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В С Т У П 

Катакомбна спільність (КС) вивчається вже сто 
років. Однак питання соціального ладу було постав-
лено тільки в 30-і роки XX століття. От що писав у 
зв'язку з цим один з видатних археологів того часу 
В.Й.Равдонікас: "Розвиток скотарства вів до виник-
нення патріархально-родових відносин у суспільстві. 
Патрилокальний шлюб і низведения жінки до рівня 
власності чоловіка відбилися в супутніх похованнях 
жінок при чоловіках" (Равдоникас, 1947, с.358). Виз-
начення В.Й.Равдонікаса принципово не перегляда-
лося довгий час і в наступних публікаціях. Але деякі 
артефакти і висновки по окремих питаннях не укла-
далися в звичайну схему, до якої відносили катакомб-
не суспільство. Згодом такі випадки накопичувалися, 
їх ставало усе більше й більше. Вони вимагали узгод-
ження з загальними теоретичними положеннями. Так, 
наприклад, під час дискусії з питання про існування 
ремесла у населення катакомбної спільності при знач-
ному прогресі у вивченні технологічних питань не 
було знайдено єдиної основи для вирішення соціаль-
них аспектів цієї проблеми. Висловлювалися різні 
точки зору і відносно колективних і парних поховань. 
Тлумачення їх як вбитих людей, що "супроводжува-
ли" головних небіжчиків, не заперечувалося і не 
підтримувалося. Інтерпретація багатьох обрядів і 
культів населення катакомбної спільності була мож-
ливою тільки завдяки використанню аналогій в обря-
дах і світогляді народів ранньодержавних утворень 
Давнього Близького Сходу (Шарафутдинова, 1980а). 
Проблема ступеня соціальної диференціації у насе-
лення катакомбної спільності довгий час навіть не 
ставилася, хоча матеріали поховань демонстрували 
значну розмаїтість гюховального ритуалу. Інакше ка-
жучи, традиційна первісність уже не могла бути мо-
деллю для реконструкції етно-соціальних відносин. 

З іншого боку, сама теорія суспільного розвитку 
людства зазнала в останні десятиліття значних змін і 
доповнень, які вимагають перегляду й інтерпретації 
конкретного археологічного матеріалу. Завдяки робо-
там англо-американських соціальних антропологів, 
вітчизняних фахівців був детально розроблений саме 
перехід від первісності до держави. З'явилися в нау-
ковій літературі і були обґрунтовані такі феномени, 
як чіфдом, влада-власність, редистрибуція. Був вияв-
лений і доведений тупиковий характер шляху розвит-
ку кочових суспільств. Ознаки державності, що вису-
вав ще Г. Чайлд, були доповнені, розвинуті і теоре-
тично обґрунтовані. 

Таким чином, актуальність дослідження полягає в 
тому, що сучасний теоретико-методологічний рівень 
розробки проблеми переходу до державності дозво-
ляє з нових позицій перегляї^ти сталі погляди на соц-
іальний лад катакомбної спільності (КС), конкрети-
зувати його форми, визначити соціальну систему цього 
суспільства. 

Ще під час перших спроб здійснити періодизацію 
первісності еволюціоністсько-марксистськими крите-
ріями епоха бронзи Східної Європи (у тому числі і 
катакомбна культура) була віднесена до середнього 
періоду варварства (Равдоникас, 1939, с.93; 1947, 
с.358-359). Це визначення В.Й. Равдонікаса досить 
довгий час (Попова, 1955; Монгайт, 1955) майже без 
яких-небудь виправлень кочувало з монографії в мо-
нографію. Майже так само розглядалися соціальні 
відносини катакомбного населення і в Археології Ук-
раїнської РСР. Фінал епохи бронзи характеризувався 
переходом до військової демократії (1971, с.292; 1985, 
с.413-420). 

Визначаючи місце КС, дослідники виходили з чи-

сто еволюціоністських позицій, за якими більш ранні 
пам'ятники повинні бути менш розвиненими, а більш 
пізні пам'ятники - відповідно більш розвиненими в 
соціально-економічному і взагалі в культурному відно-
шенні. Однак це положення стосується тільки все-
світньо-історичного процесу як такого. Що стосуєть-
ся того, як розвивалися близькопериферійні суспіль-
ства, то ступінь їхнього розвитку залежав від того, 
наскільки тісно вони були зв'язані з цивілізаційним 
центром, у даному випадку - з Передньою Азією і 
Східним Середземномор'ям. 

В останні десятиліття деякі автори висвітлювали 
окремі соціальні питання. Так О.Г. Шапошникова на 
матеріалах поховань з виробничими наборами пору-
шила питання про наявність певних форм ремесла в 
населення катакомбної спільності (1971а). І.Ф. Кова-
льова зробила висновок про значну соціальну дифе-
ренціацію цього населення і досить високий суспіль-
ний статус майстрів-ремісників (19836). Однак до 
початку 90-х років загальна соціальна структура на-
селення катакомбної спільності так і не була розроб-
лена. Не погоджено, як співвідносяться між собою 
етнічна і соціальна структура цього населення, як 
вплинуло (і чи вплинуло) походження катакомбного 
населення на рівень його соціально-економічного і 
культурного розвитку. Чому так багато загальних рис 
між ямними і катакомбними пам'ятками, і які істо-
ричні процеси відбивають це положення? Усі ці пи-
тання зшїишаються поки що без відповіді. 

Набагато краща ситуація склалася в розвитку тео-
ретико-методологічних положень соціальних (у ши-
рокому розумінні) досліджень. На сьогоднішній день 
питання, зв'язані з виникненням державності, класо-
генезом, добре розроблені в теоретичній літературі. 
Сучасна теорія, створена ще еволюціоністами Л.Г. -
Морганом і Е.Б. Тейлором, пізніше була доповнена 
К. Марксом і Ф. Энгельсом. Подальший її розвиток 
був зв'язаний, з одного боку, з англо-американською 
школою (роботами Г. Чайлда (1952, 1956), К. По-
лані(1968), Р. Адамса (1975), К. Ренфрю (1972, 1973, 
1987), Э. Сервіса (1975)), а з іншого, - з роботами 
вітчизняних дослідників С.О. Токарева, І.М. Дьяконо-
ва(1982), Л.С. Васильєва(1981, 1982), А.І. Першица 
(1968, 1973), A.M. Хазанова (1979), Л.Е. Куббеля 
(1988а, 19886), І.О. Стучевського (1966), В.П. Илю-
шечкіна(1986), Г.О. Мелікішвілі (1984, 1985), В.Ф. -
Генінга (Генинг В.Ф., Генинг В.В.,1992). 

Були обірунтовані основні причини, рушійні сили, 
шляхи, форми і варіанти становлення державності, по-
чинаючи з часу утвердження відтворюючої економі-
ки. Установлено, що військова демократія не є загаль-
ним етапом розвитку людства. Виявлено суть і основні 
ознаки чіфдома - основного етапу на шляху переходу 
до державності. Багато написано про роль окремих 
причин і серед них про роль війни в становленні ра-
ньодержавних утворень. 

В етнічній сфері були розроблені відповідні цьо-
му періоду форми етнічних угруповань, що характе-
ризуються процесами консолідації, інтеграції, виник-
нення великих спілок племен, чи навіть гегемоній 
(Бромлей Ю.В. (1973,1983), Генинг В.Ф. (1970,1976, 
1987), Захарук Ю.Н. (1981)). Усі ці моделі були конк-
ретизовані і для окремих типів держави, зокрема, для 
скотарів і кочівників-номадів (A.M. Хазанов (1975), 
Н.Н.Крацин(1992,1996)). 

Дуже своєрідним варіантом виникнення 
державності виступають станово-кастові суспільства. 
Завдяки роботам С. Сингха (1958), Р Шарми (1958, 
1987), А.А. Кудрявцева (1992), А.А. Куценкова(1983), 



Е.М. Медведева (1990), Ю.М. Кобищанова (1978, 
1982) і ІН. стали добре відомими основні ознаки касто-
вих суспільств (Kasambi, 1956,Касамби, 1968;Beteille, 
1969; Lohia, 1964; Ашрафян, 1986; Лот, 1989). Це 
дозволяє застосувати їх як модель для реконструкції 
соціального ладу перехідних суспільств. Станово-
кастові суспільства за низкою ознак збігаються з 
чіфдомом. Це дає підставу розглядати такі суспільства 
як його варіант. Однак на відміну від чіфдома кастові 
суспільства характеризуються вже появою експлуа-
тації переважно в колективній міжетнічній формі. 

Основні ознаки станово-кастових суспільств, де б 
вони не знаходилися (в Індії, Африці, Мезоамериці, 
Китаї, Південній Європі), дуже близькі між собою. 
Досить сказати, що форми утримання в підпорядку-
ванні нижніх етносоціальних шарів населення абсо-
лютно ідентичні як у Спарті й інших місцях давньої 
Греції, так і в суспільствах Східної Африки. Це ліквіда-
ція незадоволених і взагалі сильних людей спеціаль-
ними загонами. Станово-кастові системи, на думку 
Л.Е. Куббеля, складали другорядний шлях створення 
державності (1988а, с.241), однак представляється, що 
в давнину вони були поширені набагато більше, ніж 
зараз. 

Досить добре розроблене на сьогоднішній день і 
питання про взаємини цивілізаційних центрів і перв-
існої периферії, донорів і реципієнтів, шляхи, спосо-
би і види взаємодії цивілізацій, у даному випадку 
Близького Сходу і навколишніх первісних сінполітей-
них суспільств (Куббель, 1988а, с.471-535). 

Однак усі ці теоретичні розробки довгий час не 
застосовувалися для аналізу конкретних суспільств 
епохи бронзи (за винятком деяких статей автора цієї 
роботи). Вони враховувалися тільки при аналізі окре-
мих економічних питань. У зв'язку з цим необхідно 
відзначити роботи А.И.Кубишева, И.Т. Чернякова 
(1985), Е.Н. Черних (1989), А.Л. Нечитайло (1991, 
1997), у яких доказується значний ріст продуктивності 
праці й обсягів виробництва в епоху катакомбної 
спільності. 

Спроби опротестувати висновки досвідчених і ав-
торитетних учених, що останнім часом робить Л.А. -
Черних (1997), ірунтуються на постколоніальних ет-
нографічних свідченнях і поверхневому аналізі архе-
ологічних матеріалів. Зазначений автор використовує 
для реконструкції рівня металургійного виробництва 
дані поховальних пам'яток, не враховуючи те, що ці 
пам'ятки насамперед мають символічне навантажен-
ня і тому речі з них зовсім не обов'язково використо-
вувалися за своїм прямим призначенням (Пустовалов, 
19986, с.62-63). 

Отже, головною метою роботи є визначення соц-
іальної системи катакомбного суспільства Північно-
го Причорномор'я і ступінь наближення його до дер-
жавності., При цьому слід використовувати сучасні 
методологічні та теоретичні розробки, які стосують-
ся шляхів і форм становлення державності. Для цьо-
го використовуються такі феномени, як чіфдом і ста-
ново-кастова система. 

Для реалізації цієї головної мети необхідно вирі-
шити такі основні питання дослідження: 

1. Необхідно провести теоретико-методологічне 
обґрунтування дослідження, розглянути основні озна-
ки державності. Необхідно дослідити причини, які 
впливають на формування держави, механізм взаємодії 
центра цивілізації і її периферії. Нарешті, необхідно 
визначити особливості етнічних спільностей і процесів 
епохи переходу від первісності до державності. Необ-
хідно розглянути модель соціальної організації ката-
комбного суспільства. Потрібно обгрунтувати вибір 
поховального обряду для етносоціальних реконст-
рукцій, визначити його сильні і слабкі сторони. 

2.Важливим моментом роботи є детальний аналіз 
джерелознавчої бази дослідження. Особливу увагу 
необхідно приділити рідкісним видам пам'яток і оди-
ночних знахідок у могилах. Масовий матеріал, опис 
якого дається в сумарному вигляді, не може характе-
ризувати соціальну верхівку суспільства. Тому необ-
хідно детально проаналізувати індивідуальні особли-
вості видатних поховань і інших категорій джерел. 

3. Оскільки соціальні питання за матеріалами по-
ховального обряду можна визначати тільки в межах 
окремих етнічних груп, необхідно зробити реконст-
рукцію етнічних утворень, що існували в ареалі ката-
комбної спільності і відбилися в похвальному обряді. 
Для висвітлення контактів між цивілізаційним цент-
ром і периферією необхідно ретельно охарактеризу-
вати гіпотези про походження катакомбної спільності. 

4. Потрібно провести соціальний аналіз на підставі 
результатів етнічного аналізу, провести статево-віко-
ву характеристику поховальних пам'яток, виділити 
групи поховань, що відбивають окремі соціальні стра-
ти катакомбного населення (як у якісному, так і в те-
риторіальному плані). Виходячи з представлених да-
них, проінтерпретувати виявлені групи. 

5. На основі даних із соціальної структури й етні-
чних спільностей виконати господарсько-економічну 
і демографічну характеристики катакомбного населен-
ня. Для цього залучити дані поселень, опосередковані 
дані поховального обряду і сучасні розробки в цій 
області. Це дозволить визначити рівень соціально-еко-
номічного розвитку цього населення. 

Основним джерелом для соціальних і етнічних 
реконструкцій в археології виступає поховальний об-
ряд. З усіх археологічних джерел саме поховальний 
обряд найбільшою мірою комплексно відбиває в ши-
рокому розумінні соціальний, суспільний статус по-
мерлого. Тому джерелознавчу базу дослідження скла-
дають насамперед дані поховальних пам'яток (загаль-
ним числом більше 1200 поховань катакомбної 
спільності, розкопаних у Ростовській (Росія), Лу-
ганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хер-
сонській, Миколаївській областях і в Криму (Украї-
на)). 

Для соціально-економічних реконструкцій залуча-
ються також дані поселень і короткочасних стоянок, 
палеокліматичних зведень, дані ґрунтознавства, дані 
загальних розвідок курганів у Запорізькій, Хер-
сонській областях і ін. дані. 

Методологічними основами дослідження виступа-
ють закономірності й особливості переходу від перв-
існості до державності, розроблені в закордонній і 
вітчизняній літературі, особливості розвитку цього 
процесу в скотарських суспільствах. Використовуєть-
ся системний піцхід до рішення проблеми. У мето-
дичному плані автор спирається на розробки відділу 
теорії і методики Інституту археології НАН України, 
що були узагальнені в колективній монографії "Фор-
мализованно-статистические методы в археологии" 
(Генинг, Бунятян, Пустовалов, Рычков, 1990), а саме 
на програми етнічного і соціального дослідження, 
відповідно адаптовані до поставленої задачі, з подаль-
шим об'єднанням інтерпретації результатів обох 
аналізів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що 
вперше проведені наступні дослідження: 

1. Розроблено археологічну теоретичну модель, що 
відбиває основні ознаки станово-кастового суспіль-
ства. Модель базується на узагальненні матеріалів по 
Індії, Східній, Центральній, Західній і Північній Аф-
риці, давньому Китаю, Східному Середземномор'ю і 
деяким іншим суспільствам, що мають ознаки касто-
вої системи. 



2. Проводиться розгорнутий соціальний аналіз ка-
такомбного поховального обряду. Виділені в двох ет-
нічних масивах окремі соціальні групи інтерпретують-
ся відповідно до моделі. 

3. На підставі результатів етнічного і соціального 
аналізів доводиться, що основою соціальної органі-
зації катакомбного суспільства виступає рання стано-
во-кастова система, яка складається з пізньоямного і 
двох катакомбних етносів. 

4. На підставі результатів соціального аналізу роз-
глядаються поховання з виробничими наборами 
інструментів ремісників, доводиться наявність ремес-
ла, що виділилося, серед спеціальностей, які обслу-
говували знать, а також наявність професійних воїнів, 
серед яких виділяються колісничі, сокироносці, спи-
со - чи дротиконосці, лучники і пращники. Доводиться 
взаємозв'язок між похованнями зі зброєю, небіжчиків 
із черепно-мозковими травмами і кенотафами. 
Кількісні підрахунки дозволяють вважати, що під час 
військових походів, при захисті власної території у 
воєнних діях брали участь майже всі дорослі чолові-
ки. 

5. Палеокліматичний аналіз дозволив установити 
динаміку кліматичних змін, які співпадають з дослід-
женнями палеокліматологів. Були визначені кордони 
пересування підзон у степовій і лісостеповій части-
нах України, використані дані палеогрунтознавства. 
На підставі цього, використовуючи дані поселень, 
визначені річні господарські цикли і їхні зміни. 

6. Демографічний аналіз дозволив встановити за-
гальну середню чисельність населення катакомбної 
спільності і виявити його густоту, яка залежала знач-
ною мірою від близькості джерел води. Найвища гус-
тота населення зафіксована на північному (правому) 
березі Великого Лугу в межах від Запоріжжя до Но-
воворонцовки й у передгір'ях Кримських гір. 

7. Територіальний аналіз соціальних груп різних 
етносів, розташування поховань ремісників, воїнів, 
знаті, кенотафів, колективних і багатокамерних похо-
вань, поселень, святилищ, родовищ металу, вохри, 
каменю й ін. дозволили зробити висновок про на-
явність у катакомбному суспільстві Причорномор'я в 
межах поширення інгульських пам'яток єдиного 
складного соціально-іс горичного організму з центром 
розсіяного типу в ареалі р. Молочної - р. Інгулу -
р Лівденного Бугу - Північного Криму. Субсоціальні 
центри були в Присивашші, на Південному Бузі, мож-
ливо, у Приореллі і на верхньому плині Інгульця. 

8. Проведене системне дослідження дозволило 
переглянути рівень розвитку катакомбного суспільства 
з огляду на прийняті археологічні ознаки державності. 
Серед них виявилася значна деталізована соціальна 
стратифікація. Свідченням істотного просування ка-
такомбного суспільства убік держави є насипні фак-
тори: концентрація вищої знаті фактично тільки в од-
ному місці; виконання спеціальних обрядів для похо-
вання верхнього ещелону знаті (багатокамерні похо-
вання); диференціація знаті на світську, сакральну і 
військову; наявність у деяких областях виробництва 
ранньої форми ремесла - роботи на замовлення; те-
риторіальний поділ праці; істотне зменшення значен-
ня статевовікового принципу організації праці; на-
явність монументальної архітектури (Молочанське 
святилище); могутніх оборонних споруджень (Михай-
лівка, Байда); нарешті, виявлена знакова система, спо-
ріднена ранньосемітським консонатним алфавітам 
Библа; значний ріст населення (порівняно з попе-
реднім часом); підвищення продуктивності праці в 
металообробці в 3-6 разів (Черних Е.Н. і ін., 1990); у 
тваринництві - теж у кілька разів. Про це свідчить і 
походження цього населення саме з району Передньої 
Азії, де під час виникнення КС тривалий час існували 

розвинені держави. 
Теоретичне і практичне значення отриманих ре-

зультатів полягає в тому, що вони висвітлюють зна-
чення ранньокастової системи в становленні держав-
ності в умовах міграційних процесів, які відбувалися 
між цивілізаційними центрами і первісною перифе-
рією. Розроблені моделі і програма дослідження мо-
жуть використовуватися для вивчення аналогічних 
суспільств, як епохи бронзи, так і інших епох. Роз-
роблені методики демографічного аналізу, реконст-
рукції військової організації і кастової системи можуть 
також бути використані на будь-якому археологічно-
му матеріалі. 

Отримані конкретні результати з нових позицій 
дозволяють оцінити значення катакомбної спільності 
в культурному прогресі Східної і Центральної Євро-
пи, рівень розвитку населення півдня України в пері-
од ранньої і середньої бронзи. Наукові результати ро-
боти, значна частина яких у систематизованому виг-
ляді викладена вперше, можуть бути використані при 
написанні узагальнюючих історичних і культурологі-
чних робіт. Висновки дослідження показали, що вплив 
цивілізації Давнього Близького Сходу здійснювався 
не абстрактними запозиченнями, а приходив з конк-
ретним населенням. Цей вплив мав пульсаційний ха-
рактер, а сам історичний процес у Південній Україні 
не був банальним одновекторним розвитком від пер-
вісності до державності і мав моменти підйому й за-
непаду. Тому не завжди більш пізні суспільства були 
більш розвиненими в цьому відношенні, ніж їхні по-
передники. 

Основні положення концепції соціального розвит-
ку катакомбного суспільства викладені більш, ніж у 
70 друкованих працях, серед яких три монографії і 
кілька брошур. Методичні і методологічні аспекти 
проблеми були викладені в колективній монографії 
"Формализованно-статистические методы в археоло-
гии" (1990) і в серії статей 1991-2003 років. Етнічна 
сторона проблеми і соціальні дослідження були висв-
ітлені в монографії "Етнічна структура катакомбного 
населення Північного Причорномор'я" (1992), у серії 
брошур (1992-1993) і в статтях. Демографічний і па-
леоекономічний аналізи були опубліковані в колек-
тивній монографії "Nomadism and Pastoralism in the 
Circle of Baltic-Pontic Early Agrarian CulUires 5000-1650 
B.C. (1994)." 

Апробація окремих ідей і розробок проводилася 
під час засідань відділу теорії і методики, під час зас-
ідань ученої ради Інституту археології НАН України, 
на археологічних конференціях і семінарах у Києві 
(1989, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002), у Донецьку 
(1989), у Запоріжжі (1989,1990), у Луганську (1990), 
у Кишиневі (1990), в Одесі (1989), у Херсоні (1990), у 
Воронежі (1991), у Саратові (1991), у Тирасполі (1994). 

Метою даної монографії є обгрунтування наступ-
них положень; 

1. Катакомбне суспільство в межах поширення 
інгульської культури мало в основі складний етносо-
ціальний організм, основою якого була станово-кас-
това система, що визначала характер соціальних відно-
син, етнічного і культурного процесів, 

2. Катакомбне суспільство, що своїм походженням 
зобов'язане Близькому Сходу, є досить розвиненим у 
плані становлення держави. Це суспільство мало пе-
реважне число обов'язкових ознак державності, од-
нак, будучи скотарським, не змогло цілком реалізува-
ти ранньодержавні тенденції і не перетнуло межу між 
протодержавними і державними утвореннями. 

Робота виконана у відділі теорії і методики архео-
логічних досліджень і дороблена у відділі археології 
енеоліту-бронзи інституту археології НАН України. 

8 



1. А К Т У А Л Ь Н І П Р О Б Л Е М И К А Т А К О М Б Н О Ї С П І Л Ь Н О С Т І 

Серед культур епохи бронзи Східноєвропейської 
рівнини катакомбна спільність виділяється своєю не-
повторністю і яскравістю. Складна, відмінна в прин-
ципових моментах від попередніх поховальна спору-
да - катакомба, залишки витончених, незвичайних, а 
іноді і не дуже приємних з погляду сучасної моралі 
ритуалів, досконала, високотехнологічна металургія 
(особливо ливарна справа), різноманітна зброя, чис-
ленні залишки транспортних засобів (у тому числі 
бойові колісниці), різноманітні (у тому числі зі срібла 
і золота) прикраси, ошатний посуд (зустрічаються такі 
незвичайні вироби, як необпалені амфори, у тісто яких 
додавалися кістки людських черепів), кам'яні фортеці 
(Михайлівка і Мала Хортиця), величезний храм під 
відкритим небом біля Молочанська усе це різко ви-
діляло це населення, це суспільство серед інших су-
часних йому суспільств зазначеної території і природ-
но привертало і привертає увагу дослідників. 

За роки вивчення катакомбної спільності (КС), яка 
була відкрита B.C. Городцовим на початку XX сто-
ліття (1903), був досягнутий величезний прогрес у 
питаннях, що стосуються території поширення КС. 

Дуже жвава дискусія продовжувалася навколо по-
ходження катакомбного народу. Так B.C. Городцов 
(1916), М.І. Артамонов (1950), Л.С.Клейн (1968), 
В.О. Фісенко (1967), У.Е. Ерднієв (1982) віддавали 
перевагу міграційному процесу виникнення катаком-
бної спільності в Північному Причорномор'ї. Інші 
дослідники - о.А. Крівцова-Гракова (1938), Т.Б. По-
пова (1955), Т. Сулімирський (1970), О. Хойслер 
(1976), Г.Л. Євдокимов (1979,1980), О.М. Гей (1985, 
1999), С.Н.Братченко, (2001) - дотримувалися різних 
автохтонних версій поширення катакомбного обряду. 
Нові пам'ятки, які розкопуються, майже в однаковій 
мірі давали аргументи на користь протилежних точок 
зору на походження катакомбної спільності. 

Досить активно йшли дослідження з хронологіч-
ного упорядкування поховань, періодизаційні дослі-
дження, які грунтувалися на стратиграфії курганів. 
Виділялися два (Братченко, 1976), три (Щепинский, 
Черепанова, 1969; Пустовалов, 1980, 19826), а для 
деяких локальних районів і більше етапів (Ковальо-
ва,1982,19836,1987;Санжаров, 1991;Фещеню, 1993). 
При безумовній важливості таких досліджень деяким 
з них не вистачало системності. Деякі з них були по-
будовані тільки на стратиграфії курганів. Це важли-
ве, але досить специфічне джерело. Курган формуєть-
ся не випадково, а цілеспрямовано, спеціально. Тому 
і стратиграфічні стовпчики можуть відбивати не тільки 
і не стільки хронологічні репери, скільки інші озна-
ки, наприклад, етнічні чи соціальні. Поселення, де 
зустрічається катакомбний матеріал різних етнічних 
груп, слабо стратифіковані. Матеріали залягають в 
одному шарі. З цих двох джерел перевага віддавалася 
курганам, про поселення ж просто забувалося. Однак 
замовчування цього протиріччя не сприяло рішенню 
проблеми. 

Абсолютне датування, побудоване на окремих зна-
хідках, імпортах І.Т.Д., не може кардинально змінити 
ситуацію в періодизації катакомбних пам'яток тому, 
що артефакти, притягнуті для визначення хронології, 
можуть свідчити не стільки про хронологічну пози-
цію поховання, скільки про етнічне споріднення. 

Здається, що проблему абсолютного датування 
можна вирішити тільки за допомогою природничих 
методів, а саме за допомогою радіокарбонового ме-
тоду. Можна гадати, що проблеми періодизації КС, які 
відбивають найзначніші соціально-економічні, полі-
тичні й етнічні зміни в цьому суспільстві, виходять за 
межі чисто джелерознавчої сфери археології. 

Починаючи з 70-х років XX сторіччя, катакомбні 
пам'ятки викликали ще одну дискусію, а саме диску-
сію про проблему існування у цього населення ремес-
ла, його технологічного рівня і соціальної, суспільної 
форми його організації. О.Г. Шапошникова (1971а), 
B.C. Бочкарьов (1975), С.С. Березанська, С.М.Ляшко 
(1989), А.Л. Нечитайло (1991, 1997) і багато інших 
дослідників, аналізуючи професійні набори, знайдені 
в похованнях КС, висловлювали самі різні думки з 
цього питання. Якщо в питаннях, що стосуються тех-
нології катакомбної металургії, відчувається значний 
прогрес, то ясність у питанні організації ремесла і 
доцільності застосування саме цього поняття для ка-
такомбних артефактів усе ще не досягнута. 

Хоча окремі поховання з вохровими вставками в 
очні западини черепів зустрічалися під час розкопок, 
починаючи з 30-х років, дійсною сенсацією наприкінці 
70-х - на початку 80-х років стали численні знахідки 
серії модельованих черепів під час дослідження кур-
ганів уздовж високого правого берега р. Молочної. 
Різноманітність, індивідуальність рис обличчя бага-
тьох з них дозволили зробити припущення, що серед 
них були портретні зображення. їхній аналіз, з одно-
го боку, підвів до висновку про дуже тісні контакти 
цього населення з Близьким Сходом (С.Ж. Пустова-
лов, 1996а), а з іншого боку, - про можливість розга-
луженої соціальної стратифікації (С.Ж. Пустовалов, 
19906,1999д). 

Як показують спеціальні порівняльні роботи, ка-
такомбна спільність дуже сильно впливала на оточу-
ючі її з півночі народи. Широко відомі протоміста 
Аркаїм і Сінташта зі зв'язаними з ними могильника-
ми, де самими давніми похованнями були катакомби 
(В.Ф. Генинг, Г.Б. Зданович, В.В. Генинг, 1992, с.327). 

Однак серед інших питань, які успішно розробля-
лися на матеріалах катакомбної спільності, майже 
цілком terra incognito були соціально-економічні пи-
тання. На відміну від походження, хронології, мета-
лообробки, світогляду їм приділялася мізерна части-
на дослідницької уваги. Серед досліджень на цю тему 
потрібно виділити роботу О.П. Круглова і Г.В. Под-
гаєцького (1935). На жаль, у більшості робіт того часу 
(3.0-х - 50-х років) соціально-економічні питання мали 
вигляд певного ритуалу. Авторами рутинно робилися 
посилання на класиків марксизму, вони не замислю-
валися над тим, чи є в цьому позитивний зміст (Попо-
ва, 1955). 

За роки вивчення катакомбної спільності тільки 
деякі автори більш-менш докладно розглядали соц-
іально-економічні питання (Артамонов, 1934; Шапош-
никова, 197 la; Ковалева, 19836,1989). 

Однак рішення всього кола соціально-економічних 
питань неможливе без відповідних джерелознавчих 
досліджень. Тобто традиційний підхід до аналізу ка-
такомбних пам'яток, коли за вихідні дані береться 
тільки одна ознака, одне джерело і т.д., уже вичерпав 



себе. Принципові зрушення і наукові прориви мож-
ливі тільки при систематичному розгляді КС як такі, 
коли висновки по кожному джерелу, по кожному виду 
пам'яток узгоджуються між собою, а джерелознавний 
рівень узгоджується з інтерпретаційним рівнем. 

Необхідність у такому підході може бути проілю-
стрована низкою парадоксів, що виникли зараз у вив-
ченні КС. Унаслідок широких польових досліджень 
на новобудовах у 60 - 80 роки з'ясувалося, що одні 
типи поховань займають, як правило, більш ранню 
стратиірафічну позицію в курганах, інші змінюють 
перші, треті - завжди самі пізні і т.д. Послідовність 
ця була в деяких районах настільки непорушною, що 
не було ні одного випадку зворотної стратиграфії. Це 
відзначали у своїх роботах А.О. Щепинський і Н.О. -
Черепанова (1969), О.Г. Шапошникова й ін. (1977, 
1980), С.Н. Братченко (1976), Братченко, Шапошни-
кова (1985), С.Ж. Пустовалов (1982а) і інші дослід-
ники. Скрізь відзначалося, що катакомбні могили зав-
жди більш пізні, ніж ямні. 

Однак при збільшенні обсягу робіт у Криму, 
Північно-Західному Причорномор'ї, в Орель-Са-
марському межиріччі, на р. Молочній зустрілися ви-
падки і зворотної стратиграфії і дані про співіснуван-
ня ямної і катакомбної спільностей (Фещенко, 1993; 
Тесленко, 19996,20006). Про широке співіснування з 
ямною спільністю свідчать багато ознак катакомбних 
пам'яток. 

Серед інгульських пам'яток зустрічаються похо-
вання з ямним посудом, положенням померлого в 
ямній позі (на спині скорчено). Ще більш показовими 
є ямні поховання з інгульським посудом, не говорячи 
вже про те, що зброя і металевий інвентар однакові 
для ямних і всіх катакомбних груп поховань. Такі зна-
хідки суперечать даним стратиграфії і вимагають по-
яснення. 

Тому періодизаційні схеми, побудовані на стратиг-
рафічних даних профілів курганів, відбивають тільки 
загальну тенденцію, з якої випливає, що інгульські 
поховання виявляються самими пізніми. На питання, 
чи є інгульські поховання пізнішими так званих ран-
ньокатакомбних, стратиграфія не може відповісти, 
тому що часто зустрічаються кургани, де інгульські 
поховання йдуть за ямними безпосередньо. 

