вигляд. Найважливішими частинами вбрання шамана 

були оленяча шкура і роги, як символи посередника між світами. В обрядах 

шаманських ініціацій та поховань найбільш повно збереглися рудименти 
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архаїчних перехідних обрядів поєднання з тотемною твариною – зокрема, 

оленячі роги на могилах шаманів.  

У створеній на етнографічних матеріалах моделі культу оленя 

об’єктом є священний олень. У первинному міфі це жіноче оленяче божество 

– мати всього сущого, яке є втіленням Всесвіту. З розвитком світогляду 

Всесвіт диференціюється на три зони – підземний і небесний світи, та, 

власне, землю, при цьому кожний світ має подобу оленя. Одна з іпостасей 

священного оленя – чоловічий зооантропоморфний персонаж, тотемний 

предок, культурний герой і чарівний шлюбний партнер. Суб’єктом культу 

оленя були як окремі особи, так і соціальні групи (община, рід, плем’я). 

Приналежність до культу підтверджувалась маркуванням особи або групи 

знаками оленя (роги на могилах, таврування, орнаменти). Найвиразніше 

причетність до культу представлена в атрибутах шаманів. За змістом культ 

був тотемістичним, з елементами промислового. Провідною формою 

взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом, тобто між людьми і священним 

оленем, були перехідні та промислові обряди (дієвий аспект культу), що 

кореспондувались із відповідними міфами (вербальний аспект культу). 

Виходячи з етнографічної моделі культу оленя були визначені такі його 

матеріальні прояви: зображення оленів/лосів у монументальному та 

мобільному мистецтві, на шаманських атрибутах та на вотивних предметах; 

маркування посвячених осіб знаками оленів (шаманські рогаті корони, 

оленячі роги або залишки оленів на похованнях); рештки жертовних оленів 

або їхні зображення, що були передані за межі людського існування; скинуті 

роги самиць оленів у печерах; скелети оленів біля поховань та/або 

зображення оленів на супроводжуючому інвентарі та на могильних спорудах. 

Значна частина наведених матеріальних проявів культу оленя знаходить 

аналогії в археологічних матеріалах. 

При вивченні прадавніх проявів культу оленя було створено 

археологічний джерелознавчий корпус. Серед масиву археологічних джерел 

була виокремлена категорія пам’яток та артефактів, які можуть трактуватись 
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як свідоцтва культу оленя: витвори наскельного та мобільного мистецтва 

пізнього палеоліту, мезоліту та неоліту Європи та Північної Азії; скупчення 

скинутих оленячих рогів пізнього та фінального палеоліту у печерах Уралу 

та Західної Європи; поховані рештки оленів неоліту та енеоліту у Європі та 

Північній Азії; поховання людей з лосиноголовими жезлами мезоліту, 

неоліту та доби бронзи Півночі Євразії та наскельні зображення жезлів; 

поховання людей з оленячими рогами мезоліту - енеоліту Західної Європи; 

поховання оленів у людських могильниках неоліту - доби заліза Європи та 

Північної Азії, маски з черепів оленів мезоліту Західної Європи тощо. 

Проведений на основі етнографічної моделі аналіз всіх категорій 

археологічних свідоцтв культу оленя у синхронному та діахронному аспектах 

дозволив здійснити його історичну реконструкцію та виділити основні етапи 

розвитку: 

1. Перші свідоцтва символічного значення оленя з’явилися ще у ранню 

пору пізнього палеоліту, починаючи із приблизно 35 тис. років тому. У цей 

час, судячи із зображень на найдавніших паятках франко-кантабрійського 

мистецтва (Грот Шове, Пер-нон-Пер та ін.), олень займає ще периферійне 

місце в комплексі релігійних уявлень пізньопалеолітичного населення 

Західної Європи. Розташування зображень оленя біля входів/виходів та в 

вузьких місцях печер, дозволяє припускати, що він сприймався як медіатор 

між світом своїх/людей та чужих/тварин.  

2. Формування культу оленя як цілісного ідеологічного явища припадає 

на кінець пізнього та фінальний палеоліт, із 15 тис. років тому. Для цього 

часу, очевидно, вже можна говорити про наявність тотемістичного культу 

оленя. Простежуються пов’язані з ним ритуали відтворення тварин. Вони 

включали передачу решток сакралізованої тварини за межі людського 

існування та/або малювання оленів на стінах печер або вотивних предметах. 

Матеріальним проявом таких ритуалів, на наш погляд, було, зокрема, 

збереження семантично найважливіших частин впольованих оленів - голів та 

рогів у сакральних місцях, про що свідчать їх знахідки у низці печер Уралу та 



169 

Західної Європи. Свідченням ритуалів культу оленя є також численні 

зображення фігур оленів, їхніх погрудь, або ж лише рогів на стінах печер та 

на витворах мобільного мистецтва. Розташування зображень оленів у 

семантично важливих місцях «перетину світів» свідчить про збереження 

сприйняття цієї тварини як медіатора між світами. Нарешті, з ритуалами 

відтворення оленів пов’язані кістяні та кам’яні плакетки, розбиті, перепалені 

або цілі, із зображеннями, головним чином, самиць оленів. На витворах 

мобільного та монументального мистецтва кінця пізнього та фінального 

палеоліту часто зустрічаються парні зображення оленів, які вказують на 

існування ритуалів їхнього відтворення.  

Особливо слід звернути увагу на антропозооморфні образи. По-перше, 

це вагітна жінка із зооморфними рисами над якою стоїть олень, які були 

вигравійовані на кістяній плакетці з Ложері Бас. По-друге, це чоловік із 

оленячими рогами і підкресленими ознаками статі, намальований на стіні у 

важкодоступній маленькій камері печери Труа Фрер. Наявність цих 

зображень дозволяє припускати, на наш погляд, існування у палеолітичному 

світогляді образів оленеподібних тотемних предків. 

3. У мезоліті культ оленя остаточно формується та набуває 

максимального розвитку, що, очевидно, пов’язано із зростанням його 

значення в економіці первісних мисливців північної частини Євразії. Олень 

відіграє провідну роль у міфоритуальній системі, що знаходить відображення 

у мистецтві та підтверджується археологічними матеріалами. На півночі 

Європи та Азії образ оленя/лося стає одним із важливіших у наскельному та 

мобільному мистецтві. Поширюються уявлення про самицю оленя/лося, як 

Мати усього сущого, які найбільше відображені у численних лосеподібних 

навершях, знайдених на теренах від Скандинавії до Східного Сибіру. У 

складних композиціях наскельного мистецтва Іберійського півострова та 

Півночі Євразії є численні зображення оленів/лосів, відтворені міфологічні 

сюжети та ритуали культу оленя. У міфології викреслюються образи 

тотемних предків та медіаторів між світами, на що вказують образи 
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зооантропоморфних істот у наскельному мистецтві. У мисливських общинах 

відбуваються промислові ритуали відновлення оленів, під час яких мисливці 

приймають подобу оленя, вдягаючи оленячі маски. Під час перехідних 

обрядів (похорону) людям з особливими статусом (шаманам) надаються 

знаки оленів, що символізують їхній перехід до світу тварин – оленячі роги 

або лосеголові жезли.  

4. Комплексний аналіз археологічних проявів культу оленя в 

неолітичний час вказує на його абсолютне домінування у північній частині 

Євразії, де зберігається мисливський тип господарства. Основою його був 

концепт Великої Матері-Лосиці, як тотемного предка. Їй присвячуються 

ритуали жертвоприношення оленів, що знаходить своє відображення у 

витворах монументального та мобільного мистецтва та археологічних 

артефактах, які можна трактувати як атрибути жертовників. У ранньому 

неоліті образ лося цілковито панує у мистецтві. Це великі поодинокі 

зображення самиць на скелях, лосеподібні жезли та інші витвори мобільного 

мистецтва. У пізньому неоліті з’являються композиції, що відтворюють 

тотемістичні міфи та обряди – сцени парування тварин та тваринно-людські 

пари. Про ритуальне розчленування тварин свідчать зображення оленів/лосів 

у так званому «рентгенівському» стилі. Універсальним символом у 

наскельному мистецтві є «лінія життя», що поєднує горло та внутрішні 

органи тварини. Поширеність цього іконографічного мотиву від Західної 

Європи (Португалія) до Далекого Сходу (Приамур’є) свідчить про його 

давність і семантичну першорядність. Враження мисливців від полювання на 

оленів «гоном», вочевидь, були відтворені у сценах «Небесного полювання», 

де чудовисько або мисливець женуться за оленем із солярними або 

астральними символами. Цей мотив став основою для міфологічного сюжету 

про оленя-провідника, який не втратив значення на теренах Європи і Азії до 

новітнього часу. Образ оленя-провідника між світами трансформується у 

лосеподібний човен – транспортний засіб до світу мертвих.  
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Сакральний характер монументального мистецтва підтверджують 

святилища, безпосередньо пов’язані з петрогліфами. Існує також інша 

категорія великих племінних святилищ, на яких були знайдені численні 

черепи вбитих оленів з рогами та атрибути жертвоприношень. Такі 

святилища з’являються у Північній Азії у неоліті і продовжують 

функціонувати у добу бронзи та заліза аж до середньовіччя. 

У той же час у Південній, Центральній та Східній Європі культ оленя 

вписується у нову міфоритуальну систему землеробского суспільства. Олень 

стає гарантом плодючості, а його рештки мають забезпечувати врожай. У 

мистецтві Пиринейского півострова цю ідею підтверджують сцени 

тотемістичних обрядів та зображення оленів із рогами, подібними до дерев. 

Археологічними доказами існування жертвоприношень є поховання рештків 

оленів у землі заради щедрого збіжжя.  

Образ оленя, як символа життя, плодючості і царської влади 

надзвичайно поширений у добу бронзи та заліза на території Європи та 

Малої Азії. Набуває популярності образ людини з оленячими рогами – 

прототип Рогатого бога Цернуноса, який зайняв важливе місце у пантеоні 

доби бронзи та заліза. Так само розвивається у часи неоліту, доби бронзи та 

заліза ідея оленя-медіатора, що підтверджується похованнями у людських 

могильниках оленів, або, у більш пізньому варіанті, прикрашених рогами 

коней, похованням оленя з трензелями та зображеннями оленя/лося, як 

транспортного засобу – верхової тварини. Про сталість і довготривалість цієї 

традиції свідчать середньовічні зображення оленів на надгробках. 

Здійснена нами реконструкція елементів культу оленя у первісних 

мисливців Євразії дає можливість наблизитися до розуміння логіки первісних 

міфоритуальних побудов. Створено прецедент системного вивчення 

елементів явищ ідеології у дописьменних суспільствах. Таким чином 

запропонована робота може пролити світло на духовну культуру первісного 

населення Євразії і допомогти в інтерпретації археологічних пам’яток, 

зокрема і на території України 
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Рис. 1. Карта поширення пам’яток Франко-Кантабрійського мистецтва 

пізнього палеоліту. Червоними крапками позначені пам’ятки, цифрами – 

пам’ятки, які згадуються в дисертації: 1 – Ель Кастилльо, 2 – Ель Піндал, 3 – 

Ліонін, 4 – Альтаміра, 5 – Ляско, 6 – Ляссель, 7 – Ля Феррасі, 9 – Пер-нон-

Пер, 10 – Габіллу, 11 – Вілларс, 12 – Коугняк, 13 – Пеш-Мерль, 14 – Шове, 15 

– Гаргас, 16 – Ле Портель, 17 - Труа Фрер (за 

https://en.wikipedia.org/wiki/Franco-Cantabrian_region). 
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Рис. 2. Зображення мегацеросів у пізньопалеолітичному мистецтві Франції: 1 

– гіганський олень, реконструкція; 2 – Кун’як, 3 – Монгод’є; 4, 9, 10 – Шове; 

5 – Пеш-Мерль; 6, 7, 8 – Рокадур (за Guthrie, 2000, p.102, fig. 7, 11, p. 109, fig. 

7, 12, p. 111, fig. 7, 15). 
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Рис 3. Грот Шове (Франція, пізній палеоліт): план віддаленої частини гроту 

(крапками позначені місця розташування наскельних малюнків) (3) та 

зображення гігантських оленів ліворуч (1, 2) та праворуч (4, 5) від входу в 

Галерею мегацеросів (http://donsmaps.com/chauvetcave.html). 
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Рис 4. Грот Шове (Франція, пізній палеоліт): план віддаленої частини гроту 

(крапками позначені місця розташування наскельних малюнків) (2) та 

зображення північних оленів в Секторі конів (1) 

(http://donsmaps.com/chauvetcave.html). 
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Рис. 5. Грот Пер-нон-Пер (Франція, пізній палеоліт): 1 – гравійовані 

зображення козла (27), благородного оленя (28) та гігантського оленя (29); 2 

– план гроту; 3 – вид на північну галерею та дальній кінець печери; 4 – схема 

розташування зображень; 5 – гравійовані зображення благородних оленів 

(49-52) (1 – Delluc, 1991; 2, 5 – Delluc, 1997; 3 – 

http://int.rendezvousenfrance.com/en/discover/cave‐pair‐non‐pair; Leroi-

Gourhan, 1965, fig. 122, p. 246). 
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Рис. 6. Грот Ляско (Франція, пізній палеоліт). План печери та схема 

розташування зображень. Стрілками позначені зображення оленів (за Delluc, 

2006, p. 78, 79). 
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Рис. 7. Грот Ляско (Франція, пізній палеоліт). Камера биків та вхід до 

Осьової галереї: 1 – малюнок самця оленя на правій стороні входу до Осьової 

галереї; 2 – вид на вхід до Осьової галереї; 3 – план із схемою зображень; 4 – 

група маленьких оленів на лівій стороні входу до Осьової галереї (1, 2, 4 – 

Bataille, 1992, p. 45, 59, 128; 3 – Delluc, 2006, p. 78, 79). 
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Рис. 8. Грот Ляско (Франція, пізній палеоліт). Камера биків та вхід до 

Осьової галереї: 1 – малюнок протоми самця оленя на правій стороні входу 

до Осьової галереї; 2 – вид на вхід до Осьової галереї; 3 – план із схемою 

зображень (1, 2, 3 – Delluc, 2006, p. 23, 29, 78, 79). 
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Рис. 9. Грот Ляско (Франція, пізній палеоліт). Апсида: 1, 2 – зображення 

протом самців благородного оленя; 2 – вид на ліву стіну Апсиди та вхід до 

Ями; 3 – план із схемою зображень; 4 – гравійоване зображення північного 

оленя (1, 2, 4 – Delluc, 2006, p. 54, 56, 78, 79; 3 – Bataille 1992, p. 109). 
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Рис. 10. Грот Ляско (Франція, пізній палеоліт). Неф: 1 – зображення протом 

самців благородного оленя; 2 – вид на Неф зі сторони Апсиди; 3 – план із 

схемою зображень (1, 2 – Bataille 1992, p. 93, 95; 3 – Delluc, 2006, p. 78, 79).  
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Рис. 11. Печера Альтаміра (Іспанія, пізній палеоліт). План віддаленої частини 

печери «Кінський хвіст» із схемою розташування зображень (за Quiros 1991, 

p. 86, fig. 54). 
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Рис. 12. Печера Альтаміра (Іспанія, пізній палеоліт): 1 – палімпсестне 

зображення олених з телям на оленячій лопатці; 2, 3, 5, 8 – парціальні 

зображення олених на оленячих лопатках; 4, 7 – зображення оленів на стінах 

печер (за Basch, 1980). 
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Рис. 13. Печера Фон-де-Гом (Франція, пізній палеоліт): план печери з 

позначками місць зображень оленів (2) та малюнки північних оленів (1, 2) (за 

Daubisse, 1994, p. 4, 17, 18). 
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Рис. 14. Топографічна схема зображень у пізньопалеолітичних печерах 

Франції (за Leroi-Gourhan, 1965, p. 461, fig. 763). 
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Рис. 15. Група парціальних та повних зображень фігур оленів у печері Ель 

Кастілльо (Іспанія, пізній палеоліт) (за Basch, 1981, p. 40, fig. 13). 



230 

 
Рис. 16. Зображення оленячих рогів у наскельному пізньопалеолітичному 

франко-кантабрійському мистецтві: 1 –Тейжа (Франція); 2 – Кандано 

(Іспанія); 3 – Шуфін (Іспанія) (1 – Елинек, 1982, с. 503; 2, 3, – Basch, 1980).  
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Рис. 18. Сценарій ритуального використання кам’яних плиток із 

гравіюванням у пізньопалеолітичний час. Плитки із гравіюванням 

фінального мадлену (Франція, Перігор): a – Соусі; b – Ла Мадлен; c – Лімей 

(за Fritz, 2011, p. 45; 2013, р. 55, 56).  
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Рис. 20. Антропозооморфи пізнього палеоліту Західної Європи: 1 – «Чаклун» 

із Труа-Фрер (реконструкція А. Брейля); 2 – людина-лев із Холенштайн-

Штадель; 3 – людина-бізон із Труа-Фрер; 4 – людина-бізон із Габілу (за 

Елинек, 1982, с. 308, рис. 489, с. 369, рис. 584; Street, 1989, s. 52, abb. 42; 

https://idw-online.de/en/attachmentdata16780.jpg). 



235 

 
Рис. 21. Жінка та тварина в франко-кантабрійському мистецтві (Франція, 

пізній палеоліт): 1 – гравіювання на рогу оленя відоме як «Жінка з оленем» із 

Ложері-Бас (фото автора); 2 - вагітна жінка (теріоантропоморф?) із шерстю 

(виділена червоним кольором) (за Caldwell, 2009, fig. 2); 3 – гравійована 

галька із Етіоль (a – загальний вигляд, b – вагітний теріоантроп) (за Caldwell, 

2009, fig. 4); 4 – гравійована плакетка із Ла Мадлен (а – нога людини, b – 

ведмеді, с – рисі) (за Tosello, 2013, p. 57). 
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Рис. 22. Зображення оленів у мобільному франко-кантабрійському мистецтві 

(Франція, пізній палеоліт): 1 – Мас д’Áзіль; 2, 3 – Гурдан (фото автора).  
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Рис. 23. Зображення оленів у мобільному франко-кантабрійському мистецтві 

(Франція, пізній палеоліт): 1 – парне зображення, Ле Ваш; 2 – олень, що 

перепливає річку, Лорте; 3, 4 – олені, Гурдан (фото автора). 
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Рис. 25. Наскельний розпис центральної частини навіса Мурієха (Іспанія, 

неоліт). Центральна частина розпису зі сценою ловів: 1 – загальний вигляд із 

поділом на зони; 2 – зона D, три чоловіки ловлять оленя (за Utrilla, 2005, p. 

