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КАТЕРИНА МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ.
(К И ї в).

ДО АРХЕОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ 
СТЕПОВОЇ ПОЛТАВЩИНИ.

Влітку біжучого 1927 року мені довелось перевести невеличкі архео
логічні розвідки на Полтавщині в околиці залізничої станції Драбово- 
Барятинської, колишнього Золотоноського повіту, нині Прилуцької 
округи. Розвідку переведено за поміччю і коштом директора Драбівеької 
Дослідчої Агрономічної Станції М. О. Левицького, якому складаю тут 
щиру подяку.

Приблизно 1/4 кілометра на S. Е. од вокзалу починаються, грунти 
Дослідчої Станції; тут на самій межі помічається невеличка купка моги
лок звичайного степового типу, низьких та широких, що майже до непо
мітносте розволочено оранкою. Тепер їх можна зазначити 4 — 5; най
більшу перекопано під дорогою на межі; три могилки поруч з нею на До
слідному Полі; дві було далі за дорогою, але зараз їх розкопано під се
лянські льохи. Приблизно */4 кілометра на полудень од цих могилок, 
в полі, стоїть так звана р о з к о п а н а  або р о б л е н а  могила зви
чайного типу. Кілька кілометрів далі на S. W. на степу видко майданове 
городище з кількома додатковими валами. Далі в другий бік на N. Е. N 
кілометрів за б од стад ії, по високому вододілу понад р. Чумгаком (до
пливом Оржиці), вимальовується чимала могила звичайного степового 
типу — широка й округла. Отже частина степу на обширі 10—15 кіло
метрів зберегла виразні ознаки колишнього заселення,що заслуговують 
на наукове дослідження. Розкопано ту могилу, що найліпше збереглась 
на Дослідному Полі при дорозі.

Могила заввишки 70 сантиметрів, діяметр насипу 20 метрів, розкопк^ 
переведено круглою ямою 10 метрів діяметром. Насип складає місцева 
чорноземля, трохи піскувата, міцно злежана, густо переточена од верху 
до самого глибокого цілика незчисленними норами ріжних звірят, почи
наючи польовою мишкою та кінчаючи великими гризунами, а почасти
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й хижаками 4). В тих норах часто траплялись поодинокі людські кістки 
цілі або поламані. В західній частині насипу, 20 сантиметрів вище поля, 
ЗО см од краю ями, знайдено скелет дитини років 3, головою на захід, 
сильно скорчений; кістки всі роздушено з землею, почасти розтягнено 
по норах. На грудях знайдено черепочок з чималого грубого посуду міц
ної темної глини, зробленого без колеса і досить добре випаленого; на 
ньому видушено пальцями впоперечні смужки. Жадної присипки або

підстилки, навіть сліду домовини не помічено; всі кісточки обкипіли 
міцною сірою коркою од земляних солів, що свідчить про їх вельми велику 
стародревність.

Далі по всій площі ями знаходились поодинокі шматочки черепа та 
побитих кісток дорослої людини, так само обкйпляних сірою коркою. 
На ЗО см нижче поля, майже на половині круга, 2,50 метра од захід- 
нього краю, зазначилась широка домовинна яма в напрямку з заходу на 
схід; 15 см глибше дуже тонкий шар зотлілого дерева з рештою бере
зової кори (мабуть з березових обаполів). На тім помості скелет чоловіка 
середнього віку, випростаний навзнак галовою на захід; череп на правому 
боці ліва нога просто, праву руку й ногу розтягнено далі по норах. Біля 
клубів, трохи нижче пояса, два шматочки невеличкого круглуватого за
лізка, остільки поіржавлені, що ніяк не можна визначати самої речи *)

*) Всі голови та кісточки привезено до Київа для наукового опреділення.
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(найбільш подібне до пряжки). З лівого боку біля самого черепу лежить 
коняча голова з пробитим тім’ям, всі чотири голяшки та копита покладено 
в ногах небіжчикові; під ними так само помітно тонкий шар потлілого 
дерева; все инше — сустави, ребра, плічка, стегна, себ-то кінська шия, 
тулуб та ноги відсутнє— жадної кісточки з того не знайдено ніде в могилі 
до самого грунту.