Згідно з узагальнюючими роботами, на території 
України присутні пам'ятки чотирьох катакомбних 
культур: харьківсько-воронізької, донецької, дніпро-
азовської і інгульської (Братченко, Шапошникова, 
1985). Однак спроби розмежувати інгульську культу-
ру не вщухають (Ковалёва, 1982; Нечитайло, 1984; 
Тощев, 1991 тощо). Ясно, що в кожному конкретному 
випадку для пам'яток визначеної території можна 
знайти деякі особливості. Однак зовсім не з'ясованим 
залишається вага цих локальних рис у культурно-ет-
нічному розподілі, коли один дослідник вважає якусь 
ознаку істотною, інший - не приділяє їй уваги зовсім. 

Серед катакомбних пам'яток, які зустрічаються на 
території України, спостерігається тенденція до 
змішування різнокультурних елементів (Братченко, 
1976; Смирнов, 1996). Єдність етнокультурних рис 
збільшується згодом (Пустовалов, 1992в). Як відзна-
чається в етнографічних дослідженнях, повна зміна 
етнічної свідомості настає вже у третьому поколінні 
(Козлов, 1969). Однак, хоча катакомбна спільність 
існувала сотні років, повного нівелювання етнічних 

рис не відбулося. Кожна з етнічних груп зберегла знач-
ну частину власних ознак. Пояснити це в рамках тра-
диційного напрямку не вдається. 

Така ж ситуація склалася сьогодні з проблемою 
походження катакомбного населення. 

Протилежні позиції в цій проблемі сформувалися 
ще в тридцяті роки, коли припущенню В.О. Городцо-
ва про походження катакомбної культури, обряду зі 
східного Середземноморського регіону (1916) була 
протиставлена позиція О.А. Крівцової-Гракової, що 
відстоювала автохтонний розвиток катакомби з ями 
через підбійні конструкції (1938). З тих пір кожна з 
концепцій тільки збирала конкретні аргументи, які б 
свідчили на її користь. В тридцяті роки В.О. Город-
цов докладно обгрунтував східносередземноморське 
походження катакомбної культури. На жаль, його до-
повідь не була опублікована (Сафонов, 2000, с. 152). 
M.I. Артамоновим було доведено, що підбійні похо-
вання частіше зустрічаються на периферії катакомб-
ної спільності і тому є результатом взаємодії ямного і 
катакомбного населення (1950). Найобгрунтованішу 
міграційну гіпотезу ютландсько-балканського поход-
ження донецької катакомбної культури висунув у 1960-
і роки Л.С. Клейн (1968). Його ж опоненти з пробле-
ми походження почали виводити катакомби з північно-
кавказьких дольменів і гробниць біля станиці Ново-
свободної (Кияшко, 1979). Зараз з'явилися публікації, 
де катакомба ототожнюється з візком. У вхідній ямі 
знаходилися тяглові тварини, а сама камера виступа-
ла візком (Гей, 1999). 

Визначення за датуючими предметами і комплек-
сами інших етнокультурних ознак самого давнього 
катакомбного шару поховань показало, що в ньому 
майже винятково представлена кераміка ямного типу 
чи така, що має відчутні ямні впливи (Евдокимов, 
1980; Ребедайло, 1987; Пустовалов, 1982а й ін.). Та-
ким чином, автохтонна гіпотеза набула нових аргу-
ментів. 

Крапку в дискусії про походження катакомбної 
спільності могли б поставити знахідки модельованих 
черепів (Кубышев, 1980; Отрощенко, Пустовалов, 
1982; Пустовалов, 1999в). Найближчі прототипи 
інгульських модельованих черепів знайдені на Близь-
кому Сході. Збігаються навіть дрібні деталі обряду 
(Пустовалов, 1999). Елементи моделювання, а іноді і 
цілком модельовані черепи зустрічаються в ямних 
похованнях (Марина, 1990; Рассамакин, 1991; Пусто-
валов, 1999в). 

Не вносить остаточної ясності в це питання й ант-
ропологія. Різкі розбіжності в антропологічному типі 
населення спостерігаються тільки між ямним і 
інгульським населенням (С.И. Круц, 1984), яке зараз 
деякі дослідники вважають пізньокатакомбним. Між 
пізньоямним і так званим "ранньокатакомбним" спо-
стерігається антропологічна подібність, у деяких ви-
падках-тотожність (С.И. Круц, 1984; Шепель, 1989, 
1995). Таким чином, згідно даним антропології, спо-
чатку з'являється катакомба, і тільки згодом прихо-
дить в українські степи іншоетнічне населення. Не-
логічність цієї побудови очевидна. Відбувається мігра-
ція ідеї, а тільки потім міграція людей. Але міграція 
ідеї без її носіїв для первісних народів неможлива. 
Отже, знову в наявності протиріччя, яке не можна 
пояснити з точки зору традиційної археології. 

Немає відповіді і на питання, чому тільки в пам'-
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ятках культур, споріднених з катакомбною спільністю, 
існував звичай підкреслювати професійну прина-
лежність померлого. Як писав О.М. Гей: "...традиція 
відображення професійної спеціалізації померлого в 
поховальному обряді присутня не у випадкового на-
бору культур, а розвивається протягом III - II тис. до 
н.е. у широкому ареалі так чи інакше родинних куль-
тур протокатакомбного, катакомбного і похідного від 
останніх типу, тобто в остаточному підсумку має знач-
не етнічне забарвлення" (Гей, 1986, с.31). В жодній 
роботі, присвяченій аналізу таких поховань, немає 
відповіді на це питання. Взагалі більше 2% поховань 
несе інформацію про професійну приналежність по-
мерлих. 

З боку професійної приналежності можуть розг-
лядатися і поховання зі зброєю. У катакомбній 
спільності таких поховань до 12%(Пустовалов, 1992в, 
C.125). Звичай класти зброю в поховання притаман-
ний багатьом археологічним культурам (АК). У дано-
му випадку виникає питання, чому серед степових 
культур Східної Європи епохи бронзи зброя майже 
відсутня у ямних похованнях, хоча ямне населення 
вважалося войовничим. Зброя також дуже швидко 
зникає із зрубних поховань (Цимиданов, 1997), при 
цьому за випадковими знахідками і за матеріалами 
поселень зброя у зрубній культурі й у сусідніх куль-
турах представлена широко (Klochko, 1994). Знову на 
цій території в похованнях у такому різноманітному 
асортименті зброя зустрічається вже тільки у скіфів. 

Питання про те, з чим зв'язане підкреслення зна-
чення війни, військової справи, довгий час не хвилю-
вало дослідників. Не з'ясованим до останнього часу 
залишалося і те, чому тільки у катакомбників так ча-
сто зустрічаються кенотафи (13%) (Пустовалов, Клоч-
ко, 1992) і для кого вони споруджувалися. Немає істо-
ричних пояснень, чому серед поховань катакомбного 
населення дуже часто зустрічаються трепановані че-
репи, зламані кістки, взагалі травми (Круц, 1984, с.95). 

Незважаючи на те, що спроби реконструкції соц-
іальної структури катакомбного населення здійсню-
валися ще в 30-і роки (Артамонов, 1934; Круглое, 
Подгаецкий, 1935), це питання значною мірою зали-
шається відкритим до сьогоднішнього дня, хоча відомі 
дуже цікаві окремі дані. Так ще Т.Б. Попова, ґрунту-
ючись на даних про відтворююче господарство у 
носіїв катакомбної спільності, вважала, що в середо-
вищі цього суспільства відбувалася, як вона пише, 
"економічна" (тобто соціальна) диференціація. Слідом 
за М.І. Артамоновим, вона припускала наявність пат-
ріархального рабства, зокрема, внаслідок військових 
сутичок. Проте, за її висновками, цей процес ще тільки 
починався (Попова, 1955, с. 159-160). 

Д о с т ь високий рівень розвитку економіки в носіїв 
катакомбної культурно-історичної спільності дозво-
ляє припускати і значну соціальну стратифікацію 
(Шапошникова, 1971а; Ковальова, 19836, 1989; Пус-
товалов, 1987,19916). На складний характер соціаль-
ної структури цього населення вказує наявність пар-
них поховань з насильно вбитим одним небіжчиком 
(Артамонов, 1934, с.108-125; Рычков, 1982; Ковалева, 
19836; Пустовалов, 1990а). І.М. Шарафутдінова, вив-
чаючи катакомби з орнаментованими кам'яними со-
кирами-молотками, також вважає, що сокири були 
атрибутами осіб певного соціального статусу, зокре-
ма - шаманів-жерців (Шарафутдінова, 1980, с.68). 

На думку багатьох фахівців, знахідки возів, коліс-
ниць і окремих їхніх частин у могилах епохи бронзи 
також свідчать про приналежність померлих у цих 
могилах до вищого соціального шару скотарських 
суспільств Євразії (Кузьмина, 1974; Массой, 1976 і ін.). 
Новий поштовх до поглиблення розуміння соціальної 
структури катакомбного суспільства дала знахідка в 
катакомбних похованнях інгульського типу модельо-
ваних черепів (Пустовалов, 1999). Судячи з етногра-
фічних даних, такому обряду піддавалися голови 
вождів і жерців, при цьому часто обидві функції по-
єднувалися в одній особі. Подібна практика пошире-
на в народів, що знаходилися на переддержавному чи 
навіть ранньодержавному рівні (наприклад, Липс, 
1954, С.389, C.399; Токарев, 1964 і ін.). За ознаками, 
які відображають працевитрати, кількість і якість 
інвентарю, за інсігніями влади, поховання з модельо-
ваними черепами в 1,5-3,0 рази перевищують рядові 
катакомби даного типу (Отрощенко, Пустовалов, 1991, 
с.58-84; Пустовалов, 1991в, 1999в). 

До цього треба додати, що досвід статевовікового 
аналізу катакомбних поховань показав, що поховаль-
ний обряд демонструє значні варіації в оформленні 
катакомб, кількості і якості інвентарю, які були вик-
ликані не тільки і не стільки (курс, мій) статтю і віком 
небіжчика, скільки соціальним статусом померлого в 
даному суспільстві (Пустовалов, 1992а, с.2). 

Значні неясності існують і в сфері реконструкції 
ідеології, світогляду населення КС. Ці релігійні уяв-
лення тісно пов'язані з Близьким Сходом. Це підкрес-
люють багато дослідників, починаючи з В.О. Город-
цова. Про це писали Л.С. Клейн (1962,1968), В.О. Фі-
сенко (1967), С.Н. Братченко й О.Г. Шапошникова 
(1985), У.Е. Ерднієв (1982) і ін. Для розкриття змісту 
ритуалів широко використовувалися порівняльні ма-
теріали із суспільств Давнього Сходу (Шарафутдіно-
ва, 1980а; Михайлов, 1988). Однак, крім М.О. Чмихо-
ва, жоден фахівець не зв'язав тотожність в ідеологіч-
них поглядах катакомбного населення і населення 
суспільств Давнього Сходу з тотожністю, чи под-
ібністю, у соціально-економічній сфері. Як відомо, 
ідеологія при усій своїй відносній самостійності так 
чи інакше зв'язана з реальним життям і відгукується 
на його потреби (Чмыхов, 1992). 

За роки вивчення катакомбної спільності розкопані 
тисячі поховань. Тільки на території України це чис-
ло наближається до 5000. Вони демонструють варі-
абільність у розмірах поховальних споруд, кількості і 
якості супутніх покійному речей, залишків ритуалів, 
посуду і тощо. Але спеціальних досліджень соціаль-
ної стратифікації, соціальної організації суспільства 
донедавна не проводилося. Висловлювалися думки, 
які ґрунтувалися тільки на візуальній оцінці пам'я-
ток. Тому вони досить суперечливі. Так одні фахівці 
вважають, що перехід до вторинної формації в сере-
довищі катакомбних племен тільки починався (Попо-
ва, 1955), інші бачать тут розвинене патріархальне 
скотарське суспільство (О.Г. Шапошникова, 1971; 
Ковалёва, 1982). Значна частина археологів це питан-
ня не розглядає зовсім. Так само досить скромно оці-
нюється й економічний розвиток катакомбного сусп-
ільства. Кам'яні, кремінні і кістяні знаряддя праці, які 
знаходяться в могилах, не сприяють формуванню вис-
новків про високий рівень розвитку господарства, 
економіки катакомбного суспільства. Не свідчать про 
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це 1 прості металеві речі, які супроводжують помер-
лих. Взагалі вони зустрічаються тільки в 5% поховань, 
але для певних територій і окремих могильників цей 
відсоток значно вищий (до 20%). 

Правда, у цивілізаціях Дворіччя зіпсовані металеві 
речі піддавалися повній утилізації. Тому добре відомі 
за зображеннями до III тис. до н.е. металеві речі май-
же не дійшли до нас у реальному вигляді. Потрібно 
також рахуватися з тим, що поховальні пам'ятки, за 
якими майже винятково вивчалася КС, відносяться до 
сфери ідеології. Тому вони не обов'язково повинні 
бути простим відображенням повсякденного життя. 
Відомо з етнографії, що в ритуалах, у символіці вза-
галі, як правило, використовуються предмети, що уже 
давно вийшли з вживання в побуті. 

Розкопані поодинокі поселення, які є в основному 
короткочасними, сезонними, стійбищами, стоянками, 
дають можливість тільки з'ясувати якісний склад че-
реди. Ніщо, на перший погляд, не говорить про висо-
ку продуктивність господарства. Але й тут є вагомі 
причини оцінювати економіку і господарство катаком-
бного населення не настільки однозначно. Досить 
тільки згадати про стаціонарні криті кошари (чи вза-
галі загони), які були відкриті В.І. Нікітіним на посе-
ленні Матвіївка-І на Південному Бузі. Так само, як і 
колісниці, взагалі транспортні засоби, знайдені в ка-
такомбах, вимагали від творців високої технології і 
математичних знань. 

Немає однозначної оцінки і ступеня розвитку ме-
талургії і металообробки. Якщо Є.М. Чсрних зі співав-
торами (1990) і А. Л. Нечитайло(1991,1997)говорять 
про різкий ріст продуктивності цієї галузі, про появу 
виробничих центрів і високої концентрації виробниц-
тва, то Л. А. Черних не бачить підстави для таких вис-
новків. На її думку, металургія в катакомбному 
суспільстві мала дуже обмежене поширення 
(Л.А. Черних, 1999). 

Отже, наведені приклади протиріч в оцінці самих 
археологічних матеріалів і в оцінці рівня соціально-
економічного розвитку катакомбної спільності на те-
риторії України вимагають усунення. Головна причи-
на перелічених протиріч і парадоксів криється, на наш 
погляд, у неадекватній оцінці ступеня розвитку ката-
комбного суспільства, а також у відсутності цілесп-
рямованих досліджень на цю тему. Погляд на ката-
комбне суспіпьство, як на звичайне первісне, між яким 
і першим ранньодержавним утворенням у Північно-
му Причорномор'я стоїть зрубна культура і тисяча 
років, безнадійно застарів. Для синполітейних 
суспільств, особливо з перевагою скотарства в еко-
номіці, зовсім необов'язково, щоб кожне наступне 
суспільство було більш прогресивним, ніж попереднє. 
Історія знає багато прикладів, коли високорозвиненим 
цивілізаціям наслідували краще організовані варвари, 
чий культурний рівень був набагато нижче, ніж у по-
передників. 

Так само дуже необережно було б без фундамен-
тальних обгрунтувань модернізувати катакомбне сус-
пільство убік наявності сталої державності, цивілі-
зації. Скотарські суспільства, а особливо кочові наро-
ди, є тупиковою гілкою розвитку людства. їхній роз-
виток йде переважно по колу. За висновком фахівців, 
такі суспільства в змозі тільки досягти ранньодержав-
ного рівня і, у кращому випадку, утримуватися на ньо-
му. Протиріччя між індивідуальною працею по дог-

ляду за тваринами, високою продуктивністю скотар-
ства, з одного боку, і колективною власністю на зе-
мельні угіддя, збереженням і зміцненням, іноді відрод-
женням родових структур, нестабільним характером 
додаткового продукту, з іншого боку, - усе це стриму-
вало прогресивний розвиток скотарських суспільств, 
повертало їх назад, приводило до стагнації (Крадин, 
1992). 

Таким чином, можна констатувати, що у вивченні 
катакомбної спільності виникла проблемна ситуація. 
Старі теорії не в змозі пояснити нові артефакти, про-
явилася і недосконалість самих теорій. Усе це вима-
гає інших, більш продуктивних підходів до реконст-
рукції катакомбного суспільства. 

Таким підходом може бути системний розгляд, при 
якому аналіз суспільства здійснюється за єдиною схе-
мою, за певними сферами, за певними моделями і з 
взаємною кореляцією висновків. 

Катакомбні артефакти демонструють велику варі-
абільність у їхній інтерпретації. Частина їх, безумов-
но, свідчить про первісні відносини, інші відносять-
ся до ознак державних утворень. Дуже складним було 
катакомбне суспільство й в етнічному плані. 

Специфічний характер таких суспільств був відзна-
чений В.М. Массоном (1991), який називає їх "комп-
лексними". М. Фрід називає такі суспільства страти-
фікованими, маючи на увазі насамперед стратифіка-
цію соціальну і професійну (Fried, 1967, р.185-226). 
Шлях становлення держави відповідного рівня не був 
таким однозначним, як це представлялося нашим істо-
рикам ще 10-15 років тому. Крім військової демок-
ратії (досить пізнього, локально-історичного утворен-
ня), існували й інші шляхи. Серед них, на наш по-
гляд, привертають уваї^ кастові та общинно-кастові 
структури (Куббель, 19886, с.241). Цей шлях веде до 
ранньодержавних відносин у самих примітивних сус-
пільствах і залежить від поєднання комплексу обста-
вин. Як відомо, у формуванні кастового суспільства в 
Індії особливу участь прийняли індо-арійські племе-
на, самою ймовірною прабатьківщиною яких було 
Південне Приуралля. Згадаємо, що катакомбна 
спільність причетна до їхнього формування. Залиш-
ки чи нагадування про кастову структуру ми знаходи-
мо й у народів Північного Кавказу (в ідеології), у 
вірменів (три касти) і в складному суспільстві давніх 
греків в Афінах і Спарті. Як відомо, мікенська куль-
тура була в значній мірі зв'язана з посткатакомбним 
світом, а Північний Кавказ був однією з основних те-
риторій, де жили катакомбні племена. Тому можна 
припустити, що цей тип становлення публічної влади 
при переході до держави міг бути широко розповсюд-
женим у степовому поясі Євразії в катакомбний час. 

При використанні поняття станово-кастової сис-
теми для інтерпретації катакомбного матеріалу зна-
ходять своє пояснення названі вище питання. Рекон-
струкція суспільства здобуває логічність і по-
слідовність. Пояснюється розмаїтість в етнічній і в 
соціальній сферах. Кастова система може стати тим 
ключем, за допомогою якого можуть бути вирішені 
численні питання при відтворенні соціального ладу й 
етнічних взаємин катакомбного суспільства Північно-
го Причорномор'я. Перевірці цього положення і буде 
присвячена ця робота. 

Оскільки дане дослідження ґрунтується насампе-
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ред на матеріалах шгульської культури, розглянемо 
коротко історію її вивчення. 

Серед інших катакомбних археологічних культур 
інгульська культура (ІК) була виділена порівняно не-
давно. Це археологічне утворення з'явилося як би 
результатом проголошеної О.Г. Шапошниковою і 
Л.С. Юіейном катакомбної культурно-історичної об-
ласті (Шапошникова, 1969) чи провінції (Клейн, 1970). 
Уперше коротка характеристика ІК була зроблена ко-
лективом авторів у 1977 р. (Шапошникова, Бочкарев, 
Шарафутдинова, 1977). У наступному році О.Г. Ша-
пошникова присвячує вже спеціальну доповідь про-
блемі виділення ІК на конференції в м. Ужгород (Ша-
пошникова, 1978). Своєрідний обряд, специфічна 
форма поховальної споруди, яскрава, відмінна від 
інших археологічних культур кераміка - усе це повин-
но було забезпечити швидке визнання ІК. Однак на 
конференції всупереч логіці були і негативні вислов-
лення. 

Порівняно недавній час виділення ІК обумовило 
те, що вона вигідно відрізняється від своїх сестер 
(харьківсько-вороніжської чи донецької культур). її 
виділення було цілеспрямованим. Воно здійснювало-
ся вже після проведення дискусій з питання про зміст 
поняття АК (Третьяков, 1969; Артамонов, 1970; Ге-
нинг, 1970; Клейн, 1970; Каменецкий, 1970 і ін.). Для 
вичленовування ІК О.Г. Шапошниковою були викори-
стані саме ті категорії археологічних джерел, що відби-
вали стан етносу і найбільше часто застосовувалися 
при виділенні будь-яких АК. Специфіка джерела не 
дозволяла перевірити дані поховального обряду і ке-
раміки на матеріалах поселень і жіночих прикрас, 
оскільки останні до моменту виділення ІК були недо-, 
статньо вивчені. 

Правильність застосованих при вичленовуванні ІК 
методики і наукових критеріїв була відразу оцінена 
фахівцями. Характеризуючи пам'ятники Орель-Са-
марського межиріччя, І.Ф. Ковальова вже в 1982 р. 
пише про ІК. А.Л. Нечитайло, узагальнюючи розкоп-
ки в степовому Криму, також уживає термін ІК (Не-
читайло, 1984). Г.Н. Тощев, характеризуючи пам'ят-
ники Північно-Західного Причорномор'я, також ужи-
ває термін "пам'ятники інгульського типу" (Тощев, 
1991). Терміном "ІК" став користатися й О.М. Гей 
(1985). 

Закономірним підсумком стало включення ІК як 
підрозділу у характеристику катакомбної культурно-
історичної спільності в І томі Археології Української 
РСР (1985). Таким чином, LK менш, ніж за 10 років 
міцно утвердилася в науці. 

Історія відкриття конкретних археологічних пам'-
яток ІК не є метою даного дослідження, щоб пере-
лічувати всі роботи, де були описані розкопані 
інгульські поховання чи інші знахідки. Тому цієї про-
блеми чисто джерелознавчого характеру торкнемося 
лише тезово. Перші інгульські поховання були розко-
пані й опубліковані ще в Дніпрогесівському збірнику 
(Міллер, 1935). Етапними стали розкопки О.І. Тере-
ножкіна на р. Молочній, де було відкрито близько 40 
поховань ІК (Археологічні пам'ятки, T.VIII, К., 1960). 
Значну серію поховань ІК розкопали й опублікували 
А.О. ІДепинський і О.М. Черепанова (1969). На жаль, 
матеріали експедицій О.М. Лескова, В.І. Бідзілі (Бид-
зиля й ін. 1971, 1973), О.І. Кубишева, (Кубышев і ін. 
1976 ,1977 ,1978 ,1980 ,1981 ,1983) О . Г Шапошнико-

ве! (Шапошникова йін. 1967, 1970,1971,1972,1973), 
Г.Д. Евдокимова, М.М.Чередниченко (Чередниченко 
ЙІН. 1971, 1972, 1974, 1975,1976), В.В. Отрощенко 
(Отрощенко й ін. 1975, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1986, 1987) і багатьох інших залишають-
ся дотепер неопублікованими і не введеними в науко- • 
вий обіг, 

Найсхідніші пам'ятки ІК виявлені на Міуському 
півострові (Ильюков, Казакова, 1988), найпівнічніші 
пам 'ятки виявлені в південних районах Київської об-
ласті (Клочко, Рычков, 1989), крайні північно-західні 
- у Буджаці і Молдавії (Дергачов, 1986), а південні - у 
Степовому Криму. 

За час дослідження ІК її територія досить добре 
вивчена, і очікувати які-небудь значні зміни в географії 
ІК не приходиться. 

Іншим важливим джерелознавчим питанням є хро-
нологія ІК. О.Г.Шапошникова спочатку вважала, що 
ІК займає більш пізній у порівнянні з донецькою куль-
турою хронологічний період (1977). Однак згодом 
0.Г. Шапошникова уточнила свою позицію (рукопис 
монографії "Інгульськая культура"). Першими звер-
нули увагу на те, що ІК досить розтягнута в часі, 
Н.А.Чмихов і І.Т. Черняков (1988). В поглядах на хро-
нологічну позицію ІК склалося два основних напрям-
ки. Один можна назвати стратиграфічним (Ніколова, 
Черних, 1997; Отрощенко, 2001). Інший напрямок пе-
редбачає системний розгляд хронологічної позиції ІК 
на матеріалах усіх доступних джерел. Історіографія 
цього питання досить повно викладена мною в спец-
іальних роботах (Пустовалов 2000в, 2001к, 2003а, 
20036). У рішення суперечок про хронологію ІК свій 
внесок повинен був внести радіокарбоновий аналіз. 
Однак А.В. Ніколова виявилася не в змозі кваліфіко-
вано проаналізувати отримані результати тенденцій-
но підібраних нею зразків, а потім, після моєї роботи 
(Пустовалов, 200їв) узагалі стала брати під сумнів 
вірогідність результатів радіокарбонових аналізів (Ни-
колова, 2001). 

Цікавою є історія питання про походження ІК. 
1.Ф. Ковальова вже в 1982 р. запропонувала оригіналь-
ну гіпотезу про постмаріупільський субстрат у фор-
муванні ІК (Ковалёва, 1982). Майже в тому ж ключі 
висловився й О.М. Гей (1985). С.Ж.Пустоваловим 
протягом ряду років розробляється гіпотеза про Ана-
толійсько-Середземноморський компонент у поход-
женні ІК (1993,1996а, 1998ж, 2000а). С.Н. Братченко 
і Б. Кайзер спробували на основі сугубо формального 
підходу вивести походження ІК з донецької культури 
(Братченко, 1999, Кайзер, 1999). Однак спроби ці лише 
свідчать про недостатнє знання зазначеними автора-
ми матеріалів ІК. Одною з перших на середземно-
морські корені ІК звернула увагу І.М. Шарафутдіно-
ва (1969). Докладна історіографія цього питання дана 
мною в спеціальній роботі (Пустовалов, 2000). 

З питанням про походження ІК тісно зв'язана про-
блема етнічної структури ІК. З початку 80-х років по-
чинаються спроби виділити локальні варіанти ІК. Го-
лубовський варіант в Орель-Самарському межиріччі 
спробувала виділити И.Ф. Ковальова (1982). Кримсь-
кий варіант виділяє А.Л. Нечитайло (1984). У 
Північно-Західному Причорномор'ї Г.М. Тощев також 
запропонував виділяти окремий варіант (Тощев, 1991). 
С.Ж. Пустоваловим у дисертації, а потім і в монографії 
були виділені етнічні типи катакомбної КІС, у тому 
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числі IK (Пустовалов, 1987, 1992в). Проблеми етно-
лінгвістичних реконструкцій на матеріалах ІК і їхня 
історіографія спеціально розглянуті С.Ж. Пустовало-
вим в окремій роботі (20016). 

Блок економічних досліджень на матеріалах ІК 
відкрили роботи А.Л. Нечитайло (1990, 1991, 1997). 
Нею спеціально досліджувалися поховання з вироб-
ничими наборами інструментів, був зроблений вис-
новок про високий рівень розвитку ремісничого ви-
робництва, говорилося про наявність на території по-
ширення ІК виробничих центрів. Цей висновок був 
підтриманий С.Ж. Пустоваловим у ряді робіт, де була 
приведена додаткова аргументація на користь виснов-
ку А.Л. Нечитайло (Пустовалов, 1991а, 200Ід , 
Pustovalov, 1994). В.І. Нікітін також послідовно роз-
робляє економічні питання ІК на матеріалах розкопок 
Матвіївського поселення й обстеження численних 
літовок ІК (1989, 1991, 1990 і ін.) У цьому ж ключі 
проводилася робота з обліку поселенських пам'яток 
ІК М.П. Оленковським і С.Ж. Пустоваловим (1993). 
Моделі річного господарського циклу ІК і в цілому 
катакомбного суспільства Північного Причорномор'я 
були запропоновані С.Ж. Пустоваловим (1994, 1998, 
2001). Вони з'явилися конкретизацією відомих роз-
робок В.П. Шилова (1975). 

Блок соціальних питань також нараховує досить 
тривалу історію. Відзначимо, що піонером у цій об-
ласті на матеріалах ІК була І.М. Шарафутдінова 
(1980). У цій статті вона інтерпретувала поховання з 
парадними сокирами як поховання шаманів-жерців 
(Шарафутдінова, 1980а). 

Уперше загальна соціальна градація була розроб-
лена С.Ж. Пустоваловим у 1989 році (Пустовалов, 
! 989а). Фактично з кінця 80 років С.Ж.Пустоваловим 
розробляється концепція про станово-кастовий харак-
тер ІК-суспільства. Історіографія цього питання де-
тально викладена в спеціальній роботі (Пустовалов, 
2000ж). С.Ж. Пустоваловим також досліджувалися і 

питання соціальної струкгури професійних груп ка-
такомбного суспільства, зокрема, положення майстрів-
ремісників (1990г, 1991а, 1994), воїнів (Клочко, Пус-
товалов, 1992, 1994), представників вищого соціаль-
ного прошарку (Пустовалов, 19896, 1990а й ін.). 

У цілому з питань суспільного ладу ІК-населения 
С.Ж. Пустоваловим написана серія статей загальною 
чисельністю біля п'яти десятків найменувань. 

Проблеми ідеологічних реконструкцій на матеріа-
лах ІК розроблялися І.Ф. Ковальовою (19836), 
М.О. Чмиховим (1990 і ін.), Л.А. Новіковою і 
Ю.О. Шиловим (1989). Обряд моделювання черепів 
- один з найбільш яскравих і основних культів розг-
лядався В.В.Отрощенком, С.Ж.Пустоваловим (1981, 
1987, 1991), і С.Ж.Пустоваловим (1989в, 1991в, 
1999в). В останніх роботах С.Ж.Пустовалова доведе-
но, що культ черепів був основним захисним культом 
інгульського суспільства і був тісно зв'язаний з війною 
(Пустовалов, 1999Б). 

Таким чином, ІК є однією з найбільш яскравих АК 
в археології України (Пустовалов, 2000з). Поряд з 
трипіллям, скіфами і Київською Руссю ця культура є 
національним надбанням України, однією з найбільш 
яскравих сторінок її минулого. 

На жаль, останнім часом починаються спроби 
знівелювати, розчинити ІК у середовищі маловираз-
них культур і культурок, змішати її з матеріалами до-
нецької культури (Березанська, Отрощенко, за учас-
тю Рассамакіна, 1997). Є також тенденція розглядати 
ІК не як повноцінну культуру, а як деякий хронологі-
чний шар (Санжаров, 1999). Однак ця позиція була 
піддана рішучій критиці (Пустовалов, 1999І). 

Історія дослідження ІК показує, що успішні нау-
кові результати можуть бути отримані тільки тоді, коли 
дослідження проводяться з чітких методологічних і 
методичних позицій, за умови наявності жорсткої дос-
лідницької процедури при проведенні періодичної 
рефлексії всього процесу дослідження. 
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2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Етносоціальні реконструкції за археологі-
чними матеріалами 

2.1.1. Принципи соціологічної інтерпретації 
Реконструкція соціального ладу будь-якого сус-

пільства стародавності досить складна і відповідаль-
на справа. От чому історичні реконструкції, проведені 
саме в цьому напрямку, як правило, охоплюють значні 
території і великі відрізки часу, тому що відсутні ба-
гато важливих соціологічних даних для одного конк-
ретного суспільства, народу, культури. Чим більше ми 
поглиблюємося в давнину, тим менше в нас письмо-
вих джерел, археологічних артефактів тощо. Тому 
реконструкції такого роду, як правило, довгий час не 
опускалися в давнину глибше скіфів (Хазанов, 1975), 
чи пізніх кочівників (Владимирцов, 1934), чи давніх 
германців (Неусьіхин, 1929). 

З часом у зв'язку з нагромадженням археологіч-
ного матеріалу такі дослідження починають проводи-
тися і для більш ранніх епох. (Наприклад, Генинг, 
1970). Для ранніх історичних епох на території Ук-
раїни подібні дослідження виконані у певній мірі лише 
для трипільського суспільства (Бибиков, 1953, с. 281-
287; Колесников, 1993; Видейко, 1992 і ін.). 