171, fig. 6; Bardellou, 2000, p. 59, fig. 13). 
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Рис. 27. Наскельний розпис із Куєва дель Чопо (Іспанія, пізній мезоліт). 

Сцена ритуальних ловів оленя: a – загальний вигляд із людьми, що танцюють 

(?); b, c – лови оленя (складено за Utrilla, 2005, p. 169, fig. 5; Jordan Montes, 

2006, p. 82, fig. 1).  
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Рис. 28. Сцени із ритуальними ловами оленя (1, 2) та антропоморфами, що 

падають (3, 5 - позначені стрілками) в схематичному мистецтві Іберійського 

п-ова (Іспания, енеоліт): 1 – Маллата; 2, 4 – Куева дель Кастілло де 

Монфраге; 3 – Куєва де Лазар (за Hameau, 2004 , p. 627, fig. 5; Giraldo, 2007, 

p. 322, fig. 3, p.325, fig. 5, p. 339, fig. 24). 
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Рис. 30. Зображення людей з оленячими рогами: 1, 2 – рогаті 

зооантропоморфи (Іспанія, енеоліт) (за Dams, 1980); 3 – шаман з Бхімбетки 

(Індія, мезоліт); 4 – зображення Цернунноса із Вал Камоніка (Італія, доба 

пізньої бронзи) (https://www.pinterest.com/pin/132222939029830796/); 5 – 

зображення кельтського бога Цернунноса на срібному казані із Гундеструпа 

(Данія, доба заліза, кельти) (за Schlette, 1976).  
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Рис. 31. Ритуальні сюжети у схематичному мистецтві Іберійського півострова 

(Іспанія та Португалія, енеоліт): 1 – Канаіка дель Канар ІІІ; 2 – Кантос де ла 

Візера ІІ; 3 – дель Кастілло; 4 – лос Органос; 5 – Вале до Тейжо (за Jordan 

Montes, 2008-2010, p. 111, foto 2, p. 115, foto 3, p. 117, foto 5, p. 119, foto 6; 

Garces, 2013, p. 532, fig. 1, p. 534, fig. 9). 
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Рис. 32. Петрогліфи Вале до Тейжо (Португалія, енеоліт) (за Gomes, 2007, p. 

97, fig. 9).  
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Рис. 33. Петрогліфи Вале до Тейжо (Португалія, енеоліт): зображення оленя 

(за Gomes, 2007, p. 91, fig. 6). 
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Рис. 34. Петрогліфи Вале до Тейжо (Португалія, мезоліт та неоліт). 

Зображення оленів у рентгенівському стилі, у тому числі із «лінією життя» 

(1, 6, 7, 9) (за Gomes, 2007, p. 94, fig. 8, p. 98, fig. 10). 
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Рис. 36. Зображення оленя серед петрогліфів Галісії (Іспанія, енеоліт): 1 – 

Лаксе дос Карбаллос, Кампо Ламейро; 2 – Лаксе дас Крусес, Тоурон; 3 – 

Ротеа де Мендо, Кампо Ламейро; 4 – Кампо де Кунас, Понте Калдерас (за 

Gonzalez Garsia, 2007, p. 172, fig. 1). 
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Рис. 37. Сцени полювання на оленів в левантийському мистецтві (Іспанія, 

пізній мезоліт та неоліт): 1 – Ель Гасконс, 2 –Ремігія, 3 – Каваллс, 4 – Цивіль, 

5 – Кастеллон, 6 – В’єха (за Vallverdu, 2000). 
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Рис. 38. Карта основних регіонів Європи та Північної Азії із пам’ятками 

мезоліту – доби бронзи з численними наскельними зображеннями оленів та 

лосів: 1 – Португалія; 2 – Північна Іспанія (Галісія); 3 – Східна Іспанія 

(«левантійське» та «схематичне» мистецтво); 4 – Південна Швеція; 5 – 

Норвегія; 6 – Південна Фінляндія; 7 – Кольський п-ов; 8 – Північний Захід 

Росії; 9 – Південний Урал; 10 – р. Томь; 11 – Алтай; 12 – Верхній Єнісей; 13 - 

Середній Єнісей; 14 – р. Ангара; 15 – оз. Байкал; 16 – Верхня Лєна; 17 – 

Середня Лєна; 18 – р. Алдан; 19 – Верхнє Приамур’є та р. Олекма; 20 – 

Нижнє Приамур’є; 21 – Чукотка.  
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Рис. 39. Великі зображення лосів та рогатої людини. Второй Камєнний 

Остров (Сибір, неоліт) (за Окладников, 1966).  
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Рис. 40. Парціальні зображення лосів серед петрогліфів Второго Каменного 

острова на Ангарі (Сибір, неоліт) (складено за Окладников, 1966, с. 206, табл. 

62, с. 209, табл. 65).  
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Рис. 41. Парціальні зображення лосів серед петрогліфів Второго Камєнного 

острова на Ангарі (Сибір, неоліт) (складено за Окладников, 1966, с.184, табл. 

40, с. 291, табл. 57, с. 188, табл. 44, с. 186, табл. 42, с. 202, табл. 58). 
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Рис. 42. Уяви про душу оленя/лося у сучасних та прадавніх мисливців 

Північної Євразії: 1 – мисливське жертвоприношення оленя (голова, аорта та 

легені) у евенків ХХ сторіччя (за Diachenko, 2007); 2–3 – нганасанські 

малюнки оленів із «лінією життя» (Північний Захід Росії, ХХ ст.) (за 

Симченко, 1976); 4 – олень у рентгенівському стилі з Ешмеського святилища 

(Урал, середньовіччя) (за Мурыгин, 2011, с. 97, рис. 4); 5 – олень із «лінією 

життя» із Вале до Тейжо (Португалія, неоліт) (за Gomes, 2007,  p. 98, fig. 10); 

6 – лосі із «лінією життя» із Бускеруд (Норвегія, неоліт) (за Coles, 1991, p. 

134, fig. 6); 7 – олень у рентгенівському стилі із Второго Камєнного острова 

(Сибір, неоліт) (за Ковтун, 1993, с.49, рис. 9).  

 



257 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Карта основних регіонів Європи та Північної Азії із пам’ятками 

мезоліту – доби бронзи з наскельними зображеннями оленів та лосів у 

рентгенівському стилі: 1 – Португалія; 2 – Південна Швеція; 3 – Норвегія; 4 – 

Південний Захід Росії; 5 – Південний Урал; 6 – р. Томь; 7 – Алтай; 8 – 

Верхній Єнісей; 9 – Середній Єнісей; 10 – р. Ангара; 11 – оз. Байкал; 12 – 

Верхня Лєна; 13 – Середня Лєна; 14 – р. Алдан; 15 – Верхнє Приамур’є та р. 

Олекма; 16 – Нижнє Приамур’є.  
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Рис. 44. Карта розповсюдження рентгенівського стилю у Скандинавії (за 

Goldhan, 2002, fig.2). 
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Рис. 45. Зображення оленя та лосів в рентгенівському стилі в наскельному 

мистецтві Скандинавії: 1 - зображення оленя з «лінією життя» з Альти 

(Північна Норвегія, неоліт) (за Helskog, 1984, p. 14, fig. 6); 2 – лосі із «лінією 

життя» із Скогервейєн (Південна Норвегія, неоліт) (за Gjerde, 2010, p. 434). 
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Рис. 46. Глосса, петрогліфи (Швеція, неоліт): a, b, c, f, g – зображення оленів 

з «лінією життя»; d – лосиноголові жезли (?), шаманські калатала (?); e – 

жертовний олень (складено за Coles, 1991, p. 133, fig. 5).  
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Рис. 47. Зображення оленів та лосів в рентгенівському стилі та з «лінією 

життя» в наскельному мистецтві неоліту, енеоліту та доби бронзи Уралу, 

Сибіру та Далекого Сходу: 1 – Скала Зєньковская; 2 – Шайтанская пісаніца; 3 

– Єланка; 4, 5, 9 – Томская пісаніца; 6, 7 – Тутальская пісаніца; 8 – 

Новоромановская пісаніца; 10 – Воробьево; 11, 15 – Второй Камєнний 

остров; 12, 13 – Шалаболіно; 14, 17 – Сікачі-Алян; 18 – Суханіха (складено за 

Девлет, Девлет, 2005, с.118, рис. 103; Ковтун, 1993, рис. 30, 32, 35, 36, 40, 49, 

51; Советова, Миклашевич, 1999, табл. 4). 
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Рис. 48. Антропоморфні зображення в рентгенівському стилі в мистецтві 

мезоліту – раннього заліза в мистецтві Північної Євразії: 1 – Аусевік; 2–6, 19 

– Вінген; 7, 8 – Альта; 9 – Ая; 10 – Томская пісаніца; 11 – Манзя; 12 – 

Большая Када; 13 – Сакачі-Алян; 14 – Олекма; 15 – Кара-Діунгур; 16 – Гора 

Укір; 17, 18 – Калбак-Таш; 20 – Рибінськ (бронза); 21 – Шигірський ідол 

(різблення по дереву) (складено за Lodoen, 2014 p. 66, fig. 11, p. 70, fig. 12; 

Helskog, 1984, p. 23, fig.13; Девлет, Девлет, 2005, с. 320, 224, с. 321, рис.225; 

с. 329, рис. 228; Rozwadowzki, 2014, p. 100, fig. 1, p. 106, fig. 8).  
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Рис. 49. Парні зображення оленів і лосів: 1 – Фіканватн (Норвегія, неоліт) (за 

Kuhn, 1952, fig. 66); 2 – Бускеруд (Норвегія, неоліт) (за Coles, 1991, p. 134, fig. 

6). 
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Рис. 50. Парні зображення оленів в наскельному мистецтві неоліту – доби 

бронзи Сибіру: 1 – Тойн Ару (Лєна, неоліт) (за Rozwadowski, 2014, p. 110, fig. 

10); 2 – Сухая Баля (Ангара, неоліт) (за Окладников, 1966); 3 – Тиимпи 

(Алдан, неоліт) (Окладников, Мазин, 1979, табл. 26); 4 – Воробйово (Лєна, 

неоліт) (за Окладников, 1984, табл. 185); 5 – Усть-Туба ІІ (Мінусинська 

котловина, неоліт – доба бронзи); 6 – Хобд-Сомон (Монголія, доба заліза) (за 

Окладников, 1980). 
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Рис. 51. Тотемістичні сюжети із антропозооморфними породіллями серед 

петрогліфів неоліту – доби бронзи Монголії: 1 – Хобд-Сомон (за Окладников, 

1980, c. 27, табл. 109); 2 – Чулуут (за Грачева, 1990, с. 107, рис. 4). 
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Рис. 52. Зображення антропоморфів та лосів серед петрогліфів Чалми-Варре 

(Росія, Кольський півострів, неоліт). Антропоморфи виділені автором (за 

Рыбаков, 1980)  
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Рис. 53. Наскельне мистецтво Сибіру: 1 – сюжет плодючості оленів та людей 

серед петрогліфів Куйлю (Росія, Алтай, доба бронзи) (за Маточкин, 1990); 2 – 

Зображення породіллі та оленя серед петрогліфів Арал Торгой (Росія, Алтай, 

доба бронзи) (за Кубарев, 2004). 
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Рис. 54. Петрогліфи Канозера (Росія, Кольський п-ов, неоліт). Вагітні жінки 

та композиції із ними (за Колпаков, Шумкин, 2005, с. 111, 129, 152, 157, 205). 
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Рис. 55. Наскельні малюнки антропоморфів, лосів та човна з Астувансаалмі 

(Фінляндія, неоліт) (за Sarvas, 1969). 
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Рис. 58. Писаниці Сурухтах-Каї на Середній Лєні (Сибір, неоліт): обрядова 

сцена (за Окладніков, 1972, табл. 23). 
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Рис. 59. Писаниці Сурухтах-Каї на Середній Лєні (Сибір, неоліт): обрядова 

сцена (за Окладніков, 1972, табл.24). 
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Рис. 60. Сцена ритуалу, яка включає його учасників – людей із лосеголовими 

жезлами. Альта (Норвегія, неоліт) (складено за Tansem, 2008, p. 82, fig. 18; 

Helskog, 1987, p. 24, fig. 3, 9; 3, 10). 
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Рис. 61. Лосеголові жезли в наскельному мистецтві мезоліту – доби бронзи 

Північної Європи: 1, 5, 9, 13 – Канозеро; 2, 6, 7, 10-12, 14, 16, 17 – Альта; 3 – 

Вінген; 4, 8, 17 – Намфорсен; 18 – Браден (за Kashina, 2011, p. 25, fig. 4, p. 26, 

fig. 5, p. 27, fig. 6). 
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Рис. 62. Сюжет «небесного полювання» в мистецтві неоліту – доби бронзи 

Північної Євразії: 1 – Пері-Нос: a – сцена полювання, b – солярні та місячні 

знаки (Північ Росії, неоліт) (за Равдоникас, 1937, с. 12, рис. 1; Девлет, 2005, с. 

65, рис. 81); 2 – Усть-Туба ІІІ (Мінусинська котловина, доба бронзи) (за Шер, 

1980, с. 155, рис. 80); 3 – Мая, (Сибір, доба бронзи) (за Девлет, 2005, с. 24). 
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Рис. 63. Зображення небосхилу, солярних символів та небесних оленів на 

неолітичних та енеолітичних писаницях Уралу: 1, 5, 7 – Зєнковская; 2 – 

Соколінскіє утьоси; 3, 6 – Тагільський пісаний камєнь; 4, 8 – Змієв Камєнь (за 

Чернецов, 1972, табл. XXII, XVIII; Девлет, 2005, с. 118, рис. 103). 
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Рис. 64. Уяви про Всесвіт на Среднєнюкжинской пісаніце в Приамур’ї. 

Верхня частина писаниці із солярними знаками, зірками, місяцями, птахами 

та велетенським лосем символізує Верхній світ. Дві виділені нами композиції 

– А та Б, однакові за складовими та побудовою і найімовірніше нанесені при 

повторному використанні писаниці під час ритуалу (за Мазін, 1986, с.137, 

рис. 48). 
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Рис. 65. Зображення оленів із знаками сонця і зірок (Центральна Азія, доба 

бронзи-заліза) за (Швец, 2005). 
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Рис.66. Зображення човнів з головою лося в наскельному мистецтві мезоліту 

– доби бронзи Скандинавії та Півночі Росії: 1 – Альта (за Klem, 2010, p. 55-

67); 2 – пам’ятки Фінляндії (a - Руомінкапія; b – Сакаакалліо; c – Паталахті; d 

– Сакаокалліо; i –Піханпаа) (за Lahelma, 2005, р. 359-362); 3 – Онезьське 

озеро (за Равдоникас, 1937, с. 29, рис. 20, 21). 
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Рис. 67. Мотив оленя/лося провідника у давніх та етнографічних суспільствах 

Півночі Європи: 1 – лосі з рогами-човнами в наскельному мистецтві неоліту 

– доби бронзи Скандинавії; 2 – лосі/олені з рогами–човнами та човен на 

саамських шаманських бубнах; 3 – люди (шамани) верхи на лосях/оленях (a – 

селькупський шаман; b-f – наскельне мистецтво неоліту – доби бронзи 

Скандинавії) (за Lahelma, 2007, fig.3, 6, 8). 
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Рис. 68. Петрогліфи Олєкми (Росія, Приамур’є, неоліт): обрядові сцени (a – 

лосеголові човни з антропоморфами; b – солярні знаки; c – лосі та 

антропоморфи (за Девлет, 2005, с. 28, рис. 32). 
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Рис. 69. Лосеголові човни неоліту Сибіру: 1-3 – Пегтимель, Чукотка (за 

Диков, 1971, с. 94, 105, 110); 4 – Мая, р .Алдан (за Девлет, 2005, с. 24, рис. 

23); 5, 6, 7 – Шаболіно, Середній Єнісей (за Пяткин, 1985, с. 154, табл. 8, 2, 

13, 15); 8, 10 – Шеремєт’ївське, Усурі (за Девлет, 2005, с. 293, рис. 169); 9 – 

Шишкіно, верхня Лєна (за Окладніков, 1959, с. 103, рис. 38); 11-14 – Олекма, 

Верхнє Приамур’є (за Девлет, 2005, с. 28, рис. 32). 
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Рис. 70.Зображення човнів, оленів/лосів та «шаманів» у наскельному 

мистецтві Сибіру: 1 – Басинай, неоліт (за Дэвлет, 2005 с. 29, рис. 33); 2 – 

Томь, неоліт (за Дэвлет, 2005, с. 47, рис. 57); 3 – Шишкіно (за Елинек, 1982, с. 

486). 
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Рис. 71. Зображення тотемістичного обряду. Альта (Норвегія, неоліт) (за 

Tansem, 2008). 
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Рис. 72. Бики, замасковані під оленей (Росія, Алтай, доба бронзи): 1, 2, 5-7 – 

Колбак-Таш; 3 – Сари-Сатаг; 4 – Чаркин-Кель; 8 – Єлангаш (за Девлет, 2005, 

с. 289, рис. 166, с. 290, рис. 168).  
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Рис. 73. Територія поширення різьблених лосеголових жезлів (6–23) та їх 

зображень на петрогліфах (1–5) на території Північної Європи: 1 – Вінген; 2 

– Немфорсен; 3 – Альта; 4 – Канозеро; 5 – Залавруга; 6 – Оленеострівський 

могильник; 7 – Маяк II; 8 – могильник на Південному Оленьему о-ві; 9 – 

Модлона; 10 – Нарва Ригикюла III; 11 – Вілла; 12 – могильник Звейнієки; 13 

– вустя р. Малмути; 14 – Швентойї-3, -4; 15 – Кретуонас I; 16 – Замостьє II; 

17 – Сахтиш I; 18 – Володари; 19 – Черна Гора; 20 – поховання  на р. Ток; 21 

– Аннін Острів; 22 – Шигирський торфяник; 23 – Калмацький Брод (складено 

за Жульников, Кашина, 2010, с. 72, рис. 1 та Рибаков, с. 65). 
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Рис. 74. Лосеголові жезли мезолітичного та неолітичного часу з території 

Прибалтики та Півночної Росії: 1-3 – Олєній Остров (за Гурина 1956, рис. 