На 40 см під цим самим небіжчиком, а на 85 см нижче поля, 
в тім самім напрямку, трохи ближче до середини ями, друга домовина 
значно давніша. Скелет вельми попсований лежить на лівому боці сильно 
скорчений: литки зовсім притулено до стегон, руки збереглись тільки 
до ліктів, обидві ключиці та значна частина (позвонків) суставів лежали 
в порядку. Більшість кісток порозпадались і вельми потрюхли, особливо 
зісподу. На деяких видко слід червоної фарби, що часом просякла і 
вглиб так званих губчастих кісток. З правого боку, 60 см од скелету, 
лежав шматок ребра великої тварини та кілька чималих птичих кісток 
(всі вкриті сірою коркою), що мабуть було покладено з м’ясом на харч 
небіжчикові. Під скелетом помічається тонкий шар зотлілого дерев’яного 
порохна та одно дрібненьке зернятко вугілля. Жадних речей або при
сипки не помічено; домовинну яму в чорноземному грунті нічим не зазна
чено. Поодинокі шматочки черепу, більшіаь ребер та довгих кісток, 
дрібні сустави пальців та спини, що всі вкриті стародавньою сірою кор
кою, розтягнено на ріжній глибині по всій площі могили.

Не вважаючи на такий бідний похорон, розкопана могила все-ж таки 
дає певні підстави для деяких висновків.

1. Маємо невеличку групу типових степових могил, які звичайно 
бувають в околиці «роблених» майданових могил або городищ. В таких 
могилах звичайно буває похорон скорченого типу, часом поодинокий, 
частіше колективний (вдвох і більше). В даному разі маємо похорон 
з двох ріжних епох, вельми віддалених поміж собою: основний або 
первісний похорон тут — дорослий скелет скорчений; дитину, теж скор
чену, може одночасно з ним, або й пізніше прикопано поблизу зверху, 
тоб-то вже на могилі, просто в насипу, без ями. Недбале урядження до
мовини, в противність тому, що помічається напр. на Харківщині та 
взагалі далі на схід, цілковитий брак будь-якої присипки або підмазки, 
ритуального посуду, окрас або яких побутових речей, крім кількох кі
сток з домових тварин, — все те свідчить про найпізнішу добу скорче
ного похоронного звичаю. Положення тіла ще додержують, а решту що
до змісту вже занедбано, як непотрібне.

2. Похорон з конем є звичайний типовий похорон кочуна в давнішій, 
вже готовій степовій могилі. Але й тут ми вже бачимо певну одміну — мо
дифікування: замість цілого коня, загнузданого та з відерцем, і самого 
лицаря, озброєного, як бува по инших сторонах, ми маємо саму голу ко-
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нячу голову та чотири литки з бабками та з копитами, себ-то ніби тільки 
символ коня; тулуб і стегна, все що звичайно їдять кочуни, мабуть було 
спожито в часі похорону десь осторонь, бо по всій могилі не знайдено 
з  того ані сліду. Ця подробиця також приводить до висновку про пізнішу 
добу кочунського похорону.

Не берусь докладно зазначити, до якого саме з тюркських племін може 
належати цей похорон, але з огляду на положення даної місцевосте понад 
річкою Чумгаком, на північно-західньому пограниччю стародавнього по
ловецького степу, з огляду на певні відміни, що помічаються в так званих 
впущених кочунських могилах по инших сторонах, напр., на Київщині 
в колишньому Пороссі, можна, здається, припустити, чи не є тут якийсь 
пізніший половецький варіянт степового похорону.

В кожнім разі дозволю собі навести цей розкоп як один з аналогіч
них фактів що-до археологічної статистики наших степових могил.