В останні десятиліття інтерес до соціальної про-
блематики зріс. Про це свідчать розробки по ямній 
культурі З.П. Мариною (1981,1998), І.Ф. Ковальовою 
(1989), С.В. Івановою (2000), по зрубній культурі ана-
логічну роботу виконав В.В. Циміданов (1997). Ок-
ремі питання соціальної структури висвітлювалися 
В.И. Мамонтовим (1991), Н.Д. Довженко і М.О. Рич-
ковим (1988), Н.Л. Моргуновою, О.Ю.Кравцовим 
(1992), М.В. Панасюком (2001), М.О. Геєм (2001), 
О.В. Ізбіцер(1993)іін. 

Різні підходи до дослідження конкретного матері-
алу, спроби ревізувати досягнення вітчизняних архе-
ологів у справі реконструкції соціальних структур 
суспільств давнини роблять необхідним більш док-
ладно зупинитися на проблемі соціологічної інтерп-
ретації у вітчизняній археології, насамперед за мате-
ріалами поховального обряду. 

Принципи соціологічної реконструкції були най-
повніше розроблені вперше Л. Бінфордом. Тому в 
історії соціологічних і більш вузько соціальних досл-
іджень можна виділити два великих періоди: добін-
фордовський, тобто такий, де методологічна основа 
аналізу поховальних пам'яток була ще не розроблена, 
і бінфордовський, коли методологічна основа з'яви-
лася і стала активно розроблятися. 

Окремі здогади про роль тих чи інших складових 
поховального обряду для соціальних реконструкцій 
можна зустріти щеу В.О. Городцова і М.І. Веселовсь-
кого. Не привели до створення методологічної бази 
аналізу поховального обряду і найбільш змістовні по 
своїй суті розробки О.П. Круглова і Г.В. Шдгаецько-
го (1935). Окремі досягнення в справі створення ме-
тодологічної основи соціального дослідження з даних 
поховального обряду були зроблені Г. Чайлдом. Як 
зауважує Г.С. Кнабе, Г. Чайлд протиставляє ознаки 
етнічні і соціально-економічні (Кнабе, 1959). 

У 60 - ті роки практично всі дослідники розгляда-
ють поховальний обряд як джерело для палеосоціаль-
них реконструкцій, поряд з етнічними і т.д. Однак 
використання цього джерела обмежується тільки ілю-
страцією (Хазанов, 1960; Акишев, 1963; Грач, 1968; 
Смирнов, 1964 і т.д.). Вже в 60-і роки археологами 

гостро усвідомлювалася необхідність теоретико-ме-
тодологічних розробок аналізу поховальної обрядо-
вості. Справді революційною роботою стала стаття 
Л. Бінфорда "Поховальна обрядовість: її вивчення і 
можливості" (1971). Тут уперше був чітко сформуль-
ований принцип, що став основним при дослідженні 
соціальної сторони поховального обряду: кількість 
праці, вкладеної в здійснення поховальної обрядо-
вості, є прямо пропорційною соціальному стану інди-
віда, похованого в даній могилі. Простота і ясність 
даної закономірності були настільки очевидними і 
підтверджувалися поховальною практикою стількох 
народів світу, що були сприйняті світовим співтова-
риством археологів (Hassan, 1978,Массон, 1976, Доб-
ролюбский, 1980, Алекшин, 1986 і ін.) практично 
відразу і беззастережно. 

На цій основі були побудовані методичні розроб-
ки В.Ф. Генінга і В.О, Борзунова (1975), які стали ме-
тодичною базою багатьох конкретно-наукових робіт 
(Никитина, 1985;Добролюбский, 1982;Бунятян, 1985; 
Пустовалов, 1987, 1992в; Колесников, 1993; Рычков, 
1990 і ін.). Така популярність методики В.Ф. Генінга і 
В.О. Борзунова була обмовлена тим, що вона вихо-
дила за рамки вузької дослідницької задачі і була при-
значена для системного дослідження поховального 
обряду для комплексної соціологічної реконструкції, 
етнічної, соціальної, культурної тощо 

Основні досягнення школи В.Ф. Генінга в питан-
нях сощологічних реконструкцій за даними поховаль-
ного обряду були викладені в колективній монографії 
(Генинг, Бунятян, Пустовалов, Рычков, 1990). П'ят-
надцятирічний досвід роботи з великими вибірками 
археологічного матеріалу дозволив сформулювати й 
обґрунтувати цілий ряд дослідницьких програм вив-
чення поховального обряду. Серед них статевовіко^ 
вий аналіз, сумарна характеристика, етнічний аналіз, 
соціальний аналіз, культурна близькість пам'яток. 
Мені, як одному з авторів книги, переважно приве-
лось займатися етнічними питаннями (Формализован-
но-статистические методы в археологии, 1990). Пе-
реведення у практичну площину проблеми реконст-
рукції соціальної структури конкретних суспільств 
давнини, крім розробки методики, мав ще один ас-
пект. Якщо в 50 — 60 роки досліджувалися одиночні 
пам'ятки, як правило, рідкісні, часто виняткові, то з 
розгортанням новобудовних робіт дослідження похо-
вальних курганних пам'яток стали носити загальний 
характер. Таким чином, з'явилася можливість дослі-
дження всього спектра соціальних страт конкретного 
суспільства давнини (Пустовалов, 2000з, с.125), зви-
чайно, при допущенні, що всі члени соціуму ховали-
ся в курганах. А це навряд чи було саме так. На обря-
довий біригуалізм неодноразово зверталася увага (Пу-
стовалов, Степанова, 1994; Пустовалов, 1995а, 1997в, 
1999а; Синюк, 1996). І все-таки дослідження цілих 
курганних полів значно розширило спектр соціальних 
груп давнього населення, що потрапляє в поле зору 
археолога. , 

У цьому ж напрямку працювали й археологи 
Санкт-Петербурга (Ленішрада). Генератором ідей тут 
є дотепер В.М. Массой. Його монографії "Поселення 
Джейтун" (1971) і особливо "Економіка і соціальний 
лад давніх суспільств" уплинули на розвиток соціо-
логічного напрямку. В.М. Массой вперше в науковій 
літературі Східної Євроїш порушив питання про ар-
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хеологічні критерії дослідження соціального статусу 
померлих, звернув увагу на те, що соціальні дослід-
ження необхідно вести в рамках певних етнічних 
спільностей, підкреслював значення ідеологічного 
фактора (Массон, 1976, с. 149-153) . 

Уже тоді В.М. Массон розглядав поховальний об-
ряд як особливу систему, всі ознаки якої тією чи іншою 
мірою відбивають соціальну позицію померлого інди-
віда. Ґрунтуючись у своїх дослідженнях на розробках 
Л. Бінфорда, В.М. Массон розвиває його ідеї і вико-
ристовує їх для загальної характеристики середньоа-
зіатських і східноєвропейських пам'яток епохи енео-
літу - бронзи. Уже тоді їм було підкреслено особливе 
значення транспортних засобів у похованнях ямної і 
катакомбної спільностей як соціальнігх показників 
(Массон, 1976, с. 166). 

Ці ідеї В.М. Массон і його учні розвинули у своїх 
робогаху80 - 90роки(Массон, 1981,1989,1996,1999, 
1999а; Алекшин, 1981, 1986). У 90-і роки В.М. Мас-
сон виступив з концепцією ранніх комплексних 
суспільств (1991,1995,1998,2000а, 20006). Характе-
ризуючи свою концепцію, В.М. Массон спеціально 
зупиняється на показниках, що, на його думку, можуть 
визначати обличчя таких суспільств. 

З позицій пріоритету принципу витраченої праці 
на поховальну обрядовість виконана й одна з цікавих 
монографій, присвячена соціальному розвитку Дав-
ньосхідних суспільств (Алекшин, 1986). Основним 
показником соціальної диференціації В.А. Алекшину 
служив поховальний інвентар. Узагальнені характе-
ристики поховального обряду, сумарність явилися 
основою багато в чому справедливої критики цієї 
монографії О.В. Антоновою (1989). Можливо, саме 
відсутність строгої дослідницької процедури, на не-
обхідність якої звертає увагу В.А. Дергачов (2000, 
с. 192), і обумовила прорахунки монографії В.О. Алек-
пшна. 

Якщо працевитрати не викликають сумніву як по-
казник соціального статусу індивіда, то у відношенні 
інших категорій джерел такої єдності не спостерігаєть-
ся. Насамперед, це стосується поховального інвента-
рю. Велика група дослідників вважає інвентар сугубо 
соціальним показником (Гольмстен, 1931; Хпобысти-
на, 1972; Равдоникас, 1939 і ін.). На думку інших дос-
лідників, інвентар не може трактуватися як соціаль-
ний показник і відбиває лише майнове положення 
померлого (Кушнарёва 1973; Добролюбский, 1982, 
C.62). На думку третіх, поховальний інвентар є показ-
ником як майнового, так і соціального стану індивіда 
(Лебедев, 1970; Алекшин, 1986). Підставою для тако-
го твердження є те, що в давніх суспільствах, докапі-
талістичних по своїй суті, саме соціальний стан 
відкривав шлях до благополуччя майнового. 

Саме тому більшість дослідників як соціальний 
показник використовують не тільки працевитрати, але 
і різні деталі поховального ритуалу й інвентар, де та-
кож акумульована людська праця (Ковалёва, 19836, 
1989; Марина, 1981,19906; Иванова 1998,2000; Ива-
нова, Цимиданов, 1993,1998,1999; Цимиданов, 1997). 
Цієї ж точки зору дотримується й автор даної роботи 
(Пустовалов, 1989а, 19916, 1991а йін.). 

Спрощені соціологічні реконструкції з використан-
ням принципу працевитрат в останні роки породили і 
критичний напрямок у відношенні можливості соціо-
логічних реконструкцій за даними поховального об-
ряду Одними з перших із застереженнями проти вуль-
гаризації даного підходу виступили О.В. Антонова і 

Д.С. Раєвський (1984). Ці автори вважають, що жод-
на з особливостей поховального комплексу не може 
трактуватися як пряме відображення соціально-еко-
номічної реальності: найбільше "багатими" можуть 
бути могили представників жрецтва. Поховальний 
інвентар не обов'язково належав похованому при 
житті, а міг виступати як дарунок божеству, а сам по-
мерлий був лише посередником, передатною ланкою 
між соціумом і богом (Антонова, Раевский, 1984). 

Різко негативно відноситься до соціальних інтер-
претацій за матеріалами поховального обряду 
Ю.О. Шилов (1995, с. 160 -167). Однак його тракту-
вання поховань з модельованими черепами як жертв, 
принесених під час ритуалу викликання дошу, не су-
перечить і соціологічній інтерпретації (Пустовалов, 
1999в,с.251; Пустовалов, 20003, с. 128). Ю.О. Шилов 
прямо не говорить про логіку своєї аргументації, од-
нак фахівцю ясно, що він використовує африканські 
етнографічні паралелі. У народів, що населяють по-
сушливі території, етнографічно зафіксований звичай, 
відповідно до якого жрець, функції якого часто вико-
нував вождь, відповідав за "планомірність випадання 
опадів". Якщо такі не спостерігалися, то його прино-
сили в жертву Природно, що ця перспектива не при-
ваблювала вождів. Тому, як правило, замість вождя 
приносився в жертву військовополонений, якому на 
час церемонії передавалися вождівські функції (То-
карев, 1964). Ю.О. Шилов припускає, що подібний 
ритуал існував і в середовищі катакомбних племен. 
Але це припущення (я з ним цілком згодний, див. 
Пустовалов, 2000з, с. 128) не заперечує самої соціаль-
ної диференціації; військовополонений чи вождь, але 
ховався він за вищим розрядом, тобто як вождь. 

Тривалий час структурою і пізнавальними можли-
востями поховального обряду займався B.C. Оль-
ховський. Він визнає, що соціонормативна інформа-
ція включена в структуру поховальної лам'ятки, але 
не прямо, а опосередковано. Так само, як і В.Ф. Генінг, 
він вважав, що окремі елементи поховального обряду 
соціоінформативні в різному ступені. B.C. Ольховсь-
кий виділяє кілька структур: 1 - статевовікову, 2 -
сімейно-шлюбну, З - рангово диференційовану, 4 -
професійно диференційовану, 5 - майново диференц-
ійовану, 6 - релігійно -конфесіональну, 7 - міфологіч-
ну (Ольховський, 1995). Перераховані структури не 
виникають одночасно, а є наслідком тривалого роз-
витку. Тому і роль їх у різний час була різна. При цьо-
му різні структури співіснують у рамках одного об-
ряду. B.C. Ольховський думає, що універсальні кри-
терії для визначення соціального стану індивіда в 
суспільстві навряд чи існують. Він пояснює це висо-
ким динамізмом зв'язку майнового і рангового ста-
тусів індивіда в просторі і часі. Розвиваючи це поло-
ження, можна сказати, що залежність між соціальним 
статусом індивіда і кількістю витраченої праці, у тому 
числі вираженої в інвентарі, повною мірою відобра-
жається в суспільствах досить високорозвинених, які 
знаходяться на шляху до держави. Саме тут соціаль-
на структура має вигляд чіткої піраміди на відміну від 
первісності, де між вождем і рядовими общинниками 
ще немає ніякого прошарку, де дитячі поховання ви-
являються найчастіше "багатшими", ніж поховання 
дорослих тощо. 

B.C. Ольховський вважає, що без знання семанти-
ки поховального обряду соціальні реконструкції в кон-
кретних випадках носять ущерблений характер. Не 
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заперечуючи в принципі взаємозв язок між ідеологією 
і соціальною сферою в поховальному обряді, слід заз-
начити, що це - відносно незалежні площини дослід-
ження. Так для реконструкції скіфського поховально-
го ритуалу B.C. Ольховський використовує не рядові 
поховання, а поховання царські, поховання скіфської 
знаті, як еталонні. Він пище: "Як вихідний матеріал 
при цьому (реконструкції поховального ритуалу - роз-
рядка моя, С. Пустовалов) найбільше ефективно ви-
користовувати результати дослідження великих похо-
вальних комплексів - курганів скіфської знаті - унас-
лідок їхньої більщої стійкості до впливу зовнішніх 
факторів і тим самим їхньої кращої збереженості" 
(Ольховський, 1999, с. 123). Однак справа не тільки в 
збереженості. Кургани знаті відрізняються насампе-
ред повнотою ритуалу, найбільшою кількістю його 
деталей. У соціальному ж дослідженні необхідний 
весь спектр варіацій поховального обряду, що оціню-
ються в даному випадку не з погляду змісту, а з погля-
ду наявності. Останнє можна робити, не знаючи кон-
кретного змісту ритуалу, а тільки фіксуючи його на-
явність. Тому, якщо уявити собі поховальний обряд у 
вигляді відрізка прямої лінії, тоді різні дослідницькі 
задачі, які розв'язуються на його матеріалах, можна 
виразити у виді площин, що розташовуються віялом 
навколо цієї прямої в просторі і мають тільки одну 
загальну сторону - сам поховальний обряд. 

Таким чином, ставити результати соціального ана-
лізу поховального обряду у жорстку залежність від 
знання змісту тих чи інших дій немає підстав. Однак 
враховувати деякі ідеологічні парадигми, як це зро-
била у своїй роботі С.В. Іванова (2000,2001), необхід-
но. Тому критика B.C. Ольховським (1995) розробле-
них В.Ф. Генінгом методики і методології аналізу по-
ховального обряду за археологічними залишками 
представляється необгрунтованою. Про це я вже го-
ворив (Пустовалов, 2000з). Після критики B.C. Оль-
ховським узагальнюючої монографії "Формализован-
но-статистические методы в археологии" ряд ко-
лишніх співробітників відділу теорії і методики архе-
ології Інституту археології України дистанціювалися 
від методів В.Ф. Генінга (Ніколова, Черних, 1997). 
Вважаю це їхньою помилкою. 

Але ж система аналізу поховального обряду, роз-
роблена під керівництвом В.Ф. Генінга, дає діючий 
засіб для реконструкції етнічних, соціальних і стате-
вовікових систем давнини в конкретних суспільствах. 
Її потрібно не відкидати, а доповнювати. Так 
М.Д. Хлобистіна тривалий час успішно реконструює 
сімейні і соціальні відносини за похованнями (наприк-
лад, Хлобыстина, 1993). В даний час реконструкції 
сімейно-шлюбних відносин багато в чому допомагає 
генетика (Денисова й ін., 1985 p.). Повнота наборів 
виробничого інвентарю чи символів влади дозволяє 
вивчати ранжирування в суспільстві. Правда, Д. Мел-
лорі вважає, що "невідповідності між культурними 
уявленнями в сучасності і давнині настільки великі, 
що археологи в принципі нічого не в змозі зрозуміти 
в доісторичних ритуалах" (Mallory, 1981, с. 225 - 226). 
Але думаю, що реконструкції соціальних структур ста-
родавності за археологічними залишками можливі. 

Треба сказати, що західні археологи відчувають ті 
ж труднощі і зустрічаються з такими ж проблемами, 
як і вітчизняні археологи. Зокрема, як відзначає 
С.В.Іванова (2001, с.16), роботи В.В. Ціміданова є 
інваріантом статусно-ролевої концепції Л. Бінфорда, 

К. Ренфрю, Л. Сейкса й ін. В.В. Ціміданов пропонує 
розглядати суспільство як поле статусів, у кожнім з 
яких вибудовується своя шкала рангів (Цимиданов, 
1997). Ця пропозиція тісно перегукується з викорис-
товуваними на заході поняттями горизонтальної, вер-
тикальної соціальної стратифікації і соціальної моб-
ільності тощо. У цілому такий підхід є цілком прий-
нятним. Але як бути в тому випадку, якщо соціальні 
статуси на певному рівні соціальної ієрархії поєдну-
ються (по два статуса і навіть по три)? А це звичайне 
явище для багатьох індоєвропейських і близькосхід-
них суспільств. Система В.В. Ціміданова такого по-
єднання не передбачає. Якщо слідувати логіці В.В. -
Ціміданова, то структура суспільства є деяким кубом, 
тоді як ідеальна модель будь-якого ієрархічного сусп-
ільства представляється у вигляді конуса чи пірамі-
ди. Тому дана концепція вимагає доробки. 

Для виявлення залежностей між окремими озна-
ками, у тому числі в соціальних дослідженнях, стало 
нормою прибігати до статистики. Використовують 
статистичні таблиці у своїх роботах і С.В. Іванова, і 
В.Б. Ціміданов. Найчастіше ними вживається парна 
кореляція. Попередня ж розбивка робиться ними візу-
ально. Парні кореляції гарні вже після того, як вияв-
лені основні групи досліджуваного явища. Іншими 
словами, парній кореляції повинна передувати про-
цедура виявлення взаємозв'язку всіх ознак між собою, 
і вже потім може застосовуватися парна кореляція. 

Мої опоненти в статті, підписаній А.В.Ніколовою 
і Л.А.Черних (1997), ставлять мені в докір нібито не-
достатню показність вибірки. У результаті неточних 
підрахунків, мета яких полягає в зменшенні вибірки, 
автори роблять висновок, що ця вибірка, нібито, не-
достовірна. По-перше, вони забули точку зору В.Ф. -
Генінга про те, що вибірка в 200 одиниць спостере-
ження, за умови 11 випадковості, уже репрезентатив-
на (Генинг, 1973, C.134). По-друге, хочу також нагада-
ти, що на цій же вибірці і навіть меншій (в етнічну 
характеристику не були включені матеріали розкопок 
Запорізької експедиції на р. Молочній) були отримані 
дані, які передбачили знахідки інгульських поховань 
у Східному Приазов'ї (Санжаров, 1986; Пустовалов, 
1987). У цілому ця тенденційна, повна неточностей і 
перекручувань стаття не ставить задачу розібратися в 
моїй позиції й аргументації, а має на меті тільки очор-
нити автора. Критика її дана мною в ряді робіт (Пус-
товалов, 1999ж, 20003, і ін.). 

Підводячи підсумки, треба насамперед відзначи-
ти, що серед дослідників немає єдиної позиції з про-
блем, пов'язаних із соціальними дослідженнями за 
даними поховального обряду. Це нормально. Незва-
жаючи на те, що окремі археологи скептично дивлять-
ся на такі роботи, майбутнє залишається все-таки за 
тими, хто визнає можливість і доцільність таких робіт. 
Наявність декількох шкіл у соціальному напрямку 
археології дозволяє динамічно розвиватися напрямку 
в цілому, прискорює цей процес. Методологічне ядро, 
що сформувалося в другий період розвитку соціолог-
ічної проблематики, служить надійним джерелом для 
нових побудов. Не можуть його похитнути й окремі 
негативні оцінки. 

Можна привести думку А.Т. Синюка про те, що 
"Реконструкція соціальних процесів давнини з вико-
ристанням даних археології не може поки виключати 
ні спірних вихідних позицій, ні суб'єктивності вис-
новків і оцінок, що робляться. Це зв'язане не з тим, 
що археологічне джерело не здатне відбивати істо-
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ричні реалії минулого, а головним чином - з недоско-
налістю методичних прийомів, за допомогою яких ми 
намагаємося одержати необхідну інформацію" (Си-
нюк, 1996, с. 9). Така об'єктивна оцінка сучасної си-
туації. 

Поховальний обряд - це традиційні раціональні й 
ірраціональні дії, що зв'язані з похованням небіжчи-
ка. Ці дії переслідують дві основні цілі. З одного боку, 
прагнення позбутися від померлого, а з іншого боку, 
удержати його біля себе (Токарев, 1964, с. 155-176). У 
цій бінарній структурі лише перша частина є раціо-
нальною. 

У більшості народів світу процес звільнення від 
небіжчика виступає як єдність із процесом збережен-
ня небіжчика. От чому в поховальних ритуалах люди 
прагнуть продовжити життя померлого на тому світі і 
забезпечити йому там пристойне існування. 

У поховальному обряді, як ніде в іншому археоло-
гічному матеріалі, відбиваються ідеологічні погляди 
певних народів. Проте ідеологія є своєрідним відоб-
раженням реального життя давніх суспільств. Тому 
поховальна обрядовість - лише дзеркало соціальних 
відносин у суспільстві. 

Поховальні пам'ятки відбивають у матеріальній 
формі певну систему поховальної обрядовості - діяль-
ності, зв'язаної з потойбічним існуванням людини 
після її смерті - яка склалася в кожного конкретного 
народу. 

Поховальний обряд - це комплексне поле, інфор-
мативне джерело, де, крім етнічних рис, відбивають-
ся також соціальна диференціація, стадіальні ознаки, 
причини смерті конкретного індивідуума тощо (Мас-
сой, 1976, С.149; Бунятян, 1982, с.84; Добролюбский, 
1982,с.112). 

Залучаючи для етнічного і соціального досліджень 
поховальний обряд, слід пам'ятати, що ознаки похо-
вального обряду мають поліінформативний характер. 
Так певна частина ознак, зв'язана з кількістю праце-
витрат і кількістю і якістю поховального інвентарю, 
переважно є основою для аналізу статевовікового роз-
поділу і реконструкції соціальної структури. При цьо-
му майнові риси, як правило, тісно пов'язані із соц-
іальними показниками. У пізньопервісних і ранньо-
державних суспільствах саме суспільна посада дава-
ла можливість накопичувати власність, певне майно 
(так званий феномен влади-власності) (Васильєв, 
1982, с.60-99). Принцип працевитрат, запропонований 
ще Л. Бінфордом (1971), цілком себе виправдав у ба-
гатьох дослідженнях як західних, так і вітчизняних 
учених. Відношення суспільства, одноплемінників до 
померлого, міра працевитрат на влаштування моги-
ли, надмогильної споруди, складність додаткових ри- , 
туалів, кількість і якість інвентарю відбивали соціаль-
ний стан померлого за життя. 

Зв'язок поховального культу із соціальним стату-
сом індивіда на сьогоднішній день можна вважати 
цілком доведеним (Binford, .1971; Алекшин, 1975; 
Массой, 1976; Добролюбский, 1982, с.113-114; Буня-
тян, 1985). 

Праця - основний критерій для розмежування по-
ховальних пам'яток на окремі страти. З цих позицій 
слід оцінювати все: і поховальну споруду- безпосе-
редню працю, і поховальний інвентар - працю, пере-
ведену в речову форму, і деякі залишки ритуалів -
наприклад, жертвопринесення тварин чи людей. Усе 
це також підлягає виміру. 

Разом із соціальним, у вузькому розумінні цього 
терміна, положенням поховальний обряд так само 
повно відбиває й етнічний статус небіжчика. Ступінь 
повноти етнічної інформації, що криється в поховаль-
ному обряді, можна оцінити, розглядаючи проблему 
крізь призму релігійних систем, зв'язаних з культом 
предків. 

у релігіях древніх народів відношення до смерті, 
так само як і до народження, до інших станів життя 
людини, займає важливе місце. Хоча вшанування по-
мерлих родичів існувало, напевно, із самого початку 
людського суспільства, проте воно саме по собі не 
грало домінуючої ролі аж до кінця первісної формації. 

Так ще Я.Я. Штернберг у свій час писав, що 
"дійсний культ предків у тім розумінні, що предки є 
особами, які впливають на все життя людини і тому 
їм регулярно поклоняються, у тому чи іншому виді, 
ми зустрічаємо тільки в народів високої культури. Ми 
зустрічаємо його в Китаї, Індії, Римі, у Греції і саме 
там, де існує патріархальний порядок" (Штернберг, 
1936,с.347). 

У перехідний період від первісності до ранньої 
державності вшанування померлих предків перетво-
рюється у вшанування їхніх узагальнених образів. 
Предок стає легендарним і міфічним. Для давніх на-
родів смерть представлялася не кінцем життя конк-
ретної людини, а свого роду трансформацією, пере-
ходом з реального світу у світ ірреальний, світ потой-
бічний, де люди у своїй більшості продовжують жити 
за аналогією з реальним світом, У деяких народів, 
особливо на Близькому Сході, вважалося, що помер-
лий продовжує жити в потойбічному світі доти, поки 
зберігається його тіло. Це приводило до виникнення 
обрядів бальзамування, виготовлення посмертних 
масок і моделювання голів з черепів. 

Уявлення про тотожність потойбічного світу 
світові реальному сприяло тому, що разом з покійним 
у могилу відправлялося у певній символічній формі 
все необхідне йому в реальному, земному житті. Без-
сумнівно, підкреслювався його соціальний статус, так 
само як і його етнічна приналежність Під час свого 
розквіту культ предків здобуває риси етнічно забарв-
лених релігій. Навіть у ранньодержавних суспільствах 
релігії, які розвилися на основі культу предків, мають 
яскраво виражену етнічну відокремленість. Цю дум-
ку проводив в останні роки свого життя видатний ро-
сійський етнофаф-релігієзнавець С.А. Токарев (1979, 
1981). 

Тому можна зробити висновок, що релігійні сис-
теми, які розвилися на основі культу предків, мали на 
меті, з одного боку, закріпити пануючу роль людини і 
суспільну нерівність окремих осіб, а з іншого, - пока-
зати відособленість даного конкретного етносу в іде-
ології. Звідси - поховальний обряд, тісно зв'язаний з 
культом предків, який є одним з найважливіших ком-
понентів первісних релігій, також повинен відбивати 
як соціальні, так і етнічні параметри померлого. 

Таким чином, поховальний обряд є комплексним 
джерелом для етно-соціальних реконструкцій. 

На відміну від інших джерел археології, які харак-
теризуються граничною фрагментарністю, поховаль-
ному обряду ці недоліки властиві набагато менше, тим 
більше, що ступінь опредмечування соціальних у 
широкому розумінні цього слова явищ була в давни-
ну набагато вищою, ніж у даний час. 

Кожне окреме поховання є у певгтому розумінні 
цілісністю, яка була створена деяким людським ко-
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лективом минулого, у ньому відбито суспільне, у 
широкому розумінні цього терміна, положення помер-
лого. При цьому повинні виявлятися як його положен-
ня в соціальній ієрархії, так і етнічні риси: і ті, котрі 
усвідомлювалися цим колективом, і ті, що існували 
на підсвідомому рівні. 

У межах самого поховального обряду соціальні 
ознаки більше пов'язані з працевитратами, а етнічні 
- відображають варіації форми, пропорції тощо. Тому 
будь-які розміри поховальних і надгробних споруд, 
складність поховальних лож і гробовищ, жертвопри-
несення і поховальний інвентар повинні бути задіяні 
в соціальному аналізі, а ті ж самі форми поховальних 
споруд, положення кістяка, орієнтація, розташування 
інвентарю в самім похованні скоріше можуть бути 
використані в етнічному аналізі (Пустовалов, 1992в). 

Треба мати на увазі, що і соціальні ознаки можуть 
виступати як етнічний показник при порівнянні дек-
ількох окремих етносів, тому що самі соціальні стан-
дарти і критерії соціального статусу можуть бути, як 
правило, різними в різних народів. Разом з тим у 
складних гетерогенних за походженням суспільствах, 
які нараховували в минулому кілька окремих етніч-
них груп, внаслідок утворення етно-соціальної ієрархії 
етнічні ознаки беруть на себе соціальне навантажен-
ня: вони стають рисами певних соціальних шарів. 
Здавалося б, таке змішування змушує дослідника по-
ховального обряду відступитися від своїх намірів, 
привести його до висновку про безперспективність 
досліджень поховальних обрядів у вищезгаданих ас-
пектах. Проте виконання певних правил досліджен-
ня, його програми, взаємоперевірка різних аналізів, 
кореляція їхніх результатів можуть усунути перешко-
ди і вирішити складні проблеми етно-соціальних ре-
конструкцій, які стоять перед археологом на початку 
обробки конкретно-наукового матеріалу. 

2.1.2. Етнічні відносини в епоху пізньої 
первісності і ранньої державності 

Основою для формування етнічної спільності, так 
само як і певної соціально-політичної системи, 
виступає наявність соціального організму (СО). За 
висновком фахівців, катакомбне суспільство можна 
віднести до перехідного типу від пізньої первісності 
до ранньої державності. Складність реконструкції 
таких суспільств в етнічній сфері полягає в 
суперечливості етнічних процесів у цих соціумів. 
Якщо більш відкриті до запозичень економічна і 
соціальна сфери в цих суспільствах уже тяжіють до 
класового суспільства, то етнічна сфера, як украй 
консервативна, зберігає ще риси первісності. Так ще 
П.І. Кушнер писав, що, будучи раз сформованими, 
етнічні особливості будь-якого народу можуть 
існувати без значних змін сторіччями (1951, с.7). 

Яскравою рисою епохи переходу від первісності 
до класового суспільства в етнічному плані є 
підвищення нестійкості етнопотестарних і 
етнополітичних спільностей. Вони, як правило, мали 
гетерогенний за походженням склад. Постійне 
переоформлення етно-соціальних угруповань 
стимулювалося і такими явищами, як війна і міграція 
(Генинг, 1970, С.93). 

Тому для обговорюваного періоду етнос 
формується з різних етнічних компонентів на основі 
єдиного соціального організму. Приймаючи до уваги 
значення війни в цих суспільствах, можна припустити 
наявність ведучого положення в такому суспільстві 

одного з етнічних компонентів (Генинг, 1970, C.116). 
Етно-соціальний організм, будучи зформованим, існує 
певний час як одне ціле, зберігаючи відмінні ознаки 
субетнічних підрозділів. Подальший розвиток такого 
суспільства повинен привести до утворення єдиної 
системи етнічних ознак. 

Цей розвиток може піти в двох напрямках. Один з 
них поступово приводить до диференціації колись 
одного етносу на ряд споріднених, але проте цілком 
самостійних народів із спільним походженням. Інший 
шлях передбачає під впливом процесів консолідації 
укрупнення етнічної спільності за pajQ'HOK асиміляції 
іноетнічних груп населення. Окремим випадком 
такого процесу є подвійне об'єднання, інтеграція 
етносів, що колись розділилися. Як вважає В.І. Козлов, 
такі народи, чи етнічні спільності характерні для 
останньої стадії первісності (1969, с.320). 