114, 113, 119); 4, 5 – Швянтої 3В (за Rimantienė 1979, fig. 85, 86); 6 – Швянтої 

4 (за Rimantienė 1998, fig. 43, 2); 7 – Звейнієки (за Zagorskis, 1987, table 

XXX,6); 8 – Турганіка (за Моргунова 1984). 
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Рис. 75. Лосеголові жезли Скандінавії та Півночі Росії: 1 – Олєній Остров 

(Росія, мезоліт); 2-4 – Намсфорсен (Норвегія, неоліт); 5 – Залавруга (Росія, 

неоліт); 6, 7 – Карський Ніс (Росія, неоліт); 8 – Летоярві (Фінляндія); 9-11 – 

Намсфорсен (Норвегія, неоліт) (за Carpelan, 1975, p. 8, bild. 2).  
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Рис. 76. Лосеголові навершя із Замостє (Росія, мезоліт) (за Лозовский, 2009). 
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Рис. 77. Витвори мобільного мистецтва із уральських торф’яників часів 

мезоліту – бронзи: 1 – дерев’яний черпак із головою лося. Шигир; 2 – 

дерев’яний посуд в формі лося. Горбуново; 3 – руків’я рогової ложки із 

головою лося. Усть-Полуй; 4 – голова лося. Шигир; 5 – рогова ложка з 

головою лося. Усть-Полуй (за Мошинская, 1976, рис. 10, табл. 13, 14, 16, 21). 
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Рис. 78. Кістяні шпильки у вигляді голівки лося. Оленеострівський 

могильник у Баренцевому морі середини І тис. до н.е.(за Сarpelan, 1975). 
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Рис. 79. Кістяні ножі із знаками лося. 1 – Нижнє Верет'є, Північна Росія (за 

Ошибкина, 1989); 2-4 – Північ Росії і Фінляндія (за Carpelan, 1975). 
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Рис. 80. Лосеголові навершя Півночі Росії та Східного Сибіру: 1 – Шигирське 

торфовище, мезоліт – доба бронзи (за Мошинская, 1976, с. 66, рис. 10); 2 – 

Володари, енеоліт (за Цветкова, 1973). 
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Рис. 81. Лижі із зображеннями лосів (Північна Росія, мезоліт): 1 – Вись І; 2 – 

Нижнє Веретьє (за Burov, 1989, p.394, 395, fig. 2). 
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Рис. 82. Кістяні гребінці із знаком лося. Північ Європи (за Сarpelan, 1975). 
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Рис. 83. Карта пізньо- та фінальнопалеолітичних печер із скупченнями рогів 

північного оленя : 1 – Печера Північного Оленя; 2 – Ашенштайн; 3 – 

Уньінская; 4 – Ведмежа.  
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Рис. 84. План Ун’інськой печери (Урал, пізній палеоліт): 1 – ділянки, 

вимощені суглинком; 2 – осипи брил; 3 -ділянки із скупченнями кісток 

печерного ведмедя; 4 – розкоп; 5 – шурфи; 6 – межа навісу гроту; 7 – 

скелястий обрив; 8 – номери залів. Шурфи 5, 6, 7 містили велику кількість 

скинутих оленячих рогів плейстоценового горизонту (за Гуслицер, 1965, с. 

44, рис. 7). 
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Рис. 85. Печери із рогами оленя Північної Євразії: 1 – Ведмежа печера (Урал, 

пізній палеоліт) (за Гусліцер, 1965, с. 99); 2 – святилище у печері на о. 

Уконсаарі (Фінляндія, середньовіччя) (за Tromnau, 1991, s. 36); 3 – Печера 



300 

Північного оленя (Шотландія, фінальний палеоліт) (за Saville, 2005, p. 345, 

fig. 2). 

 

Рис. 86. Калатала з рогу оленя: 1 – Ашенстайн (Німеччина, пізній палеоліт); 2 

– Бріллєнхолле (Німеччина, пізній палеоліт); 3 - Добранічівка (Україна, 

пізній палеоліт); 4 – Оленій острів (Росія, доба заліза); 5 – Городецьке 

святилище (Північ Росії, 10 ст.); 6 – поховання шамана з Куусамо Летоніэмі 

(Фінляндія, XVI ст.) (1-4, 6 –Tromnau, 1990, s. 24, 35, 86; 5 – Ovsyannikov, 

1994, p. 48).  
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Рис. 87. Свідоцтва культу оленя на американському континенті. Північна 

Америка. Історичний час (за Frison, 2004). 
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Рис. 88. Ритуальне використання черепів оленів в етнографічних та 

археологічних джерелах; 1 – зображення «господаря місця» (Росія, Далекий 

схід, історичний час) (за Липский, 1977); 2 – жертовний стовп (Сибір, 

історичний час) (за Сагалаев, 1991); 3а, 3b – череп на палі із стоянки 

Штельмоор та реконструкція А. Руста (Німеччина, фінальний палеоліт) (за 

Rust,1943). 
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Рис. 90. Петрогліфи Глоса (Швеція, неоліт): 1 – фото та прорисовка 

центральної панелі, потічок міг символізувати міфічну «криваву ріку», яка 

відділяє світ живих від світу мертвих; 2 – розташування петрогліфів в місці, 

зручному для полювання на оленів та лосів (червона крапка – стоянка, сині – 

ловчі ями, можливо, пізнішого часу) (за: 

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2741/401-506gjerde-thesis-5.pd). 



305 

 

Рис. 91. Астувансалмі (Фінляндія, неоліт): 1 – загальний вигляд; 2 – фото та 

прорисовка наскельних малюнків; 3 – знахідки з підводних розкопок: 

антропоморфні підвіски з бурштину (a – d), сланцевий та кварцитовий 

наконечники стріл (e) (складено за: httpwww.mikkeli.fiuutinenunohtumaton-

ilta-astuvansalmella-228; Sarvas, 1969, abb. 6, 7, 10; 

http://instagify.com/media/10564330; Irsenas, 2010, p. 183, fig. 5, 16-19). 
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Рис. 92. Флетрует (Швеція, неоліт, доба бронзи): 1, 3 – фото та прорисовка 

наскельного розпису; 2 – пасовиська оленів біля пам’ятки; 4 – кам’яні 

наконечники стріл із розкопок під наскельними малюнками (за Hansson, 

2007, р. 84;  https://www.google.ru/search?qHansson+2007+:84+Flatruet 

+rock+art).  
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Рис. 93. Аусевік (Норвегія, неоліт). Горизонтальна плита із петрогліфами та 

слідами ритуальних вогнищ (за Viste, 2003). 
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Рис. 94. Святилище та петрогліфи Писаний Камінь (Урал, неоліт, доба 

бронзи, доба заліза): 1 – петрогліфи; 2 – загальний вид ; 3 – план (за Бадер, 

1954, с. 241-259). 
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Рис. 95. Жертовник та писаниця Суон-Тіт (Росія, Східний Сибір, II-I тис. до 

н.е.). Знахідки з другого (1-13, 18) та третього (14-17) культурних шарів: 1- 

шинкен (антропоморфне зображення покровителя місця полювання); 2-6 –

кістяні та дерев'яні наконечники стріл та спису; 7,8 – берестяні роги оленя; 

9,10 – берестяні ноги оленя; 11-13 – кістяні та бронзові підвіски; 14,15 – 

скребловидні знаряддя; 16 – наконечник стріли; 17 – кераміка; 18 – берестяна 

фігурка оленя (за Окладников, 1979, с. 10, рис. 3, с. 88, табл. 1, с. 89, табл. 2, 

с. 90, табл. 3).  
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Рис. 96. Прояви культу оленя у трипільській культурі: 1 - статуетка оленя з 

поселення Ленківці (за Черниш, 1959), 2, 3 -  роги оленя на поселенні 

Ленківці (за Бурдо, 2005). 
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Рис. 97. Поселення Вучедол (Хорватія, енеоліт): 1 – посудина у вигляді 

оленя, 2 – поховання оленя (за Jurisic, 1990). 
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Рис. 99. Ритуальні посудини у вигляді оленів: 1 – Північний Іран, доба заліза 

(https://www.pinterest.com/erinmarquez75/ancient-art/); 2 – Хачілар, Туреччина, 

неоліт (http://users.stlcc.edu/mfuller/hacilar.html); 3 – Північний Іран, доба 

бронзи (https://www.pinterest.com/pin/199776933447168366/); 4 – Північний 

Іран, доба бронзи (http://www.cafr.ebay.ca/sch/Procheorientales-/91101/). 
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Рис. 100.Жертовник на поселенні Алслебен (Німеччина, енеоліт) (за Dohle, 

1992). 
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Рис. 102. Карта мезолітичних та неолітичних могильників із похованнями із 

знаками оленя: 1 – Тев’єк; 2 – Бег-ер-Віль; 3 – Хьодік; 4 – Моллегаберт; 5 – 

Ведбек; 6 – Скейтхолм І; 7 – Скейтхолм ІІ; 8 – Звейнієкі; 9 – Оленячий 

острів; 10 – Лепенський Вир; 11 – Падіна; 12 – Бад-Дюренберг; 13 – Усть-

Бєльский; 14 – Базаїха; 15 – Циклодром. 
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Рис. 104. Могильник Тев’єк (Франція, мезоліт). Поховання А. Реконструкція 

(http://www.livinginpast.com/2013_04_01_archive.html). 
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Рис. 105. Могильник Тев’єк (Франція, мезоліт). Поховання D: 1 – верхняя 

частина поховання, на фото вкритий рогами оленя череп молодої жінки; 2 – 

розкопане поховання, ліворуч – вкритий рогами оленя скелет молодої жінки, 

праворуч – череп дитини (за Pequart, 1937, planche III, fig. 1 ,2). 
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Рис. 106. Могильник Хйодік (Франція, пізній мезоліт): 1 – поховання Н; 2 – 

поховання H (праворуч) та F (ліворуч), (Pequart, 1954, p. 44, fig. 28, p. 45, fig. 

29). 
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Рис. 107. Могильник Хйодік (Франція, пізній мезоліт): поховання J (за 

Pequart, 1954, p. 48, fig. 31). 
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Рис. 108. Могильник Хьодік (Франція, пізній мезоліт): 1 – поховання K; 2 – 

поховання K (за Pequart, 1954, p.57,fig.37,41). 

 

 

 

 

 

 



323 

 

 

 
 

Рис. 109. Могильник Ведбек (Данія, пізній мезоліт): поховання 10 з рогами 

оленя та камінням (за Alberthsen, 1976, fig. 11, 12). 
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Рис. 110. Могильник Ведбек (Данія, пізній мезоліт): поховання 22 з рогами 

оленя (за Alberthsen, 1976, fig. 16, 17). 
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Рис. 111. Могильник Скейтхолм ІІ (Південна Швеція, пізній мезоліт): 

поховання XV з рогами оленя (за Larsson,1989, p.375, fig. 6). 
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Рис. 112. Могильник Скейтхолм ІІ (Південна Швеція, пізній мезоліт): 1, 3 – 

орнаментований молоток з рогу оленя з поховання собаки; 2 – Могила ХХІ, 

поховання собаки, стрілкою вказаний ріг оленя (1 – Larsson 2000, p. 47, fig. 

22; 2, 3 - Larsson, 1989, p. 376, fig. 7). 
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Рис. 113. Могильник Скейтхолм ІІ (Південна Швеція, пізній мезоліт): 

поховання ХХІІ, жінка у сидячому положенні на рогах благородного оленя 

(http://www.dandebat.dk/dk-historie7.htm). 
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Рис. 114. Поховальний комплекс Моллегабет ІІ (Данія, мезоліт): поховання з 

рогами оленя в човні (за Gron 2004-2005, p. 19, fig. 3). 
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Рис. 116. Могильник Олєній острів на Онезькому озері (Північ Росії, 

мезоліт). Потрійне поховання 55-56-57 (за Гурина, 1956).  
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Рис. 117. Могильник Олєній острів на Онезькому озері (Північ Росії, 

мезоліт). Парне поховання 152-153 (за Гурина, 1956).  
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Рис. 118. Могильник Звейнієки (Латвія, пізній мезоліт). Поховання 57: 1 -

лосеголовий жезл з кістки; 2-7 – зуби тварин; 8 – кістяний наконечник; 9 – 

кам’яне тесло (за Загорска, 2008, p. 124, fig. 7). 
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Рис. 119. Могильник Циклодром (Росія, Забайкалля, неоліт, кітойська 

культура): 1 – кам’яний ніж; 2 – кістяна голова лося (частина оленеподібного 

жезла); 3 – орнаментована кістяна платівка; 4, 5 – вироби із кістки; 6 – 

підвіска із ікла оленя (за Окладников, 1974, с. 160, табл. 17). 
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Рис. 120. Поховання оленів у курганах біля с.Мар'їно (Крим, доба бронзи): 1 

– курган № 3; 2 – курган № 13 (цифрами позначені поховання, стрілками – 

поховання оленів) (за Щепинський, 1959). 
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Рис. 122. Маски з черепів оленів з стоянки Бедбург-Кьонігсхавен (Німеччина, 

ранній мезоліт): 1 – маска № 1; 2 – маска № 2 (Street, 1989, s. 46, abb. 33, s. 47, 

abb. 35).  
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Рис. 124. Маски мезоліту та неоліту: 1 – маска з черепа оленя із Берлін-

Бієсдорф (Німеччина, мезоліт ?) (http://www.akg‐images.de/archive/ ‐

2UMDHU5BOWD.html); 2 – маска з черепа косулі із Алслебена (Німеччина, 

неоліт) (Pratsch, 2004).  
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Рис. 126. Маски оленя в Північній Америці: 1 – спорядження індіанця 

Каліфорнії ( Авдєєв, 1959); 2 – поховальна маска культури Адена (1000 – 200 

В.С.); 3 – реконструкція костюму «жерця» з поховального комплексу 

культури Адена (Bender, 1985); 4 - полювання індіанців Південного Сходу, 

гравюра XVIII ст. (Clark, 1954); 5 – шаман історичного часу.  
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Рис. 127. Святилища саамів (Фінляндія, історичний час) (за Lahelma, 2006). 
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Рис. 128 Етнографічні свідоцтва жертвоприношення оленів: 1 – святилище 

лопарів. Кольський півострів, історичний час (за Чарнолусский, 1966); 2 – 

рисунок жертвоприношення, Сибір. ХХ ст. (за Иванов, 1954); 3 – рисунок 

жертовного майданчика лопарів. Кольський півострів, історичний час (за 

Чарнолусский, 1966). 
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Рис. 129. Етнографічні прояви культу оленя: 1 – поховання з рогами оленя у 

чукчів (фото Ж. Робер-Ламлін); 2 - макет оленя в евенків.  
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Рис. 130. Зображення богів-оленів у добу заліза та в античності: 1 - Артеміда, 

2 – Актеон (за Менар, 1992); 3 - Цернунос (за Ross, 1967). 
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Рис. 131. Святилище ненців (Ямал, Росія) 

(http://yamal.altsoft.spb.ru/object/204349848?lc=ru). 
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Рис. 132. Етнографічні свідоцтва використання оленячих рогів у чукчів: 1 –

поховання «шамана» (за Богораз, 1939); 2 – жертовне місце (фото Ж. Робер-

Ламлін). 
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Рис. 133. Матеріали сибірського щаманізму: 1,2 - Атрибути алтайських 

шаманів (за Дьяконова, 1981), 3 – Тунгуський шаман. 18 ст., Сибір (за Street, 

1989, р.49).  
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Рис. 134. Костюм шамана: 1 – шапка з металевими рожками, гольди (Росія, 

Далекий Схід, кінець XIX ст.) (Street, 1989, farbtaf. VIII); 2 – шаманська шуба, 

евенки (Росія, Сибір, початок XX ст.) (Tromnau, 1991, s. 15, abb. 6).  
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Рис. 135. Культ оленя за матеріалами доби бронзи-заліза з 

Азербайджану: 1, 3 – Гобустан, доба бронзи; 2, 4, 5 – Апшерон, доба 

бронзи; 6 – Шамкір, доба бронзи; 7 – Молла Ісаклу, доба бронзи (за 

Rzaeva, 2011).  
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Рис. 136. Бронзові церемоніальні навершя хеттів (Туреччина, доба бронзи – 

раннього заліза): 1 – (https://www.pinterest.com/pin/504332858247537821/); 2 – 

(https://www.pinterest.com/pin/393290979937783231/). 
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Рис. 137. Мотив оленя в мистецтві хетів: 1 - зображення жертвоприношення 

оленя на печатці. Мітанні, Передня Азія, доба заліза (за Савинов, 1987); 2 – 

сцена царського полювання на барельєфі із Малати (за Гарни, 2009). 
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Рис. 138. Зображення богині-оленя у середньовічному наскельному 

мистецтві Дагестана (за Марковин, 2006, с. 36, 124). 
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Рис. 139. Сучасні язичницькі святилища на Північному Кавказі: 1 - 

святилище Ніккола-Кувд, ущелина Дігорі, Осетія (фото Д. Білецького); 2 - 

святилище вайнахів (http://shimerli.livejournal.com/skip=120).  
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Рис. 140. Зображення древа життя в археологічних та етнографічних 

джерелах: 1 – Кобяковський курган, реконструкція; 2 – Усть-Лабінська, 

курган 46, реконструкція; 3 – курган Хохлач, частина фріза діадеми (за 

Гугуев, 1992); 4 – зораження на нартах. Кети, Сибір, ХХ ст. (http://library.star-

hobby.net/2015-01-22/genre/legends/403/). 
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Рис. 141. Шотландське свято рогів: 1 – свято 11 вересня 2006 р. 

