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Дослідження присвячене проблемі біоархеологічної реконструкції антропологічного 
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Ключові слова: антропологія, Золота Орда, біоархеологічна реконструкція, Торговиця, 
могильник. 

Исследование посвящено проблеме биоархеологичной реконструкции антропологического 
материала золотоордынского могильника у с. Торговица на Кировоградщине.  
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The research is devoted to the problem of bioarheological reconstruction of anthropological 
material of the Golden Horde burial ground near the villageTorhovytsya inKirovograd region.  

Keywords: anthropology, Golden Horde, the bioarheological reconstruction, Torhovytsya, 
burial. 

 
Сучасний стан антропологічної науки зумовлює розвиток нових напрямків 

та підходів у вивченні археологічних пам’яток. Уже стала нормою 
археологічна реконструкція, яка відтворює життя та побут давніх народів. Та 
на жаль, біоархеологічна реконструкція, яка могла б суттєво допомогти в 
комплексному дослідженні пам’ятки, не так поширена. Науковці переважно 
обмежуються антропологічними звітами, що включають статевовікову та 
етнічну діагностику, у кращому випадку до них додається інформація про 
травми, захворювання та антропометричні данні. 

Детальне вивчення антропологічного матеріалу з окремої археологічної 
пам’ятки дозволяє провести біоархеологічну реконструкцію, яка являє собою 
комплексний опис скелетного матеріалу, що дає найбільш повну 
характеристику про населення, яке її залишило.  

Основою біоархеологічної реконструкції є: 
– дефініція вибірки відносно “нормальної палеопопуляції”; 
– аналіз морфофізіологічних особливостей групи; 
– характеристика її стану здоров’я;  
–реконструкція основних фізичних навантажень та можливого 

професійного виду діяльності; 
– опис поховального обряду [6, c. 10 – 11]. 
Біоархеологічній реконструкції присвячено ряд робіт як закордонних, так і 

вітчизняних авторів (О.П. Бужилової [3], О.Д. Козак [7], М.Б. Медникової [12] 
та ін.). У них дослідники розглядають не лише питання антропологічної 
реконструкції в цілому, а й вивчають окремі проблеми, пов’язані з 
харчуванням, хворобами та травмами давнього населення.  

Особливої уваги заслуговує вивчення окупаційного (професійного) стресу, 
яке ґрунтується на дослідженні стану суглобової поверхні, розвитку м’язового 
рельєфу на кістках, професійної зміни зубощелепного апарату, а також 
визначення найбільш характерних травм, як для групи так і для конкретного 
індивіда. Подібна інформація дає змогу реконструювати основні види фізичної 
активності людини, яку можна пов’язати з повсякденною та професійною 
роботою, що у свою чергу уможливлює розроблення комплексу маркерів 
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професійних навантажень опорно-рухової системи. Дослідження в даному 
напрямку дуже важливі, про що свідчить, наприклад, розроблена 
О.П. Бужиловою“Програма реконструкції фізичної активності вершника”, яка 
доводить існування кінноти в тій чи іншій археологічній культурі, та визначає 
приналежність груп населення до верхової їзди [4, c. 110].  

Основними маркерами при створенні програми біоархеологічної 
реконструкції є зміни структури кісток внаслідок фізичного навантаження. 
Вони умовно діляться на дві групи:природні– ті, що з’явились від звичайного 
зношування організму (м’язовий рельєф, стирання поверхні суглобів),та 
отримані травматичнимшляхом чи в результаті хвороб (переломи, 
запалення, пухлини та ін.). Кожна з цих груп дає змогу пов’язати певні ознаки 
з конкретним видом діяльності та способом життя індивіда, а аналізуючи їх у 
комплексі, враховуючи стать і вік, ми отримаємо загальну картину побуту й 
соціальної структури давнього населення. 

Стан суглобів вказує на ступінь навантаження, якому піддавався організм. 
При аналізі стану суглобу на кістках ми виділяємо дві його частини – 
суглобову поверхню та її край. Підчас аналізу також важливо враховувати 
наявність переломів, ямок, наростів. 

М’язовий рельєф на кістках виникає в наслідок систематичного 
навантаження окремих груп м’язів і відображається на поверхні кісток у 
вигляді шорсткості та нерівності структури. В окремих випадках, внаслідок 
травм та запалень можлива поява наростів та ямок. 

Травматичне пошкодження кісток виділяється в окрему групу ознак, 
оскільки їх наявність на кістяку дає інформацію не тільки про професійну 
діяльність індивіда, випадкові травми, а і може вказати на причину смерті. 