Що стосується відображення цього процесу в 
матеріальних залишках, то повинна спостерігатися 
тенденція на нівелювання етнічних особливостей від 
більш раннього часу до більш пізнього. Інакше 
кажучи, ступінь інтеграції, асиміляції етнічних груп, 
спочатку слабко зв'язаних між собою, на заключному 
етапі повинна була значно збільшитися. 

Проте, з огляду на можливість виникнення 
станово-кастової системи, треба мати на увазі, що така 
консолідація не повинна доходити до 100%. 

Таким чином, як теоретична модель етнічного 
процесу при інтерпретації результатів відповідного 
аналізу приймається інтеграційний процес. Якщо 
протягом якогось часу в об ' єкт і дослідження 
зафіксується скорочення етнічних особливостей 
(уніфікація поховального обряду, підвищення питомої 
ваги загальних ознак у більш пізній час, наявність 
великої кількості змішаних поховань), усі ці факти 
будуть інтерпретовані як відображення інтеграційних 
процесів у катакомбному суспільстві. 

Якщо ж етнічні ознаки колишніх самостійних груп 
будуть тривалий час зберігатися і буде зростати 
кількість проміжних типів поховань, де з'єднуються 
етнічні риси декількох груп населення, то це може fyra 
опосередкованим свідченням наявності кастового 
розшарування катакомбного суспільства. 

Визначивши найзагальніші параметри моделі 
етнічного процесу для катакомбного суспільства, 
звернемося до розгляду моделі етнічної спільності. 
Дискусія, присвячена проблемам етнічних 
спільностей, яка особливо бурхливо проходила в 60-
70 роки, закінчилася появою декількох робіт, де досить 
повно розглядалися питання типології етнічних 
спільнот (Генинг, 1970, 1987; Бромлей, 1972, 1973, 
1981,1983). 

В етнографії для суспільств, що перебувають на 
стадії соціально-економічного розвитку катакомбної 
спільності, прийнята дворівнева ієрархія етнічних 
спільностей. Центральною етнічною одиницею 
виступає плем'я. Родинні племена об'єднуються в 
групи племен. Ю.В. Бромлей, як і В.Ф. Генінг, 
підкреслює особливу роль у формуванні етнічних 
спільностей потестарно-політичних структур, 
зокрема, племені і союзу племен, особливо на 
заключному етапі первісності. 

Як відзначає Ю.В. Бромлей, найбільшою 
інтенсивністю етнічних властивостей володіють 
племена і групи родинних племен (Бромлей, 1972). 
В.М. Массой (1976, с .98)іЮ.М. Захарук(1981,с.27) 
вважають, що в АК, відображений розвиток групи 
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споріднених племен, у процесі існування ряд племен 
міг утворювати гегемонії, що згодом здобували етнічні 
риси, з огляду на велику роль війни в скотарських ' 
суспільствах взагалі й у катакомбному суспільстві 
зокрема, можна стверджувати, що останній тип 
спільностей є ближчим до катакомбного 
археологічного матеріалу. У таких етнічних 
спільностях етнічні ознаки етносу-завойовника стають 
престижними, переймаються представниками інших 
етнічних груп, що входять до складу гетерогенної 
етнічної спільності, у той же час пануючий шар 
поступово і досить повільно й обережно залучає у свій 
етнос представників іноетнічних за походженням 
підрозділів даного суспільства. Тому цей процес не 
може просунутися досить далеко. 

В.Ф. Генінг у свій час запропонував для останньої 
фази первісності поняття ТЕРЕС (територіальна 
етнічна спільність) (1970, с.92), яке характеризується 
рядом показників, серед яких найважливішим є 
наявність різних етнічних традицій, що зближаються 
між собою внаслідок інтеграції різноетнічннх груп 
населення, які однак зберігають у певній мірі і свою 
специфіку, і переважні райони свого мешкання. Тому 
здається правомірним у межах поширення певної 
культури зіставляти її з нейтральним терміном 
"етнос" , а внутрішні підрозділи етносу, що 
простежуються за окремими ознаками, - з терміном 
"субетнос". 

Можна виділити деякі аспекти у вивченні етнічної 
специфіки в археології. Унаслідок розвитку методу 
етнізуючих ознак склалися певні підходи до аналізу 
археологічного матеріалу. Викладемо їхні основні 
елементи. 

1. Важливою методологічною передумовою, що 
дозволяє археології успішно вирішувати проблеми 
етнічної реконструкції, є положення про три способи 
прояву етнічної специфіки. Це самосвідомість як 
ідейно-теоретичного, так і суспільно-психологічного 
рівнів; прояв її" в поведінці і вчинках, зрештою, в 
опредмечуваних результатах д іяльності як 
матеріальної, так і духовної (Бромлей, 1973, с.47). 
Співвідношення між усіма трьома складовими не є 
незмінним. При поглибленні в давнину значення 
матеріального і поведінкового способу зростає. А це 
саме ті сфери, що вивчає археологія. 

2. Використовуючи положення про єдність функцій 
культури для всього людства (фізичне і духовне 
відтворення суспільства) і, зокрема, етнічної культури, 
В.Ф. Генінг дійшов висновку, що етнічні відмінності 
між окремими суспільствами глибоко не зачіпають 
зміст культурних елементів, а виявляються насамперед 
в області форми (Генинг, 1976, с.17). Тому формальні 
відмінності в синхронних культурних комплексах, з 
високою мірою імовірності, можуть розглядатися як 
відмінності етнічного плану. 

3. Безпосередньо етнічне навантаження в культурі 
несуть дві фупи елементів: 1 - розпізнавальні знаки, 
тобто свідомі відмінності, що відзрізняють даний 
етнос від інших; 2 - етнофафічний шар, який включає 
ті риси культури, відмінності яких у різних народів 
не фіксуються свідомо, проте досить добре 
виділяються в процесі наукового дослідження. Перша 
група елементів зв'язана із самосвідомістю, інша - з 
підсвідомістю і характеризується масовістю і 
повторюваністю. В.Ф. Генінг запропонував обидві 
групи ознак, що важко розрізняються за 
археологічними джерелами, звести до одного 
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археолого-етнічного комплексу (АЕК), під яким 
розуміється сукупність рис археологічних матеріалів, 
які характеризують етнічну сферу діяльності, 
специфіку форм предметного світу окремого 
соціально-історичного організму (СЮ) (Генинг, 1988, 
С.19). 

Якщо АЕК відбиває особливості окремого етносу, 
то для дослідження внутрішньої структури етносу 
служить археолого-етнічний тип (АЕТ). 

АЕТ - характеризується стійким набором 
взаємозалежних ознак, які несуть найбільшу етнічну 
інформацію. АЕТ можуть відображати не тільки 
структуру окремого етносу, але і сприяти пізнанню 
динаміки розвитку етносу, відображати його 
походження. 

Однак співвідносити безпосередньо АЕТ і 
субетнос було б необережно, тому що найчастіше АЕТ 
міг відображати етнічні контакти, змішування окремих 
компонентів етно-соціального організму. Усе-таки 
безсумнівно, що АЕТ відбиває внутрішню структуру 
етносу. Тому з етнічними підрозділами в межах однієї 
етнічної спільності могли б бути зіставлені масові 
АЕТ, що більш за все відрізняються один від іншого. 

2.2. Проблема переходу від первісності до ран-
ньоісласових суспільств і відображення цього про-
цесу в археології 

Унаслідок дискусій 60-70 р. щодо проблеми азі-
атського способу виробництва значна кількість ра-
дянських учених, незважаючи на протидію офіційної 
науки (Никифоров, 1977), довели наявність єдиної 
формаційної ступені докапіталістичних класових 
суспільств (Васильєв, 1980, 1982, 1983; Меликишви-
ли, 1984, 1985; Бородай, Келле, Плимак, 1974; Хаза-
нов, 1975,1979;Стучевский, 1966; Илюшечкин, 1986 
і ін.). На думку Ю.В. Павленка, ця вторинна форма-
ція розділяється на два етапи, а саме: на більш розви-
нене суспільство, що описане у В.П. Илюшечкіна 
(1986), і на менш розвинене, яке, на думку Ю.В. Пав-
ленка, можна співвідносити з перехідним періодом 
між первісною і вторинною формаціями (Павленко, 
19896, С.23). 

Соціально-політичний розвиток пізньопервісних 
суспільств досліджувало багато вчених. Е. Сервіс у 
книзі, присвяченій примітивним соціальним органі-
заціям (1962), запропонував чотїфьохступінчасту си-
стему розподілу. На його думку, соціальна організа-
ція розвивалася від фупи до племені, а від нього - до 
чіфдому і держави. М. Фрід запропонував трьохчаст-
ну типологію - егалитарне суспільство, суспільство 
ранжироване і суспільство стратифіковане (1967). 
Кілька своїх книг цим питанням присвятив К. Ренф-
рю (1972, 1973). Його концепція передбачає значний 
перелік ознак держави і цивілізації. Ці ознаки розгля-
даються ним як рівнозначні. На думку К. Ренфрю, 
розвиток Балканських суспільств був досить само-
стійним. Ці роботи не залишилися не поміченими ра-
дянськими вченими. 

Якщо рівень розвитку виробництва не забезпечу-
вав у пізньопервісних суспільствах достатні можли-
вості для престижного споживання знаті, то в раннь-
окласових суспільствах це вже стає нормою. Тому 
основним соціологічним критерієм відмінності ран-
ньокласових суспільств від первісних суспільств є 
наявність експлуатації. 

На цьому критерії і побудоване Ю.В. Павленком 
визначення ранньодержавного суспільства. Це сусп-



шьство, де експлуатація здійснюється шляхом при-
своєння основної маси суспільного додаткового про-
дукту, організованого в структурі ранньодержавного 
апарата соціальною знаттю через її корпоративну вла-
ду-власність (Павленко, 19896, с.23). 

Серед інших факторів, що привели до становлен-
ня ранньодержавного суспільства, головне місце в си-
стемах багатьох дослідників, починаючи з В.М. Мас-
сона, належить відокремленню ремесла від харчової 
сфери господарства. На першому етапі ремесло з'яв-
ляється як виробництво предметів престижного спо-
живання. Воно забезпечує потреби лише знаті і куль-
тових осіб і не впливає на збільшення продуктивності 
праці в сфері харчового виробництва (Павленко, 1989, 
С.24). Проте, у помірній смузі, тобто на території Ук-
раїни, реміснича діяльність (металургія й озброєння) 
ще не свідчить про наявність ранньокласової стадії. 
Ю.В. Павленко віддає переваїу туг ювелірному ремес-
лу як індикатору ранньокласових відносин. 

Дуже важливим, але складним для реконструкції 
фактором виступає розвиток сільського господарства. 

Розвиток економіки, збільшення надлишкового 
харчового продукту дає основу для росту усе більшої 
кількості людей, не зв'язаних безпосередньо зі ско-
тарством і хліборобством. Це обумовлює подальше 
поглиблення соціально-майнової стратифікації. Тоб-
то різке збільшення майнової і соціальної стратифі-
кації також є свідченням переходу до ранньокласової 
ступені розвитку суспільства, серед якого виділяють-
ся насамперед воїни, ремісники, жерці тощо. Соціаль-
на структура стає багатоступінчастою. У знаті різко 
збільшується обсяг престижних цінностей, що кла-
дуться разом з небіжчиком у могилу, починають прак-
тикуватися людські жертвоприношення померлим 
представникам знаті. У цілому виділяється 7 - 8 соц-
іальних страт, груп. 

Переростання племінної системи організації вла-
ди і керування в ранньодержавну невід'ємне від ви-
никнення ранньоміських центрів, на базі яких 
здійснюється зосередження, перерозподіл і трансфор-
мація споживання основної маси додаткового продук-
ту. 

У культурній сфері з'являється специфічна куль-
тура знаті, що по майнових, якісних показниках різко 
відрізняється від субкультури рядового населення. 
Відбувається виникнення і підйом монументальної ар-
хітектури. Суспільство накопичує позитивні знання. 
Логіка обміну інформацією приводить до появи пи-
семності. У цілому складання ранньодержавних ут-
ворень було зв'язане з подальшим розширенням зов-
нішньоекономічних зв'язків, що знаходить висвітлен-
ня в численних імпортних речах. 

Останнє десятиліття В.М. Массой розвиває кон-
цепцію комплексних суспільств (Массон, 1991,1995, 
1997,1998,1999, 2000). На відміну від попереднього 
автора, В.М. Массон приділяє значну увагу пастуша-
чим суспільствам степів Євразії. У короткому викладі 
комплексні суспільства характеризуються ускладнен-
ням організаційної сфери, розвитком економічної і 
соціальної сфер, висуванням лідерів і цілих елітних 
страг (Массон, 2000, с.137). Розвиток комплексного 
суспільства може піти по організаційно-управлінсь-
кому і військово-аристократичному шляху. Нема рації 
докладно характеризувати, перелічувати такі ознаки, 
як ієрархія поселень, спеціалізація виробництв, регу-
лярний обмін чи торгівля - усі вони добре відомі. У 
системі В.М. Массона значне місце, на відміну від 

інших дослщникш, приділено скотарським суспіль-
ствам і їхнім особливостям. 

На відміну від урбаністичного, так би мовити, кла-
сичного шляху становлення державності, В.М. Мас-
сон виділяє ще два: балканський і степовий шляхи 
(Массон, 2000, с. 138-139). Якщо балканський більш 
зв'язаний з ранньохліборобськими суспільствами, де 
організаційно-управлінська функція набуває винятко-
ве значення, степовий шлях характеризується вели-
ким значенням війни в суспільстві. Степові соціуми 
другої половини ІП тис. до н.е. співвідносяться В.М. -
Массоном із другим періодом у розвитку ранніх ком-
плексних суспільств і зв'язуються ним з чіфдомом 
(Массон, 2000, с. 140). 

А.Т. Синюк бере під сумнів універсальність тези 
про золоті речі як мірила багатства і знатності похо-
ваного (Синюк, 1996, С.20). Підводячи підсумки сво-
го дослідження, А.Т. Синюк пише:" У ямно-катаком-
бний час на півночі Степу й у Лісостепу Дону, відпо-
відно до регіональної специфіки природно-географі-
чних умов і історичних традицій, оформився своєрід-
ний варіант суспільно-політичної структури, що ти-
пологічно найбільш близький "вождівствам" - раннім 
комплексним суспільствам" - "влади пануючи", з до-
сить чітко вираженими елементами державного уст-
рою" (Синюк, 1996, с. 318). 

Можна виділити наступні ознаки ранньодержав-
них утворень: 

1. В області виробництва ознаками ранньої дер-
жавності є відділення ремесла в окрему область у 
сфері виробництва. Правляча верхівка суспільства 
починає переводити матеріальні ресурси, що накопи-
чує, у коштовні речі. З'являється престижне спожи-
вання. Це знаходить відображення в розвитку ювелі-
рної справи. Для епохи бронзи таке ж значення ма-
ють розвиток металургії, виготовлення прикрас, зброї, 
колісниць, інших коштовних речей (Илюшечкин, 1986, 
С.154). 

2. Економіка ранньодержавного суспільства харак-
теризується значним зростанням продуктивності праці 
в сільському господарстві, розширенням обміну. 

3. У сфері соціально-політичній повинно бути не 
менш, чим трьохчастна соціальна диференціація сус-
пільства (Хазанов, 1979, с. 125-177). Вона реалізуєть-
ся щодо поховального обряду не тільки в працевитра-
тах, але й у майновій диференціації. З'являються спец-
іальні ритуали для поховання правлячої верхівки, що 
є відображенням появи публічної влади (Куббель, 
1987, с.Ю). Як наслідок соціального розшарування 
виникає субкультура знаті. 

4. З'являються економічні, політичні, військові, 
культурні й ідеологічні центри - міста. Саме з їхнім 
розвитком і зв'язується виникнення цивілізації. 

5. Виникає і розвивається монументальна архітек-
тура, насамперед сакральна, культова: храмові і по-
ховальні комплекси; захисні оборонні споруди, пала-
ци правителів тощо. 

6. Підсилюється щільність інформаційних зв'язків, 
виникає писемність. 

7. Зростає демографічний потенціал суспільства 
(Массон, 1989, с.55-56). 

Наявність кожного з приведених ознак державності 
і ранньокласового суспільства ще не є гарантією його 
існування в кожному конкретному випадку. Про це 
можна судити лише з комплексу ознак. Частина з них 
з'являється ще в часи пізньої первісності. 
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Так, наприклад, є випадки, коли в ранньодержав-
них утвореннях була відсутня писемність (скіфи). 
Треба враховувати і те, що частина ознак державності 
могла не зберегтися до нашого часу. Так, наприклад, 
пам'ятки монументальної архітектури могли зводи-
тися з дерева, а знаки писемності могли наноситися 
на нестііікі в часі органічні матеріали: шкіру, дерево, 
папір, папірус... 

У цілому шлях класоутворення - дуже тривалий 
процес, тому при наявності ознак державності в кон-
кретному випадку ми мали б можливість визначити 
місце конкретного суспільства в цьому процесі. 

Пізньопервісні суспільства, до яких загалом відно-
ситься і катакомбне суспільство, характеризуються 
перехідним характером форм соціальної організації 
(Пустовалов, 1990в, 1991м, 1998ж,Синюк, 1996, Мас-
сой, 1998,2000). Розташування цього суспільства на 
межі між первинною і вторинною формаціями ство-
рює для дослідників додаткові труднощі при рекон-
струкції окремого суспільства тому, що одні суспільні 
структури ще зберігають свою первісну сутність, у той 
час, як інші характеризуються вже більш розвиненою 
державною ступінню розвитку суспільства. 

При визначенні моделі катакомбного суспільства, 
його соціального ладу треба мати на увазі три основні 
обмеження. По-перше, на формування моделі впли-
вають загальноісторичні закономірності, що відобра-
жають головні формаційні риси суспільств певного 
рівня розвитку. Складність вибору таких закономірно-
стей для аналізованого населення полягає в тому, що 
воно знаходиться на стику двох суперформацій: пер-
винної і вторинної, тобто лежить на стику додержав-
них і ранньодержавних утворень. 

До цього варто додати, що на відміну від переваж-
но землеробських суспільств, на яких і відпрацьову-
валася загальнотеоретична схема, катакомбне, пере-
важно скотарське суспільство, при цьому досить рух-
ливого типу, наближається до кочівників. У той же час 
це суспільство не можна вважати і цілком кочовим, 
тому що його господарство зберігає комплексний ско-
тарсько-землеробський характер. Усе-таки тенденції, 
що притаманні кочівницьким народам, можна припу-
стити, не обійшли і катакомбне суспільство. 

Конкретизація загальноісторичної моделі суспіль-
ства може йти з обмеженнями генетичного типу. Оск-
ільки катакомбна спільність за своїм походженням 
зв'язана з Давнім Сходом, а ї їдоляу певній мірі відби-
лася в індо-іранських і давньо-східних традиціях, то 
для конкретизації конкретно-історичної моделі насам-
перед треба використовувати особливості соціально-
го ладу саме цього кола народів і суспільств. 

Наступне коло аналогій, які можуть уплинути на 
конкретно-історичну модель, має локально-історич-
ний характер. Тобто для реконструкцій катакомбного 
суспільства можуть бути використані типові риси ран-
ньодержавних утворень, що існували на територіях 
катакомбної спільності в більш пізній час. На відміну 
від етнічних рис культури, що тісно зв'язані з ідеоло-
гією, потестарно-політична культура має менші зв'яз-
ки з етносом, вона могла зберігатися і збагачуватися 
поза зв'язком з етнічними змінами, що досить часто 
траплялося в степу. 

Отже, як випливає з попереднього розділу, ката-
комбна культурно-історична спільність характери-
зується як суспільство скотарів-хліборобів, що пере-
бували в якійсь стадії трансформації первісної епохи 
і переходу до ранньодержавних утворень. Наступні 

розділи даної роботи будуть присвячені уточненню і 
подальшій розробці цієї тези. 

Головною умовою переходу до державності ви-
ступає у виробничій сфері наявність регулярного до-
даткового продукту, тобто продукції сільського гос-
подарства і ремісників, його наявність є основою сус-
пільного поділу праці вже не на первісних (статевов-
ікових) принципах, а на таких, які дозволяють виді-
литися адміністративно-господарській, військовій і 
культовій верхівці, що уже не приймала участі у ви-
робництві. 

Додатковий натуральний продукт концентрується 
в руках соціальної верхівки, що завдяки феномену 
влади-власності перерозподіляє його на свою користь, 
підтримує діяльність ремісників, які обслуговували 
цю верхівку, набирає військо, організує суспільні ро-
боти тощо. 

Значна частина додаткового продукту в умовах 
державності трансформується в престижні речі, у 
цінності, що мали престижне значення (Васильєв, 
1980, с.172-186; 1981, с.157-175; Куббель, 19886, 
с. 140-251). 

Разом з тим ряд дослідників, аналізуючи матеріа-
ли степових культур Євразії, доходить висновку про 
особливий шлях розвитку цих суспільств. Ціннісні 
оцінки цих суспільств істотно відрізняються від тих, 
котрі розроблені на матеріалах Близького Сходу і ін. 
суспільств із землеробським укладом економіки. У 
цьому ключі, наприклад, висловлюються А.Т. Синюк 
(1996, С.20), О.М. Гей (2000, с.34). 

У літературі розроблено кілька шляхів становлен-
ня державності. Так виділяються військовий, аристок-
ратичний і плутократичний шляхи. При цьому треба 
підкреслити, що окреме суспільство, як правило, не 
можна віднести до якогось одного типу. Найчастіше 
воно поєднує в собі кілька шляхів, чи факторів (Куб-
бель, 19886, C.235). Усі ці фактори реалізуються у пев-
них структурах. 

Одним з найважливіших досягнень британо-аме-
риканської школи соціальної антропології було об-
грунтування поняття чіфдома - вождівства - основ-
ної ланки на шляху від первісності до держави (Куб-
бель, 19886, C.235). 

Початком розробки протодержавних структур і 
систем послужив збірник, присвячений політичним 
системам (1940), де значна увага приділялася пере-
хідним суспільствам, які одержали назву сегментних 
(Sahlins, 1968). Після цього починається цілеспрямо-
вана робота, як у польових умовах, так і в теорії. Се-
ред робіт цього напрямку необхідно згадати дослід-
ження М. Фріда (1967), Л. Крадера (1968), Б. Сервісу 
(1971). У цей час формуються основні поняття й апа-
рат, методологічні підходи до аналізу конкретного 
матеріалу. Зокрема, доводиться, що значною мірою 
посилення потестарних функцій племені є реакцією 
на колоніалізм. Спеціально досліджується значення 
війни для становлення держави. Як відзначає К.От-
тербайн, ефективні війни - це супутник централізо-
ваних ранньодержавних структур (Otterbein, 1970). 

Економічні функції чіфдома підкреслює Т. Ерль. 
Він писав, що в процесі генезису чіфдома виявляєть-
ся прагнення до максималізації саме економічного 
ефекту, до забезпечення розширеного відтворення, до 
включення все нових земель, здатних давати надлиш-
ковий продукт (Еагіе, 1979, р. 192-195). 

На сьогоднішній день соціальні антропологи при-
діляють велику увагу військовій функції ранніх про-
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тодержав, ролі воєн і завоювань (Classon, 1978, p. 10, 
Cameiro, 1973, р.207). 

Периферійні сусіди чіфдома, як на це звертав ува-
гу Р. Адамс, часто були зовсім не проти того, щоб на 
добровільних засадах визнати його патронаж над со-
бою. Положення васала щасливого вождя надавало 
завидні матеріальні переваги, наприклад, участь у 
розподілі військової здобичі (AdaMs, p. 228, 264). 

Характеризуючи чіфдом, Л.С. Васильєв звертає 
увагу на централізовану адміністративну систему 
чіфдома, строго фіксовану спадковість правителів, що 
стоять у керма влади. Для чіфдома притаманне злит-
тя знатності, рангу, титулу і посади. Основою такого 
злиття виступає конічний клан, нерівність генеалогі-
чних ліній. Дослідники підкреслюють, що лідер чіфдо-
ма користується послугами родичів, які стають його 
помічниками (Васильєв, 1981, с. 174). Основними фун-
кціями чіфдоМа є економічна і військова. Необхідно 
вказати, що військова діяльність спрямована на 
сусідів. Гноблення в межах власного соціального 
організму ще не відбувається. 

Для вождівства чи чіфдома характерна спадкоєм-
на нерівність, централізоване керування. Функціями 
вождя є організаційна, культова, зовнішні зв'язки, 
офіційні церемонії. Разом з тим відсутня легітиміза-
ція влади і її примусовий характер. Як правило, вер-
ховний правитель є і верховним жерцем. У чіфдомі 
відсутні ефективні способи запббігання розколу сус-
пільства. Класичному чіфдому притаманний мирний 
характер. Порівняння основних рис вождівства з ла-
дом скотарських народів, яке було розпочате Н.Н. Кра-
діним (1992), дозволяє стверджувати, що скотарські 
і, особливо, кочові вождівства, при тому, що більшість 
їхніх ознак збігається з землеробськими вождівства-
ми, мають войовничий характер. Для них менш ха-
рактерна теократична форма правління. Вони більш 
аморфні, чим землеробські суспільства (Крадин, 1992, 
с. 146-158). На відміну від землеробських вождівств, 
де зберігається двочленна ієрархія (Cameiro, 1981, 
p.53-54,69), у кочових вождівствах наявна багаторів-
нева соціальна організація. 

Розрізняють простий чіфдом, що є окремим вожд-
івством з одним центром, і складний чи суперсклад-
ний соціальний організм, що охоплює декілька про-
стих вождівств з ієрархією між ними (Крадин, 1992, 
с. 150-153). Відмінності між складним і суперсклад-
ним типом вождівства не настільки істотні, щоб їх 
розрізняти. 

Отже, вождівство, чи чіфдом може бути робочою 
моделлю суспільства, що знаходиться на шляху від 
первісності до держави. 

Такі суспільства характеризуються тим, що 
первісні інститути, такі, як рід, плем'я і т.д., замість 
колишніх своїх функцій (регулювання на демокра-
тичній основі власних справ) перетворюються в орга-
ни панування і гноблення, з інститутів, що повинні 
захищати власний народ, - у такі, котрі спрямовані 
проти власного народу (Энгельс. Т.20, с. 164). 

Народи цього рівня розвитку деякі дослідники 
виділяють у самостійну ступінь суспільного розвит-
ку. Так, наприклад, М.О. Бутинов, вивчаючи полінез-
ійське суспільство, вважає, що йому притаманний 
"племінний станово-кастовий порядок, що не є об-
щинно-родовим, проте ще залишається докласовим, 
додержавним" (1985, с. 10). 

Змінюється характер верховної влади. Досить ча-
сто верховними вождями ставали представники дек-

ількох родин, чи навіть однієї родини. Як писав М.О-
. Бутинов, "тонганське плем'я неможливе без правля-
чих родин" (1985, С.13). Подекуди сакральна і світська 
гілки влади поєднувалися в одній особі. Там, де війна 
відігравала значну роль, до цього додавалися ще і 
військові функції. 

Соціальне і майнове підвищення знаті супровод-
жувалося появою незаможних і неповноправних ка-
тегорій населення. Як відзначають компетентні 
фахівці, спочатку переважна їхня частина була іноет-
нічною за походженням. 

Поряд з внутрішніми факторами, що були викли-
кані до життя розвитком відтворюючого господарства 
(поява шару правителів і виробників, якоюсь мірою 
позбавлених засобів виробництва), розвитку експлу-
атації сприяли війни, що давали можливість одержу-
вати додатковий продукт спочатку у вигляді пограбу-
вання переможених, а потім у вигляді данини. 

Треба зупинитися ще на одному досить важливо-
му загальному питанні. Рівень соціально-економічно-
го розвитку пізньої первісності характеризується 
збільшенням соціальних організмів, посиленням по-
тестарно-політичних функцій племені, появою і роз-
витком союзів племен, гегемоній, посиленням не-
рівності між окремими родами. Усе це позначалося 
на просторових і сутнісних характеристиках соціаль-
но-історичних організмів. 

Цей термін для вивчення історії запропонував 
Ю.И. Семенов (1966). Він визначає його як окреме 
самостійне суспільство, що здатне на незалежний соці-
ально-економічний і політичний розвиток (Семенов, 
1966, с.88-106). Прослідковуючи структуру і функції 
цієї категорії, він відзначав, що соціальний організм 
досить часто збігається з етнічними спільностями. 
Думки з цього приводу у своїх теоретичних працях 
почали висловлювати етноісторики. В.І. Козлов був 
першим, хто відзначав, що в основі формування етніч-
ної спільності лежить саме соціальний організм (СО) 
(Козлов, 1967, с.100-111). Для соціальної концепції 
етносу зараз вважається аксіоматичним, що СО вис-
тупає первинним об'єднанням стосовно етнічної 
спільності (Куббель, 1988а, с. 171). 

Для характеристики епохи пізньої первісності і 
формування держави фахівці одностайно наголошу-
ють на великому значенні соціально-потестарних, еко-
номічних відносин, що реалізуються в СО (Бромлей, 
1983, С.34). Особливість дослідження давніх 
суспільств за археологічними матеріалами полягає в 
тому, що проблеми соціально-економічних реконст-
рукцій вивчаються в межах археологічних культур, що, 
у свою чергу, є відображенням давніх етносів. Таким 
чином, якщо за археологічними матеріалами дослід-
ник фіксує на конкретній території в якомусь конк-
ретному відрізку часу етнічне формування, то такий 
висновок передбачає, що тут існував конкретний соц-
іально-історичний організм (СЮ). Вірогідність тако-
го припущення буде збільшуватися з розвитком про-
дуктивних сил. Тому для суспільств обговорюваного 
періоду етнічна спільність і СО в ідеалі повинні збіга-
тися, тобто набувати форми етно-соціального органі-
зму (ЕСО). 

В умовах, коли етнічні реконструкції за археоло-
гічними матеріалами не відрізняються обгрунтованіс-
тю, виявлення в конкретній етнокультурній спільності 
існування чи відсутності єдиного с о може стати ва-
гомим аргументом у перевірці висновків власне етні-
чного дослідження. Розвиток с ю залежить від двох 
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основних факторів: від виробничих відносин, що ле-
жать в основі економічної діяльності соціального 
організму (вони визначають його конкретні форми, 
розмір, структуру і розташування окремих складових 
частин) і сімейно-шлюбних відносин. Проте, останні 
досить специфічні і повинні розглядатися окремо. 
Форми, які набуває СО, залежать від способу вироб-
ництва, досягнутого даним суспільством, географіч-
ного положення, демографічних факторів, історичної 
епохи тощо. 

Як основа кожного конкретного суспільства СЮ 
складається з багатьох підсистем, серед них головни-
ми є три: економічна, функціонування якої спрямова-
не на забезпечення членів конкретного колективу не-
обхідними цінностями; соціально-політична, котра 
регулює взаємини між елементами соціального орган-
ізму, що склалися в процесі виробництва і споживан-
ня виробленого продукту, вона забезпечує безпеку і 
територіальну цілісність СО; третя система - культур-
на, акумулює в собі культурні досягнення, зберігає 
досвід суспільства і забезпечує передачу його наступ-
ним поколінням (Павленко, 1989, с.51). Тому дослід-
ження, що стосується реконструкцій соціальної сис-
теми, узагалі соціального ладу, повинне тією чи іншою 
мірою стосуватися економічної і культурної субсис-
теми. 

в ідеалі необхідно досліджувати всі три субсистс-
ми. 

У СО періоду занепаду первісності і переходу до 
держави усе більш виявляється дія факторів, розгля-
нутих вище, властивих уже ранньодержавним сусп-
ільствам. У скотарів, особливо в кочівників, ці проце-
си ослаблені. 