(http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday/8759542/ 

Pictures-of-the-day-13-September-2011.); 2 – учасники свята 1900 р. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Abbots_Bromley_Horn_Dance#/media/File:Abbots_

Bromley_Horn_Dance_c1900_Stone.jpg). 
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Рис. 142. Мотиви оленя в етнографії східних слов’ян: 1 – олені і світове 

дерево, (Північ Росії, історичний час) (за Рыбаков, 1980); 2 - мотив оленя, як 

символа відродження на писанках (Карпати, Україна, історичний час) (за 

Рыбаков, 1980). 
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Рис. 143. Зображення Євстахія Плакіди на хоругві. Друга половина XVIII ст., 

Галичина (за Забашта, 2014). 
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Рис. 144. Персонажі міфології у наскельному живопису індіанців уічолі 

(Північна Америка, штат Техас, історичний час): a – шаман, який на 

зубчастій арці сонця піднімається із нижнього світу; b – жертовний олень; с – 

головний предок; d – другий предок; e – синкретична істота з рисами оленя і 

птаха (Boyd, 2013, р. 74). 
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Додаток Б 
Етнографічні свідоцтва культу оленя у народів Євразії 

 
Культ оленя є складовою міфоритуального комплексу давніх мисливських 

суспільств Євразії. Його реконструкція передбачає використання як археологічних, 
так і етнографічних джерел. «Якщо археологія має справу зі слідами давніх 
суспільств, зі скелетом первісності, то етнографія - з усіма багатогранними проявами 
життєдіяльності сучасних відсталих народів, з плоттю первісної історії у сучасному її 
вираженні» [Зализняк, 1989, с. 90]. Етнографічні джерела з вивчення культу оленя у 
мисливців Євразії надзвичайно численні та різноманітні за складом. До них належать 
міфологія, фольклор, обряди та пов’язані з ними матеріальні атрибути, мистецтво і 
т.п. Здебільше визначальні етнографічні джерела культу оленя дійшли до нас як 
залишкові явища - прості релікти та деривати. Серед простих реліктів переважають 
фольклорні дані та елементи матеріальної культури (атрибути шаманів, деталі одягу, 
обрядові предмети, елементи декоративного мистецтва тощо). Деривати культу оленя 
- це видозмінені та пристосовані до нових умов давні міфи та ритуали. Такими є, 
наприклад, свята нганасан та енців, в основі яких лежить давній обряд ініціацій. 

Географічно етнографічні джерела для реконструкції культу оленя 
розподіляються нерівномірно. Найчисленнішими та найважливішими є ті, що були 
зафіксовані у народів Півночі Євразії, в економіці котрих полювання на оленя ще 
донедавна відігравало важливу роль. В першу чергу це лопарі (саами) - реліктове 
населення Скандинавії, яке, на думку багатьох фахівців, веде своє походження від 
пізньопалеолітичних мисливців Європи [Zaliznyak, 2006, p. 94-108]. Не менш 
важливими є численні дані інших народів циркумполярної зони: нганасанів, 
коряків, юкагирів, енців, ненців, чукчів. Основу їх міфології та обрядовості складає 
культ Великої Матері-Олениці. Серед мисливців тайги найповніше культ оленя 
зберігся в евенків. У міфології цього народу провідна роль належить Матері-Лосиці, 
господарці тварин, у первинному вигляді існують обряди відтворення оленів, 
мисливської магії та інші. Ми залучили також свідоцтва народів, в яких культ оленя 
зберігся у вигляді дериватів - хантів, мансі, бурятів, монголів, якутів та інших. І 
нарешті, ми притягаємо етнографічні дані розвинутих народів Євразії: кавказьких 
народів, британців, слов’ян та ін., в яких фігурують ремінісценції культу оленя. 
Частина цих залишкових культурних явищ є дериватами, наприклад, оленеподібні 
боги землеробства (Цернунос у кельтів, Афсаті та Єлта у кавказьких народів), 
жінка-олениця - покровителька полювання у давніх греків, кавказьких народів та 
британців, олень-провідник у багатьох євразійських народів, міфи про 
самопожертву оленя у фінно-угрів, слов’ян і кавказьких народів та ін. Інші явища 
являють релікти культу оленя - вишивки, писанки та посуд у слов’янських народів, 
надгробки в балканських народів, начиння церков тощо.  

 
Обрядовий аспект культу оленя 

 
Найважливішою складовою культу оленя є обряди, або ритуали. Релігійні обряди – 

складова частина релігійного культу, символічні індивідуальні чи колективні дії суб’єктів 
культової діяльності, спрямовані на встановлення взаємовідносин між віруючими та 
надприродними силами, спосіб реалізації цих відносин [Саган, 2002, с. 443]. На думку 
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О.Байбуріна, ритуал – особлива програма поведінки, за допомогою якої колектив 
переборює критичні точки буття. Такими критичними точками в житті первісних людей 
були будь-які зміни в соціальній організації людей (народження, ініціації, шлюб, смерть), 
або основні природно-господарські цикли, з якими була тісно пов’язана життєдіяльність 
первісного колективу [Байбурин, 1991, с. 26; Байбурин, 1993, с. 18]. Загальноприйнятим є 
поділ обрядів на дві категорії: обряди календарного циклу, до яких належать продукуючі 
обряди, та обряди життєвого циклу (перехідні). У нашій роботі ми проаналізуємо 
календарні (промислові) обряди, спрямовані на відродження оленів, та перехідні обряди 
(ініціації та поховання), які свідчать про відношення людей до оленя, як до тотемної 
тварини. Одним із основних завдань цього розділу дисертації було виокремлення з 
величезного масиву етнографічних свідчень найбільш архаїчних ритуалів, які стали 
основою для створення моделі обрядів первісних мисливців на оленя. На снові аналізу 
обрядів будуть визначені матеріальні прояви, які можуть слугувати для інтерпретації 
археологічних свідоцтв культу оленя. 

Календарні (промислові) обряди 
Під календарними (промисловими) обрядами ми розуміємо ритуали, спрямовані на 

здобуття мисливського талану і забезпечення відтворення тварин. За В.Тернером, 
календарні обряди часто виконуються у точно визначені періоди річного виробничого 
циклу і свідчать про переходи від злиденності до достатку, або навпаки [Тернер, 1983, с. 
233]. Структура обрядів складалась із трьох етапів, відповідно до формули А.ван Геннепа: 
«ізоляція» - забиття, як видалення тварини з її світу; «поріг» - розчленування тіла тварини, 
поділ між сородичами і поїдання; «відновлення» - повернення залишків світові тварин, що 
мало забезпечити відродження. У своїй роботі ми проаналізували етнографічні свідоцтва 
найважливіших промислових обрядів, пов’язаних із культом оленя у народів півночі 
Євразії і систематизували їх.  

Тотемістичні обряди (інтічіум). Особливу роль у житті первісних мисливців 
на оленя Євразії відігравали тотемістичні обряди стимуляції родючості 
“інтічіум”. До класичної схеми обряду додавалась імітація акту розмноження 
тотемної тварини. Найяскравіше обряди відтворення оленів представлені у 
лопарів. У письмових джерелах був зафіксований точний час проведення 
ритуалів, спрямованих на стимулювання плодючості: навесні та на початку 
літа, в час народження оленят, і восени, в період спарювання оленів, коли самці 
вступають у гінні бої за самиць. 

Наводимо описи народних ігор, які є ремінісценціями таких обрядів. "Каждый из 
играющих берет в руки по оленьему рогу и прикладывает к уху, наподобие настоящего 
рога. Девушки изображают важенок (оленей-самок), парни хирвасов (оленей-самцов). 
…Затем парни садятся на девушек верхом, погоняя их. …Когда игра в полном разгаре, 
выходят парни, изображающие охотников…Они стреляют в бегущих «оленей», и тот, кого 
поразит стрела, падает, притворившись мертвым; охотники…принимаются «свежевать» 
оленя, снимают с него «шкуру» (обувь или косынку)…И это до тех пор, пока все олени не 
будут «убиты» [Харузин, 1890, с. 340]. В обряді фігурують оленячі роги, які привозили на 
острів учасники обряду і складали до печери.  

Отже, за фольклорними даними саамів можна скласти уявлення про обряд 
стимуляції плодючості у давнього населення Лапландії. Учасники ритуалу забивали і 
оббілували жертовного оленя, колективно поїдали його м’ясо, вдаючи із себе оленів, 
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імітували спарювання і, наостанок, складали роги до печери або в іншому сакральному 
місці. Печери із залишками оленячих рогів, пов’язані з обрядом інтічіуму, збереглися у 
саамів до двадцятого сторіччя. Опис однієї з них, на скелястому острові Уконсаарі в 
Лапландії, наводить Г.Тромнау (рис. 85, 2). На межі століть перед цією печерою знаходили 
численні оленячі роги та кістки інших тварин, які утворювали велику напівокруглу купу. 
Такі жертовні місця з оленячими рогами шанувалися саамами як святині і повинні були 
сприяти мисливському талану (рис.127, 128, 1) [Tromnau, 1991]. 

Лопарські обряди відтворення оленів мають аналогії в обрядах “чистого чуму” 
нганасанів та тавгійців. У цих обрядах, під час одного з шаманських камлань, чоловіки і 
жінки танцювали у колі і при цьому просили для себе плодючості, імітуючи голоси оленів 
та гінні бої [Попов, 1984, с. 78]. В евенків був обряд “гіркумки” (пошуки биком самиці у 
період гону). Евенки збиралися біля своїх священних місць (скель Бугади), на яких були 
зображені олені чи лосі, і приносили в жертву оленів. Із хмизу виготовляли фігури оленів і 
розставляли їх у позах, характерних для спарювання (рис. 129, 2). Шаман у вигляді самиці 
оленя разом з іншими мисливцями виконував танок еротичного характеру. Принесених у 
жертву оленів поїдали учасники обрядів [Анісімов, 1958, с. 33]. Оленячі шкури з головами 
вивішувались на спеціальних жердинах чи помостах [Окладников, 1950, с. 286]. 
Трансформовані елементи інтічіуму присутні, на наш погляд, і в чукотському святі кілвей 
(“поклоніння оленячим рогам”), яке справлялось після отелення самиць, у квітні-травні, 
коли самиці оленів втрачають роги [Кузнєцова, 1957]. У коряків у квітні відзначалося 
аналогічне свято отелення оленів. Під час свята забивали оленів, на жердину насаджували 
голову жертовного оленя [Гуревич, 1962, с. 248-249]. 

Таким чином, можна уявити найдавніші риси обряду у народів Сибіру: імітація 
поведінки оленів, причащання до м’яса оленя, збирання рогів і «повернення» рогів землі. 
У сибірських народів елементи обрядів відтворення оленів виражені менш яскраво, ніж у 
лопарів, і становлять, швидше, натяки на їх первинний зміст. Ремінісценції тотемістичних 
містерій із використанням оленячих рогів відомі у Британії до останнього часу. У 
Стаффордширі восени чоловіки танцювали, тримаючи над головами роги оленів [рис. 
141]. Після ритуалу роги складали у церкві [Westwood, 1986, p. 90]. Ми вважаємо, 
первинним змістом ритуалу була імітація гінної поведінки самців оленів, яка є одним з 
елементів обряду інтічіуму. Церква ж була збудована на місці давнього жертовника.  

Отже, у багатьох народів північної частини Євразії справлявся давній 
тотемістичний обряд інтічіуму, спрямований на відтворення оленів. Основною метою 
обряду інтічіуму, як і в розглянутому вище обряді “жертвоприношення першого оленя”, 
було підтримання сталих зв’язків між профанним світом “своїх”, людей, та сакральним 
світом “чужих”, тотемних предків. Матеріальними проявами обряду інтічіуму були 
скупчення рогів та кісток оленів у віддалених від поселень сакральних місцях, черепи 
оленів, встановлені на жердинах, або черепи оленів, поставлені у житлах навколо вогнища.  

Обряди первинок (жертвоприношення першого оленя). До найдавніших форм 
промислових обрядів належать обряди cаамів (лопарів). Вони були пов’язані переважно із 
людиною-оленем Мяндашем – тотемним предком саамів. Найбільш архаїчним за своїми 
ознаками є виразний обряд “жертвоприношення першого дикаря Мяндашу”, присвячений 
“Мяндашу, що дає себе”, Він відбувався 28 вересня і відзначав відкриття мисливського 
сезону. Ритуальний майданчик огороджували березовими та ялинковими гілками та 
змащували огорожу з внутрішнього боку оленячою кров’ю (рис. 128, 3). До огорожі 
запрошувались виключно чоловіки, причому кровні родичі мисливця. Всередині кола 
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розпалювалось багаття і чіплявся казан з водою. М’ясо грудини, голову з рогами і ліву 
задню ногу варили у казані. Все інше м’ясо складалось на спеціально сплетений з 
ялинкових гілок настил - щоб відокремити від землі. Після закінчення трапези кістки та 
голову з рогами складали разом і вкривали шкурою. Жертовній тварині надавалося 
положення оленя, що спить [Чарнолусский, 1966, с. 304-308]. На нашу думку, огорожа з 
гілок, обмащених оленячою кров’ю, символізувала відгороджений від іншого світу 
простір, який уособлював спорідненість мисливців і оленя. Подібні уявлення про 
тотемний сакральний простір існували в обрядах “свята чистого чуму” у нганасанів та 
тавгійців і в чукотському обряді “Першого забиття оленів”. У чукчів сакральним місцем, 
подібним до лопарського майданчика і нганасанського “чистого чума” були яранги, 
увінчані оленячими рогами, зовнішні кути яких відзначались кров’ю жертовного оленя 
[Богораз, 1939, с. 77-78]. Водночас огорожа з гілок, змащених оленячою кров’ю, 
символізує самого тотемного предка Мяндаша з його подвійною людською та тваринною 
подобою. Відповідником у лопарській міфології є житло, яке збудував собі молодий 
Мяндаш з частин тіла оленя [Чарнолусский, 1965, с. 55]. Порівняння цих етнографічних 
текстів дозволяє нам припустити, що лопарська сакральна огорожа належить до 
надзвичайно архаїчних ментальних форм впорядкування навколишнього світу, відповідно 
до центральної, тотемістичної, бінарної опозиції первісного мислення – відокремлення 
“своїх”, людей, і “чужих”, надприродних предків (тварин), та водночас усвідомлення 
їхньої єдності. 

Отже, в обряді жертвоприношення першого оленя відображені риси найдавнішого 
ритуалу причащання до тотемної тварини. Олень, який сам добровільно дозволив себе 
вбити, залучається до кола кровних родичів, також стає родичем мисливців. Водночас, в 
обряді присутні основні ланки універсальної схеми ритуалу: відчудження (забиття оленя) 
– перехід (поїдання) і відновлення (відродження з натурального макету). Ідея відродження 
живого оленя з натурального макету також поширена у лопарській міфології та у 
кавказькому фольклорі, де господарі тварин складають кістки забитих оленів у шкури і 
оживлюють їх на потребу мисливцям [Вирсаладзе, 1976, с. 41]. 

Подібні до лопарського обряду “жертвоприношення першого дикуна” тотемні 
уявлення і обряди були широко розповсюджені в первісних суспільствах Євразії - їхні 
деривати збереглись у багатьох народів північної частини континенту [Алексеенко, 1977, с. 
48, Гуревич, 1962, с. 251]. У чукчів згаданий вище обряд “першого забиття оленів”, 
належить, за їх визначенням, до “споконвічних”, ”правдивих” жертвоприношень, тобто 
обрядів, які збереглися в оленярських та осілих чукчів з мисливських часів. Під час 
проведення загальнобщинного забою першого оленя забивали спеціально виготовленим 
для цього списом і напували водою (тобто віддавали їм шану як оленям, вбитим на 
полюванні). Туші заносили до яранги виключно чоловіки. М’ясо оленя варили і складали 
на внутрішню сторону шкури. Кров’ю маркували частини яранги і учасників обряду. 
Найважливіші частини оленів прив’язували до жердин яранги. Під час обряду усі 
учасники обряду били в бубни та імітували голоси тварин. Усім гостям дарували шкури і 
м’ясо оленів. Таким чином, в обряді чукчів-оленеводів збереглися майже всі основні 
елементи давнього “Свята першого оленя”. Аналогічні дії відбувались також під час 
обряду “Подяки” [Кузнєцова, 1957, с. 314-318; Богораз, 1936, с. 77-78; Гуревич, 1962, с. 
250]. Пережитки “Обряда першого оленя” збереглися і в більш розвинених народів 
Північної Євразії. Це - легенди про добровільний прихід оленів на заклання і 
жертвоприношення оленів із зберіганням рогів на почесних місцях. Вони є у комі-
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пермяків, удмуртів, естонців, верхньоволзьких карелів, вепсів, росіян, кавказців (рис. 131, 
132). Такі жертвоприношення пізніше були включені в християнську обрядовість, 
відбувались на свята аграрних святих (з червня по вересень), а на місцях жертовників 
будувались церкви [Шаповалова, 1973, с. 217]. Свята забиття першого оленя мають також 
певні риси жертви первинок, тобто обряду зняття табу на здобуття оленів.  

“Жертвоприношення першого дикуна” - це комплекс обрядових дій, в яких 
представлені найбільш архаїчні елементи культу оленя. По-перше, це ініціальний характер 
встановлення “родинних” стосунків між тотемною твариною і членами роду - шляхом 
взаємного причастя, перебуванням у “нутрощах” оленя і одночасним поїдання його тіла. 
По-друге - зняття табу на забиття оленів принесенням у жертву першої здобутої тварини. 
По-третє - участь в обряді обмеженого кола учасників, чоловіків-мисливців - кровних 
родичів. І, нарешті, звичайний шлях “компенсації нестачі”, повернення у сакральний світ 
решток оленя після його вбивства. Посередньо про архаїчність наведеної культової 
практики свідчить і її поширення в циркумполярній зоні Євразії, зокрема, подібність 
деяких елементів лопарських обрядів до чукотських, кетських та інших.  

Ключовими матеріальними проявами обряду “жертвоприношення першого оленя”, 
важливими для ідентифікації свідоцтв обряду в археологічних джерелах, а отже для 
історичної реконструкції, були роги, кістки та шкура оленя, викладені в анатомічному 
порядку, окремі роги, насадженні на жердину, або їхні скупчення тощо. 