Важливість комплексного дослідження пам’яток золотоординського часу 
зумовлена їх специфікою. При вивчені ставляться декілька основних питань, 
без відповіді на які важко детальновідобразитизагальний вигляд міста та його 
мешканців: 

– визначення етнічного складу населення (автохтонне чи прийшле); 
– релігійна приналежність (християнство чи мусульманство); 
– основний вид господарської діяльності (скотарство чи землеробство). 
Використання комплексного біоархеологічного аналізу для пам’яток 

золотоординського часу є дуже важливим. Золотоординська держава 
розповсюджувала свій вплив на великі території, об’єднавши під своєю 
владою цілий конгломерат народностей. Не був єдиним і антропологічний тип 
населення Золотої Орди [16, с. 269]. Ще з глибокої давнини українські землі 
входили в зону контактів представників двох великих рас – європеоїдної та 
монголоїдної.  

Значну роль у вивченні історії і культури середньовіччя займають 
золотоординські міста, розташовані на межі степу та лісостепу, де поряд із 
житловими, господарчими та виробничими комплексами досліджуються і 
міські кладовища. 

Такою пам’яткою з багатим інформаційним потенціалом є комплекс 
золотоординського часу в с. Торговиця Новоархангельського району 
Кіровоградської області, який досліджується Торговицькою археологічною 
середньовічною експедицією Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка з 1997 р. (під керівництвом 
Н.М. Бокій, І.А. Козир, з 2008 р. – І.А. Козир) [9, с. 86]. Під час археологічних 
досліджень було виявлено середньовічний ґрунтовий могильник, датований 
XIV ст., [2, с. 5], на якому в період з 1997 по 2011 роки відкрито 478 поховань. 

Могильник розташований на північно-східній околиці с. Торговиця за 1,3 
км від центру села на північний схід, на схилі високого правого берега 
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р. Синюхи [1, с. 42], майже впритул до води. Могильник частково зруйнований 
ерозійними процесами та антропогенним фактором. 

Могильник за обрядом поховання являє собою трупопокладення, 
випростане на спині, орієнтоване на південний захід, або ж захід – південний 
захід. Випадки перекриття пізнішими похованнями більш ранніх свідчать про 
відсутність позначення могил на поверхні, що могло бути як наслідком 
відсутності даного обряду, так і мати природне пояснення (результат значного 
схилу поверхні, на якій розташований могильник). Цей факт також може 
свідчити про довгий період існування могильника. Природні умови вплинули 
також і на не можливістьфіксації контуру могильних ям, що визначаються 
лише в поодиноких випадках. Більшість поховань безінвентарні, і лише в 
окремих випадках зустрічаються побутові речі, прикраси та монети. Це 
поєднує його з подібними могильниками цього періоду, наприклад Мамай-
Сурка [5] чи Новохарківський [13]. 

У структурі могильника читається його багатошаровість. Можна говорити 
про дво-, чи в окремих випадках, три-“поверховість”. Нижній шар часто 
знаходиться на материку чи безпосередньо в ньому. Чітко виражений 
північно-західний край могильника, південно-східна сторона зруйнована яром. 

Відсутність чітких християнських чи то мусульманських рис у 
поховальному обряді не дає змогу визначити його релігійну приналежність. До 
елементів мусульманських поховальних традицій можна віднести відсутність з 
померлим речей. Але немає поховань, орієнтованих головою на захід з 
розвернутим до півдня (на Мекку) обличчям, ні варіантів укладання небіжчика 
на правий бік, чи підбоїв ям з правого боку. Не вирішують питання й знайдені 
на території могильника два хрести, оскільки знаходились вони поза 
похованнями, а присутність цегляної кладки та кам’яних плит [2, с.6] ще 
більше заплутує ситуацію.  

На могильнику зустрічаються парні (один біля одного) та так звані 
“пакетні” (один на одному) поховання [9, с. 88]. Причому трапляються 
поховання як дорослих та дітей, так і лише дорослих. 

Антропологічні дослідження матеріалу з могильника проводились 
науковим співробітником відділу біоархеології Інституту Археології НАН 
України к.і.н. Л.В. Литвиновою. За даними її аналізу, у краніологічній серії 
переважають європеоїдні комплекси ознак у чоловіків, а в жінок при перевазі 
загальної європеоїдності спостерігається незначна монголоїдна домішка [10, 
с. 85]. Демографічні покажчики свідчать про переважання жінок над 
чоловіками (39,1 % / 28,3 %) та високий рівень дитячої смертності (29,3 %) [11, 
с. 89]. Варто зазначити, що, враховуючи погану збереженість дитячих кісток, 
цей показник може варіюватись ще в межах 10 %, що є нормою для даного 
періоду. Дитяча смертність у добу середньовіччя коливається від 20 до 50 
відсотків від загальної кількості. 