У скотарських народів апарат влади був якісно 
трохи іншим у порівнянні з землеробськими суспіль-
ствами. 1 ступінь розвитку апарата влади (чиновники, 
військо тощо), що була в землеробських суспільствах, 
була не потрібна кочівникам і в меншій мірі взагалі 
скотарям (Хазанов, 1984, с. 166). Дня такої системи 
запропонований термін "розсіяний центр", що не су-
перечить у цілому наявності центральної ланки в си-
стемі керування (Крадин, 1992, с. 149-150). 

Те, що в кочівників відсутні чи слабко виражені 
міські центри, не впливає на загальні тенденції роз-
витку скотарських суспільств. Роль міста з усіма його 
функціями бере на себе ставка правителя, тобто тери-
торія землі роду чи клану, з якого походять правителі. 
Разом із правителем живе правляча верхівка суспіль-
ства. Вона складається здебільшого з родичів і одно-
племінників головної в суспільстві персони - царя-
вождя. Могутність такої системи базується на фено-
мені влади - власності (Васильєв, 1982, с, 60-93), 
відповідно до якої правителі мали право і можливість 
розпоряджатися суспільними ресурсами, зокрема, 
додатковим продуктом, що надходив до них, завдяки 
редистрибутивній системі. 

Внутрішня структура таких складних СО будува-
лася за родо-племінним принципом, який був єдино 
можливим (Бунятян, 1985, с.21-43). Кожне з племін-
них угруповань, що входили в складний СО, мало 
свою незалежну соціально-економічну систему і зв'я-
зувалося з центральною владою лише позаекономіч-
ними методами відчуження додаткового продукту. 
Крім доходів від обміну продуктів і видобутку корис-
них копалин, рівень добробуту окремих соціальних 
підрозділів окремого суспільства визначався саме 
відрахуваннями в центр. Чим нижче був соціальний 

статус окремого роду (клану, племені), тим більше 
віддавали вони центру, тим менше залишалося на 
місці, і навпаки. 

До того ж збіднілі роди змушені були займатися і 
менш престижною працею, тобто соціальні 
відмінності між окремими підрозділами складного 
ієрархічного СЮ зв'язані також і з професійними 
особливостями. 

Редистрибуція як спосіб споживання починається 
і поширюється ще в первісну епоху. Свої розвинуті 
форми вона набуває в державах Давнього Сходу, що 
виникли на базі зрошуваного землеробства. Вона має 
там усеосяжний характер і різко прискорює на певно-
му етапі розвиток цивілізації. Але для скотарських 
народів чи хліборобів середньої смуги, де суспільна 
власність на землю поєднується з індивідуальною 
працею у тваринництві (Крадин, 1992, с. 97-98), це 
приводить до швидкої приватизації худоби і соціаль-
ного розшарування населення. Редистрибутивна сис-
тема займає в цих суспільствах відносно скромне 
місце. У скотарських, особливо кочових суспільствах 
редистрибуція могла здійснюватися лише при роз-
поділі військової здобичі, яка була нерегулярною, чи 
податків або данини від залежного населення, що ста-
вало стабільним джерелом надходження додаткового 
продукту. Якщо рабство серед кочівників, скотарів 
носило переважно домашній, обмежений характер, 
внаслідок економічної невигідності рабської праці в 
основній області виробництва кочівників - тварин-
ництві (Першиц, 1973), то данництво стає однією з 
ведучих форм зовнішньоексплуататорських відносин. 
По-перше, данництво є видом колективної, а не інди-
відуальної експлуатації; по-друге, данники не відсто-
ронені від засобів виробництва, вони зберігають свою 
власну економічну і соціальну самостійність від тих, 
хто одержує данину. Зрештою, положення данників 
набагато краще, ніж рабів (Хазанов, 1975, с.159). 

Загальновизнано, що зовнішньоексплуататорська 
діяльність є однією з основних рис кочових, а ширше 
- скотарських суспільств. Зовнішньоексплуататорсь-
ка діяльність неможлива без війни, що, на думку 
фахівців, є основним чинником при виникненні і роз-
витку кочівницьких потестарно-політичних об'єднань 
(Крадин, 1992, с.129). Проблему війни і миру моно-
графічно досліджував В.А. Шнирельман (1994). 

Пізня первісність, становлення перших держав 
супроводжується появою перших форм експлуатації. 

Найдавніша й" форма була міжетнічна, тому що 
релігійні уявлення, первісний світогляд забороняли 
пригноблювати співвітчизників, одноплемінників, у 
той же час люди, що не були членами даного конкрет-
ного суспільства, вважалися неповноправними. На них 
не поширювалися правові норми, якими користалися 
у своїх відносинах одноплемінники. Це відкривало до-
рогу до гноблення інородців, ставало ідеологічною 
базою насамперед зовнішньоексплуататорської діяль-
ності. Коли один етнос чи етносоціальний організм 
унаслідок завоювання виявлявся нагорі соціальної 
піраміди, а переможений - унизу, між завойовниками 
і переможеними і виникали данницькі чи станово-ка-
стові відносини. 

2.3. Проблеми взаємин цивілізаційних центрів 
і первісної периферії 

Вітчизняними вченими більше 20 років вивчалися 
проблеми центра і периферії, їхніх взаємин у давни-
ну (Первобытная периферия раннеклассовых об-
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ществ, 1978). На сьогоднішній день ці проблеми до-
сить вивчені. Однак у конкд)етно-наукових побудовах 
в окремих регіонах, як і раніше, продовжують вико-
ристовуватися прямолінійно-еволюціоністські схеми, 
коли більш пізні суспільства розглядаються як соц-
іально більш розвинуті (наприклад, глави "Суспіль-
ний лад" у розділах "Населення в епоху енеоліту" і 
"Бронзова доба" Давньої Історії України, Котова, 1997, 
Березанська, Отрошенко, 1997). Це тим більше див-
но, що в цьому ж 1-ому томі Давньої історії України 
П.П. Толочюо відзначав: "Абсолютизація формаційної 
поступальності нерідко призводила до спрощення 
динаміки історичного процесу, до ствердження без-
перервного прямолінійно висхідного розвитку сусп-
ільства. Насправді ж історичні процеси набагато 
складніші. Стародавня історія зазнала не лише періо-
ди піднесень, а jH часи стагнацій, навіть регресу" (Хо-
лочко, 1997, C.6). Згубність прямолінійно-еволюцій-
них побудов відзначає і В.М. Массон: "Прагнення до 
побудови прямолінійних ланцюжків історичного роз-
витку, названа нами формаційним еволюціонізмом 
(Массон, 1996, с. 9), і директивно закріплена убогість 
понятійної сітки неминуче вели до прямолінійних 
побудов і висновків, що лежать у рамках ортодоксаль-
ного підходу" (Массон, 2000, с. 135). 

Найхаракгернійшим прикладом стагнації і навіть, 
за виразом B.C. Бочкарьова, "дееволюції" (Бочкарев, 
1995) є соціальний розвиток населення Східноєвро-
пейського степу в епоху пізньої бронзи (Массон, 2000, 
с. 162-165). 

У дійсності ж економічний і соціальний розвиток 
первісних суспільств, які оточували Передньоазійські 
ранньодержавні утворення, залежав від того, на-
скільки тісно вони були зв'язані з цивілізаційним цен-
тром. Прямий еволюціонізм тут практично не діяв. У 
силу цієї обставини необхідно розглянути ці взаєми-
ни більш докладно. 

Однією з універсальних рис всесвітньо історич-
ного процесу є його нерівномірність. Особливості 
різних регіонів, насамперед екологічного, природно-
го, географічного характеру, обумовлювали різні тем-
пи розвитку тих чи інших людських колективів. Іншою 
рисою всесвітнього історичного процесу є все зрос-
таючі контакти між окремими соціумами. Завдяки їм 
відбувався обмін технічними і культурними досягнен-
нями. Потрапляючи в нові суспільства, ці досягнення 
модифікувалися, пристосовувалися до нових культур-
них, господарських, екологічних умов. 

Ці два фактори, як вважав Л.Е. Куббель, і привели 
до дуже раннього формування відносин між окреми-
ми соціальними організмами по типу центр-перифе-
рія, якщо під першим розуміти суспільства, більш 
розвинені, а під другими - ті колективи, темпи роз-
витку яких виявилися помітно нижчими, ніж у пер-
ших (Куббель, 1988в, C.472). 

Така нерівність існувала від самого початку людсь-
кого суспільства і з часом зростала. Якісно новий етап 
взаємин між периферією і центром, яким на той час 
став Давній Схід, наступив з моменту виникнення 
перших держав. З одного боку, темп просування шля-
хом прогресу ведучих суспільств, народів (центр) різко 
прискорився, з іншого боку, центр поступово розши-
рював свій вплив і кордони за рахунок включення в 
себе найближчих периферійних суспільств. Часто це 
відбувалося за допомогою сили (примусово). Первісні 
суспільства, що оточували цивілізаційний центр, на-
зиваються синполітейними (Першиц, Хазанов, 1978, 

С.5). Якщо спочатку цивілізаційні впливи були спря-
мовані з центрів на периферію, то згодом, коли сус-
пільства навколишньої периферії зміцнювалися, з 'я-
вилася можливість і зворотних впливів, як правило, -
військового завоювання. Коли суспільство - центр 
зазнавало військової поразки від зміцнілого перифер-
ійного соціуму, переможці відносно швидко ставали 
на рівень держави. У випадку успішної експансії цен-
тра включена в соціальний організм периферія також 
прискорювала темпи свого розвитку. 

Як відзначає Л.Е. Куббель, абсолютна більшість 
синполітейних суспільств знаходилася в контакті із 
суспільними організмами вже державного рівня роз-
витку (Куббель, 1988в; с.474). Ясна справа, форми й 
інтенсивність таких контактів були різними. Виді-
ляється далека периферія і ближня периферія. Ближ-
ня периферія виступає посередником у передачі 
впливів центра. Отже, якщо такі контакти відбували-
ся між центром і далекопериферійним суспільством 
безпосередньо, наслідки були тоді досить відчутни-
ми. Зовсім інша справа, якщо такі контакти були опо-
середковані третім суспільством. Впливи тоді були 
менш інтенсивними. Ближня периферія виявлялася в 
більш сприятливих умовах стосовно використання 
культурних і технічних досягнень центра. Єдиним 
шляхом комплексного запозичення далекопериферій-
ним соціумом досягнень центра могла бути лише 
міграція значної кількості населення з території цен-
тра в периферійне суспільство і завоювання його. 
Проте, як відзначають фахівці, військова взаємодія 
між далекою периферією і центром відбувалася рідко. 
Набагато частіше вступали у військовий контакт ближ-
ньопериферійні і далекопериферійні суспільства. 

Підкреслення значення військових контактів у 
взаємодіях між центром і периферією не виключає й 
інших їхніх видів: торгівлю, культурну дифузію тощо. 
Проте, характер катакомбного суспільства, де відзна-
чається велика питома вага військового прошарку, 
південне походження суспільства висувають на пер-
ший план обгрунтування саме військових видів взає-
мин. У такому випадку цивілізаційний центр змінює 
чи направляє спонтанний розвиток периферійних 
суспільств, прискорюючи його темпи, приналежність 
до одного господарсько-культурного типу лише 
збільшує можливість системного запозичення. Плос-
когір'я Малої Азії і сухі степи Палестини і Сирії в 
господарському, та й у кліматичному відношеннях 
мало чим відрізняються від Вірменського нагір'я і 
передгір'їв Кавказу. А ті, у свою чергу, мають висотні 
кліматичні зони, схожі на Євразійські степи. Явні 
відмінності стосуються тільки деталей клімату. Зга-
дані території служили благодатним грунтом для роз-
витку скотарства досить рухливого типу. Тому Кавказ 
був клапаном для виходу скотарських народів з тери-
торії Близького Сходу, що під час континенталізації 
клімату на початку суббореалу змушені були шукати 
собі нові екологічні ніші на нових землях. 

Ще одним фактором, що сприяв поширенню кон-
тактів між центром і периферією, були наслідки де-
мографічного вибуху, що відбувся після переходу дав-
ньосхідних суспільств до відтворюючої економіки. 
Різке зростання чисельності населення цивілізаційних 
центрів і навколишніх народів приводило до змуше-
ної міграції на вільні землі чи на землі більш слабких 
народів. Якщо землеробські народи, з огляду на осі-
лий характер їхнього життя, просувалися на нові землі 
поступово, шляхом сегментації, то скотарські, наба-
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гато рухливіші, були здатні на далекі міграції. Разом з 
екологічним фактором, це був вагомий важіль у сти-
мулюванні, інтенсифікації контактів між центром і 
периферією. У такій системі виділяються господарські 
й економічні контакти, соціальні (тобто такі, що сто-
суються соціальної структури), потестарно-політичні 
й культурно-ідеологічні (Куббель, 1988в, с. 477). Якщо 
господарські чи економічні контакти, зв'язані насам-
перед з обміном, поділом праці, залежали в давнину 
від природних ресурсів регіону (так, наприклад, те-
риторія Прикубання і взагалі Північного Кавказу дуже 
рано втягується в сферу впливів цивілізацій Близько-
го Сходу завдяки значним родовищам мідних і полі-
металевих руд) і не вимагали значної кількості насе-
лення, яке брало участь у такому контакті - обміні, 
торгівлі і т.д., то соціальні й культурно-ідеологічні 
контакти, їхній обсяг і глибина залежали від способу 
реалізації контакту. Іншими словами, вони могли бути 
чи мирними, чи військовими. На думку Л.Е. Куббеля, 
будь-яким значним міграціям населення, які майже 
завжди супроводжувалися завоюванням, передувала 
чи інфільтрація, чи військово-грабіжницька діяльність 
(Куббель, 1988в, с. 478-479). 

Неможливо абсолютизувати один якийсь вид кон-
такту, але все-таки здається, що в їхньому розвитку 
простежується певна закономірність. Перш, ніж йти 
когось чи щось завойовувати, треба знати, що саме і 
де. Тобто будь-якій військовій діяльності чи значній 
міі^рації повинна передувати інша форма контактів. 
Такими універсальними взаєминами були торгівля, 
обмін. Спеціальні експедиції з дослідницькими зада-
чами - явище доволі пізнє, хоча найдавніші з них 
відбувалися в часи не настільки вже далекі від часу 
існування катакомбної спільності (наприклад, 
фінікійська експедиція навколо Африки на замовлен-
ня Єгипту). 

Північне Причорномор'я втягується в орбіту 
впливів Давнього Близького Сходу досить рано. Опо-
середкована балканськими суспільствами відтворю-
юча економіка з'являється на території південно-зах-
ідної України вже в VII тис. до н.е. (буго-дністровсь-
ка культура). Через Кавказ на територію України по-
трапляє рухливе скотарство, що згодом набуває усе 
більшого поширення і розвитку. Але південні впливи 
на територію України в період неоліту носили епізо-
дичний, тимчасовий характер і стосувалися міграцій 
невеликих груп населення чи поступових опосеред-
кованих запозичень. Тривалий відпрацьований зв'я-
зок між Причорномор'ям, з однієї сторони, і Балкана-
ми, Малою Азією і Кавказом, з іншої, - встановлюєть-
ся в енеоліті. Наслідком цього зв'язку є виникнення 
"циркумпонтійської металургійної провінції" (Чер-
ных, 1978). Землеробські, соціальні, ідеологічні тра-
диції проникають в Україну з трипіллям, з південно-
го-заходу. Одночасно з південного сходу, з Кавказу, 
також йде вплив давньосхідної культури, спочатку -
у господарській сфері, а потім - у соціальній і у світог-
лядній сферах. Види контактів стають більш різнобі-
чними. Південно-східний варіант середньостогівської 
культури несе уже відчутні південні впливи (Телегін, 
1973, с. 163). В епоху ранньої бронзи Кавказ стає вже 
ближньою периферією давньосхідних цивілізацій 
(Пустовалов, 1996а, 1998ж, 2000а). Куро-аракська 
культура-досить складне поліетнічне угруповання-
своїм одним варіантом на пізньому етапі виходить на 
територію Палестини (Кірбет-коракська культура), а 
іншим - досягає Північно-Східного Кавказу. Вона була 

тією ланкою, що з'єднувала Великий Степ з цивіліза-
ціями родючого півмісяця (Лордкипанидзе, 1989). Її 
соціальна система практично дотепер не вивчена, але 
вона, імовірно, мала такі риси, що дозволять зрозум-
іти соціальні й етнічні процеси незначних територіях 
Малої Азії, Кавказу і Причорномор'я. У західній час-
тині Кавказу поширюється майкопська культура. Вой-
овничість, високий технологічний рівень цього насе-
лення не підлягають сумніву, а його ранньодержав-
ний чи ж переддержавний характер (Сафронов, 1982) 
дискутується фахівцями (Мунчаев, 1975). Зрештою, 
дольменна культура Західного Кавказу, незважаючи 
на досить обережне відношення В.І. Марковіна до 
проблеми її походження, демонструє найтісніший ет-
нічний зв'язок зі Східним Середземномор'ям і Ма-
лою Азією і, мабуть, є прямою міграцією, можливо, 
морським шляхом, якогось близькосхідного населен-
ня (1978). На це вказує знахідка під курганом - мону-
ментальне зображення човна - ладді (Чеченов, 1980). 
Близькосхідні цивілізації були дуже зацікавлені в ме-
талургійній сировині, тому проявляли стосовно пери-
ферії значну агресивність. 

Саме ці три культури (куро-аракська, майкопська і 
дольменна) уплинули на формування ранньобронзо-
вих культур степової частини Східної Європи. Май-
копська культура вплинула на формування і розвиток 
ямних племен. Про це свідчить навіть наявність особ-
ливої животилівської групи поховань, виділеної в 
Подніпров'ї І.Ф. Ковальовою (1984,1987), і поховань 
так званої кемі-обинської культури в Криму (Нечи-
тайло, 1991). Куро-аракська - впливала на формуван-
ня катакомбних, точніше східнокатакомбного блоку 
культур (донецька, передкавказька, середньодонська 
тощо). У катакомбних похованнях Донеччини зустрі-
нутий посуд з обмазкою рідкою глиною - прийом, 
хараю-ерний для пізньої куро-аракської культури; (Не-
читайло, Гаджиев, 1991) серед катакомбного посуду 
зустрінуті також такі, у тісті яких використане вапно 
- ознака, характерна також для куро-аракської куль-
тури (Братченко, 2001, стор. 32). 

Отже, у другій половині III тис. до н.е. Північне 
Причорномор'я, а разом з ним і територія Південної 
України з далекої периферії Близького Сходу (відно-
сини з останнім опосередковані декількома суспіль-
ствами Малої Азії, Закавказзя і Кавказу, з одного боку, 
і Балканами - з іншого) стають уже ближньою пери-
ферією, шляхи до якої добре відомі, і між якими і ран-
ньодержавними утвореннями існує не більше, ніж 
один посередник. 

Таким чином, на початку III тис. до н.е. Північне 
Причорноморьє, з одного боку, було вже досить роз-
винутим регіоном, який мав можливості сприйняти 
цивілізаційні інновації, а з іншого, - завдяки малій 
щільності населення, слабкій економічній базі був не 
в змозі дати відсіч міграції-завоюванню з боку насе-
лення цивілізаційного центра чи суспільства, що зна-
ходилося в безпосередньому контакті з таким цент-
ром. 

Одним з основних типів взаємин між ранньодер-
жавними утвореннями чи сінполітейними суспільства-
ми ближньої периферії і оточуючими їх суспільства-
ми далекої периферії була війна, особливо тоді, коли 
це були не просто грабіжницькі походи, а стійке, три-
вале завоювання (Куббель, 1988в, с. 481). Між пере-
можцями і переможеними утворювалася система дан-
ництва. Проте, коли підлеглий етнос, суспільство вхо-
дило до складу пануючого соціального організму. 

26 



могла скластися і така форма взаємин, як етносоці-
альна стратифікація, чи рання кастова система. 

Ще однією важливою характеристикою історично-
го процесу є його зворотність. Тому сприятлива ситу-
ація в III - на початку П тис. До н.е. для взаємодії ци-
вілізаційних центрів із сінполітейними суспільства-
ми Північного Причорномор'я змінилася на протилеж-
ну, несприятливу ситуацію. З занепадом таких 
організмів, як куро-аракська, майкопська, дольменна 
й алазано-беденська культури, настає на певний час 
первісна реакція. У зрубній культурі в пізній період 
скорочується соціальна стратифікація (Бочкарев, 1995; 
Пустовалов, 2000з). Нове зростання приходить знач-
но пізніше. 

Отже, дослідження соціального організму, що 
сформувався в результаті контактів між центром і пе-
риферією, дуже складного в етнічному й у соціально-
му відношенні, передбачає не тільки вивчення його 
соціальної структури й інших соціальних інститутів, 
але й етнічної структури, ідеології і походження. На 
момент виникнення катакомбної спільності державні 
соціальні організми на Давньому Сході вже існували 
тривалий час, тому гіпотеза про давньосхідне поход-
ження катакомбної спільності може дуже істотно впли-
нути на загальну інтерпретацію результатів дослід-
ження у бік посилення ранньодержавних тенденцій. 

2.4. Станово-кастова система як модель для ре-
конструкції давніх суспільств 

Проблеми, зв 'язані з реконструкцією давніх 
суспільств на основі станово-кастової системи, роз-
робляються автором з кінця 80-х років (Пустовалов, 
1990в, 1991а, 1992а, 19956, 1996в, 1997а, 1998ж, 
2000е, 2000ж). Даний розділ є узагальненням розро-
бок автора й інших дослідників. 

2.4.1. Історико-етнографічна модель станово-
кастової системи 

Станово-кастові суспільства, досить мало розпов-
сюджені в сучасному світі, як представляється, і були 
більш частим явищем у давнину. Станово-кастова си-
стема (СКС) переважно виникає як продукт взаємодії 
між давніми цивілізаційними центрами і первісною 
периферією в суспільствах складного етнічного скла-
ду, де стикаються етноси різного рівня культурного 
розвитку. Особливо часто СКС виникає при міграції 
населення, супроводжується завоюванням. Уперше на 
роль відносин між цивілізацією і первісною перифе-
рією при формуванні СКС звернув увагу Е.М. Мед-
ведев (1990, с. 96). 

У сучасній літературі немає єдиної думки про ме-
ханізм формування кастової системи. Група фахівців, 
серед яких переважають учені радянського періоду, 
вважає, що в основі виникнення цього соціального 
інституту, у першу чергу, у стародавній Індії, знахо-
диться процес розвитку продуктивних сил суспільства 
і посилення професійної диференціації. Так М.К. Куд-
рявцев вважав, що основою кастового членування є 
виробничий принцип, необхідність виділення нової 
професії, якою заіімаються певні групи людей, що зго-
дом інституюються в касту (1992, с.53). Він ототож-
нює кастову систему із системою спадкоємного роз-
поділу праці. На його думку, це головні ознаки касти. 
Проте, крім професійних функцій каста, як підкрес-
лює М.К. Кудрявцев, виконує матримоніальні і деякі 
ритуальні функції (1992, с.8). Спеціально ним підкрес-
люється принципова відмінність каст від варн (1992, 

С.209 і ін.). Приблизно так само розглядає касту і 
В.М.Нікіфоров(1977). 

Суперечливою є позиція М.К. Кудрявцева в пи-
танні співвідношення варни і касти. Він пише, що самі 
варни не могли перетворитися в касти тому, що їх було 
тільки чотири і відносилися вони до дуже архаїчного 
суспільства. Він вважає принциповими відмінності 
між варнами і кастами. Проте в іншому місці він пише, 
що не можна заперечувати проти існування генетич-
ної спадковості між варновою і кастовою організаці-
ями (с.216). Цей автор цілком справедливо відзначає, 
що кастовий порядок виник як наслідок, з одного боку, 
необхідності суспільного поділу праці, все зростаю-
чої спеціалізації виробництва, а з іншого, - як наслідок 
збереження світоглядних норм первісності на міжет-
нічному рівні в складних поліетнічних суспільствах 
(с.209). 

Інша група фахівців, де переважають закордонні 
дослідники, зв'язує походження СКС із гетерогенним 
етнічним складом того чи іншого суспільства (Сингх, 
1958; Косамби, 1968; Sharma, 1958; Beteille, 1969; 
Lohia, 1964; Кобищанов, 1982; Куценков, 1983; Аш-
рафян, 1986; Медведєв, 1990). На відміну від першо-
го напрямку, вони визнають принциповий зв'язок дав-
ньоіндійських варн і більш пізніх каст. Так, Е.М. Мед-
ведєв виділяє три етапи розвитку СКС в Індії: пер-
ший - формування чатурварнья (простіше - арії-шуд-
ри); другий - виникнення диференціації в межах варн 
і поза ними; третій - формування власне кастової си-
стеми (Медведев, 1990, с. 97). На зв'язок касти з ет-
носом вказують і такі ознаки, як расові відмінності, 
іноді - мовні, релігійні і т.д. Однак ототожнювати ка-
сту з етносом немає ніяких підстав. СКС - набагато 
більш складне явище. Суть його лежить на перетині 
ознак варни й етносу. Всі ознаки варни присутні й у 
касті: професійна обумовленість, жорстка позиція в 
соціальній ієрархії, спадковість статусу і хд. Виходить, 
виникнення кастової системи зв'язане з виділенням у 
суспільстві професійних шарів типу варн. 

З етносом касту зв'язують ендогамія, специфічні 
культи, стереотип поводження, відмінності в їжі, одязі, 
мові, расі, знову ж-таки спадковість статусу. 

Об'єднання самостійних систем варни й етносу в 
СКС проходило в умовах поліетнічного суспільства, 
яке виникає в результаті завоювання. Так, в Індії про-
цес аріанізації характеризувався включенням неар-
ійських народів із власним соціальним членуванням 
в арійську систему. Приміром, шудри, до складу яких 
входили як арійські, що потерпіли поразку, так і не-
арійські племена, були в колективній власності у трьох 
вищих варн. Пізніше, із включенням в арійське сусп-
ільство нових етносів, положення шудр поступово 
поліпшувалося (Sharma, 1958, p. 31). Аналогічна кар-
тина спостерігалася у одного із африканських народів 
(нупе). Тут одна з етносоціальних груп (ндачежи) була 
сторонньою (Кобищанов, 1982, с. 153-157). Іноетнічні 
елементи складали нижні касти у центральних і 
південних паранілотів (Huntingford, 1951). Така ж кар-
тина - у туарегів Аххагарра (Лот, 1989), нанду, барі, у 
султанаті Джимма на початку XIX ст. (Кобищанов, 
1982). 

В Африці в "нупе" (Бенінська затока) серед етно-
соціальних кастових ф у п виділяються нащадки по-
лонених - ягбе, нащадки прибульців мисливці-нда-
чежі, вождь же був завжди з племені аборигенів -
кінцожив (Кобищанов, 1982, с.153-157). Іноетнічні 
елементи складали нижні касти ^й у центральних і 
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південних паранілотів (Huntingford, 1951). У нанду 
касти ковалів і гончарів складалися з потерпілих 
військову поразку масаїв (Кобищанов, 1982, с. 161). 
Барі теж завоювали тубільне населення нупе, і поді-
лялися на дев'ять ієрархічних кланів. Іноетнічне на-
селення складало нижні касти в султанатах Джимма 
на початку XIX ст. (Кобищанов, 1982, с.164). Як ба-
чимо, завоювання є найважливішою характеристикою 
процесу створення кастового суспільства. Скрізь, де 
зафіксована кастова система (давня Індія є лише са-
мим розвинутим кастовим суспільством), присутні 
завоювання, наслідки війни. На думку А. Лота, кас-
това система туарегів Аххагарра теж виникла в ре-
зультаті завоювання. Між окремими кастами існують 
чіткі градації міжетнічного характеру, у тому числі 
расові (імхари - світлі, імради і иклани - чорні, не-
гроїдні групи, чи мулати) (Лот, 1989, с.43-48), повед-
інкові (імхари відрізняються аристократизмом), мовні 
і професійні (імхари - воїни-професіонали нічим 
більше не займалися); імради - скотарі і хлібороби. 
Кожен імхар володів декількома кланами імрадів. Ікла-
ни - слуги у імхарів і імрадів, що виконували всю 
домашню роботу (Лот, 1989, с.37-39). Анрі Лот пише, 
що спадкоємність влади, ієрархія, неприйняття один 
одного різними групами, відмова від спілкування з 
представниками іншої касти - усі ці принципи живі в 
туарегів (1989, с.26). Крім цих основних груп чи каст 
у туарегів уже почалася подальша диференціація. Від 
імхарів відокремилися інілісмени - жерці, теж 
звільнені від сплати податків, як і імхари. Основним 
тягарем податки лягали на імрадів. Крім цього, знач-
ну групу представляли різні проміжні категорії. Се-
ред них ісеккемарени і ірегенатени вважалися катего-
рією змішаного етнічного походження. Так само вид-
ілялися ібореллітени - мулати, один з батьків яких був 
туарегом (Лот, 1989, с.43-47). Туарегські жінки-арис-
тократки за зв'язок з іклана.ми суворо засуджувалися 
так само, як і індійські жінки, що порушували звичай 
"анулома". Навіть між імхарами і імрадами шлюби 
укладалися дуже рідко, тому що діти втрачали права 
імхарів (Лот, 1989, с.187). Подібну систему спостері-
гаємо в акан Гани. Між озером Рудольфа і Сомалі за-
фіксована метаетнічна система протокастового типу. 
Головну роль у цьому суспільстві грали скотарі - масаї 
племені самбуру. До них приєднувалися кочові верб-
людоводи ренділе. Нижні шари населення складали-
ся з мисливців і рибалок ель-моло. У гірських лісах 
жили мисливці-бортники доробо. Бродячі ремісники 
доробо служили в самбуру і ренділе ковалями, перу-
карями, ритуальними фахівцями і т.д. (Кобищанов, 
1982, C.161), Приклади ранньокастових суспільств на 
території Африки можна продовжувати і далі. СКС 
зафіксована в народів Східної Нігерії, у паранілотів, 
кушитів тощо. 

Скрізь, де зафіксована СКС, при формуванні сус-
пільства мало місце завоювання. При цьому часто між 
завойовниками і переможеними існували досить 
значні культурні відмінності. 

Отже, соціальна нерівноправність між завойовни-
ками і підкореними народами, висока престижність 
одних видів праці (управлінського, жрецького, 
військового) і непрестижність інших у комплексі з 
розвиненою етнічною самосвідомістю викликали до 
життя СКС. Вона дозволяла колективно гнобити ско-
рений етносоціальний шар суспільства, який утворив-
ся в результаті завоювання. Психологічною підставою 
утворення СКС була заборона на пригноблення єди-

ноплемінників. У той же час представників інших ет-
носів гнобити не тільки дозволялося, але і заохочува-
лося (Гумилев, 1991). У певному розумінні СКС була 
наслідком шлекшвної експлуатації. Тому система арії-
щудри є вже не чисто варновою, а ранньокастовою. 
Класична варнова система існувала на прабатьківщині 
аріїв, наприклад, у населення південноуральських го-
родищ, прекрасно розкопаних і виданих В.Ф. Генін-
гом, Г.Б. ^ н о в и ч е м , В.В. Генінгом (1992). 

Таким чином, однією з найважливіших умов ви-
никнення й існування кастової системи є міжетнічна 
експлуатація, але не в данницькій, а в більш регулярній 
формі, оскільки данина стягується з відносно само-
стійних повноцінних суспільств, чого в кастових сус-
пільствах не спостерігається. 

Існує стійка омана, що представники різних каст 
проживають роздільно і мають свої власні цвинтарі 
(Плешивенко, Черных Л.А., 1993, с. 252). Однак, як 
показують спеціальні дослідження в тій же самій Індії, 
села в кастовому відношенні носять дуже строкатий 
характер (Lewis, 1958). Як підкреслює М.К. Кудряв-
цев, каста ніколи не була господарською одиницею, 
оскільки існував міжкастовий поділ праці. Він пише, 
що касти не мають чітко окреслених границь, а роз-
сіяні між іншими кастами. Однокастові села зустрі-
чаються вкрай рідко. Окремо живуть тільки найнижчі 
касти. При цьому не існує й окремих кастових могиль-
ників. Попіл після спалення небіжчиків кидали в ту 
саму ріку чи ховали в землю на краях ланів (Кудряв-
цев, 1992, с. 5, 124-135). Практично всі касти знахо-
дяться в сервісних відносинах одна з однією. Анало-
гічна картина просліджується й у африканських кас-
тових суспільствах. Правда, тут залежність від етніч-
них факторів більша, ніж в Індії. 