Обряди мисливської магії. Обряди мисливської магії у сибірських народів мали 
декілька рівнів. Найпростіші із них справлялись індивідуально, перед полюванням. 
Мисливець йшов до лісу, де виготовляв з берести зображення оленя і стріляв у нього. 
Потім він розрубував макет звіра, імітуючи розробку туші, і частину забирав із собою 
[Новик, 1984, с. 154]. Зокрема, мансі приносили «в жертву» берестяні фігурки оленів 
[Гемуев, Бауло, 1999]. У більш складних обрядах, приймали участь декілька мисливців. 
Вони теж стріляли в макет оленя, потім ділили його на частини і кожний забирав свою 
«частку» [Новик, 1984, с. 155]. Вочевидь, мисливці діяли за принципом, сформульованим 
Е.Дюркгеймом: «подібне породжує подібне» [Дюркгейм, 2002, с. 333]. Утім, найбільш 
розвиненою формою обрядів, в яких у повній мірі втілювався сценарій мисливської магії, 
були календарні, пов’язані з певним господарським циклом. У них приймали участь усі 
члени роду, вони продовжувались декілька днів і керувались шаманом. 

Найбільш виразним промисловим обрядом, в якому присутній елемент магічного 
впливу на оленів, був евенкійський обряд шингкелавун. [Анісімов, 1958, с. 26]. У давні 
часи цей обряд справлявся усіма членами роду біля священних скель Бугади (родових 
святинь, які були вкриті зображеннями оленів, перші з яких з’явились у неоліті) [Анісімов, 
1958, с. 35; Окладников, 1950, c. 317]. Шаман набував подоби оленя і відбував у віртуальну 
мандрівку до Господарки Світу Бугади Мушун, яка мислилась у вигляді величезної 
олениці чи лосиці. Шаман «викрадав» у Господарки пасма оленячої шерсті, які після 
повернення шамана до людей, мали перетворитись на справжніх звірів. У другій частині 
церемонії приймали участь мисливці, замасковані під оленів (вони використовували 
шапки, зшиті зі шкури, знятої з голови оленя). Вони виконували мисливський танок - 
пантоміму закликання звірів. [Анисимов, 1958, с. 30]. Після закінчення танцю мисливці 
робили з дерева фігурки оленів, біля дерев’яних самиць встановлювали фігурки телят, що, 
на наш погляд, є відголоском тотемістичного обряду Інтічиум. Остання частина ритуалу - 
пантоміма колективного полювання і забиття звірів. По її закінченню забивались декілька 
жертовних тварин, шкури приносили в жертву Господарю тайги, м’ясо поїдалось усіма 
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учасниками обряду [Анісімов, 1958, с. 31].  
Отже, в обряді шинкгелавун напластовані елементи календарних і перехідних 

обрядів - промислової магії, тотемістичного обряду розмноження оленів і ініціацій. Ці 
обрядові дії концентруються навколо сюжетного стрижню обряду – сприянню вдалому 
полюванню і розмноженню оленів засобами мисливської та еротичної магії. Для нас 
надзвичайно важливо, що ритуали проводились біля священних скель бугади, вкритих 
зображеннями оленеподібної Господарки світу. Свідоцтва проведення обрядів біля 
писаниць зафіксованиі у народів Півночі Євразії починаючи з неоліту. Обряд розмноження 
оленя є надзвичайно давнім, про що свідчить наявність подібного ритуалу в 
американських уїчолів - народу, який ніколи не полює на оленя заради харчування 
(рис.144) [Furst, 1977, р. 14].  

Одним з найбільш складних обрядів мисливської магії є евенкійський обряд 
ікеніпке, для провадження якого навесні збиралися декілька сусідніх родів. Церемонія 
відбувалась у травні, після отелення самиць. Обряд ікеніпке становив восьмиденний 
колективний хоровод, під час якого усі учасники на чолі із шаманом імітували погоню за 
космічним оленем. Перший день камлання називався “Сполохування звіра”. З другого до 
шостого дня учасники ритуалу імітували загін оленя, на сьомий день – “ранили” уявного 
звіра – усі чоловіки стріляли з шаманського луку в дерев’яних оленів. Потім макет оленя 
розколювали, і шаман роздавав шматочки родинам. На восьмий день мисливці “добивали” 
оленя [Василевич, 1957, с.161]. Якщо первинні елементи обряду відокремити від більш 
пізніх ідеологічних напластувань, можна прослідкувати риси ритуалу календарного 
обряду – імітація полювання, розроблення і розподіл “вбитої” тварини. В обряді “Ікеніпке” 
знайшов відображення обряд “мисливських танців” (за А.Д.Авдєєвим), під час яких 
мисливці імітували успішне полювання на тварину. За термінологією Дж. Фрезера, має 
місце ”гомеопатична”, або “імітативна” магія – чаклунські прийоми, засновані на законі 
подібності [Фрезер, 1984, с. 19]. Елементи імітативної магії присутні також і в обрядах 
розмноження (інтічиум), коли переряджені оленями люди імітують спарювання тварин. 
Збереження кісток вбитої тварин задля відродження було проявом контагіозної магії 
[Фрезер, 1984, с. 19]. Магічну роль відігравали також наскельні зображення та макети 
оленів та лосів у сибірських народів. За визначенням Е.Дюркгейма, «наочне зображення 
якоїсь істоти або стану породжує цю істоту або стан» [Дюркгейм, 2002, с. 333].  

Отже, наявність обрядів мисливської магії у народів Сибіру підтверджується 
такими матеріальними свідоцтвами: наскельні зображення, макети оленів, частини тіла 
оленів, які зберігалися як «амулети», кістки та роги оленів, збережені заради відродження. 
Особливо слід відзначити атрибути шаманів, як керівників обрядів, серед яких 
найважливішу роль відіграють головні убори з оленячими рогами. 

Жертвоприношення посередникам. Жертвоприношення - це спосіб установлення 
комунікації між сакральним та профанним світами за допомогою жертви [Новик, 1984, 
с.136]. У традиційних суспільствах офірування являє акт контакту між людським світом 
“своїх” та сакральним світом “чужих”. Загальновизнаною в працях з теорії релігії є думка, 
що найдавніша форма жертвоприношення являла спілкування членів роду між собою та 
тотемом, в основі якого лежав принцип “причащання". Суб’єкт дії, або жертва, набувала 
сакрального статусу при включенні її в процес жертвоприношення. Сам факт 
добровільного принесення себе у жертву надавав суб’єкту жертвоприношення святості. 
Священність жертви підтверджують лінгвістичні дані (див. лат sacrum – священний обряд, 
sacrificium – жертвоприношення, нім. Opfer – ритуал, жертва) [Топоров, 1988, с. 23-24]. 
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При вивченні жертвоприношень, які становили складову культу оленя, важливо дослідити 
і суб’єкт жертвоприношення – оленя або частини його тіла – і об’єкт – надприродню 
істоту, яка має відношення до культу оленя. 

З етнографічної літератури відомо, що в народів циркумполярної зони існували 
уявлення про Матерів природи у подобі самиць оленя/лося, які мали на землі своїх 
посланців, посередників між собою та людьми. Ці посередники “мешкали” у священних 
скелях або великих каменях незвичної форми і могли впливати на поведінку оленів. Люди 
зверталися до цих посланців із проханнями, які підкріплювались жертвами – оленячими 
головами та рогами (рис. 88, 1). Жертовники маркували найважливіші у житті людей та 
оленів місця – мисливські угіддя, укриття, де відбуваються отелення, місця поколок та 
водопоїв [Симченко, 1976, с. 254-56]. Оленячі роги зберігалися як рудименти в новій 
системі ідеологічних уявлень. Святилища перетворювались на міжплеменні церемоніальні 
центри. На території мешкання коряків ще на початку ХХ ст. функціонували священні 
місця з грубо вирізаними дерев’яними ідолами (рис, 88,1). На цих жертовних місцях були 
роги і черепи оленів, шкури собак і дерев’яні стріли з прив’язаними до них скляними 
намистинами [Шмидт, 1932, с. 28]. Очевидно, мисливці стріляли в ідолів стрілами із 
прив’язаними до них предметами, що призначалися в дар духам. Подібний обряд був 
зафіксований на археологічних пам’ятках (Писаний камінь, Диреватий камінь) [Бадер, 
1954, с. 241-259, Окладников, 1972, с. 80]. У фіноугорських та самодійських народів 
(ненців, енців, нганасанів) у гаях, на височинах або коло священних дерев відбувались 
криваві жертвоприношення оленів. Черепи насаджувались на кілки або хмизини і 
встановлювались навколо ідолів. Під час великих свят забивалися десятки оленів [Шмидт, 
1932, с. 4]. На півночі Західного Сибіру в місцях розселення ненців (самоїдів), до ХХ 
сторіччя були надзвичайно розповсюджені жертовники під назвою “Хебідя я” (священне 
місце). Біля жертовних місць відбувались забиття оленів, черепи або роги складали на 
купи (рис.131) [Успенский, 1979, c. 36-39]. Найбільш відомим був жертовник на острові 
Вайгач, присвячений верховному богу Нуму [Головнев, 1995, с. 428, 448, 489]. На крайній 
півночі Ямалу знаходився жертовник Ямал-Хе, або Головний шайтан. На ньому були сім 
окремих груп, на відстані у декілька кроків одна від одної. Кожна група складалася з 
дерев’яних ідолів (сядаїв), багатьох оленячих рогів, шкур і черепів білих ведмедів 
[Успенский, 1979, с. 36-39, Головнев, 1995, с. 489, 490]. Нганасани, ненці і мансі складали 
роги і черепи оленів біля великих каменів у місцях, зручних для отелення важенок. На 
Колимі є останець, який юкагіри називають “Мати”, а якути – “Отвір у жінці”. Вважалося, 
що він утримував біля себе оленів. В отвір складали дари – патрони, тютюн, матерію. У 
випадку щасливого полювання біля каменю залишали оленячі черепи з рогами [Симченко, 
1976, с. 256, 258]. У лопарів на особливо визначних місцинах, де раніше проходило 
полювання на диких оленів, знаходились священні камені “сейди”, більшість з яких 
називалися “Мати” або Бабуся” [Симченко, 1976, с. 255]. «На Рибальському півострові, на 
високій скелі знаходилось покинуте капище… На дні ущелини знаходилася велика 
кількість оленячих рогів та кісток тварин. На острові напроти Екостовського погосту 
складались жертовні оленячі роги, і кількість їх була такою великою, що вони захарастили 
весь острів» [Харузін, 1890, с.166-167]. Примітно, що на Кольському півострові місця, де 
відбувались жертвоприношення оленів, знаходились неподалік від одного з найбільших 
неолітичних комплексів наскельного мистецтва - Чалми-Варре, де існують відомі 
зображення людей і лосів [Гурина, 1978, с. 90-95]. У саамів існувала ще одна форма 
жертвоприношень – символічна. Замість справжнього оленя приносили у жертву його 
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зображення, закопували у землю або складали просто у сніг (Харузин, 1890, с. 176). На 
наш погляд, вона становить інтерес, якщо згадати, що кельти замість живих оленів кидали 
до жертовних колодязів дерев’яні зображення [Русанова, 2002, с.32]. 

Отже, у народів циркумполярної зони існували обряди, присвячені матерям 
природи, зооантропоморфним істотам з рисами самиць оленів. Під час обрядів вбивали 
священних оленів, причащалися до їхнього м’яса, а залишки, з метою відродження з них 
живих оленів, зберігали на почесних місцях у найбільш примітних місцях ландшафту. 
Рештки оленів складали також на місцях, важливих для життєдіяльності оленів – місцях 
отелення, поколок, шляхах міграцій. Окрім решток оленів, на жертовниках залишалися 
атрибути обрядів – знаряддя забиття оленів, казани, ложки для роздачі жертовної трапези, 
кресала та дари – голки, монети, витвори мистецтва та інше.  

Традиція зберігати у святилищах оленячі роги має аналогії у більш розвинених 
народів Євразії, навіть у тих, які ще у давнину перейшли до землеробства. Наприклад, у 
кавказьких народів. Святилище у Дігорській ущелині в Осетії було присвячено аграрному 
святому Ніколі, який, напевно перейняв атрибути від давнього мисливського божества з 
рисами оленя. У святилищі, в якому містилися в основному черепи биків і турів, був 
споруджений дерев’яний поміст висотою у людський зріст, на якому зберігалися роги 
оленів (рис. 139, 1) [Басилов, Кобычев, 1976, с. 151]. Подібним є святилище Дігорі-Зад, 
присвячене патрону Дігорської ущелини. В. Н. Басілов та В. П. Кобичев вважають, що 
оленячими рогами, відповідно до безперервної традиції, прикрашались центри шанування 
поганських богів. Пізніше ці центри перетворились на святі місця, присвячені 
християнським та мусульманським святим [Басилов, Кобычев, 1976, с.151]. Подібні 
святилища збереглися у деяких народів Північного Кавказу до нашого часу (рис. 139, 2). 

Як і у північних народів, у осетинів та грузинів також існують легенди про 
добровільний прихід оленя на заклання біля церкви [Грузинские..., 1973, с. 120]. Це ще раз 
підтверджує припущення, що печери з рогами оленя пов’язані із тотемістичними 
обрядами. Про давність появи жертовників, як елементу культу оленя свідчать лінгвістичні 
дані. За інформацією академіка Н. Я. Марра, розповсюджений у Поволжі термін 
“кереметь”, що означає “Бог” і ”священне місце взагалі”, лінгвістично пов’язане з harmat, 
словом, яке первинно означало “олень”, пізніше – “кінь” [Марр, 1926, с. 54]. 

 
Перехідні обряди. 

“Перехідними” (“лімінальними” за А. ван Геннепом, або “життєвими”, за А. К. 
Байбуріним та В. Н. Топоровим) обрядами у літературі прийнято вважати ритуали, що 
супроводжують будь-яку зміну місця, стану, соціального статусу і віку особи або 
колективу [Тернер, 1983, с. 17]. Перехідні обряди первісності безпосередньо пов’язані з 
тотемістичним мисленням, оскільки перехід асоціюється із трансформацією людської 
сутності у тваринну. А. ван Геннеп вперше застосував формулу, яка стала універсальною: 
відокремлення (ізоляція) – поріг – відновлення. Перша фаза, відокремлення, передбачає 
«відкріплення» особистості від місця, яке вона займала раніше у соціальній структурі. У 
другій, проміжній, фазі перебувають так звані “лімінальні персони”, що не належать ні до 
певної соціальної групи, ні до світу живих або мертвих. У третій фазі перехід 
завершується. Об’єкт ритуалу набуває нового відносно стабільного стану у людському 
соціумі або у світі тварин та/або мертвих [Геннеп, 1999, с. 64-107; Тернер, 1983, с. 169].  

Слід зазначити, що в науковій літературі тема лімінальних обрядів, пов’язаних з 
культом оленя, у сибірських народів мало висвітлена. У цих народів подібні уявлення є 
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надзвичайно архаїчними, вони збереглися здебільшого як рудименти. Крім того, не 
виключено, що ці обряди становили “таємні” знання, в які не були посвячені польові 
етнографи.  

Ініціації. Ініціації, як вікові обряди, пов’язані з переходом молоді до класу 
дорослих і з набуттям права вступу в шлюб, були найважливішими перехідними обрядами 
первісності. Основні етапи обряду ініціацій це: ізоляція підлітків у будівлях із 
зооморфними рисами, поріг - символічна смерть, віртуальне розчленування та поглинання 
гігантською твариною, під час якої відбувається випробування і набуття таємних знань, і 
духовне відродження - повернення до людей у статусі дорослого члена общини, та 
маркуванням новонавернених знаком тотемної тварини [Анисимов, 1967, с. 59; Элиаде, 
1996, с. 264, Петрухин, 1986, с. 7, Пропп, 2000, с. 39, 48,68, Криничная, 1988, с. 48].  

За даними Ю. Б. Cимченко, у нганасанів “…основним критерієм переходу від 
юнацького віку до дорослого було здобуття першого оленя [Симченко, 1963, с. 171]. 
Дериватом ініціаційного обряду “випробування” зрілості підлітків було свято Ани-о-дяли, 
присвячене Матерям природи у нганасанів. Юнаки повинні були брати участь у 
ритуальній грі іняку, яка надавала їм право вступати до шлюбу [Симченко, 1963, с. 171-
179]. Гра містила елементи - аналоги обрядових дій, які, на нашу думку, можуть 
трактуватися як складові ініціацій. Це символічне полювання на оленя, випробування 
підлітків, алюзії на статеві відносини, і, нарешті, отримання маркувальних орнаментів 
«чимилерак», тобто ”хребет”, які відігравали роль знаку оленя [Симченко, 1963, с. 171, 
Грачева, 1990, с. 106-109]. Одною з найважливіших складових обряду ініціації була 
актуалізація міфу про поглинання ініційованого тотемною твариною. Цей сюжет 
представлений у міфології Австралії, Океанії, Північної та Південної Америки та має 
ремінісценції у фольклорі більшості європейських та азійських народів [Пропп, 2000, с. 
45-46, 191-193, Элиаде, 1996, с. 255-261; Березкин, 1984, с. 6-16]. У первісних народів 
влаштовувались спеціальні споруди для проведення ініціацій, які символізували тотемну 
тварину (“хата-звір” за В. Проппом). Під час ініціацій неофіти повинні були увійти в цю 
будівлю, імітуючи перебування у нутрощах тотемного предка. Таким чином, прилучення 
до тотемної тварини означало не тільки поїдання тіла тварини, а й поїдання людини 
твариною. Після виходу із тіла тотемного предка посвячений набував його містичних 
здібностей і ставав повноправним членом роду [Петрухин, 1986, с. 7, Элиаде, 1996, с. 257-
261, Пропп, 2000, с. 39, 45-46]. На нашу думку, у сибірських народів зустрічаються міфи 
про поглинання людини оленем/лосем, хоча дослідники не пов’язували їх з обрядом 
ініціацій [Окладникова, 1984, с. 35, Окладников, 1950, с. 293-294]. Так, для актуалізації 
міфів про поглинання юнаків чудовиськом споруджували спеціальні будівлі із 
зооморфними рисами. У нганасанів і тавгійців це були так звані “чисті чуми”. Нганасани 
під час свят чіпляли на жердини “чистого чума” голову оленяти, причому шкура з ніжками 
звішувалась всередину. Шаман під час камлань змащував оленячим жиром чотири основні 
жердини чуму [Попов, 1984, с. 77, 1936, с. 63-64]. Чукчі також маркували яранги кров’ю та 
вивішували частини оленя [Кузнєцова, 1957, Богораз, 1939, с. 76]. Ми порівняли чуми з 
сакральним майданчиком лопарів, відмаркованим з внутрішньої сторони кров’ю 
жертовного оленя, і лопарським міфологічним мотивом вежі у вигляді оленя 
[Чарнолусский, 1965, с. 55]. Мотив будівлі з частин оленя зустрічається у 
східноєвропейському фольклорі [Gimbutas, 1990, р. 115; Михайлова, 2009]. Таким чином, 
будівля, що символізує оленя/лося, є важливим елементом світогляду давніх мисливців на 
оленя. 
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Не менш виразними реліктами обрядів ініціації, пов’язаних із культом оленя, є 
«обряд проходження крізь кам’яні ворота» нганасан, описаний Б. О. Долгих, але не 
отримавший належної інтерпретації [Долгих, 1951, с. 9-13]. Обряд відбувався навесні, 
перед народженням телят. Із каміння складались ворота висотою півтора метри, що 
покривалися оленячими шкурами і обмащувалися оленячою кров’ю. Крізь них тричі 
проповзали усі члени общини на чолі з шаманом. На наш погляд, ворота, вкриті оленячою 
шкурою і обмащені кров’ю оленя, є яскраво вираженим “макетом” священної тварини, 
крізь який проходять члени общини [Долгих, 1951, с. 9-13]. Під час евенко-якутського 
обряду «чичипкан» мисливці пролазили крізь розщеплену нижню частину змащеного 
оленячою кров’ю антропоморфного ідола, або крізь зшиту оленячу шкуру [Гурвич, 1977, 
с. 210; Алексеев, 1980, с. 296, Анисимов, 1958, с. 28]. А. Ф. Анісімов побачив у цьому 
обряді прилучення мисливців до звіра [Анисимов, 1958, с. 28] що, власне, і є сутністю 
обряду ініціації. У деяких регіонах з метою лікування нганасани влаштовували “вогняні 
ворота” – всередині чуму двоє учасників піднімали догори лист заліза, на якому горіло 
багаття, і під ним розтягували оленячу шкуру з головою та ногами, під якою мав пролізти 
хворий. По закінченню ритуалу на лопатках хворого вугіллям малювали оленя [Долгих, 
1951, с. 9-13]. На нашу думку, проповзання під шкурою нагадує загортання ініційованих у 
шкуру, що у деяких народів символізувало народження [Элиаде, 1996, с. 232, Васильков, 
1988, с. 110]. Ми припускаємо, що проповзання під спорудою, що символізує оленя, і 
отримання в результаті знаку оленя, є пережитком давнього обряду ініціації.  