За конституцією скелету серед поховань можна умовно виділити дві групи 
– з чітким та з слабко вираженим половим диморфізмом. Для другої групи 
характерними є масивність жіночих черепів з вираженими надлобними 
буграми, похилим лобом та великими соскоподібними відростками при 
значному зрості. Кістки чоловічих скелетів другої групи мають доволі 
широкий таз, що наближається до жіночих ознак. 

Усерії виділяється майже однаковий розвиток груп м’язів як верхніх, так і 
нижніх кінцівок. У верхньому поясі м’язів переважає плечова група, а в 
нижньому – групи стегна та гомілки. Що свідчить про інтенсивну фізичну 
діяльність із залученням м’язів саме цих груп. Найбільш виразними є 
камбалоподібний м’яз (m. soleus), основною функцією якого є згинання 
гомілки в колінному суглобі, згинання стопи, підійманняп’яти, і при 
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фіксованій стопі він тягне гомілку та стегно назад [14, с. 304], великий 
привідний м’яз (m. adductormagnus) приводить стегно, злегка обертаючи його 
зовні [14, с. 297], великий сідничний м’яз (m. gluteusmaximus) розгинає, 
відвертає та відводить стегно [15, с. 95], кравецький м’яз (m. sartorius) згинає 
стегно й гомілку, відводить і відвертає стегно, привертає гомілку [15, с. 99]. 
Такі рухи м’язів можуть бути притаманними для вершників, що тримаються на 
коні. 

Аналізуючи стан суглобів, відзначаємо, що найінтенсивніша “зношеність” 
фіксується у плечовому (з’єднання плечової кістки та лопатки) та колінному 
(нижній епіфіз стегнової кістки та верхній великої гомілкової) суглобах, в 
меншій мірі в тазостегновому (вертлюжна западина тазу та верхній епіфіз 
стегна). 

Переломи фіксуються на плечовій, променевій, ліктьовій кістках рук, 
стегновій, великій та малій гомілковій кістках ніг. Частина переломів зрослась 
та добре загоїлась, але в окремих випадках виявлені переломи з значним 
зміщенням кісток та їх уламків, спостерігаються інтенсивні запальні процеси. 
Незагоєні переломи свідчать, що саме ці травми могли спричинити передчасну 
смерть індивідуума внаслідок зараження крові, гангрени та ін. Деякі травми 
спричиняли серйозні незручності та страждання людині. Так, у похованні 
№ 370 виявлено значні зміни в будові кісток лівого тазостегнового суглобу, як 
можливий результат перелому тазової кістки й суглобу стегна (Рис. 1). У 
процесі загоєння кістки тазу та стегна почали зростатись, і, як наслідок, 
стегнова кістка постійно знаходилась під кутом 90° по відношенню до тіла.  

Серед найбільш поширених травм зустрічаються надриви ключичних 
м’язів та запалення в місцях їх прикріплень (Рис. 2). Систематичне 
пошкодження цих м’язів трапляється внаслідок різких уривчастих рухів рук та 
плечей вперед, що характерно наприклад підчас ходіння за плугом. А 
поодинокі випадки переломів малої гомілкової кістки характерні при 
підвертанні ноги, приміром підчас ходіння по ріллі. Вищезазначене може 
свідчити про поширення культури землеробства в даному поселені, що у свою 
чергу підтверджується знахідками елементів плугу [8].Та враховуючи 
функціональне навантаження найрозвинутіших м’язів ніг, можна припустити й 
використання коней для верхової їзди. 

Таким чином, попередні результати біоархеологічного аналізу свідчать про 
присутність у господарстві населення середньовічного міста, що залишило 
могильник в Торговиці, землеробства та верхової їзди. Але відсутність у 
поховальному обряді чітких елементів приналежності до конкретного 
вірування залишає відкритим питання про релігійну ідентифікацію населення. 
А присутність у комплексі Торговиця чітких рис ординської міської культури 
(наявність бані, тандирів) дає можливість припуститиіснування ще одного 
могильника цього ж періоду, з чіткими елементами мусульманської культури, 
вірогідно з розташуванням біля мечеті. Тому вкрай важливим є подальше 
дослідження пам’ятки і проведення повного комплексу біоархеологічного 
аналізу антропологічних серій. 
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Рис 1. 

 
1. Пошкоджений верхній епіфіз 

стегна 
2. Нормальний верхній епіфіз 

стегна з поховання № 370 
 
 

Рис. 2 

 
Сліди пошкодження на медіальній частині правої ключиці (вид з заду). 