Досить своєрідними є при кастовій системі і 
шлюбні відносини. Для жінок шлюб був єдиним спо-
собом підвищити свій соціальний статус (в Індії-зви-
чай "анулома"). Дівчат видають заміж у більш високу 
касту. Протилежний варіант - з більш високої касти у 
більш низьку касту - строго заборонений (Karve, 
1961). 

Сувора ендогамія і заборона інцесту дуже усклад-
нювали укладання шлюбів. Так заборонялися шлюби 
між особами, що мали загального предка по чоловічій 
лінії в сьомому коліні, і жіночого предка - у п'ятому 
коліні. Це так зване правило "сапінда". В Індії також 
був розповсюджений звичай одруження молодшого 
брата (девара) на бхабхі - удові старшого брата (Куд-
рявцев, 1992, с. 119). 

Якщо для жінок більш низької касти шляхом для 
підвищення свого соціального стану був шлюб, то для 
чоловіків такий перехід був можливим лише як вина-
города за визначні заслуги (Куценков, 1983, с.53). Так, 
наприклад, перехід у вищу касту у африканських на-
родів на сході континенту здійснював государ (Коби-
щанов, 1978, C.287). 

У сомалійському султанаті Міджуртині богор (сул-
тан) міг підвищити будь-якого представника найниж-
чої касти до статусу повноправного члена пануючого 
племені міджутинів. У Руанді мвамі (цар) мав право 
включати у вищу касту тутсі членів більш низьких каст 
хугу і тва, якщо останні призначалися на важливі дер-
жавні посади. Та ж сама практика існувала в ко-
ролівстві матабеле (Родезія). З огляду на войовничість 
скотарських народів, заслугами, за які чоловік більш 
низької касти міг підвищити свій соціальний ранг, 
були, насамперед, військові подвиги. Так основним 
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заняттям для молодих чоловіків у народів Східної 
Африки була війна. Подекуди служба у війську три-
вала 10-16, а іноді 25-30 років. (Ray, 1964, с.237, 
Lawrance, 1957, с.73). Можливо, аналогічна ситуація 
існувала і в Індії часів арійського завоювання, коли 
війна відігравала велику роль в арійському суспільстві. 
Пізніше в Індії такі міжкастові переходи не могли 
здійснюватися за життя однієї людини. За уявлення-
ми індійців, підвищення соціального статусу людини 
могло відбутися лише завдяки ряду перевтілень, тоб-
то не за одне життя людини, а протягом декількох 
життів за умови виконання певних моральних норм. 

Аналогічні звичаї ми можемо знайти й в інших 
ранньокастових суспільствах: у туарегів, інших на-
родів Африки, у Спарті й інших районах Давньої 
Греції, де існувала ілотія. 

До речі, соціальна організація Спарти має основні 
ознаки кастової системи. На цю подібність першим 
звернув увагу Д. Косамбі (1956). Дійсно, між грома-
дянами, періеками й ілотами існували етнічні 
відмінності. Суспільство формувалося в результаті 
завоювання. У Спарті існувала колективна форма ек-
сплуатації. Способи залякування ілотів і обмеження 
їхньої чисельності проходило в Спарті абсолютно так 
само, як це здійснювалося в Африці у барі (Кобища-
нов, 1982, с. 162). 

Система, подібна спартанській, була виявлена в 
багатьох місцевостях Давньої Греції: у Фессалії, на 
Криті, в Аргосі, Карії (пенести, мної, лелегі) (Дия-
конів, 1973, с, 18). Подібні групи існували і у Гераклії 
(Голубцова, 1986, с. 59). 

Ранньокастова система просліджується в Індії ар-
ійської епохи, в Афганістані (Йеггмар, 1986), у бага-
тьох африканських суспільствах, у давньому Китаї (у 
носу), у Давній Греції. У давньому Єгипті на кордо-
нах теж існували окремі етносоціальні групи: іхтіо-
фаги, буколи, свинопаси - всього 7 каст (Геродот, с. 
132). Подібна система просліджується й у давньоі-
ранському суспільстві (Сенар). В іудейському 
суспільстві в І тис. до н.е. також були соціальні кате-
горії, що за своїми показниками наближаються до ка-
сти (герім і тошавім) (Амусин, 1989, с. 128-165). 
Подібні прошарки суспільства існували й у давньому 
Дворіччі (шушану) (Дандамаев, 1984, с. 53). Як пере-
житки кастової традиції можна розглядати заборону 
на шлюби між привілейованими шарами і неповноп-
равними групами населення в сасанідському Ірані 
(Беляев, 1966, с. 279). Кастові пережитки настільки 
живучі, що, приміром, у США просування по соціаль-
ним сходинам і можливість зробити кар'єру, за вис-
новком соціологів, прямо залежать від близькості сте-
реотипу поведінки етнічних груп, які населяють США, 
до стереотипу поводження пануючої англо-ірландсь-
кої етнічної групи (Токарев, 1977, с.285). 

Отже, кастова система була явищем досить роз-
повсюдженим як у суспільствах докласового рівня 
розвитку, так і в ранньокласових. 

Як показали праці представників соціальної ант-
ропології, чіфдом є істотним кроком до державності. 
Проте, для нього не характерна експлуатація (Ва-
сильєв, 1982). На відміну від чіфдома в кастових сис-
темах присутня вже колективна форма експлуатації. 

Тому кастові структури - це наступний після чіфдо-
ма крок до держави. Кастова система, що зараз виз-
нається другорядним шляхом утвердження публічної 
влади, була в стародавності досить розповсюдженим 
явищем. Вона виникала при військовому зіткненні 

високорозвинених народів з народами периферії кла-
сових суспільств на етапі виникнення професійного 
поділу праці в межах суспільства і поєднувала в собі 
ознаки варни й етносу. Проте, саме по собі виявлення 
в межах якогось одного соціуму професійних груп 
населення ще не є індикатором появи касти. На пер-
шому етапі, завдяки неоднаковій престижності різних 
видів праці, професійні групи утворюють ієрархічну 
систему - давні стани - варни чи близькі до них за 
формою інститути. Проте, на відміну від касти межі 
станів відносні, рухливі, їх можна перетнути з віднос-
но малими зусиллями. 

Безумовно, що становленню кастової системи ак-
тивно сприяла зовнішньоексплуататорська діяльність 
скотарів. Говорячи про важлішість війни у виникненні 
станово-кастової системи, не можна не відзначити, що 
війна, як уже згадувалося, є одним з найпоширеніших 
варіантів оформлення ранньої державності (Хазанов, 
1979, с. 139). 

Одним з наслідків завоювання ставав гетероген-
ний етнічний склад даного суспільства. Як пише 
О.А. Куценков, "об'єктивна необхідність праці разом 
з комплексом родоплемінної психології сприяла зак-
ріпленню тих чи інших занять за певними етнічними 
групами (1983, с.50). Так само вважають і інші фахівці 
(Бонгард-Левин, Ильин, 1985, с. 169). 

Етнос-завойовник, займаючись більш престижною 
працею, складає пануючі касти, тоді як підлеглий ет-
нос - гноблені касти. За окремими етнічними група-
ми закріплюється певний соціальний статус. 

Тому в таких суспільствах етнічні ознаки окремих 
етно-соціальних груп, що входять у дане суспільство, 
не нівелюються, а набувають соціальне навантажен-
ня і консервуються. Вони беруть на себе функції інди-
каторів соціального статусу. Таким чином, соціально-
професійний поділ поєднується з етнічним, і голов-
ним фактором у цьому процесі виступає військова 
інвазія - завоювання. Тому при такій соціальній сис-
темі одна етнічна група повинна була майже цілком, 
чи по тенденції займати високий соціальний стан, інша 
- більш низький стан, третя - ще нижчий і т.д. Етно-
визначальні риси кожної субетнічної групи суспіль-
ства при нових умовах сигналізують уже не стільки 
про колишню етнічну приналежність, скільки про соц-
іальний стан етнопрофессійної групи в суспільстві. 
Так у суспільстві виникає етносоціальна стратифіка-
ція. 

Приймаючи до уваги шкалу престижності різних 
видів праці у кочівників і скотарів, можна стверджу-
вати, що представники панівних класів займалися 
переважно війною, були пастухами, виконували 
жрецькі функції, а незаможне підлегле населення жило 
хліборобством, рибальством, здійснювало допоміжні 
функції в престижних видах праці (наприклад, допо-
міжне військо, домашня праця по переробці продуктів 
скотарства тощо). 

У той же час кастова система перешкоджала роз-
витку соціальної диференціації в межах касти. Дійсно, 
займаючись певними видами праці, члени вищих каст 
мали можливість перерозподіляти на свою користь 
військову здобич і результати праці пригнобленого 
населення. Члени пануючої касти призначалися на 
відповідальні суспільні посади, що також розширю-
вало їхні можливості для збагачення. Тому загальний 
добробут вищого етносоціального прошарку підвищу-
вався, а соціальна диференціація в ньому трохи змен-
шувалася за рахунок збільшення забезпеченого про-
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шарку. Завдяки інкорпорації знаті підлеглого населен-
ня в пануючу касту і завдяки позаекономічному відчу-
женню результатів праці членів більш низьких каст 
підлеглого населення, матеріальне становище ос-
танніх погіршувалося, а соціальна стратифікація мала 
тенденцію до скорочення за рахунок зменшення за-
безпеченого прошарку. 

Як відзначає Ю.М. Кобищанов, підвалинами роз-
витку общинно-кастового порядку був прогрес у 
міжобщинному і міжродинному поділі праці. Цими 
факторами можна пояснити подальше подрібнення 
перших каст. У першу чергу це стосується ремісників 
і людей, що займалися торгівлею. Як правило, про-
фесійні групи були спадкоємними. В Африці в сусп-
ільствах більш архаїчних, чим в Індії, шар каст ремі-
сників усіх професій ледь досягав 1-1,5% загальної 
кількості населення в той час, як в Індії ці групи скла-
дали 25-30% (Кобищанов, 1978, с.258-259). 

Інакше кажучи, становий принцип побудови сусп-
ільства повинен був знаходитися у певному протиріччі 
з принципом кастовим. Тому становий поділ, що існу-
вав в тому чи іншому етносоціальному організмі, чи 
консервувався, чи підлягав редукції в межах кастової 
системи. Замкнутість соціальних відносин, у тому 
числі соціальних переміщень, у межах кастової гро-
мади є причиною уповільнених процесів соціальної 
диференціації і взагалі класоутворення. Кастовий 
поділ забезпечує особливу стабільність і збереження 
громади. Про це свідчить те, що вона дотепер функ-
ціонує в Африці, в Індії й у оточуючих її регіонах. 

Таким чином, кордони між окремими кастами, хоча 
і були більш суворими, чим між станами, усе-таки за 
певних умов були проникними. Як бачимо, на користь 
цьому свідчить перехід у більш високу касту шляхом 
шлюбу, чи інкорпорації соціальної верхівки перемо-
женого населення, чи за заслуги, насамперед за 
військові подвиги. Зрозуміло, що перехід здійснював-
ся переважно між сусідніми в ієрархічній піраміді 
кастами. На ранніх етапах свого існування такі сус-
пільства нараховували небагато каст. Так, наприклад, 
в Індії варнова система з появою шудр уже перетво-
рюється в ранньокастову і нараховує 4 підрозділи. 
Чотирикастова структура спостерігалася й у давньо-
му Китаї, у деяких африканських народів. 

2.4.2. Археологічна модель станово-кастової си-
с т е м и 

Викладені вище риси кастової системи, умови її 
виникнення можуть бути використані як модель для 
реконструкції за археологічними залишками давніх 
суспільств лише в тому випадку, якщо будуть просте-
жені їхні археологічні кореляти. Тому спробуємо виз-
начити, як повинні відбиватися наведені риси в архе-
ологічному матеріалі, насамперед у поховальному 
обряді. 

Безумовно, індикатором виділення ремесла в ок-
рему галузь виробництва ставала поява великих спец-
іалізованих поселень. Однак ця ознака характерна для 
землеробських народів. У скотарів, кочівників на ко-
ристь цього положення можуть свідчити і поховальні 
комплекси з наборами знарядь праці тих професій, які 
в першу чергу обслуговували соціальну верхівку сус-
пільства, тобто виготовляли б соціально престижні 
речі. Звичайно, до цього слід додати і загальний аналіз 
господарства й економіки аналізованого суспільства. 

Пошуку матеріальних залишках ознак другої умо-
ви формування СКС (завоювання і як наслідок цього 

- поліетнічний склад суспільства) повинен носити 
системний характер. Це аналіз поселень з метою ви-
явлення шарів із залишками пожеж, залишками 
військового розгрому і т.д. У поховальному обряді -
це могили зі зброєю, з черепними й іншими травма-
ми. Дані абсолютної і відносної хронології і дані про 
територіальний розподіл різних етнічних груп можуть 
бути основою для позитивного висновку про завою-
вання, особливо якщо на аналізованій території з'яв-
ляється населення іншої культури, іншого антропо-
логічного типу, що співіснує протягом тривалого часу 
з місцевим населенням. 

Можна припустити, що спеціальний аналіз пану-
ючого етносу дасть можливість виявити значний відсо-
ток еліти з ознаками підлеглого етносу, а також вия-
вити в останнього неповну соціальну структуру, тоб-
то без знаті. До того ж відповідно до описаного зви-
чаю "анулома" і нагородженню переводом у вищу ка-
сту за військові подвиги серед пануючого етносу по-
винна знаходитися певна кількість інкорпорованих 
осіб з ознаками підлеглого етносу, насамперед - воїнів. 
Навпаки, серед нижчої етносоціальної групи кількість 
етнофорів більш високої касти повинна бути мінімаль-
ною, чи ця категорія може бути відсутньою узагалі. 

Узагальнюючи, можна сформулювати таку пізна-
вальну гіпотезу: якщо дане суспільство виникло внас-
лідок завоювання, приходу нового населення, і в ньо-
му є відокремлення ремесла від сільського господар-
ства (хоча б тільки для деяких професій), то можна 
стверджувати, що для такого соціуму логічно припу-
стити існування станово-кастової системи. 

Доказами її існування за матеріалами поховально-
го обряду будуть такі показники: 

а) співіснування тривалий час різних етнічних груп 
на одній і тій же території; 

б) у межах цього співіснування кожна етнічна гру-
па повинна займати своє певне місце в соціальній 
ієрархії даного суспільства; 

в) станова система, що існувала до формування 
кастового суспільства в пануючого і підлеглого насе-
лення, знаходить відображення в плавних переходах 
між окремими групами населення кожної етносоці-
альної групи, особливо панівної. На відміну від пану-
ючого етносу, соціальна стратифікація, як і соціальна 
верхівка в підлеглого населення, різко зменшується в 
кількісному і якісному відношенні. Для цього насе-
лення характерна неповна соціальна структура у 
верхній частині піраміди. Середній рівень добробуту 
повинний бути різним для пануючої і гнобленої каст. 
Повинна проявитися тенденція до скорочення стано-
вої стратифікації в межах однієї касти; 

г) згідно з ендогамним характером касти, контак-
ти між співіснуючими етнічними групами повинні 
бути досить обмеженими, особливо, між тими, котрі 
займають протилежні позиції в станово-кастовій 
ієрархії. У пануючій касті повинна бути присутньою 
якась кількість етнофорів, які характерні для більш 
низьких каст; 

д) завдяки різноетнічності між кастами повинні 
існувати відмінності в культах, у релігії. 

Професійні ознаки в поховальному ритуалі по-
винні мати територіально диференційоване поширен-
ня. 

2.5. Програма дослідження 
Наукове дослідження може проводитися на різних 

рівнях і залежить від мети самого автора, яку він пе-
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реслідує під час своєї роботи. В археології, на думку 
В.Ф. Генінга, наукове дослідження здійснюється на 
трьох рівнях (Генинг В.Ф. і ін., 1990, с. 13; Генинг В.Ф., 
Генинг В.В., 1992, с. 137-138). Воно складається з дос-
лідження рівня реконструкції способу життя, де арте-
факти інтерпретуються в їх повсякденному безпосе-
редньому значенні (наприклад, меч - заняття війною, 
знахідки зерна - хліборобство, зернотерка - помел 
зерна тощо). Цей рівень носить описовий характер. 

Наступний етап чи рівень називається системно-
історичним. На цьому рівні суспільство давнини вив-
чається як окремий об'єкт, за всіма його параметра-
ми. Як відомо, всесвітньо історичний процес відбу-
вається шляхом розвитку окремих суспільств. Таким 
суспільством у його конкретно-історичній формі є 
народ, що знаходить відображення в окремих АК, зви-
чайно, при дотриманні певних правил їхнього виді-
лення. При дослідженні окремих суспільств викорис-
товується так звана "теорія середнього рівня", розроб-
ка якої тільки почалася. Як відзначав В.Ф. Генінг, на 
цьому рівні археологічного пізнання автори змушені 
оперувати переважно деякими "концептуальними кон-
структами", які засновані на загальній теорії розвит-
ку людства і деяких теоретичних основах інших наук 
(Генинг и др., 1990, с. 15). 

На соціологічному рівні історія конкретного сусп-
ільства розглядається з точки зору наявності в ньому 
ознак певної формації. На цьому рівні отримані на 
попередньому етапі результати аналізуються на ши-
рокому тлі історичного розвитку конкретного регіону 
і всесвітньо-історичного процесу. 

Не всі археологічні культури можуть бути дослід-
жені на всіх трьох науково-дослідних рівнях. Причи-
на цього полягає у фрагментарності археологічного 
матеріалу. У тих АК, чи деяких сферах людської діяль-
ності, де недостатньо даних, можливо і доцільно ви-
конувати лише роботи першого рівня, в інших випад-
ках - другого і третього. Для катакомбної спільності 
сучасний ступінь обробки конкретного матеріалу до-
сить високий. Тому соціальні й етнічні проблеми мож-
ливо вирішувати не тільки на першому, але і на дру-
гому, і на третьому рівні. У той же час палеоекономічні 
проблеми, вивчення яких ледь розпочалося, можна 
вирішувати, виходячи з рівня способу життя, підніма-
ючись у своїх розробках лише до реконструкцій се-
реднього рівня. 

Одним із продуктивних способів рішення рекон-
структивних задач є гіпотетично-дедуктивний метод, 
особливо, якщо він застосовується разом з теоретич-
ною типологією (Генинг и др., 1990, С.16). Теоретич-
на типологія, на відміну від емпіричної типології, упо-
рядковує матеріал з певних пізнавальних позицій. 
Проведена на великому статистичному матеріалі, вона 
одержує евристичну функцію, коли нові матеріали 
цілком укладаються в попередні висновки, зроблені з 
її допомогою. Як було вище згадано, метою даної праці 
є реконструкція соціального ладу катакомбного сусп-
ільства - окремого, відособленого, здатного до само-
розвитку соціуму, і виявлення його етнічних характе-
ристик, соціальної структури, господарсько-економі-
чної системи, демографічного потенціалу. Усі ці за-
дачі можуть бути вирішені завдяки ряду певних опе-
рацій, які повинні вирішуватися послідовно. Це і є 
програма соціологічного дослідження. Під нею розу-
міється виклад основних методологічних умов і гіпо-
тез дослідження з поясненням правил процедури і 

ЛОГІЧНОЇ послідовності операцій д л я перевірки гіпо-
тез (Ядов, 1972, С.36). 

Перша частина програми складається з методоло-
гічного обґрунтування можливості такої роботи і виз-
начення методологічних і теоретичних основ подаль-
шого дослідження. у даному випадку мається на увазі 
характеристика особливостей перехідних від первіс-
ності до державності суспільств, матеріалізоване 
відображення цього процесу, гіпотеза про станово-
кастове суспільство і гіпотеза про етнічну спільність 
і етнічний процес, що протікав у катакомбному 
суспільстві. 

Процедурний блок програми дослідження вклю-
чає всебічну характеристику і перевірку на джерелоз-
навчому рівні археологічного матеріалу катакомбної 
спільності, який залучається до дослідження. Оскіль-
ки основним джерелом для дослідження виступає 
поховальний обряд і в значно меншій мірі інші дже-
рела, основна увага приділяється саме цій категорії 
археологічних пам'яток. 

Основні риси поховального обряду розглядають-
ся сумарно. У той же час рідкі поховання (багатока-
мерні, з виробничими наборами) повинні розглядати-
ся індивідуально. Питання територіального розподі-
лу матеріалу і хронологічні питання завершують да-
ний розділ. 

За правилами, що прийняті для соціального анал-
ізу (він може проводитися лише в межах одного етно-
су), весь аналізований матеріал повинен бути пере-
вірений на предмет його етнічної гомогенності чи ге-
терогенності. Тому перший етап соціологічного ана-
лізу передбачає етнічний аналіз археологічного мате-
ріалу. 

Після того, як весь масив буде підданий етнічно-
му аналізу, можна безпосередньо переходити до соц-
іальних досліджень. У тому випадку, коли масив по-
ховань виявиться етнічно гомогенним, він може ана-
лізуватися в соціальному плані весь у цілому. Якщо ж 
виявиться, що масив поховань є етнічно гетерогенним, 
тоді він повинен аналізуватися по числу етнічних груп, 
які входять до нього. 

Соціологічний аналіз на першому етапі передба-
чає статевовікову характеристику поховань, а звідси 
- і похованих (Генинг, Бунятян, Пустовалов, Рьічков, 
1990, с.137-138). Як відомо, статевовіковий поділ 
праці, а звідси і соціальний поділ суспільства були 
природними на першій ступені розвитку людства. 
Фізичні особливості чоловіків і жінок, дорослих і дітей 
впливали на можливості виконання ними різних видів 
праці і на соціальний статус у суспільстві. Перехід з 
одного вікового класу в іншій супроводжувався і прид-
банням нового, більш високого соціального статусу. 
Вікові класи зафіксовані у багатьох народів Африки, 
Азії й Америки як діюча система чи як пережитки 
(Потехин,1951; Аверкиева,1960; Калиновская, 1976; 
1989 і ін.). У якомусь ступені статевовікова система 
грає певну, нехай невелику, роль у сучасному світі. 
Треба відзначити, що в епоху становлення класів і 
держави статевовіковий принцип організації суспіль-
ства втрачає свій ведучий статус і відсувається на другі 
ролі. Головним стає генеалогічний принцип, що ле-
жить в основі станового поділу суспільства. 

Після виконання статевовікового аналізу стає мож-
ливим власне соціальний аналіз. 

Спочатку на основі взаємозустрічаємості окремих 
ознак поховального обряду, що є типоутворюючими, 
формуються первинні соціальні типи. Потім вони ха-
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ракгеризуються іншими ознаками поховального об-
ряду, що відображають соціальний статус померлого. 
Після цієї операції первинні соціальні типи підляга-
ють укрупненню. Потім вони знову проходять харак-
теристику за іншими соціальними ознаками. Необхі-
дно відзначити, що при одержанні в статевовіковому 
аналізі високого ступеня подібності між чоловіками і 
жінками соціальний аналіз можна проводити для всіх 
дорослих індивідуумів разом, без поділу їх за статтю. 

Отримані соціальні групи повинні бути проінтер-
претовані, їм дається просторова характеристика. 
Після того, як отримана соціальна стратифікація сус-
пільства за поховальним обрядом, можна проводити 
дослідження окремих його груп, а саме: багатокамер-
них поховань, поховань із предметами озброєння, по-
ховань з наборами майстрів певних професій, колек-
тивних поховань, поховань з модельованими черепа-
ми. 

Просторові характеристики соціальної структури 
дають підставу для дослідження господарсько-еконо-
мічної сфери. Сюди, крім даних поховального обря-
ду, залучаються дані поселень, як розкопаних, так і 
розвіданих. Реконструкція системи господарювання і 
річного циклу неможлива без докладної палеокліма-
тичної характеристики відповідної території в ката-
комбну епоху. Окремою, досить важливою областю 
палеоекономічного аналізу виступають демографічні 
розрахунки загальної чисельності населення. Аналіз 
поховань майстрів-рсмісників і їхня всебічна харак-
теристика разом з іншими факторами дозволять у 
певній мірі реконструювати виробництво катакомб-
ної спільності, з'ясувати деякі питання щодо її еконо-
мічної системи. Проведені комплексні дослідження 
повинні по-новому висвітлити питання щодо ступеня 
розвитку самого катакомбного суспільства, міру його 
просування на шляху становлення держави. 

Таким чином, на сучасному рівні розробки про-
блеми катакомбне суспільство характеризується як 
суспільство скотарів і хліборобів, що знаходилося на 
шляху до держави, хоча міра його просування зали-
шається невизначеною. Наукові розробки в цьому на-
прямку майже відсутні, а за наявними фрагментарни-
ми, хоча і важливими дослідженнями установити 
ступінь соціальної диференціації, соціальні шари, ха-
рактер родини і характер інших суспільних інститутів 
неможливо. Більш того, не знаючи ступеня соціаль-
ної стратифікації, неможливо чітко й аргументовано 
характеризувати навіть окремі фупи могил: катаком-
би із сокирами, з модельованими черепами і з вироб-
ничими наборами знарядь різних професій. Тому по-
ряд із наведеними точками зору на інтерпретацію ок-

ремих категорій знахідок мають місце і протилежні. 
Наприклад, Л.С. Клейн розглядає колективні, парні 
катакомби як прояв специфічних норм і сексуальних 
традицій (1979, с. 18), що мають скоріше етнічний ха-
рактер, а знахідки ТЗ у похованнях епохи бронзи, зок-
рема в катакомбній спільності, О. Хойслер інтерпре-
тує скоріше як майновий, чим чисто соціальний по-
казник (Hausler, 1981, s.581 -647). Деякі дослідники 
взагалі не вважають ТЗ показником високого соціаль-
ного статусу померлого. Неясний соціальний статус 
померлих з поховань з виробничими наборами інстру-
ментів. У етнографічно вивчених народів подекуди 
майстри-ремісники стоять дуже високо в соціальній 
ієрархії, а подекуди, навпаки, вважаються чи не поза 
суспільством. 

Отже, в археологічному аспекті при вивченні соці-
альних відносин катакомбного суспільства Північно-
го Причорномор'я першочергове завдання полягає у 
встановленні ступеня соціальної стратифікації насе-
лення. Це дозволить створити загальну модель соц-
іальної структури, інтерпретувати її, визначити сус-
пільне становище соціально-професійних груп. Ста-
не можливим з'ясувати форми основних суспільних 
інститутів на основі зіставлення археологічних даних 
з теоретичною моделлю, яка формулюється на основі 
як загальнотеоретичних положень відносно класоут-
ворення, так і основних особливостей скотарських, 
зокрема кочових суспільств. 

Пізнавальною гіпотезою в даному випадку висту-
пає можливість наявності в катакомбному суспільстві 
основних ознак чіфдома і станово-кастової системи. 
Моделями такого суспільства можуть виступати ве-
дичне суспільство давньої Індії, африканські народи 
зі станово-кастовою системою, скотарські народи сте-
пового пояса Євразії. На відміну від етнічних особ-
ливостей потестарно-політична культура не зникає 
разом з етносом, а зберігається. Тому кочові суспіль-
ства степів Євразії також можуть використовуватися 
для аналогій. 

Таким чином, робочою гіпотезою може бути на-
ступне твердження: катакомбне суспільство Півшчно-
го Причорномор'я є результатом взаємодії Передньо-
азійського цивілізаційного центра з первісною пери-
ферією. Імовірно, саме міграція частини скотарсько-
го населення на територію Північного Причорномо-
р'я привела до формування багатокомпонентного за 
етнічним складом, етносоціальностратифікованого 
суспільства. Основою соціальної організації цього 
суспільства була станово-кастова система, а рівень 
просування убік держави визначався наявністю в ньо-
го пізнього суперскладного вождівства. 
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3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛА 

Матеріали катакомбної спільності представлені 
різними видами пам'яток, серед яких переважають по-
ховальні. Поховальні пам'ятки, у свою чергу, підроз-
діляються на курганні і грунтові. Ґрунтові могильни-
ки складають мізерну частину досліджених поховань. 
Незважаючи на те, що грунтові могильники були 
відомі вже тривалий час, зараз вони практично не дос-
ліджуються, за винятком Мамай-гори (Тощев, 1995, 
с.32-40). Тільки в Нижньому Подніпров'ї відомо 
близько ЗО ґрунтових могильників ямно-катакомбно-
го часу (Оленківський, Пустовалов, 1993) (Додаток І). 
Величезна кількість матеріалів з курганів є причиною 
того, що для їхнього аналізу досить використовувати 
тільки якусь частину - вибірку. 

За моїми спостереженнями, висновки, отримані на 
двох сотнях поховань (Пустовалов, 1992в), майже не 
відрізняються від висновків, отриманих на 500 чи на 
1000 поховань (Пустовалов, 1987,1992в). Регіональні 
дослідження з катакомбних пам'яток, виконані після 
завершення роботи над етнічною структурою катаком-
бного населенітя (Пустовалов, 1987), показують, що 
істотних відхилень від загальної схеми немає (Пусто-
валов, 1992в). 

Під вибірковим методом мають на увазі часткове 
статистичне спостереження, при якому добір части-
ни одиниць із усієї сукупності робиться певним спо-
собом, щоб забезпечити найкращу репрезентативність 
результатів (Дружинин, 1970, с.7). Для археології, що 
не може оперувати даними генеральної сукупності з 
певної проблеми, вибірковий метод надає можливість 
скласти враження про ціле за його частиною. Тому в 
археології вибіркою можна вважати масив даних, от-
риманий щляхом повних розкопок конкретних пам'я-
ток, у даному випадку - могильників, що є в розпо-
рядженні дослідників. Таку вибірку за існуючими 
правилами можна якоюсь мірою назвати випадковою. 
Для соціологічних реконструкцій археологія має дуже 
фрагментарний матеріал. Тому для таких досліджень 
необхідні найрізноманітніші види археологічних дже-
рел. Щодо катакомбної культури це насамперед дані 
могильників, поселень чи стоянок. 

3.1. Поховальні пам'ятки 
Критерієм для добору поховань у вибірку, що 

підлягає аналізу, став комплекс ознак, який і визначав 
їхню приналежність до катакомбної спільності. Обо-
в'язковими серед них були дві: 1) наявність катаком-
би чи можливість її' реконструкції і 2) положення са-
мого небіжчика. Там, де поховальне спорудження не 
простежене під час розкопок, основна увага приділя-
лася положенню померлого і типам кераміки. 

Катакомбні пам'ятки поширені на величезній те-
риторії, починаючи від Приуралля і кінчаючи Поду-
нав'єм. У цьому дослідженні використовується неве-
лика їхня частина - Північне Причорномор'я. Воно 
розуміється як територія Побужжя, Північного Кри-
му, Нижнього Подніпров'я, Приазов'я й Орель-Са-
марського межиріччя, а також Донбасу. Ця територія 
має дуже значну кількість різнотипних поховань. На 
цій території фахівцями виділяються перед донецькі, 
донецькі, середньодонські (чи харьківсько-во-
роніжські), маничські і інгульські поховання. Усі по-
ховання з зазначеної території об'єднані в територі-
альні масиви, тому що поділ катакомбних поховань 
за окремими могильниками важко обгрунтувати. Кур-

гани епохи енеоліту-бронзи, де зосереджені похован-
ня катакомбної спільності, подекуди розтягнуті в рідкі 
ланцюжки, що тягнуться на десятки кілометрів сте-
пом, звичайно уздовж долин рік. Іноді це окремі кур-
гани, і тому їх можна тільки досить умовно віднести 
до якогось могильника. Тому основною одиницею 
поділу в цій роботі буде не могильник, а порівняно 
компактні, досить повно досліджені території, пам'-
ятки яких об'єднані в територіальні масиви. Критерієм 
їхнього виділення стала територіальна відособленість 
і число поховань. 