Матеріальними проявами обрядів ініціацій були будівлі з рисами оленів, деталі 
костюмів, які слугували свідченнями досягнення зрілості у підлітків, (орнаменти у вигляді 
оленячого хребта) та зооморфні атрибути посвячених (оленяча шкура). Наскальні 
зображення полювання на оленя, можливо, відтворювали обряд ініціації у давніх 
мисливців. 

Поховальні обряди. У традиційних суспільствах до смерті відносяться, за 
висловом М. Еліаде, як до вищої ініціації, а саме – як до початку духовного існування 
[Элиаде, 1996, с. 264,265]. Відповідно, основною ідеєю поховального обряду, подібно до 
обряду ініціації, було набуття суб’єктом (небіжчиком) нового соціального статусу - 
переходом у світ мертвих/тварин. Здійснювався він також через «поглинання» тотемною 
твариною [Петров, 1934; Элиаде, 1996, с. 261]. Під час обряду поховання («поріг») 
небіжчики набували зооморфного вигляду. Зокрема, у поховальному обряді багатьох 
первісних народів практикувалось перевдягання небіжчика в шкуру тотемної тварини, 
використовувались труни зооморфного вигляду або небіжчиків загортали у шкуру тварини 
[Петрухин, 1986, с. 11,15; Элиаде, 1996, с. 233, Пропп, 2000, с. 288-290]. 

За нашим припущенням, у поховальній практиці сибірських народів збереглися 
окремі елементи культу оленя, які можуть бути трактовані, як релікти давніх лімінальних 
обрядів. Зокрема, у евенків та мансі небіжчика обмивали кров’ю жертовного оленя і 
вкладали у видовбану колоду-човен, яка зсередини також змащувалась оленячою кров’ю 
[Мазин, 1984, с. 63, Чернецов, 1959, с. 146]. В оленячу шкуру загортали небіжчиків 
нганасани [Грачева, 1983, с. 87] та чукчі [Богораз, 1939, с. 182]. У лопарському циклі міфів 
про людей-оленів Мяндашів загортання в оленячу шкуру символізує перехід до світу 
тварин (перетворення на оленя) і, одночасно, відродження. Все це,на наш погляд, є 
актуалізацією міфу про перебування людини у тілі тотемної тварини, яке мало за мету 
прилучення до цієї тварини, так само як люди “причащалися“ до тотему, поїдаючи його 
м’ясо. Надання небіжчику рис оленя символізувало прийняття ним зооморфного вигляду і 
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забезпечення його відродження у потойбічному світі. Щоб надати померлим зооморфних 
рис, у деяких північних народів використовували оленячі роги. У чукчів родина щороку 
збирала роги забитих оленів і приносила на могилу. «На місцях поховань багатих оленярів 
або відомих шаманів виростали величезні “склади рогів» (рис. 132, 1) [Богораз, 1939, с. 
192]. “Склади рогів” влаштовували також для людей, померлих в іншому місці [Богораз, 
1939, с. 193]. Ми припускаємо, що первинно обряд виглядав як покладання біля голови 
небіжчика декількох оленячих рогів, що означало отримання померлим знаку оленя. Отже, 
у поховальній обрядності північних народів оленячі роги відігравали надзвичайно важливу 
роль і були пов’язані, можливо, з ідеєю відродження. 

Таким чином, за нашим переконанням, у поховальному обряді народів півночі 
знайшло відображення уявлення про смерть як поглинання людини тотемною твариною з 
метою майбутньої реінкарнації. Подібний обряд було зафіксовано у поховальних 
комплексах археологічного часу. Зокрема, на мезолітичних та неолітичних похованнях з 
Оленеострівського могильника на Півночі Росії простежено загортання померлих у шкури 
[Хлобыстина, 1993, с. 62]. У мезоліті Західної Європи, на могильниках Ведбек, Скейтхолм, 
Тев’єк та Хйодік деякі поховання супроводжувались оленячими рогами [Pequart, 1937, p. 
28-33, Pequart, 1954; Schulting, 1996, p. 344-350, Albrethsen, 1977, p. 9-15, Larsson, 2000, p. 
46-47]. На багатьох могильниках мезоліту – доби бронзи від Прибалтики до Забайкалля 
поховання маркувались жезлами з головою лося [Гурина, 1956 с. 204, Хлобыстина, 1993, 
с.62; Студзицкая 2004, c. 25-31]. У похованнях Сибіру є кістки та роги лося і косулі 
[Окладников, 1974, с. 142; Окладников, 1976, с. 23, 53].  

“Прилучення” до тотемного оленя під час поховального обряду відбувалось також 
шляхом “причащання” сородичів до тіла сакрального оленя. Після колективної трапези 
кістки закопували біля поховання, або складали безпосередньо у могилу [Харузин, 1890, с. 
322; Богораз, 1939 с. 322]. Напевно, у даному випадку слід розрізняти два типи 
жертвоприношень. У першому випадку відбувалось наділення померлого його часткою 
м’яса жертовної тварини [Богораз, 1939, с. 191, Харузин, 1890, с. 322; Грачева, 1983, с. 97]. 
Другий обряд становив поховання разом з померлим решток сакрального оленя, який мав 
би слугувати помічником-провідником для небіжчика. Надзвичайно промовистим є таке 
свідоцтво: евенки шкуру жертовного оленя разом з головою, нутрощами та ногами вішали 
біля помосту, на якому лежав небіжчик, і надавали їй вигляд живої тварини [Мазин, 1984, 
с. 64]. Як бачимо, рештки оленя повинні були знаходитись поруч із небіжчиком, закопані у 
землю, як у орочів, чукчів, лопарів [Харузин, 1890, с. 319] або піднесені до неба, як у 
евенків. За словами В.Петрухина, «поховальні жертовні тварини... наділяли небіжчика 
здатністю потрапляти у всі світи, перш за все, у загробний» [Петрухин, 1986, с. 17]. У 
деяких народів реальних тварин заміщали їхні зображення – наприклад у лопарів це були 
олені, намальовані на бересті [Харузин, 1890, с. 323]. У пізніші часи олені зображувались 
на могильних каменях – наприклад, у середньовічних болгарів та балканських народів 
[Чаусидис, 1994, табл. LXVII, 7,8; Овчаров, 1982, табл. LXXXV,1]. 

Отже, сенсом поховального обряду було встановлення зв’язку між світом живих і 
світом мертвих. Медіатором між світами слугував священний олень. Мисливці вбивали 
оленя і причащалися до його м’яса, при цьому долю небіжчика передавали землі або 
вогню. З решток оленя створювали “натуральний макет”, який мав замість живої тварини 
допомогти померлому у переході до потойбічного світу, і ховали його поруч з покійником. 
Потрапити до світу мертвих покійник мав, перейнявши подобу оленя. Імітація 
“поглинання” і надання покійнику рис оленя відбувалась за допомогою оленячої крові, 
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шкури, або рогів, що супроводжували поховання. 
Отже, матеріальні прояви культу оленя в поховальних обрядах народів Півночі були 

такі: ритуальні вогнища із залишками оленячих кісток; рештки оленя, покладені 
безпосередньо у поховання; скелети, черепи або роги оленів біля поховань; оленячі роги 
(або інші кістки) у похованнях. 

Таким чином, нерозривно пов’язаними між собою аспектами культу оленя були 
міфи і обряди, які становили вербальну і дієву сторони культу. Обряди, як спосіб 
врегулювання відносин між профанним та сакральним світами, провадились за класичною 
схемою: ізоляція (смерть) – розчленування (заковтування) – повернення (відродження). 
Під час промислових обрядів відбувалося забиття священного оленя – оброблення туші і 
колективна трапеза – повернення решток (семантично важливих часток тіла) сакральному 
світу з метою наступного відродження з них живої тварини. Результатом обрядів ставало 
збереження решток культової тварини на святилищах, які нерідко супроводжувались 
зображення лосей/оленів.Серед категорії промислових обрядів особливе місце посідають 
обряди «Інтічіум», які мали сприяти розмноженню тварин. Під час цих обрядів учасники 
імітували оленів, що спарюються, прикладаючи до голови оленячі роги. По закінченню 
обряду роги складали у віддалену печеру. Ці обряди корелюються з тотемістичними 
міфами про походження людей від оленів. В обрядах життєвого циклу (лімінальних) цей 
ланцюг виглядав так ізоляція лімінальної істоти (ініційованого чи померлого), імітація 
проковтування її тотемною твариною (злиття з тотемом) і повернення у новому 
соціальному статусі (відродження померлого). Важливим елементом обряду було надання 
лімінальній істоті зооморфних ознак, що мали засвідчити її новий статус – наприклад, 
оленячі роги у похованнях. Лімінальні обряди корелюються з культовими міфами, в яких 
описується проходження людини крізь тіло гігантського оленя/лося з метою набуття 
якостей обранця. 

Інститут шаманізму в обрядовості культу оленя 
В обрядовості, пов’язаній з культом оленя, надзвичайно важливу роль відігравали шамани 
- люди, які виконували роль посередників між світом духів і світом людей. Духи були 
істотами зооантропоморфної природи, з якими шаман перебував у кровній спорідненості 
[Анисимов, 1958, с. 136]. У нашому дослідженні ми торкаємося шаманів, головним духом-
покровителем яких був олень або лось, що відобразилось у шаманських атрибутах. 
Необхідність визначення ролі шаманізму в нашому дослідженні обумовлене появою цього 
інституту, на думку багатьох авторів, ще у кам'яну добу [Lewis-Williams, 1996, p. 125-132, 
Furst, 1977, p. 1-21] і вірогідним зв’язком ранніх проявів шаманізму, за деякими 
археологічними джерелами, з культом оленя у давнину.  

Зовнішній вигляд шамана мав нагадувати про його споріднення з оленем. У кетів та 
селькупів шаман під час камлань уособлював важенку “кадукс”, усі частини його вбрання 
символізували частини оленя. [Алексеенко, 1981, с.106]. У деяких інших народів 
шаманський верхній одяг - парка - шився з оленячої шкури [Потапов, 1935, с. 150, Мазин, 
1984, с. 66]. На спині або на рукавах на парку нашивалися залізні платівки з 
відгалуженнями у вигляді оленячих ріжок - один з найважливіших атрибутів костюму (рис. 
133, 1) [Мазин, 1984, с.72, Василевич, 1951, с. 178, Василевич, 1957, с. 156, Анисимов, 
1958, с. 174]. Коли шаман нахилявся, роги підносились у нього над головою [Прокофьева, 
1961, с. 56]. Цілком очевидно, що парка з нашитими металевими ріжками була 
ремінісценцією оленячої шкури з рогами, яка використовувалась мисливцями для 
маскування. Дуже важливим атрибутом шаманського костюму була шапка із шкури 
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молодого оленя, прикрашена оленячими рогами [Потапов, 1935, с. 146, Анисимов, 1958, с. 
179], або металева корона з відгалуженнями у вигляді ріжок (рис. 125, 1,3). Надягаючи 
рогату корону, шаман набував властивостей небесного оленя [Попов, 1984, с. 125, 
Прокофьева, 1949, с. 370, Алексеенко, 1984, с. 77]. Первинно до корони кріпились 
справжні оленячі роги (рис. 125, 3) [Потапов, 1935, с. 146, Окладников, 1966, рис. 47] (рис. 
133, 3) [Street, 1989, Abb. 39]. Корона з оленячими рогами збереглася як рудимент у тих 
народів, які перейшли до відтворюючих форм господарства, наприклад, у бурятів 
[Галданова, 1987, с. 70, Элиаде, 1998, с. 121,123], або у селькупів [Прокофьева, 1981, с. 59-
60]. В американських уїчолів шаман під час подорожі за «пейотом-оленем» вдягав 
головний убір, що символізував оленячі роги (рис. 144) [Furst, 1977, p. 10]. Це побічно 
вказує на давність цього феномену. Уособленням оленя-предка чи духа-помічника шамана 
був також бубон. Олень зображувався безпосередньо на бубоні або держаку. [Алексенко, 
198, с. 106, Грачева, 1981, с. 8)] Виготовлення бубну супроводжувалось обрядом 
“Оживлення оленя”. Шаман “перевтілювався” в жертовного оленя, зображував, як той їв 
траву, і розповідав про його життя. Після цього обряду бубона дух-помічник шамана 
“всілявся” в нього. Такий обряд був зафіксований у селькупів, кетів та народів тюрко-
монгольського світу, що свідчить про його давнє походження [Потапов, 1947, с. 163-182, 
Василевич, 1957, с. 156-157, Василевич, 1969, с. 251-252, Прокофьева, 1951, с. 148]. Бубни, 
обтягнуті шкурою оленя були і на американському континенті в уїчолів [Р.Фарст, 1977, с. 
11] та в ескімосів Аляски [Obomsawin, 1977, р. 53, 55]. Виготовлення калатала також 
носило колективний характер [Прокофьева, 1981, с. 47, Хомич, 1981, с. 21; Грачева, 1983, 
с.88; Потапов, 1935, с. 141]. На думку багатьох дослідників, до появи бубна шаман 
використовував під час камлань лук зі стрілами, пізніше бубон перейняв на себе функції і 
назву лука. Щодо цього є численні лінгвістичні та етнографічні докази [Новик, 1984, с. 54; 
Прокофьева, 1981, с. 54]. На американському континенті серед шаманів зберігся звичай 
використання лука як струнного інструменту для заманювання тварин. На думку Р.Фарста, 
люди почали користуватись луком для магічного впливу на тварин уже в палеоліті, судячи 
із зображення замаскованої твариною людини із луком у руках з печери Труа Фрер [Furst, 
1977, p. 11-12]. Вражаюча подібність шаманських бубнів-луків і бубнів, зроблених з 
оленячої шкури, так само як і уявлень про священного оленя, у народів Сибіру і 
Центральної Америки дає підставу припускати, що поява шаманів, пов’язаних з оленем, 
відбулася  15 – 20 тис. років тому, в часи заселення Америки [Furst, 1977, p. 6]. 

Для того, щоб набути здібності посередника між людьми та духами, шаман повинен 
був пройти церемонію посвячення. Подібно до вікових ініціацій, посвячення шамана 
складалося з трьох фаз: усамітнення майбутнього шамана у лісі, тілесні і моральні 
випробування, і нарешті, повернення до людей у статусі обранця духів - людини. що має 
паранормальні здібності. Під час ізоляції, яка символізувала тимчасову смерть, шаман 
віртуально вступав у контакт із духами, зокрема, з матір’ю-звіром. Духи «розчленовували» 
тіло неофіта, подібно до того, як мисливці розробляли тіло жертовного оленя для 
колективної трапези [Анисимов, 1958, с. 144-147; Сагалаев, 1990, с. 94]. Після того, як 
тварину забивали, шаман вдягався у шкуру вбитого лося, катався, бігав і кричав, для того, 
щоб його духи породичались із душею лося [Мазин, 1984, с. 81-84]. Після закінчення 
обряда справлялася сумісна трапеза, а кістки жертовної тварини складались на поміст біля 
шаманського чума (Анисимов, 1958, с. 164-165). Уявлення про зв’язок шаманів з оленями 
існували і за межами Сибіру [Потапов, 1947, с. 182; Furst, 1977, p. 16]. 

Отже, основними атрибутами шамана були лук зі стрілами, рогата шапка і оленяча 
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шкура. Вірогідно, що в родовій мисливській общині певні сакральні дії з метою залучення 
мисливського щастя і збільшення поголів'я оленів міг виконувати кожний чоловік-
мисливець. Він вдягався, як для індивідуального полювання і просив долю про успіх, 
акомпaнуючи собі з допомогою лука і стріли. З часом, очевидно, функції продукуючої та 
імітативної магії переходять до найздібніших та найсильніших миливців, лук і роги стають 
символами їхньої магічної сили [Элиаде, 1996, с.8]. Вірогідно, що шаман узяв на себе 
функції спілкування з предком-захисником. Так само, як тотемний герой проникає у світ 
людей, перевтілюючись у людину, шаман в образі оленя проникає у світ предків 
[Петрухин, 1986, с. 9]. З появою класичних форм шаманізму - одержимості, - поступово 
відбувається трансформація тотемного предка в духа-помічника шамана. Встановлення 
взаємовідносин з духом відбувається під час шаманського «посвячення» - розвинутої 
форми обряду вікової ініціації. Шаман набуває статус зооантропоморфної істоти, 
медіатора між людським і тваринним світами. Матеріальним втіленням його подвійної 
сутності стають елементи костюму, що імітують частини тіла оленя і бубон, який 
уособлює оленя. 

Наявність аналогічних проявів культу оленя у шаманізмі на території Азії і 
Америки дає підстави припускати, що вони з’явились ще до заселення Америки. 

 
Міфи про оленя у народів Евразії 

 
Міфи, пов’язані з культом оленя, розповсюджені у народів циркумполярної зони, 

оскільки полювання на оленя відігравало важливу роль у житті цих народів аж до 
останнього часу. Найбільш повно представлені міфи культу оленя у міфології нганасанів, 
евенків, лопарів. Деякі мотиви зустрічаються в народів, у міфології котрих образ оленя 
вже давно був заміщений персонажами більш пізніх міфологічних систем. У найбільш 
архаїчному вигляді такі міфи законсервовані у киргизів, багатьох народів Кавказу, на 
Балканах і в Британії. У мисливському суспільстві міфи є частиною обрядового 
комплексу. «Вони являють лише один з кодів, альтернативою котрого може бути і інший – 
дієвий, предметний та ін..» [Новик, 1984, с. 225]. Тому, аналізуючи міфи, ми звертаємося 
до обрядів, які генетично пов’язані з ними, і є важливим аспектом культу оленя  

Ми розглянули міфологічні мотиви північних народів, які дозволять нам уявити 
архаїчну модель світу мисливців на оленя. 
Tотемістичні міфи. Як відомо, особливістю міфологічного світогляду є бінарний поділ 
світу на категорії “своїх-чужих”, “людей-тварин”, “живих – мертвих”. Посередниками між 
світами є тотемні предки – зооморфні або зооантропоморфні прародичі людської родової 
групи, що ототожнюється з людськістю…і пов’язаним з ним видом тварин [Бессмертная, 
1980, с. 334]. Тотемістичний міф про походження людей та оленів від спільного предка 
був одним з найважливіших і найпоширеніших міфологічних сюжетів у народів Півночі. У 
найдавнішому варіанті міфу, створеному у родовому суспільстві, це синкретична істота 
жіночого роду, яка поєднує собі антропоморфні та зооморфні риси – “мати-звір” (за 
А.Ф.Анісімовим) [Анисимов, 1958, с. 104]. В архаїчних нганасанських міфах найголовніші 
персонажі мають вигляд оленів – Земля-Мати, її антипод Підземного Льоду Мати, Сонце- 
Мати та Життя-Мати, яка одночасно є Диких оленів Матір’ю. Вода-Мати також щільно 
пов’язана з оленями, оскільки на воді відбувалися поколки – найважливіша подія у житті 
мисливців на північного оленя [Симченко, 1976, с. 264-274, Долгих, 1968, с. 214-229]. 
Еволюція образу головного нганасанського божества Землі-Матері Моу Нями відбиває 
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основні етапи розвитку тотемістичних міфів. У первинному вигляді Моу-Нями (мати 
всього, що має очі) - гігантська олениця [Долгих, 1968, с. 217]. Поступово образ Моу-
Нями антропоморфізується. З’являється міф про те, що Моу-Нями народила землю, 
першим мешканцем якої став комолий олень - Бог-олень (на думку Б.О.Долгих – 
тотемістичний образ людини-звіра, предка нганасанів) [Долгих, 1968, с. 226]. Одним з 
найдавніших сюжетів про “матерів-звірів” є міф про двох жінок з оленячими рогами, які 
народили оленят для потреб мисливських народів [Попов, 136, с. 88-89].  

Отже, у нганасанській міфології збереглися дерівати найдавніших міфів про 
Матерів природи, головні з яких мали вигляд оленів. За переконанням Ю.Б.Симченка, ці 
уявлення існували на всій циркумполярній території [Симченко, 1976, с. 247-252]. В 
евенкійській міфології до ХХ століття зберігався синкретичний образ господарки тайги і 
матері звірів Бугади Енінтин (Енінтин означає одночасно і «бабуся» і «лосиця»), 
[Анисимов, 1966, с. 21,27], які зображувались на священних скелях у вигляді самиць лосів 
[Окладников, 1950, с. 317; Анисимов, 1958, с. 104]. 

З розвитком світогляду образ тотемного предка набуває більше антропоморфних 
ознак [Криничная, 1988, с.31]. У міфоритуальному світогляді формується універсальна 
структура тотемістичного міфу (“мономіф”, за Дж. Кемпбелом), що за структурою 
корелюється з обрядом відродження тотемної тварини. Cхема “мономіфу” відповідає 
основним блокам обряду: сепарація – поріг (руйнація) – відновлення (за А.Геннепом).  
Тотемістичні предки легко змінюють зооморфний образ на антропоморфний, що 
прирівнюється до переходу зі світу тварин (чужих) до світу людей (своїх). Найвиразніший 
приклад тотемістичної міфології становить лопарський цикл міфів про Мяндашів – 
людей-оленів. У циклі присутня оленеподібна мати-прародителька, яка виступає під 
іменем Мяндаш-Діва. Ця жінка народила оленя, який згодом перетворилося на Мяндаш-
парня – культурного героя лопарів, який навчив мисливців полювати на оленя і 
сформулював основні мисливські закони. «Мяндаш укорял человека, он напоминал ему, 
как научил охотиться на дикарей, как научил прятаться за кусты, рядиться в еловые ветки 
и надевать на себя оленьи рога, и за камень хорониться. И не он ли, Мяндаш, вложил в 
руки человека лук. И дал великий завет: в хирвасном стаде диких оленей не убивать – 
только одну важенку на прокорм семье, а на самого хирваса – запрет…» [Чарнолусский, 
1965, с. 97].  

Переходи героя між світами відбуваються під час найважливіших життєвих циклів, 
які відзначаються “перехідними обрядами” – ініціація, шлюб, смерть [Криничная, 1988, с. 
35; Петрухин, 1986, с. 3]. В одному з міфів про Мяндаша перехід зі світу тварин до світу 
людей супроводжується будуванням житла з рештків оленя: «Вот, мати, будем жить в 
веже из оленьих шкур: порогом будет звено шейных позвонков, доски крыши – из ребер, 
опоры – ноги оленя… Перевернулся – человеческий облик принял» [Чарнолусский, 1965, 
с. 55]. Можливо, йдеться про зооморфну будівлю, де проводились обряди вікових 
ініціацій, тобто переходу до статусу дорослих. Зооморфна будівля є знаком тотемної 
тварини [Окладникова, 1984, с. 35, Окладников, 1950, с. 294]. Другою подією, яка 
символізує перехід з тваринного світу до людського, є момент шлюбу з жінкою, який теж 
відбувається у зооморфній вежі. «Большой Шардун тоже в вежу вошел, - тут уж он не 
оленем, а человеком обернулся….Ну, отужинали и спать повалились» [Чарнолусский, 
1965, с. 37].  

Мотиви будівлі з кісток оленя збереглися в українському та румунському 
фольклорі, де вони пов’язані зі шлюбом або смертю, як перехідними обрядами [Бернштам, 
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1990, с. 32; Найден, 2005, с. 182-183]. Ця тема докладно розглянута у статті Н. Михайлової 
[Михайлова, 2009]. Отже, мотиви зооморфної будівлі (як місця проведення ініціації) і 
шлюбу є відображеннями перехідних обрядів, під час яких відбувалося переміщення 
тотемного предка з одного світу в інший.  

Ще один ключовий момент міфу - порушення мисливського табу. Діти забруднили 
шкуру, яка використовувалась для полювання скрадом, і гарантувала відродження оленів. 
«Постели-то диких оленей – они воскресают…Он, Мяндаш, велел пускать в проточные 
воды постели убитых дикарей. Они по проточной воде уплывут в море, а потом к нам 
же…уже дикими оленями…вернутся» [Чарнолусский, 1965, с. 78]. Порушення табу 
викликає конфлікт між світами, в результаті якого Мяндаш остаточно перетворюється на 
оленя і повертається до світу тварин. «Олени мы, оленьи люди, одно мы с оленями. Мы, 
саами, пошли по дикарю, дикарьего рода, мы по Матрене Мяндашевой…» [Чарнолусский, 
1965, с. 72]. Коли Мяндаш повертається до лісу і перетворюється на оленя, Мяндаш-Діва 
наказує йому добровільно стати здобиччю людини. В іншому міфі: Мяндаш уві сні 
приходить до дружини і каже: «Скажи своему мужу, пусть в святом месте застрелит 
меня!» [Чарнолусский, 1965, с. 25, 31, 89]. Таким чином, образ Мяндаша набуває нового 
значення «звіра, що вмирає і воскресає». Цей міфологічний сюжет актуалізується в обряді 
Мяндаш-Антучч – «Мяндаш, що дає себе» і співпадає із святом забиття першого оленя. 
Перекази про добровільний прихід оленя на заклання відомі у багатьох північних та 
кавказьких народів [Шаповалова, 1973, с. 217; Басилов, 1976, с. 62; Калоянов, 1992, с. 81; 
Михайлова, 1999; 2009]. 

Найбільш архаїчні сюжети у циклі про Мяндашів відображають схему 
тотемістичного мономіфу: перехід оленя до світу людей (сепарація від світу тварин) – 
існування у людському обличчі, що призводить до конфлікту (руйнація), і повернення до 
світу тварин у зооморфній подобі (відновлення). Дієвим відповідником міфу слугує 
“Обряд Першого оленя”. Аналогом Мяндаша-парня є культурний герой нганасан 
Дяйбанго [Долгих, 1968, с. 214-230], кетський герой Каскет, який здобув вогонь 
[Хлобыстина, 1987, с. 56, 64, 67]. Культурний герой у вигляді лося відомий і на 
американському континенті [Топоров, 1988, с. 70]. Ці дані свідчать, на наш погляд, про 
віддалений час формування уявлень про людину - оленя/лося. Мотив оленя – тотемного 
предка, культурного героя і господаря тварин зберігся у міфології народів, які вже давно 
перейшли до відтворюючих форм господарства. Перекази про походження людей від 
оленеподібних істот є у киргизів. Предком племені «Бугу» (загальнотюркська назва оленя) 
була жінка з оленячими ріжками Муюз-Байбиче [Абрамзон, 1971, с. 281-283]. У міфах про 
неї представлені ті ж міфеми, що й у лопарських міфах. Переходи з одного світу до іншого 
маркують шлюб, вхід до житла, порушення партнером табу. Тотемний предок, оленерога 
мати-прародителька трансформується в образ господарки тварин. Міфологема про 
господарку тварин у вигляді оленя збереглися в інших частинах Євразії, зокрема на 
Кавказі. Тут вони включають у себе трансформовані міфеми мисливського мономіфу: 
мотив “чарівного шлюбного партнера”, який вступає у шлюбні відносини з людиною, що 
призводить до смерті/перетворення на тварину (рис. 135, 1-3; 138, 2). З розвитком 
суспільних відносин жіноче божество полювання заміщується чоловічим (рис. 138, 1) 
[Сакалая, 1987, с. 50; Вирсаладзе, 1976, с. 41; Михайлова, 1999; Михайлова, 2009]. Однією 
з найвідоміших ремінісценцій образу оленеподібної господарки тварин є антична 
Артеміда, супутницею котрої була лань, а за теорією Проппа, герої і його помічник є 
функціонально одна особистість [Пропп, 1986, с. 185]. Мисливець Актеон побачив 



375 

Артеміду оголеною (натяк на шлюбні відносини). Він похизувався своєю вдачею перед 
друзями (порушення табу). Розгнівана Артеміда перетворила Актеона на оленя, і його 
розірвали власні собаки (рис. 130, 1, 2) [Грейвс, 1992, с.60]. Цей сюжет є інверсією міфеми 
про відновлення героя в обличчі оленя. Сюжет оленерогої господарки тварин добре 
зберігся на Британському континенті. Більше того, у Шотландії образ Оленячої Богині 
пройшов ті ж стадії, що і у сибірських та кавказьких народів. Вона уособлює риси Богині 
Матері, Богині Землі, і Богині Смерті. Водночас Оленяча богиня є господаркою оленів, яка 
випасає їх і годує молоком, і помічницею мисливців, з якими вступає у шлюбні відносини 
[McKay, 1930, р. 144-174].  

Таким чином, найдавнішим мисливським шаром міфології є мономіф про людину-
оленя, котрий корелюється із обрядом відродження оленів. 

При переході до землеробства мисливське божество полювання перебирає на себе 
функції аграрного святого. У кельтів функції оленячої богині переходять до рогатого бога 
Цернунноса – покровителя тварин і плодючості, зображення котрого поширене у 
образотворчому мистецтві доби бронзи і заліза Західної Європи (рис. 130, 3) [Ross, 1964, р. 
176-197]. У чечено-інгушському фольклорі покровитель диких тварин і «Господар нив» 
Єлта, чиє ім’я означає «Зерно», має вигляд дикого оленя [Мужухоєв, 1976, с. 40]. Оленячі 
роги стають атрибутом святого Георгія, який прийняв риси бога полювання 
[Грузинские…, 1973, с. 230]. У Сербії святий Петро – покровитель засіяних полів, 
[Шаповалова, 1973, с. 217]. У цьому контексті не можна не згадати про фольклорні 
матеріали, в яких олень виступає покровителем молодих подружжь. «Олень – Золоті роги» 
зустрічається у російських весільних піснях, де обіцяє знадобитись на весіллі. У 
закарпатських та румунських піснях на рогах оленя стоїть ліжко з панною, яка просить 
забити цього оленя і зробити з його м’яса весільну учту. У болгарській пісні молодята 
ріжуть золоте яблуко, яке лежить на золотих рогах оленя [Бернштам, 1990, с. 32-33; 
Найден, 2005, с. 181-182; Михайлова, 1999; Михайлова, 2009]. 

Таким чином, ми можемо уявити схему розвитку міфологічного мотиву людини-
оленя. Найбільш архаїчним був образ оленеподібної матері-прародительки. Цей аморфний 
і амбівалентний персонаж, напевно, ще не відокремився від образу Землі-матері у вигляді 
самиці оленя. З розвитком міфологічного мислення образ поступово антропоморфізується, 
набуває чітко окреслених рис тотемного предка. Формується схема тотемістичного 
мономіфу, що відповідає структурі лімінального обряду: “ізоляція– поріг – відновлення”. 
Водночас відбувається роздвоєння персонажу на жіночу та чоловічу іпостась. З’являється 
персонаж, який грає роль чоловіка, сина або батька зооморфної богині – культурний 
герой, що здобуває блага для людей, вчить їх полювати тощо, або господар тварин. Як 
жіноче, так і чоловіче божество має здатність вільно переходити з світу людей до світу 
тварин, причому зміна вигляду відбувається під час так званих перехідних моментів – 
ініціації/шлюбу та смерті, або внаслідок конфлікту, спричиненого порушенням партнером 
табу. Людина-олень як тотемний предок є гарантом відродження тварин і плодючості у 
людей. З переходом до землеробських суспільств цей персонаж приймає на себе 
відповідальність за забезпечення врожаю та запліднюючої сили у людей. 

Космологічні уявлення. Найбільш архаїчними є уявлення про землю як 
гігантського оленя або лося. Серед сибірських міфів зазначений сюжет зберігся у 
первинному вигляді лише у нганасанській міфологічній системі. Нганасани уявляли землю 
у вигляді гігантської самиці оленя/лося шкура якої линяє кожної весни [Хлобыстина,1987, 
с. 16; Грачева, 1983, с. 21]. Модель світу у вигляді оленя збереглася у міфології евенів 
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[Березкин 2001-2002, с.190]. Уявлення про землю у вигляді оленя збереглися і на 
американському континенті [Березкин, 2001-2002, с. 196-250]. Ю. І. Берьозкін співставив 
міфологічні мотиви, поширені в Євразії та в Америці з археологічними матеріалами, і 
дійшов висновку, що мотиви землі-оленя були занесені на американський континент ще у 
пізньому плейстоцені [Березкин 2001-2002, с. 190, 196-250]. Відносно більш пізню стадію 
розвитку міфологічних сюжетів являють етіологічні міфи про походження ландшафту. У 
нганасанів творцем рельєфу виступає син Моу Нями - комолий олень [Долгих, 1968, с. 
217]. За уявленнями гіляків морський бог приїхав на Сахалін вершки на олені. Там, де 
проходив його олень, утворювались ріки [Окладников, 1950, с. 290]. У ненців та кетів, 
евенків та остяків творцем ландшафту виступає мамонт, який у багатьох народів 
асоціюється з підземним оленем [Анисимов, 1958, с. 76; Мазин, 1984, рис. 12]. У кетів 
чотири лосі - помічники богині Хосядам, були перетворені на чотири кам’яних острови 
[Окладников, 1950, с. 292]. Деякі міфологічні мотиви про оленя – творця землі 
зустрічаються як на євразійському, так і на американському континенті [Березкин, 2001-
2002, с. 196-250]. 