Для етнічного аналізу виділено 12 територіальних 
масивів (Нижньодонський лівобережний - 1; Нижнь-
одонський правобережний-2; Сіверсько-Донецький 
- 3; Молочанський - 4; Верхньо-Тарасівський - 5; 
Південно-Херсонський - 6; Північно-Кримський - 7; 
Запорізький - 8; Орель-Самарський - 9; Криворізь-
кий - 10; Південно-Бугський - 1 1 ; Інгульський - 12). 
Докладна їхня характеристика представлена в окремій 
роботі (Пустовалов, 1992в, с.40-42). Для їхнього фор-
мування використані матеріали публікацій і звітів ряду 
експедицій (Мошкова, Федорова-Давыдова, 1974; 
Мощкова, Максименко, 1974; Федорова-Давыдова, 
Горбенко, 1974; Чередниченко, Братченко, 1971; Че-
редниченко, Чередниченко, 1972; Фурманська, 1960; 
Вязьмітіна та інш. 1960;Клейн, 1960; Смирнов, 1960; 
Черненко, Евдокимов, 1973; Чередниченко, Евдоки-
мов, 1974; Чередниченко и др., 1975, 1976; Федоро-
ва-Давыдова, 1967; Крылова, Кубышев, Яковенко, 
1967; Ковпаненко, Качалова, Шарафутдинова, 1967; 
Черненко, Яковенко, Корпусова, 1967; Ковпаненко, 
1967;Кубыщев, 1976; Кубышев, 1977; Кубышев и др., 
1978; Березовець, 1960; Щепинский, Черепанова, 
1969; Корпусова и др., 1977, 1978; Нечитайло, Буня-
тян, 1984; Бессонова, Черних, Куприй, 1984; Корпу-
сова, 1984; Генинг В.В., Корпусова, 1989а; 19896; 
Мозолевский, 1969; Болтрик, Мозолевский, 1969-70; 
Бидзиля, Яковенко, 1971; Бидзиля, Отрощенко, 1973, 
1974; Телегин, Братченко, Смирнов, 1977; Телегин, 
Круц, Братченко, Петровская, 1977; Телегин, Круц и 
др., 1977; Ковалева, Марина, 1980; Ковалева, Волко-
бой, Костенко, Шалобудов, 1978; Ковалева, Волкобой 
и др., 1977; Крылова, 1964, 1965, 1968,1969-70; Ков-
паненко и др., 1971, 1972, 1974, 1976; Ковпаненко, 
Черних, 1984; Шапошникова и др., 1967; Шапошни-
кова, 1969; Шапошникова, Бочкарев, 1970,1972; Ша-
пошникова, 1970; Шапошникова, Ребедайло, 1977; 
Шапошникова и др., 1980; Шарафутдинова, 19806; 
Никитин, 1980; Шапошникова, 1980). У соціальному 
аналізі ці масиви були дещо перекомпоновані відпов-
ідно до результатів етнічного аналізу. Критерієм об'-
єднання служила етнічна близькість територіальних 
масивів один до одного. Таким чином, для інгульсь-
ких поховань у соціальному аналізі виділені вибірки: 
Молочна, Поінгулля, Крим, Запоріжжя (межиріччя 
Дніпра і Молочної), Подніпров'я (пам'ятки, що при-
лягають до заплави р.Дніпро в нижньому плині). Для 
східнокатакомбного етнічного масиву виділені: Дон-
Донець, Подніпров'я, Молочна, а пам'ятки Криму, 
Поінгулля, Запоріжжя, з огляду на їх велику етнічну 
близькість і невелике число поховань (Пустовалов, 
1987, 1992в), були об'єднані в одну групу - Степове 
Причорномор'я. 

У цілому в різних аналізах (етнічний, соціальний, 
статевовіковий тощо) залучалося понад 1200 поховань 
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катакомбної спільності. Серед них 1061 поховання 
викорнстощ^валося для етнічного аналізу (Пустовалов, 
1992в, C.42). Для етнотипології використовувалося 512 
поховань (тут використовувалися лише поховання, де 
цілком збереглася поховальна споруда і чітко просте-
жене положення небіжчика). 

У соціальному аналізі використовувалося 1204 
поховання. При цьому інгульських поховань - 684, 
східнокатакомбних - 520. Аналіз за статтю охоплю-
вав 257 поховань, віковий - 853 поховання. 

При розробці соціальної ієрархії використано 685 
інгульських і східнокатакомбних поховань (Пустова-
лов, 1992в). 

Поодинокі поховання катакомбної спільності об-
роблялися статистичними методами за методикою, 
розробленою у відділі теорії і методики археології 
Інституту археології НАН України (див. Генинг, Бу-
нятян, Пустовалов, Рычков, 1990). 

Рідкісні поховання катакомбної спільності аналі-
зувалися традиційними методами, тому що не вима-
гали статистичної обробки. Це в першу чергу сто-
сується багатокамерних катакомб і поховань ливар-
ників чи майстрів інших професій, в індивідуально-
му порядку розглядалися також поховання, що місти-
ли модельовані черепи і т.д. 

3.1.1. Сумарна характеристика поховального 
обряду 

Поховальний обряд катакомбної спільності демон-
струє значну розмаїтість, як у формах поховальної 
споруди, так і в діях із самим померлим. Є значні вар-
іації в кількості і якості інвентарю. Результати аналі-
зу даються згідно опублікованим даним (Пустовалов, 
1992в, табл. А). 

Переважне число поховань - впускні (96,3%). Спо-
руджено їх, як правило, без зведення над похованням 
досипки чи насипу. Насип простежено лише в 5,4% 
поховань. Серед територіальних масивів більше ос-
новних поховань на правобережжі Дону (15,1%), на 
Молочній (9,3%) і в Запорізькому масиві (6,1%). Май-
же така ж картина і для ознаки "досипка". Вона в 
найбільшій мірі притаманна Запорізькому масиву 
(19,6%), Донському лівобережжю (15,1 %) і Молочній 
(10,5%). Могили в кургані розташовуються як по колу, 
так і в центрі кургану. Більше всього катакомб у 
північно-східному, східному, південно-східному сек-
торах (від 18,7 до 16,2%). Як було показано, у ката-
комбній системі орієнтації місце розташування моги-
ли в кургані корелюється з порою року. Північний -
схід і північний - захід - це поховання літнього часу 
(схід і захід сонця влітку). Східний і західний секто-
ри - це поховання весняно-осіннього періоду; півден-
но-східний і південно-західний сектори - це похован-
ня зимові (Пустовалов, 199Ід). Поховання, зроблені 
влітку, характерні майже для всіх центральних і захі-
дних масивів (крім Запорізького, Південно-Херсонсь-
кого і Верхньо-Тарасівського). 

Могильні споруди являють собою майже винятко-
во катакомби. Найпоширенішою формою шахти є ок-
ругла (36,6%), на другому місці по кількості стоять 
прямокутні шахти (32,9%). Овальних шахт трохи мен-
ше (24,6%). Трапецієподібні шахти зустрічалися лише 
в 6% випадків. Завдяки тому, що багато катакомб не 
дуже глибокі, значне число форм шахт узагалі не про-
стежене (42,4%). Переважна більшість шахт є прости-
ми за своєю конструкцією. Тільки в 8,1% поховань 
простежений похилий пандус, що веде в камеру, у 

12,5% - простежені входи, що так само ведуть у 
підземну камеру. Заслін між шахтою і камерою не 
простежений у переважній більшості випадків 
(71,1%). Дерево використовувалося в заслонах у 11,3% 
випадків, камінь - у 16,9%, глина -у 11%. Все-таки, 
здається, заслін між камерою і шахтою був обов'яз-
ковою деталлю поховальної споруди. Просто у 
більшості випадків він виготовлявся з циновки, як це 
було простежено в кургані 7, пох. 2 біля с.Заможне 
(Отрощенко, Пустовалов, 1991, с.70). Дромос більш, 
ніж у половини поховань короткий (54,7%); також 
значна кількість поховань узагалі не має дромоса 
(36,2%). Довгий дромос зустрінутий у 9,1% випадків. 

Ведуча форма поховальної камери - овальна 
(58,2%). Інші форми - напівовальна, прямокутна, тра-
пецієподібна, шестикутна, п'ятикутна - не виходять 
за межі 10-12% рівня. Камери переважно виведені до 
центра кургану (58,6%); проте, є й інші напрямки: від 
центра (11,3%), по колу по годинниковій стрілці 
(14,8%), по колу проти годинникової стрілки (14,5%). 
Переважна більшість камер і шахт має Т-видне 
з'єднання (80,2%). 

Як видно з характеристики поховальної споруди, 
при перевазі певних рис спостерігається також і роз-
маїтість у формах шахт і камер, в орієнтації. Треба 
відзначити, що в деяких випадках немає ведучих оз-
нак. Розміри поховальних споруджень коливаються в 
інгульських і східнокатакомбних похованнях у тих 
самих межах, які визначаються ростом померлих. 
Деякий виняток існує тільки для східнокатакомбних 
могил, у яких розміри шахт вищі за інгульські (Пус-
товалов, 1992в, С.78). Деталі поховального обряду 
більш різноманітні серед інгульських поховань. Так у 
східнокатакомбних похованнях відсутній розпис дна 
камери фарбами, моделювання черепів, інші прояви 
культу черепів: відділені голови, безголові кістяки, 
поховання окремих голів. Ці ознаки зустрічалися дуже 
рідко. Складне поховальне ложе (подушки, багатоша-
рові покрови з повсті, тканини і т.д.) зустрічається 
частіше в інгульських могилах. Просте ложе представ-
лене у всіх типах могил (Пустовалов, 1992в, с.8). 

У поховальній камері переважно лежить один по-
мерлий (76,7%). Парні поховання складають всього 
12,4%, колективні - 4,5%, кенотафи - 5,8%. Проте, 
кількість парних і колективних поховань досить по-
мітно варіює між територіальними масивами. Таких 
поховань більше всього на р. Молочній (17,4 і 8,2%, 
віщювідно). У деяких масивах кенотафів уцвічі більше 
проти середніх значень, а саме: у Сіверськодонецько-
му масиві О 0.9%). Північно-Кримському (11,1%), 
Запорізькому (10,1 %) і Орель-Самарському (11,9%). 

За віком поховання розподіляються так: дорослі 
складають 69,5%; діти - 22,0%; підлітки - 5,9%, люди 
похилого віку - 2,7%. Хоча даних про кількість похо-
вань дітей трохи більше, ніж за антропологічними 
визначеннями (Круц, 1984), проте, їх набагато мен-
ше, ніж повинно було бути при тім рівні дитячої смер-
тності, яка спостерігається в сучасних суспільствах, 
які відповідають рівню розвитку катакомбного сусп-
ільства (Пустовалов, 1995а; 1997в). 

Стандартним розташуванням небіжчиків у камері 
є поховання головою ліворуч від входу в камеру 
(81,0%). Значний відсоток складають померлі, котрі 
лежать праворуч головою від входу в камеру (14,9%). 
Інші положення (ногами чи головою до входу) зустр-
ічаються рідко (4,1%). Положення праворуч головою 
від входу в камеру яскравіше всього виявляється для 
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Верхньотарасівського масиву (54,7%) і Нижньо-Хер-
сонського (27,4%). Узагалі таке положення набагато 
вище норми для Наддніпрянських пам'яток. Можли-
во, це є відображенням етнічних контактів з ямним 
населенням, яке, на думку О.Г. Шапошнікової, дуже 
довго населяло саме Дніпровські плавні (Шапошни-
кова, 1961,с.312). 

Небіжчики переважно лежать у центрі камери 
(76,4%). Однак зустрічаються кістяки, що лежать уз-
довж стіни (15,2%) і біля входу в підземелля (8,5®/о). 
Щоб зрозуміти зміст цих відхилень, їх особливо ціка-
во розглянути в контексті колективних і парних похо-
вань. 

Основних позицій кістяка дві: скорчено на право-
му боці (39,8%) і випростано на спині (40,7%). Часто 
зустрічаються і такі положення, як скорчено на ліво-
му боці. Винятково мало померлих лежить скорчено 
на спині. Ця. ознака є визначальною для ямної 
спільності, у катакомбному масиві поховань вона зу-
стрічається дуже рідко (1,7%). Проте її наявність 
свідчить про взаємодію ямного і катакомбного насе-
лення. Лівобічне положення кістяка в скорченому по-
ложенні добре корелюється з положенням праворуч 
від входу в камеру. Ця ознака найбільше представле-
на у Верхньо-Тарасівському (41,3%) і в Південно-Хер-
сонському (22,7%) масивах. 

Відносно багато в похованнях катакомбної 
спільності померлих з порушеним анатомічним поло-
женням, узагалі перепоховань (2,4%). Такі поховання 
у кілька разів перевищують середній показник у Вер-
хньо-Тарасівському (3,9%), Північно-Кримському 
(4,7%), Орель-Самарському (7,1%) і Південно-Бугсь-
кому (6,4%) масивах. Серед рідкісних положень кістя-
ка відзначимо і позицію на животі вниз обличчям (1%). 
У цілому це положення частіше зустрічається на сході 
аналізованого ареалу. 

Н.Г. Салій спеціально досліджувала поховання 
епохи бронзи - раннього середньовіччя, де померлі 
лежали ниць. Вона показала, що один з піків поши-
рення цієї пози приходиться на катакомбну спільність 
(Салий, 1997, С.44). 

Позиція рук також досить стандартна. Чи рука ви-
тягнута уздовж тулуба, чи зігнута в лікті і долонею 
лежить на тазових кістках. У середньому обидві по-
зиції складають до 80% усіх похованих. Серед інших 
положень, що зустрічаються, треба відзначити руки в 
позі адорації - тобто перед обличчям (5,8%). Це по-
ложення часто зустрічається на лівому березі Дону. 

Детальний розгляд ступеня зігнутості ніг не дав 
очікуваного результату. На це все-таки впливають 
значною мірою посмертні деформації, які відбувають-
ся під час розкладання м'яких тканин. Можна лише 
сказати, що намічаються дві основні позиції: зігнуті 
ноги (25,3%) і витягнуті (37,8%). Причому в західних 
масивах переважає ознака " ноги витягнуті", а в 
східних - ознака "ноги, сильно зігнуті в колінах". Та-
ким чином, як і в розподілі ознак сукупностей, що 
відбивають форму поховальної споруди, у положенні 
померлих виділяються дві основні позиції: у скорче-
ному на боці положенні й у витягнутому на спині. 

З деталей поховального ритуалу найбільше часто 
зустрічається лише вохра. Вона зафіксована майже в 
половині поховань (48,0%). Підстилка відзначена в 
17,6% могил, крейда - у 10,3%, вугілля деревне - у 
10,6%, чи жаровня - курильниця - у 6,0%. Жертовна 
їжа у виді кісток тварин зустрічається в 15,6% похо-
вань. За визначеннями археологів, які вели розкопки. 

кінь представлений у 16%, корова, бик у 5,4%, вівця-
коза в 4,8% поховань. В інших випадках кістки не 
визначалися. Як бачимо, жертовна їжа зберігає тра-
диції індоєвропейського суспільства. Якихось особ-
ливостей у поширенні кісток тварин в окремих маси-
вах немає. Усе-таки можна відзначити, що кінь тяжіє 
до Подніпров'я, а вівця-коза - до східних районів. 
Корова-бик теж більше зустрічаються на сході. У ціло-
му кістки тварин - це більше риса східнокатакомбно-
го обряду, ніж західного. Жаровня чи курильниця -
східний ритуал, так само, як вугілля чи крейда. 

У цілому інвентар розподіляється своєрідно. Ке-
раміка є самою масовою категорією. Вона присутня в 
половині поховань (50,8%); 10,4% могил має дві і 
більше посудини. Знаряддя праці знайдені в 14,2% 
поховань, зброя - у 12,0%, прикраси - у 8,9%. Якщо 
знаряддя праці більш-менш рівномірно представлені 
в масивах, то зброя переважає в зоні контактів між 
західно- і східнокатакомбними областями (Сіверсько-
Донецький масив). Якщо розглядати поховальний 
обряд двох основних етнічних масивів, то надмогиль-
на споруда у вигляді насипу і досипки більше прита-
манна інгульському населенню (11,3% проти 8,7% у 
східнокатакомбного). При цьому, якщо для інгульсь-
кого населення на р. Молочній досипки і насип зуст-
річаються найчастіше (26,3%), то для східнокатаком-
бного на тій же р. Молочній таких випадків всього 
8,4%, тобто спостерігається зворотньопропорційний 
зв'язок. Розпис, за нашими даними, - чисто інгульсь-
ка риса поховального обряду, хоча окремі поховання 
з розписом відкриті і на Донеччині (Санжаров, 1989), 
на Північному Кавказі у східнокатакомбного населен-
ня (Мельник В.И., 1991). Так само культ черепів при-
таманний інгульським пам'яткам. У східнокатакомб-
них похованнях модельованих черепів узагалі немає, 
а інші прояви цього культу зустрічаються серед 
східних катакомб лише на тих територіях, де є 
інгульські пам'ятки. 

Складним поховальним ложем в обох етнічних 
масивах відрізняється Молочанський масив. 

Колесо чи колісниця - найрідша знахідка. Проте 
вона вдвічі частіше зустрічається в інгульських похо-
ваннях, ніж у східнокатакомбних. У Молочанському 
масиві вона зустрічається найчастіше (4,8%). У 
кількісному відношенні це 13 екземплярів. В аналізо-
ваному масиві у східнокатакомбних пам'ятках транс-
портних засобів (Тз) взагалі в наявності тільки 5. Ціка-
во розподіляється між інгульськими і східнокатаком-
бними пам'ятками зброя. У східнокатакомбних пам'-
ятках вона рівномірно представлена скрізь, що скла-
дає в середньому 7%. У інгульському масиві її найб-
ільше в Молочанському масиві (16,8%). Відносно мало 
її в Наддніпрянському масиві. 

Метал серед східнокатакомбних пам'яток при-
сутній на рівні 26,1% у Доно-Донецьких пам'ятках, 
що набагато більше, ніж у будь-якому іншому масиві. 
Порівняємо: у Подніпров'ї лише 6,1%. У інгульських 
пам'ятках узагалі металу набагато менше. Для Мо-
лочної - це 10,2%. Для Подніпров'я - 2,2%. Прикра-
си є також ознакою східнокатакомбних поховань 
(22,2% проти 7,5% у Криму). Знаряддя праці в серед-
ньому майже однаково представлені в обох етнічних 
групах (13,3% - СК; 12,5% - ЗК). 

Жертовна їжа, у тому числі кістки тварин і кілька 
посудин у похованні, також є східнокатакомбною ри-
сою. Понад 30% східнокатакомбних поховань мають 
кістки тварин і кілька посудин (Доно-Донецький ма-
сив). 
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Підсумовуючи сумарну характеристику поховань 
катакомбної спільності аналізованого регіону, можна 
зробити висновок, що при значній подібності в дея-
ких сукупностях ознак такі сукупності, як форма по-
ховальної споруди, загальне положення померлих і 
положення ніг, не мають ведучих ознак. Це індикато-
ри етнічної неоднорідності масиву пам'яток. Унаслі-
док того, що ці ознаки відображають насамперед фор-
му поховальних споруд і положення померлих, мож-
на припустити, що ці відмінності мають етнічний ха-
рактер (Пустовалов, 1992в, с.50). 

С ^ а р н а характеристика поховального обряду всіх 
типів поховань аналізованої території показує на-
явність двох етнічних угруповань (західного і східно-
катакомбного). Сумарна характеристика кожного з 
етнічних масивів (східнокатакомбного і західноката-
комбного) за сукупністю ознак, які відображають соц-
іальний стан померлого, показують наявність соціаль-
них центрів для кожного з етнічних масивів (визна-
чення змісту ознак поховального обряду катакомбної 
спільності було проведено спеціально) (Пустовалов, 
1987,1992в, С.51-60). Для західного етнічного масиву 
таким центром є район р.Молочної, для східного етн-
ічного масиву - це Дон - Донець. Ці території відзна-
чаються найбільшими і найглибшими поховальними 
спорудами, складним і коштовним інвентарем. Разом 
з тим виявлено і відмінності, які підкреслюють соц-
іальний статус у східнокатакомбного і західнокатаком-
бного населення. 

Так розпис дна камери і культ черепів притаман-
ний інгульському населенню і може виступати як 
міжетнічний показник, а кістки тварин, прикраси в 
камері - це східнокатакомбна риса. Тобто ці ознаки 
виступають як поліінформативні. 

Характеризуючи рідкісні елементи поховального 
обряду, не можна не згадати про відносно великий 
відсоток похованих, котрі страждали при житті каріє-
сом зубів. Справа в тім, що ще на початку 20 сторіччя 
спостерігалися великі відмінності в рівні захворюван-
ня між сільським і міським населенням Росії. Цією 
хворобою було уражено більше міське населення. У 
катакомбних похованнях їх 14%, а в похованнях куль-
тури багатоваликової кераміки таких померлих до 
20%, що набагато більше, ніж у ямного і зрубного 
населення (5%) (Круц, 1984, с.96). 

Крім охарактеризованих вище поховань в аналізо-
ваному масиві представлені також такі рідкі могили, 
як багатокамерні катакомби. Спеціально вони будуть 
проаналізовані нижче. Треба сказати, що більшість з 
цих поховань мають по дві камери, хоча зустрічають-
ся трьохкамерні і чотирьохкамерні могили. Дуже ча-
сто їх плутають з випадками прямої стратиграфії двох 
окремих могил (Полин, Николова, Тупчиенко, 1994; 
Отрощенко, 2001, с.24-25). В.В. Отрощенко нама-
гається розрізняти багатокамерні катакомби 
"органічні" і "механічні", розуміючи під ними відпо-
відно могили, що складають єдиний комплекс і різні 
комплекси. Безумовно, бувають, хоча і рідко, випадки 
прямої стратиграфії катакомбних поховань. Однак 
вони легко визначаються досвідченими археологами-
польовиками. Коли ж до вже існуючої катакомби до-
будовується друга камера, то нема рації вважати таке 
поховання особливим похованням. Навпаки, подібне 
добудування робилося навмисно і свідчить про особ-
ливий статус похованих у таких камерах людей. Кри-
терії виділення багатокамерних катаюмб були неодно-
разово описані і розглянуті в декількох статтях (Пус-

товалов, 19896,1990а, 1999ж). Докладний опис бага-
токамерних поховань приводиться в додатку III. 

Особливе місце в поховальному обряді катакомб-
ної спільності займають поховання з модельованими 
черепами й іншими проявами культу черепів. Це пи-
тання висвітлювалося в ряді робіт (Пустовалов, 1989в, 
1991у, 1999в і ін.). Крім моделювання в могилах зус-
трічаються також безголові кістяки, кістяки, у яких 
на місці голови знаходиться чаша, іноді виконана з 
остеокерамічноїмаси, поховання одних черепів, кістя-
ки, де імітується анатомічне положення тощо. Похо-
вання з модельованими черепами зрідка супроводжу-
ються статуїзацією усього кістяка. Повний опис та-
ких могил дається в додатку IV. 

Особливе місце в поховальному обряді займають 
парні і колективні могили. Серед усіх культур степо-
вої бронзи найбільша їхня кількість зустрічається се-
ред катакомбних поховань. За підрахунками, кількість 
парних поховань складає 12,4%, колективні, тобто З і 
більш кістяків, - 4,5%. Таким чином, парних і колек-
тивних поховань - майже 17%. Такі поховання дуже 
складно аналізувати через дуже велику розмаїтість 
сполучень ознак: поза похованого, розташування в 
камері, підлога, вік і ін. показники. Практично ці по-
ховання, за невеликим винятком, індивідуальні і відби-
вають різні норми сімейних форм. Цими характерис-
тиками і вичерпуються загальні дані про різні види 
могил. 

3.1.2. Зброя катакомбного населення 
Відповідно до теоретичних положень, викладених 

у розділі 2, одним з найбільш яскравих показників 
соціального статусу є зброя. Тому розглянемо її док-
ладно. 

Озброєння катакомбного населення відоме віднос-
но добре. Розглянемо його за матеріалами двох ос-
новних етно-культурних масивів, які аналізуються в 
цій роботі. Основні положення характеристики вик-
ладені окремо (Клочко, Пустовалов, 1992). 

Зброя інгульської культури 
Лук і стріли 
Знахідки луків у інгульських похованнях не зафі-

ксовані. З сагайдачних наборів відомі комплекси з 
Ковалівки (Миколаївська область), гр.8, к.1, пох.15 і 
Заможного (Запорізька область), к.5, погр.4-5 
(рис.П.ІУ.2-6). Зрідка зустрічаються також поодинокі 
стріли, які, напевно, були причиною поранення по-
мерлих. Це невеликі вістря з глибокою виїмкою і гос-
тролистим пером. Шипи в них, здебільшого, скошені 
до ратища, що додає їм листоподібну форму, харак-
терну взагалі для катакомбних стріл. Вони відрізня-
ються від трикутних, з різко виділеними шипами 
вістрів, властивих ямній культурі і культурі шнурової 
кераміки. Прикладом ингульських стріл можуть бути 
знахідки в катакомбах кургану на території Заводу 
високовольтної апаратури (Запоріжжя), п.19; Виног-
радне (Молочанськ), к. 31, п.6; к.19, п.8 (рис.3.1-7, 9, 
11-14). 

Дротики 
Знахідки цього типу зброї в інгульських похован-

нях украй рідкі. Зразком вістря служить невелике го-
стролисте кремінне знаряддя без чітко виділеного че-
решка з кургану біля с. Рисове (Присивашшя), к.5, п.39 
(рис.3.2-7). 

Праща 
Цей вид метальної зброї представляють знахідки 

пращних каменів: Заможне, к.8, пох.1; Цілинне, к.1. 
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ПОХ.25; Філатівка, к.12, пох.2 (рис.П.ІУ.З - 2). У ціло-
му це також досить рідка знахідка. 

Сокири-молоти 
Найбільїіі розповсюджена типова категорія цих 

знахідок у військових похованнях інгульської культу-
ри. Цей вид зброї представлений типами, які зустрі-
чаються практично у всіх європейських культурах 
бойових сокир. 

Інгульські сокири умовно можна розділити на два 
типи: сокири-молоти (CM) і сокири-молоти з опук-
лим грибоподібним капелюшком (СМВ). При цьому 
треба зважати на те, що кожен виріб € індивідуаль-
ним. CM розділяються на два підтипи: подовжені 
(СМП) і більш короткі (СМК). СМП знайдені в таких 
курганах: Заможне, к.8, пох.1 (м. Токмак); Півд.ГЗК, 
К.2, пох. 18; Рахманівка, к.4, пох. 13; Широке, к.З, пох.6 
(Криворіжжя) (рис.3.1-1-4). Ці вироби дуже близькі 
до сокир-молотів культури лійчастих кубків - КЛК 
(Ф - сокири по М. Запотоцькому,1989). СМК пред-
ставлені знахідками з наступних курганів: Заможне 
(к.5, пох.2; K.5, пох.7); Виноградне, к.31, пох.6 (Мо-
лочанськ); Орлянка, к.З, пох.9 (Запоріжжя); Гороже-
не; Заможне, к.2, пох.9 (Токмак); гр.6 км, к.2, пох.2 
(Херсонщина); Мартинівка, к.1, пох.7 (Крим); Цілин-
не, K.16, пох.9 (Крим); Баратівка, к.2, пох. 18 (Мико-
лаївська область) (рис.3.1- 5-7; 3 . 2 - 1 -6). Сокири цього 
підтипу загальною формою близькі до Ф-сокир КЛК, 
однак укорочені пропорції зближають їх із сокирами-
молотами культур шнурової кераміки України. 

СМВ також розділяються на два підтипи: подо-
вжені (СМВП) і більш короткі (СМВК). СМВП знай-
дені у кургані на території Заводу високовольтної апа-
ратури, пох. 19 (м. Запоріжжя); Орлянці, к.4, пох.9 (За-
порізька область); а СМВК - у Лиманцях, к.7, 
пох.11 (Миколаївська область) (рис.3.3-1-4). 

Усі ці сокири в цілому і з грибоподібними капе-
люшками схожі на сокири-молоти типу "К" культури 
ЛК Центральної Європи (Zapotocky, 1989). Особли-
востями інгульських сокир є висока якість обробки 
поверхні і чіткі грані, які виділяють "плечі" виробів. 

Сокири із с.Виноградного, к, 33, п.4, і Златополя, 
К.25, пох. 15(Запорізька область) (рис.3.3-5,6), відно-
сяться до типів, характерних для культур шнурової 
кераміки України. 

Іншою особливою відмінністю сокир інгульської 
культури, насамперед CM, є врізний орнамент. Вони 
виготовлені з високоякісних твердих порід каменю -
порфіріто-діабазів(Шарафутдинова, 1980а). Орнамен-
ти на них, незважаючи на складність обробки таких 
твердих порід, дуже вишукані. Така складна, близька 
до ювелірної, техніка обробки каменю в цілому не-
звична для європейських культур. Ця обставина зму-
шує шукати пояснення цьому в знахідках інших регі-
онів. За якістю обробки каменю інгульські сокири 
можна зіставити тільки з відомими анатолійськими 
сокирами з Трої - II і з могильника Дорак (рис.3.4-1-
6) (Mellaart, 1966, р1. XXII). Анатолійськими мотива-
ми можна пояснити появу врізного орнаменту на со-
кирах з Езеро (Эзеро, 1979, обр. 104, 105). Усі ці со-
кири виготовлені з твердих порід каменю і відрізня-
ються високою якістю обробки поверхні. Усе це со-
кири-молоти, частина з них має грибоподібний капе-
люшок. М.Я. Мерперт пояснює появу їх у Езеро впли-
вами культури ЛК (Эзеро, 1979, 170, 172). М. Запо-
тоцький стверджує, що поява кам'яних сокир-молотів 
у КЛК є наслідком балканських і близькосхідних 

впливів (Zapotocky, 1989, s. 101). Отже, походження 
цього виду знарядь дотепер не з'ясоване. Однак, ви-
ходячи з наявних фактів, зрозуміло, що вже з кінця IV 
- початку III тисячоріччя до н.е. кам'яні сокири-мо-
лоти широко поширюються на Балканах і в Цент-
ральній Європі, і саме серед пам'яток Балкан і Поду-
нав'я цього періоду знаходяться прототипи сокир 
інгульської культури. 

Металеві сокири 
До інгульської культури апріорі можна віднести 

втульчасті подовжені (часто серповидно вигнуті) роз-
ширені до леза сокири костромського типу. С.М. Ко-
реневський досить аргументовано довів їхню прина-
лежність до катакомбного часу (Кореневский, 1976, 
с.16-31). 

У розподілі металевих сокир костромського і ко-
лонтаївського типів, вивчених С.М. Кореневським, 
багато спільного (див. Кореневский, 1976, с. 21, 24, 
рис.5, 8). "Однак,- пише С.М.Кореневський (розряд-
ка моя - С.П.), - райони їхнього виробництва не збіга-
лися повністю" (1976, с. 29). Імовірно, ареал знахідок 
дає інформацію скоріше не про виробництво, а про 
ринок збуту, про поширення даного виробу. Судячи з 
картографії знахідок, сокири костромського типу ма-
ють чітко виражений центр, ядро, де знахідки часті, і 
периферію, де знахідки поодинокі. Ядром ареалу ви-
ступає Нижнє Подніпров'я. По відношенню до цього 
регіону можливо припускати і виробництво. У сокир 
колонтаївського типу такого чіткого ядра немає. Зна-
хідки концентруються на території Нижнього Под-
ніпров'я - Подоння, Північного Кавказу. Тому поділ 
сокир за культурами - умовний. Все-таки ареал ядра 
поширення сокир костромського типу збігається з 
ареалом інгульської культури. Цей момент і є підста-
вою для поділу зазначених типів сокир за окремими 
катакомбними культурами. 