Типологічно більш розвиненими є міфи про стратифікований всесвіт – середній 
світ (земний і водний), нижній світ (підземний) та верхній світ (небесний), кожен з яких у 
міфології також мислився у вигляді оленя. У нганасанської міфології Чорний олень (Земля 
Мати) переміг Білого оленя (Підземного Льоду мати), але Білий олень заявив, що буде 
завжди жити під ним і забирати до себе людей. Тіло цього оленя – Земля мертвих [Долгих, 
1968, с. 217]. Подібні космологічні уявлення про співіснування двох оленів-антиподів 
збереглися у сахалінських орочів. За їхніми уявленнями, земля мала вигляд восьминогого 
лося з пишними вусами. Хребет являв горний ланцюг, шерсть – дерева і т.п. Коли лось 
тупцював, відбувалися землетруси. Нижче лося містився ще один лось – загробний світ 
[Евсюков, 1988, с. 75], подібний до нганасанської Землі мертвих. У долганів збереглися 
уявлення, що під землею знаходиться гігантський олень «з рогами, що доходять до неба». 
[Окладников, 1950, с. 292]. В евенкійській міфології фігурує дух нижнього світу калір, в 
образі дикого оленя-самця [Анисимов, 1958, с. 75]. Разом з тим, в евенків існує образ 
лосиці/ олениці Харги, яка лежить біля коренів світового дерева у нижньому царстві і 
народжує для землі звірів та людей [Топоров, 1988, с. 69]. Химерний лось підземного світу 
в індіанських легендах стоїть у річці і ковтає кожного, хто спускається цією рікою 
[Окладников, 1950, с. 293, 294]. Уявлення про оленя, який живе під водою є у мешканців 
Тайваню [Березкин, 2001-2002, с. 196-250]. Це, на нашу думку, свідчить про надзвичайну 
архаїчність зв’язку оленя із нижнім світом. Побічно давність виникнення міфологеми про 
оленя, як господаря нижнього світу, свідчать уявлення про оленя як провідника до світу 
мертвих, які існували у народів Європи у добу заліза – середньовіччі [Даркевич, 1988, с. 
109; Пропп, с. 290]. В українських колядках чільне місце посідає сюжет про оленя, що 
перепливає ріку із люлькою на рогах, в який сидить панна. Цей сюжет, який символізує 
повернення панни з потойбічного світу, що, водночас, є поверненням із шлюбної 
подорожі, поширений також у Румунії, Сербії та Болгарії (Найден, 2005, с. 181-182). 
Ймовірно, на це уявлення напластувалася віра в те, що щорічне відродження рогів 
сприятиме відродженню померлих, що призвело до збереження образу оленя як 
провідника до світу померлих в історичні часи. 

Верхній світ – небо, в уяві первісних мисливців на оленя також ототожнювався з 
оленем (рис.64). За уявленнями кетів, небо - це шкура величезного оленя [Евсюков, 1988, 
с. 137]. В евенкійській космології небо являло собою шкуру оленя з дірками, які прогризли 
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ґедзі [Анисимов, 1958, с. 161]. Розвитком уявлень про небо у вигляді оленя/лося стали 
астральні міфи, які включали у себе солярні і лунарні міфи. На величезних просторах 
Північної Євразії набули поширення міфологічні мотиви про сонце у вигляді лося або 
оленя (Конаков, 1990, с. 108-112). Зв’язок оленів із сонцем підтверджується вірою 
сибірських народів у те, що білі олені є представниками сонця на землі [Штернберг, 1936, 
с. 118].  

Надзвичайно виразний сюжет з долганської міфології. На віддаленому березі, на 
самому краю землі лежать лосячі кістки. Хлопчик збирає ці кості, складає їх в 
анатомічному порядку і вони перетворилися на живу тварину. Виявилось, що чудесний 
лось є сонцем, яке, одночасно із справжнім сонцем, сходить на світанку [Окладников, 
1950, с. 295]. Отже, цей міф являє архаїчний сюжет, в якому із солярним міфом 
поєднується мотив «звіра, що вмирає і воскресає». Дієвим відповідником цьому міфу є 
обряд збирання кісток оленя в анатомічному порядку задля відродження, поширений у 
народів півночі, головним чином, у лопарів і в північнокавказькій міфології. Отже, 
уявлення про відродження священної тварини з кісток, яке лягло в основу міфу про «Звіра, 
що вмирає та воскресає» трансформується у сюжет про щоденне відродження сонця. У 
землеробських суспільствах цей мотив перетвориться на міф про сонячного бога, що 
вмирає та воскресає (Осіріса чи Адоніса). 

Семантично пов’язана з ідеєю «звіра, що вмирає і воскресає» міфологема про 
«Небесне полювання», яка надзвичайно поширена на теренах Північної Євразії. Вона 
кореспондується з евенкійським обрядом ікеніпке, який являв 8-денний дійство, що 
імітувало погоню учасників за космічним оленем [Василевич, 1957, c.181-185; Новик, 
1984, с. 155-156]. В евенків існує легенда про те, як гінний лось вкрав сонце. За ним 
побігла лосиця. Мисливець Мані з собаками побіг за втікачами. Лось передав сонце 
самиці, а сам став відволікати собак. Мані застрелив лося і лосиху і повернув сонце 
людям. Всі учасники полювання перетворилися на зірки (рис. 62) [Мазин, 1984, с. 9]. У цій 
відносно пізній легенді поєднуються архаїчні риси солярного міфу про викрадення сонця 
оленем/лосем, і астрального міфу про космічне полювання (див. нижче). Сюжети про 
оленя-сонце збереглися у більш розвинутих міфологічних системах. Поруч із образом 
оленя-сонця у деяких народів існував мотив оленя з сонцем на рогах [Котов, 2006, с.176; 
Анисимов, 1959, с. 28-29]. Сюжет оленя-сонця широко відображений у мистецтві від 
неоліту до доби заліза (рис. 62-65) [Окладников, 1976, с. 134 табл.12; Кубарев, 2006, с. 42, 
рис. 2], які ми детально проаналізували у розділі ІІ. Мотив оленя-сонця зберігся у 
суспільствах з відтворюючою економікою. Олень вважався священною твариною 
божества сонця у хетсько-нестькій міфології та ритуалі (рис. 136, 137). Олені 
пов’язувались з богинею сонця міста Арінни. У подальшому, в процесі розвитку 
державної релігії Хетського царства образ священного оленя-сонця виявився включеним у 
нестський династичний культ і ритуал [Арешян, 1988, с. 98; Ардзинба, 1982, с.39].  

Семантичний ряд «Небесного полювання» продовжують астральні міфи, в яких 
відбувається переслідування оленя-лося, що асоціюється із сузір’ями або зірками, як 
правило з Великою Ведмедицею. Ханти називають Велику ведмедицю лосем, коряки – 
диким оленем, старою назвою сузір’я у росіян також був «Лось» [Окладников, 1955, с. 
296-297; Топоров, 1988, с. 70]. За класифікацією Ю.Берьозкіна, черпак Великої Ведмедиці 
асоціювався з копитною твариною на всій території Західного Сибіру [Березкин, 2001-
2002, с. 196-250]. У народів центральноазійської території (починаючи від півдня Сибіру 
аж до Індії) існував міф про трьох маралиць, які уособлювали сузір’я Оріон. [Окладников, 
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1950, с. 296-300]. Легенда про сузір’я Оріон, як трьох оленів, увійшла навіть до 
буддійської літератури [Неклюдов, 1988, с. 235]. Мотиви Небесного полювання 
представлені і на американському континенті, хоча об’єкти полювання у більшості 
випадків були заміщені іншими тваринами [Березкин, 2001-2002, с. 196-250]. 

Сюжет «Небесного полювання мав настільки велике значення у свідомості давніх 
мисливців, що став основою для цілої низки міфів про оленя – провідника. В основі 
євразійських міфів про оленя-провідника є синтез космогонічних уявлень та архаїчних 
культових міфів, пов’язаних з обрядом ініціації. Нагадаємо, що в основі обряду вікових 
ініціацій у давнього населення Сибіру лежало здобуття першого оленя, яке надавало 
підстави для переходу юнаків до класу чоловіків і право на шлюб [Симченко, 1963, с. 171]. 
Отже, переслідування космічного оленя у світогляді давніх мисливців набуває характеру 
шлюбної ініціації. У карело-фінському епосі переслідування «демонського» лося Хійсі є 
шлюбним випробуванням Ільмаринена (так само, як і в тюркському міфі про Імо-шелі, тут 
поєднується мотиви небесного полювання, тотемістичного міфу та вікової ініціації) 
[Мелетинский, 1963, с.101]. У більш пізніх модифікаціях цей сюжет приймає риси 
тотемістичного міфу про шлюб людини з оленем. Олень вабить за собою чоловіка і 
перетворюється на жінку, або приводить до жінки. У кавказькому фольклорі так жінки 
виявляються господарками тварин, і шлюб, як правило, призводить до загибелі (що є 
типовим для тотемістичних міфів) [Вирсаладзе, 1969, с. 34; Грузинские…, 1973, с. 318; 
Сакалая, 1987, с. 50; Михайлова, 2009]. У південнослов’янських піснях олень приводить 
юнака до нареченої [Смирнов, 1974, с.121]. У міфології більш розвинутих суспільств 
полювання на оленя символізує вищу ступінь у «типологічному ряду відомих форм 
ініціацій…в історичну епоху – церемоніал царської інаугурації і релігійне посвячення» 
[Васильков, 1988, с. 99]. В індоєвропейській міфології переслідування оленя трактується 
як випробування для майбутнього царя (рис. 137, 2). У кельтів олень приводить до 
царської влади. В індійських епосах переслідування оленя є частиною царського 
випробування [Васильков, 1988, с. 90, 94, 100]. Відношення оленя до царської влади 
зафіксовано в археологічних джерелах (королівський жезл з Сатон-Хуу, Англія) 
[Ambrosiani, 1982, р. 27] та історичних джерелах. Олень був емблемою французьких 
королівських династій починаючи з Карла VII [Холл, 1966, с.403]. У часи «Великого 
переселення народів» чудесний олень вказує шлях на нову землю. Легенди такого змісту 
відомі про угорців, гуннів, молдаван [Боргояков, 1976, с.55]. В античній традиції відомий 
міф про Керинейську лань, яка вказала Гераклу шлях до країни гіпербореїв [Грейвс, 1992, 
с. 354]. Сюжет «Полювання на оленя» є одним з улюблених у мистецтві залізної доби та 
середньовіччя [Михайлова, 1999; Михайлова, 2009]. З появою світових релігій олень стає 
посередником між людьми та богом. У християнстві олені перетворюються на святих, або 
приводять героїв до віри чи вказують місце для побудови храму (рис.143) [Калоянов, 1992, 
с. 81, Холл, 1966, с. 175, 403]. Вище ми згадували про монгольського героя Цагана, якому 
олень вказав дорогу до ламаїстського вчення [Неклюдов, 1988, с. 235]. 

Ареал міфологічних сюжетів, в основі яких лежить мотив небесного полювання, 
поширюється майже на всій території Євразії. Це можна було б пояснити конвергентним 
виникненням сюжетів у народів, які займалися полюванням на оленя і мешкали у 
подібних природних умовах. Втім, сюжет космічного полювання відомий і на 
американському континенті, де він не міг виникнути конвергентно, оскільки полювання 
оленя не відігравало у населення Америки вагомої ролі. Тож, ми можемо припустити, що у 
давніх мисливців на оленя Євразії були сформовані основні космологічні уявлення, які 
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мали настільки потужне значення, що стали базовими для подальших міфологічних 
побудов. 

Отже, ми можемо простежити ґенезу і розвиток космологічних уявлень давніх 
мешканців Євразії. У первісній свідомості мисливців на оленя оточуючий світ асоціювався 
з основною промисловою твариною – північним оленем. Поступово нечіткі уявлення 
диференціюються на тотемістичні і космологічні. У тотемістичному міфоритуальному 
комплексі міф є вербальною складовою обряду, отже, формується за тією ж логікою. 
Структура найдавнішого «мономіфу» відповідає головним елементам обряду, як 
перехідного, так і промислового: ізоляція – руйнація – відновлення. Зооантропоморфний 
тотемний предок, здатний вільно переходити зі світу тварин до світу людей, відтворює 
ідею тотемної тварини, що вмирає і відроджується. Основні міфеми такі: прихід оленя до 
світу людей – ініціація – шлюб із людиною – конфлікт (порушення табу) – повернення до 
світу тварин. З появою продуктивного господарства людина-олень переймає функції 
господаря тварин, покровителя плодючості та шлюбних відносин. 

У результаті типологічного розвитку з’являється стратифікована тричленна модель 
Всесвіту: підземний світ мертвих, земля – світ людей і небесний світ, кожний у подобі 
оленя. Дерівати міфів про всесвіт у вигляді оленя збереглися в ідеї світового дерева 
(Евсюков, 1988, с. 75). У багатьох народів у зображеннях світового дерева серединний світ 
представляють олені (рис. 140) [Топоров, 1980, с. 401]. У Китаї, в Карпатах, на півночі 
Росії олені залишаються єдиними супутниками світового дерева ([Рибаков, 1980, с. 479-
484] (рис. 142). Якщо розглянути ареал мотиву оленів біля (чи замість) світового дерева, 
можна припустити, що на цих теренах у давнину існували уявлення про землю у вигляді 
оленя. Ймовірно, уявлення про частини всесвіту у вигляді оленя становлять 
найдавніший міфологічний пласт, який існував у давніх мисливців на оленя, що 
мешкали на всій території Євразії ще до часів заселення Америки. Підземний олень 
модифікується у провідника до світу мертвих. Найбільшого розвитку сягають погляди на 
оленя верхнього світу. Олень стає уособленням сонця, яке, відповідно ідеї «Звіра, що 
вмирає і воскресає», щоденно відновлюється. З появою астрономічних спостережень 
з’являються міфологема про небесне полювання, в якій сузір’я асоціюються з оленем та 
лосем. Основою астральних та солярних міфів є мономіф. Структура його така: погоня за 
космічними оленем – смерть оленя – відновлення. Подекуди на мотив астрального міфу 
накладається ідея оленячого полювання, як елементу вікової ініціації. Ідеологічне 
навантаження міфологеми небесного полювання настільки сильне, що вона, накладаючись 
на інші міфологічні сюжети, формує комплекс міфів про оленя-провідника, які відігравали 
надзвичайно важливу роль у міфологічних системах народів Європи аж до пізнього 
середньовіччя. 

Таким чином, в основі міфів про оленя, як тотемістичних, так і космологічних, 
лежить ідея відродження оленів. 

Висновки 
 

Отже, складовими міфоритуального комплекс культу оленя є міфи і обряди. Дієвим 
аспектом культу оленя є обряди життєвого циклу людей та оленів, відповідно, перехідні та 
промислові. Ритуали, як спосіб врегулювання відносин між профанним та сакральним 
світами, провадились за класичною схемою, запропонованою А. ван Геннепом: ізоляція – 
руйнування (проковтування) – відновлення у новій якості (відродження). У промислових 
(календарних) обрядах мисливців на північного оленя ця низка акцій виглядала так: 



380 

забиття священного оленя (або його імітація перерядженими мисливцями) – розроблення і 
колективна трапеза – повернення рештків оленя (рогів, кінцівок і інших семантично 
важливих частин тіла) сакральному світу з метою відродження з них живих тварин. В 
обрядах відродження оленів типа інтічіум важливу роль відігравала імітація спарювання 
тварин з використанням маскування та зображення оленів, що паруються. Матеріальними 
свідоцтвами таких обрядів були атрибути маскування, макети оленів, рештки оленів, що 
зберігались у почесних місцях та зображення оленів на скелях. До промислових обрядів 
відносились також анімістичні (жертвоприношення духам-посередникам) та обряди 
мисливської магії. Матеріальним проявом анімістичних обрядів стали святилища на 
місцях, важливих для життєдіяльності оленів. Свідоцтвами обрядів мисливської магії були 
наскельні зображення, макети оленів, поховання рештків заради відродження. 

За такою ж схемою відбувалися так звані лімінальні, або перехідні обряди, 
пов’язані із критичними моментами життя людей: народження, ініціація, смерть. Перехід 
відбувався шляхом “заковтування” людини тотемною твариною, в результаті якого людина 
“переходила” до нового статусу, набуваючи, при цьому, рис тотемної тварини. Стосовно 
суспільства мисливців на північного оленя у літературі були зафіксовані ініціальні та 
поховальні обряди. Матеріальними свідоцтвами таких обрядів були зооморфні будівлі, в 
яких проводились ініціації, та знаки оленя як тотемної тварини, які надавалися 
ініційованим та померлим (орнаменти, що символізують хребет оленя для ініційованих, 
шкури, роги оленя або фрагменти туші у похованні). Ключовою фігурою під час 
виконання обрядів був шаман, який слугував медіатором між тваринним і людським 
світами, про що свідчив його зовнішній вигляд. Найважливішими  частинами вбрання 
шамана були оленяча шкура і роги, а головним атрибутом - бубон, що уособлював 
жертовного оленя і калатало, замість якого інколи використовували оленячий ріг. 
Перевтілюючись в оленя, шаман вступав у контакт з «оленячим божеством», і з його 
допомогою впливав на зростання оленячих стад. В обрядах шаманських ініціацій та 
похованнях найбільш повно збереглися рудименти архаїчних лімінальних обрядів 
поєднання з тотемною твариною – зокрема, оленячі роги на могилах шаманів.  

Семантично пов’язані з мисливськими ритуалами міфи, які слугували вербальним 
кодом. Найдавнішим міфологічним мотивом, який виник у суспільстві мисливців на оленя, 
був образ Лосиці/Oлениці – матері, яка уособлювала Всесвіт (у більш пізні часи це три 
зони Всесвіту, кожна з яких має вигляд оленя). Із розвитком міфологічного мислення на 
основі цього мотиву формуються дві основні категорії міфів – космологічні і тотемістичні. 

В основі тотемістичних міфів про оленя-предка людей і оленів полягав мономіф, 
структура котрого відповідає структурі обряду за схемою А. ван Геннепа. Ізоляція (перехід 
персонажа зі світу тварин до світу людей - шлюб з людиною) – поріг (конфлікт, 
спричиненний порушенням табу партнером) – відновлення (повернення до тваринного 
світу). В якості дієвого відповідника цій структурі виступає “Обряд першого оленя”. За 
цією ж схемою побудовані солярні та астральні міфи про Небесне полювання: 
переслідування Космічного оленя – його забиття – календарне відновлення Космічного 
оленя. Ритуальним відповідником цього міфу є обряд “Полювання на космічного оленя”, 
який включає такі одиниці: імітація загону оленя – забиття оленя – зберігання символічних 
часток його тіла до наступного сезону.  

Таким чином, матеріальні свідоцтва культу оленя у мисливців на оленя становлять 
витвори мобільного та монументального мистецтва, святилища (скупчення рогів або 
фрагментів скелету оленя), житла з оленячими рогами, роги або фрагменти скелетів у 



381 

похованнях, атрибути тотемістичних містерій та шаманські атрибути (орнаменти, 
символізуючі оленя, стилізовані роги, шкура і калатала у формі оленів). 
 

 