Більшість знахідок сокир костромського типу зроб-
лено на території Нижнього Подніпров'я (м. Кривий 
Ріг;с. Тарасівка Дніпропетровської області; с. Ульян 
івка Єланецького району Миколаївської області 
(скарб); с. Капулівка Нікопольського району; Крим 
с. МихайлівкаХортицької волості; с. Рибаківка Одесь 
кої області (скарб) (Кореневський, І 976, с. 18, 19) 
м. Херсон зі зборів А.Поля, №№41-45 (Tallgren, 1926, 
fig. 989); Херсонської губернії; колекція Алексєєва 
(Гос. Ермітаж, 93/8); скарб у кургані біля с.Олександ-
рівка в Орель-Самарському межиріччі (Ковалева, 
1984, рис.5) (рис.3.5-11-15). Подовжений серповидно 
вигнутий бойок відрізняє сокири "костромського" 
типу від інших типів європейських металевих сокир 
III тис. до н.е. і має аналогії лише в бойових сокирах 
Близького Сходу. У той же час завдяки формі втулки 
ці сокири віднесені до унікальних виробів. Загалом, 
походження цього типу сокир досить неясне. їхня 
присутність серед скарбів разом із сокирами "ко-
лонтаївського" типу (див. далі) указує на їхнє 
відносно тривале співіснування в Північному При-
чорномор'ї. 

Булави 
У цілому це нечисленна категорія знахідок серед 

інгульських пам'яток. Хрестоподібна булава знайде-
на в кургані З, ПОХ.36 біля с. Виноградне (рис.3.2-9). 
Кулясті булави походять з Філатовки, к.12, пох.2 
(Крим); Менчикур, к.1, пох.29 (Запорізька область); 
Б. Токмак, к. 1, пох.9 (Запорізька обл.) (рис.3.2-8,10). 
Не зафіксовано жодного випадку спільної знахідки 
булави і сокири-молота. Хрестоподібна булава взагалі 

37 



найрідший тип, що подекуди зустрічається в Європі, 
починаючи з енеоліту (Маріупольський могильник). 
Кулясті булави з інгульських пам'яток відносяться до 
широко розповсюджених в Центральній Європі типів, 
їхнє походження зв'язується з Близьким Сходом, а 
широке поширення на Балканах і в прилеглих райо-
нах Центральної Європи починається з кінця IV -
початку Ш тисячоріччя до н.е. (Beroimska, 1987. s. 27-
61). 

Транспортні засоби 
На бойове призначення транспортних засобів, що 

знайдені в катакомбах, уже зверталася увага. У 
інгульському поховальному обряді, імовірно, не пе-
редбачалося розташування в могилі цілого ТЗ. Але 
середні частини коліс, що закривали вхід у камеру, 
зустрічаються досить часто (наприклад: Заможне, к. 
5, пох. 2,4-5; к.6, пох. З і ін.). Особливості їхньої кон-
струкції (рис.4.27) зближають ці колеса з одноосьо-
вими колісницями, розповсюдженими на Близькому 
Сході у середині III тис. до н.е. (Горелик, 1985, с. 183-
202). 

Зброя східнокатакомбного населення 
Лук і стріли 
Відомі знахідки луків у таких "донецьких" похо-

ваннях: Аккермень, К.2, пох.З; к.6, пох.З; к.12, пох.4; 
К.17, пох.4 (Запорізька область); Виноградне, к.24, 
П0Х.22 (м. Молочанськ); Стратилівка, к.5, пох.7 (Рос-
товська область); Фрунзе, к.4, пох.8 (Ростовська об-
ласть). Збереженість органічних залишків перешко-
дила можливому встановленню типів цих луків. Су-
дячи з їхніх розмірів (довжина 90-130 см, ширина 2,5-
6 см, товщина 1 см), це, швидше за все, були складні 
луки. Ці знахідки додатково підтверджують тезу про 
те, що скнадні луки з'явилися в Східній Європі в III 
тис. до н.е. (Kosko, Klochko, 1987, p. 15-23). 

Наконечники стріл - невеликі крем'яні, листопод-
ібної форми, здебільшого з глибокою виїмкою: Ви-
ноградне, к.24, пох.22; В. Токмак, к.2, пох. 13; Аккер-
мень, к.6, ПОХ.9; к. 14, пох.7; Рясні Могили, к.6, пох. 17 
(Запорізька область); Новочорномор'є, к.4, пох. 17 
(Херсонська область); Солоний, к. 1, пох.6 (Ростовсь-
ка область); Фрунзе, к.8, пох. 4 (Ростовська область, 
Росія); (рис.3.3 - 11 -15; рис.3.4 - 14-16,19,20). Усі ці 
стріли є типовими для катакомбної культури. У дея-
ких "донецьких" похованнях (Лисий курган, п.36; 
Аккермень, K.9, пох.4-6) знайдені трикутні вістря з 
прямою підставою (рис.3.4-17,18), що є типовими для 
шнурових культур України. 

Ратища стріл, як завжди, зберігалися погано. 
С.Н. Братченко (1989, с.70-81) так реконструює їхні 
розміри: довжина 45-60 см, товщина 4-6 мм. Сагай-
дачні набори мають від 10 до 20 стріл. Сагайдаки -
сплющені, подовжені (довжиною від 40 до 75 см при 
ширині 8-12 см). Виготовлялися з дерева і шкіри (Жо-
лобок, к.З, пох. 1; Комінтернівське, к.4, біля с. Мико-
лаївка-ІІ, пох.4; Войтове-ІІІ, к.4, пох. 10). Знахідка 
паличок-застібок у кургані 7, пох.8 у комплексі з 18-
ю виїмчастими стрілами (Братченко, 19896) указує на 
те, що сагайдаки мали клапан, який закривав устя і 
фіксувався за допомогою цих застібок. Така конструк-
ція сагайдаків була добре відома пізніше в Ахемені-
дському Ірані й у скіфів на території України в раннь-
ому залізному віці (Клочко, Пустовалов, 1992, с.129). 

Дротики 
Порівняно невеликі крем'яні вістря зустрічають-

ся в Новочорномор'ї, К.7, пох.5 (Херсонська область); 
у Заможному, к.4, пох.7; у Великій Білозірці, к.4, пох.4; 

в Аккермені, к.4, пох.1 (Запорізька область) (рис.3.3-
7-10). За виглядом вони близькі до дротиків ямної 
культури і культур шнурової кераміки України. 

Сокирн-молоти 
Це досить нечисленна категорія знахідок у "до-

нецьких" похованнях, що входять в ареал Північноп-
ричорноморського об'єднання. Велика їхня частина 
відноситься до типів, що характерні для культур шну-
рової кераміки України, насамперед, середньодніп-
ровськоїі прикарпатської: В. Білозірка, к.4, пох.4 (За-
порізька область); Новий Аксай, к.8, пох.6; Хрящевсь-
кий, К.1, пох.З; Лисий курган, п.З, п. 10; Донський, к.5, 
ПОХ.29 (Ростовська область) (Братченко, 1976, с.247). 
Сокира зі Златополя, к.7, пох.20 (Запорізька область) 
(рис.3.4-13) відноситься до інгульського типу сокир-
молотів (СМК). Окремо виділяються сокири-молоти 
подовжених пропорцій з розширеним сокировидним 
бойком (Аккермень, к.8, пох.7; Старомихайлівка, 
Маріупольський музей, Луганськ, к.З, пох.З; Виног-
радне, к.24, пох.22) (рис.3.4-7-12). Ці сокири намага-
ються зіставити із сокирами бородінського типу. На 
неправомірність такого зіставлення вказав С.Н. Брат-
ченко, довівши, що сокири аккерменського типу (про-
понується залишити за ними таку назву) відносяться 
до більш раннього часу (Братченко, 1976, с.144). Со-
кири аккерменського типу є подальшим продовжен-
ням лінії розвитку сокир троянського типу (Троя - II, 
могильник Дорак) (рис.3.4 -1-6), відрізняючись від 
останніх лише трохи меншими розмірами і відсутні-
стю декору, хоча сокира з ініульського поховання біля 
с. Рахманівки (к.4, п.13) (рис.3.1-2) прикрашена до-
сить вишукано. Сокири аккерменського типу є ще 
одним анатолійським елементом у культурі катакомб-
них племен України. Знахідка в Рахманівці підтверд-
жує, що цей тип сокир використовувався як донець-
кими так і інгульськими воїнами. Сокири бородінсь-
кого типу є подальшим продовженням цієї лінії роз-
витку на більш пізньому фінально-катакомбному, ба-
гатоваликовому етапі. Одна з таких сокир знайдена у 
багатоваликовому похованні (Антонов, 1998, с.105-
108). Однак виключати можливість їхнього існуван-
ня в більш ранній час не можна (Пустовалов, 20006). 
їх відрізняє грибоподібне навершшя, характерне для 
сокир Балкан і Центральної Європи кінця IV тис. до 
н.е. Прикладом цього можуть служити сокири з Езе-
ро (Езеро, 1979) і культури ЛК (Zapotocky, 1989). Та-
ким чином, сокири бородінського типу є синкретич-
ним типом сокир, що об'єднують у собі риси східно-
середземноморських і центральноєвропейських зна-
рядь. 

Металеві сокири 
До донецької культури можна упевнено віднести 

сокири "колонтаївського" типу (Кореневский, 1976, 
с. 19-23). Ареал їхнього поширення в цілому збігаєть-
ся з поширенням сокир "костромського" типу (Се-
реднє і Нижнє Подніпров'я), однак значна кількість 
знахідок походить з низов'їв Дону і Дінця. Виробниц-
тво таких сокир донецькими ливарниками підтверд-
жується знахідками ливарних форм у похованнях біля 
Краматорська, курган 1938р., п.1 (Братченко, 19896) і 
Луганська (Братченко, Шапошникова, 1985, с.403-419) 
(рис.3.5-5,6). Сокира цього типу знайдена і в катаком-
бному похованні біля с. Привільне. Сокири "кост-
ромського" і "колонтаївського" типів знайдені в складі 
скарбів поблизу с. Скакун Курської області і с. Колон-
таївка Харківської області (рис.3.5, 7-10) (Кривцова-
Гракова, 1955). Цей факт доводить їхнє співіснуван-
ня. 
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Велика розмаїтість варіантів сокир "костромсько-
го" і "колонтаївського" типів указує на відносно три-
валу еволюцію цих знарядь у Північному Причорно-
мор'ї. Появу втульчастих сокир на Україні традицій-
но зв'язують з Північним Кавказом. С.Ж.Пустовало-
вим і В.И. Клочко пропонувалися інші зіставлення, в 
основі яких лежать Балканські аналогії (Юіочко, Пус-
товалов, 1992; Кіоско, Pustovalov, 1994). 

Булави 
Типовими для донецьких пам'яток є кулясті і гру-

шоподібні булави, знайдені в різних районах: Хря-
щевський, K.1, пох.З; Кудинов, к.205, пох.6. (Ростовсь-
ка область); Аккермснь, к.6, пох.З; В. Токмак, к.2, 
пох.13(Запорізька область) (рис.3.5 - 1-4). Відомі та-
кож поодинокі знахідки хрестоподібних булав бород-
інського типу. Як уже згадувалося, ці знаряддя відно-
сяться до близькосхідного типу і з'явилися в Північно-
му Причорномор'ї ще в енеоліті (Маріупольський 
могильник). 

Транспортні засоби 
У похованнях східнокатакомбного населення, за 

одним винятком, знайдені чотирьохколесні транс-
портні засоби (ТЗ). У похованні 27, кургану 11 біля 
с. Мар'ївка Запорізької області знайдена найдавніша 
одноосьова колісниця (рис.4.23 - 1-4). 

Висновки 
у цілому озброєння в донецьких пам'ятках різно-

манітніше і різнотиповіше, ніж у інгульських. Це зв'я-
зане, на наш погляд, з особливостями географії до-
нецьких пам'яток, які існували на перетині шляхів з 
півдня на північ і з заходу на схід. З проведеної харак-
теристики і типологічного порівняння випливають 
досить відповідальні висновки. Насамперед, серед 
аналізованої категорії знахідок виділяються: 

а) власне катакомбні типи, що у певній мірі відпо-
відають східнокатакомбному і інгульському ареалам; 

б) шнурові центральноєвропейські; 
в) анатолійські. 
Зброя, прогресивні форми якої з блискавичною 

швидкістю запозичалися різними народами певного 
культурного рівня, виступає надійним хронологічним 
репером. Тому по паралелях у К Ж , Трої-ІІ, могиль-
нику Дорак, у Езеро, у конструкції коліс із Близького 
Сходу можна порушувати питання про одночасність 
появи в Північному Причорномор'ї східнокатакомб-
ного і інгульського населення. Цю подію можна дату-
вати, по традиційній хронології, серединою III тися-
чоріччя до н.е. 

3.1.3. Металевий інвентар 
Серед різного інвентарю катакомбної спільності 

чималий інтерес представляють металеві вироби. Се-
ред них прикраси, ножі, шила, сокири. Спеціальні 
роботи цим категоріям інвентарю присвятив С.М. Ко-
реневський(Кореневский, 1974,1976,1978,1981,1990 
і ін.). У дослідженні про металеві ножі ранньої і се-
редньої бронзи С.М. Кореневский відзначав, що ножі 
II і IV груп зустрічаються в похованнях ямної та ката-
комбної культур (1978, с. 46). Досить рідкісні ножі 1 
групи з заоваленими лезами характерні для ямної куль-
тури. Можливо, вони є бритвами, і їхня відсутність у 
катакомбних могилах є не хронологічною рисою, а 
етнічним показником, тим більше, що один з таких 
ножів знайдений у верхньому шарі Михайлівського 
поселення. Можлива й інша інтерпретація. Як писала 
у своїй роботі Х.А. Кінк, подібного типу ножі могли 

використовуватися в давньому Єгипті як білувальні 
(Кинк, 1964, C.190; рис.7, -20). Про подібне призна-
чення ножів з розкутим закінченням леза з Бандур-
кинського скарбу пишуть І.Т. Черняков і В.І. Нікітін: 
"Таким чином, ножі з Бандуркинського скарбу можна 
визначити як спеціальний інструмент, призначений в 
основному для виконання двох функцій: для підрізан-
ня і зняття шкір великих тварин, подальшої їхньої 
обробки "міздрінням" " (1984, с. 140). Як показує таб-
лиця, побудована С.М. Кореневським (1978, с. 47), 
найбільш давнім типом ножів є IV група, зразки якої 
зустрічаються в куро-аракській, майкопській культу-
рах. Те, що ножі цієї групи масово представлені в по-
хованнях ямної, катакомбної і північнокавказької 
спільностей, може свідчити не стільки про тривалий 
час їхнього існування, скільки про часткове співісну-
вання названих груп населення. У світлі наведених 
даних про часткове співіснування ямного і катакомб-
ного населення (Пустовалов, 2000к) така інтерпрета-
ція розподілів, описаних вище, закономірна. 

Цікаво відзначити, що знайдені в ямних могилах 
ножі мають менші розміри, ніж у катакомбних моги-
лах. Майже всі зношені ножі виявлено в ямних похо-
ваннях. 

Про це свідчать і дослідження металевих сокир 
С.М. Кореневським (1976). 

3.1.4. Символи влади 
Серед різного інвентарю, що представляє інтерес 

для соціальної характеристики, у катакомбних похо-
ваннях зустрічаються такі найрідші речі, як жезли, які 
одержують подальший розвиток у зрубному 
суспільстві. Там це стрижні з прикрашеними кісткою 
руків'ями, які мають навершшя, прикрашені кістяни-
ми кулями. Протилежний кінець такого стрижня та-
кож прикрашався орнаментованою кісткою (Іванов, 
Колев, 1993,с.92-101). 

Серед катакомбних матеріалів також знаходяться 
посохи, більш прості, ніж вищеописані. Основним 
типом катакомбного посоха є стрижень з дерева з ку-
лястим навершшям довжиною до 1 м (наприклад. 
Жовтневе, к. 2, пох. 1; Шмальки, к. 2, пох. 6; Виног-
радне, к. 5, пох. 9, к. 12, пох. 1; Балківський курган, 
пох. 47; Висока могила, пох. 23 і ін.). Іноді навершшя 
посоха оздоблювалося прикрасами з мідних пластин 
чи цвяхів (Вищетарасівка, к. 105, п.З (у звіті названо 
"уламком бронзового предмета"); гр. окислених 
відвалів, к. 2, пох. 9 і ін.). Подібні посохи знайдені і 
на півночі ареалу поширення інгульської культури в 
с.Головківка на Кіровоградщині (Полин, Тупчиенко, 
Пиколова, 1992)(рис.3.6- 1). 

Дуже близький за значенням до посоха такий пред-
мет, як стрекало. Залишки стрекал знайдені як разом 
із залишками ТЗ, так і окремо. Це стрижні довжиною 
до 1,4 м, із вставленими з однієї сторони чотиригран-
ними бронзовими вістрями. На відміну від так зва-
них "шил" робоча частина такого вістря коротка й 
опукла, а частина, що входить у ратище, тонка і не 
зношена, і довша, ніж робоча частина. 

Найкраще збережені зразки стрекал представлені 
в могильнику Заможне-2 (пох. 2, 4-5, кургану 5: пох. 
З, кургану 6; пох. 2, кургану 7 і ін.) (Пустовалов, 1999в) 
(Додаток IV, pHc.n.IV2 - З, 5; n.IV.3 -11). 

Під час антропологічного аналізу похованих у мо-
гильнику Заможне-2 відомий київський антрополог 
С.І. Круц звернула увагу на те, що у деяких черепів з 
моделюванням присутні дуже слабкі сліди лобово-
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тім'яної деформації (усне повідомлення С.І. Круц). У 
цілому деформація черепів досить поширена серед 
східнокатакомбного населення, а серед інгульського 
населення, до якого відносилися кістяки з поховання 
в с. Заможне, цей обряд був невідомий. Складається 
враження, що небіжчики за життя носили якісь великі 
металеві прикраси на голові: обручі, очелля чи щось 
інше. 

Подібні очелля чи діадеми подекуди знайдені саме 
в інгульських похованнях. Так на Кіровоградщині в 
с. Головківка в кургані 11, пох. 6 на черепі одного з 
кістяків (парне поховання) було знайдено бронзове 
очелля, зроблене з перевитого дроту з волютовидни-
ми закінченнями. Очелля було надіте на голову волю-
тами до потилиці (рис.3.6 - 2). Обруч мав діаметр 
16,5x18,4 CM. Камера, де був знайдений обруч, мала 
великі розміри (2,9 х 2,1 м); глибина дна шахти і ка-
мери була на 2,9 м нижче від рівня впуску. У камері 
було поховано двоє дорослих небіжчиків, на жаль, 
визначень статі немає (Полин, Тупчиенко, Николова, 
1992, С.21,45-46). Подібні очелля-обручі зустрічають-
ся серед поховань інгульської культури, які характе-
ризуються великими працевитратами. Узагалі їх відо-
мо до 8 екземплярів з районів Південного Бугу й Інгулу 
(наприклад, очелля з поховання в с. Мар'янівка, к.1, 
п.18) (рис.3.6 - 3). Іноді вони представлені не дрото-
вими обручами, а пластинчастими, котрі за зовнішнім 
виглядом схожі на подібні предмети середньодніп-
ровської культури (Артеменко, 1976, с.72, рис.2). Мож-
ливо, традиція носити подібні речі на голові запози-
чена населенням катакомбної спільності саме у серед-
ньодніпровского населення, яке, у свою чергу, тісно 
зв'язане з центральноєвропейським регіоном. Мож-
ливо, це один з ранніх проявів такого широко відомо-
го в більш пізній час символу влади, як корона. 

Очевидно, що до даного типу інвентарю можна 
віднести і різноманітну зброю, широко іфедставлену 
в катакомбних могилах. Це - насамперед парадні ор-
наментовані і добре відполіровані сокири (Клочко, 
Пустовалов, 1992; Klochko, Pustovalov, 1994), булави. 
Очевидно, вони є символами влади військової і тому 
спеціально розглядаються в розділі, присвяченому 
зброї ямно-катакомбного суспільства. 

Охарактеризовані вище категорії матеріальної 
культури вичерпують перелік символів влади серед 
населення катакомбної спільності Північного Причор-
номор'я. 

3.2. Ґрунтові могильники 
Останні двадцять-двадцять п'ять років увага дос-

лідників епохи енеоліту-бронзи маііже цілюм приділя-
лася курганним поховальним пам'яткам. Споруджен-
ня великої кількості великих зрошувальних систем 
вимагало від археологів значних зусиль на охоронні 
розкопки саме курганів. 

Це привело до однобічності розуміння історично-
го процесу і, як можна припускати, до певних пере-
кручувань минулої дійсності. Припинилися, ледь по-
чавшися, розкопки ґрунтових могильників (Шапош-
никова, 1961, с.3-17). Розвідувальні роботи, що час 
від часу проводилися в Нижньому Подніпров'ї, при-
носили все нові і нові матеріали саме з ґрунтових мо-
гильників. Інформація про них розкидана по окремих, 
як правило, невеликих публікаціях (Шаповалов, 1972, 
с.395-396; Савовский, 1978, с.96-100; Зубарь, Литви-
нова, 1982,с.110-112;Бондарь, 1986,с.26-33;Болдин, 

1980, C.232; Шапошникова, Шарафутдинова, Смирнов, 
Никитин, 1967; Вязьмітіна, 1961). 

На жаль, територія Північного Причорномор'я 
вивчена археологічними розвідками дуже нерівномі-
рно. Головна увага приділмася берегам Дніпра, особ-
ливо Каховському водосховищу. Значна у в ^ ^ надава-
лася Олешківським піскам і Присивашіпю. Припли-
ви Дніпра і балкова система були охоплені досліджен-
нями значно менше. Поди і відкритий степ дотепер 
майже не досліджені. У таких регіонах, як р. Молоч-
на, складні геологічнні умови перешкоджають успі-
шним пошукам відповідних пам'яток. Треба додати, 
що багато в чому наслідки пошуків залежать від осо-
бистих здібностей і характеру дослідників. У зв'язку 
з цим можна згадати багаторічні успішні розвідки О.В-
. Бодянського, Д.Я, Телєгіна й ін. Прикладом ретель-
ного і вдалого обстеження степових балкових систем 
є розвідки, проведені в 1980 р. ЯЛ. Болдіним по Сіро-
гозькій балці. 

Переважна більшість знайдених під час розвідок 
пам'яток інтенсивно розмивається і руйнується зав-
дяки антропогенному фактору. Тому в деяких випад-
ках важко визначити, чи маємо ми справу з тою са-
мою пам'яткою, яка була зафіксована у різні роки, чи 
з різними пам'ятками. Проте значна кількість пам'я-
ток, знайдених у 50 роки, збереглася й у 70-80 pp. З 
огляду на ту обставину, що Каховське море щорічно 
розмиває кілька метрів берегів, загальна площа пам'-
яток, виявлених 30-40 років тому, значно більша, ніж 
здавалося під час першого відкриття. 

Важливою перешкодою для точного культурно-
хронологічного визначення конкретної пам'ятки є 
фрагментарність матеріалу і наявність багатьох 
спільних рис для ямної і катакомбної культур. Серед 
них крем'яний і кам'яний інвентар, техніка виготов-
лення кераміки, однакові форми посуду, металеві ви-
роби тощо. Тому у випадку неможливості точного 
визначення пам'ятки застосовувалися такі терміни, як 
ямно-катакомбна пам'ятка, пам'ятка епохи ранньої 
бронзи й ін. Більшість плоских могильників містять 
похованих різних етнокультурних груп. Відсутність 
випадків прямої стратиграфії на могильниках у ме-
жах певного часу і безсистемність у розташуванні 
могил різних етнокультурних груп може служити од-
ним з аргументів на користь їхнього відносного 
співіснування, що підтверджується й іншими дани-
ми. 

Одним з важливих результатів, отриманих у про-
цесі роботи, є встановлення факту широкого біритуа-
лізму для всього періоду епохи енеоліту-бронзи в 
Степовому Подніпров'ї, де поруч з численними кур-
ганними пам'ятками на берегах Дніпра мешкало на-
селення, яке ховало своїх небіжчиків у ґрунтових мо-
гильниках. Тут зустрічаються могили, які датуються 
часом від енеоліту до пізньої бронзи. При цьому 
кількість людей, похованих за цим обрядом, значно 
більша, ніж це можна було б припустити. Зважаючи 
на те, що в Подніпров'ї в ямно-кагакомбний час жила 
значна кількість незаможного і якоюсь мірою залеж-
ного населення, можна припустити, що ґрунтові мо-
гильники, виходячи з принципу витрат на споруджен-
ня могили, залишені саме цими людьми (Пустовалов, 
1991а). 

Ґрунтові катакомбні могильники відомі лише в 
Нижньому Подніпров'ї. На сьогоднішній день розві-
дано більше 20 плоских могильників катакомбного і 
ямно-катакомбного типу. За невеликим винятком (Ша-
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пошникова, 1961), вони спеціально не досліджували-
ся. Коротка характеристика кожного могильника на-
ведена в Додатку І (Оленковський, Пустовалов, 1993, 
62 с.). 

На жаль, грунтові катакомбні могильники дуже 
мало вивчені. Тому з'ясувати основні питання щодо 
соціального статусу похованих у них людей поки що 
не представляється можливим. 

3.3. Побутові пам'ятки катакомбної спільності 
Північного Причорномор'я 

Дослідження рухливого скотарського населення 
зв'язане, як правило, зі значними труднощами. Корот-
кочасний характер побутових пам'яток катакомбної 
спільності, труднощі їхнього виявлення у відкритому 
степу, неможливість однозначної інтерпретації резуль-
татів розкопок ставлять значні перешкоди на шляху 
до палеоекономічних реконструкцій за матеріалами 
степового населення епохи бронзи. 

Дуже часто навіть не можна сказати, чи було посе-
лення постійним, довгостроковим, тимчасовим чи ним 
користалися лише у певний сезон року. Для цього не-
обхідні спеціальні дослідження поселень, що зараз 
здійснити просто неможливо. 

Після розкопок видатного Михайлівського посе-
лення, результати дослідження якого стали фундамен-
том для важливих висновків у багатьох сферах архео-
логії України, вивчення побутових пам'яток епохи 
ранньої бронзи на довгий час майже цілком припини-
лося. Проте розвідки і невеликі розкопки, що усе-таки 
час від часу проводилися, надавали все нові і нові 
матеріали. Деякі з них узагальнили В.І. Нікітін (1989, 
1991), М.П. Оленковський і С.Ж. Пустовалов (1993). 

На жаль, доводиться констатувати, що територія 
Північного Причорномор'я вивчена дуже нерівномі-
рно й у цілому недостатньо. Більше уваги приділяло-
ся берегам р. Дніпро, особливо берегам Каховського 
водосховища, р. Південний Буг і Північному Приси-
вашшю (рис.3.7). Система балок, не говорячи вже про 
поди і безстічні блюдця, практично не вивчена. Для 
цього є об'єктивні причини. Так, наприклад, складні 
геологічні умови заважають проведенню успішних 
досліджень. Іншим моментом, що пояснює відсутність 
побутових катакомбних пам'яток, є те, що рівень води 
в ріках зараз набагато вищий, ніж у катакомбний час. 
Тому збережені поселення чи знаходяться під товстим 
шаром ґрунту, чи під водою. 

Усього в даному дослідженні використовуються 
матеріали 245 побутових пам'яток. З них 111 - з те-
риторії Побужжя (Нікітін, 1991, с.35); 129 - з тери-
торії Нижнього Подніпров'я, Присивашшя і Приазо-
в'я (Pustovalov, 1994,р. 86-134) і 5 - з порожистої ча-
стини Дніпра. При порівнянні залучаються також 
матеріали мисових поселень середньодніпровської 
культури (типу Ісківщина) (Бондар, 1974). 

Майже усі з перерахованих пам'яток являють со-
бою короткочасні стоянки чи стійбища без культур-
ного шару, без залишків житла чи господарських спо-
руд. Тому при аналізі враховується тільки сама на-
явність пам'ятки, її просторове положення в межах 
певних районів. 

Серед пам'яток басейну Південного Бугу, за підра-
хунками В.І. Нікітіна, лише 7 поселень мають довго-
строковий характер. На нижньому Дніпрі таких пам-
'яток теж небагато - 11. Інші пам'ятки цих регіонів 
можна віднести до короткочасних стоянок-стійбищ. 
В.І. Нікітін, посилаючись на етнографічну літерату-

ру, називає ці пам ятки літовками, під якими розумі-
ється місце розташування табору скотарів протягом 
весняно-літньо-осіннього сезону утримання худоби 
(Нікітін, 1991, С.36). 

Якщо літовки у відкритому степу чи у верхів'ях 
балок дійсно можна зв'язати з літнім перебуванням 
худоби, то чи можна називати таким же терміном ко-
роткочасні стоянки в заплавах чи на схилах плато? 
Представляється, що, поки не з'ясовано, які місця 
використовувалися пастухами влітку, а які в інші се-
зони, краще вживати термін "стійбище" чи "коротко-
часна стоянка" без прив'язки її до річного господарсь-
кого циклу. 

Стійбища розташовані в найрізноманітніших 
місцях: на крутих берегах річок, лиманів, у заплавах, 
у відкритому степу. На лівобережжї Дніпра й у При-
сивашші спостерігається тенденція до розташування 
стійбищ ближче до балок - до джерел води. 

Як правило, стійбища не мають культурного шару, 
чи мають ненасичений шар потужністю до 0,2 м. їхня 
площа коливається від декількох квадратних метрів 
до декількох десятків квадратних метрів. Типовими 
знахідками є фрагменти кераміки й уламки кременя. 
Стійбища, як свідчить керамічний матеріал, відвіду-
валися різними катакомбними групами (рис.3.9 - 1). 
Проте, є й однокультурні стійбища, де представлено 
матеріал лише однієї з етнокультурних груп (наприк-
лад, Піщанівка й ін.) (рис.3.8). 

Якщо короткочасні стоянки-стійбища не виклика-
ють питань щодо їхньої інтерпретації як тимчасових 
місць проживання катакомбного населення, то з по-
селеннями з відносно значним культурним шаром 
справа обстоїіг набагато складніше. Відрізнити сезон-
не поселення від довгострокового чи ж від того, кот-
ре відвідувалося лише час від часу, також занадто важ-
ко, у певних випадках - неможливо. Якоюсь мірою 
тут буде допомагати потужність культурного шару, 
там, де вона відома. Проте тут треба врахувати той 
факт, що в суббореальний період, який збігається з 
часом існування катакомбної спільності, накопичен-
ня гумусу і процес утворення ґрунту сильно сповіль-
нилися. Тому на стаціонарних поселеннях накопичен-
ня культурного шару було загальмоване. Отже, дамо 
характеристику розкопаних поселень. 

3.3.1. Поселення Матвіївка-1 (Никитин, 1989) 
Поселення розташоване на північній окраїні 

м. Миколаєва на третій терасі лівого берега р. Півден-
ний Буг. За 1975-1982 роки було досліджено близько 
3000 м^ поселення. Товщина культурного шару нео* 
днакова в різних місцях і коливається від 0,2 до 0,5 м. 

Під час розкопок на поселенні виявлені залишки 
трьох жител, восьми господарських ям, семи дренаж-
них ровів та інші об'єкти, які не відносяться до ката-
комбного часу (рис.3.12). 

Будівля І знаходилася в північній частині розкопу. 
Вона являє собою залишки наземної кам 'яної основи 
овальної форми довжиною 20м і максимальною ши-
риною 12 м. Орієнтована вона по лінії північ-південь. 
Внутрішня площа складає до 220 м^. Необроблені 
плити вапняку були встановлені з невеликим поглиб-
ленням у чорноземі двома рівнобіжними рядами, які 
складали внутрішню і зовнішню кладку стін. Простір 
між цими двома стінками було заповнено дрібним 
каменем і глиною, між якими зустрічаються уламки 
кераміки і кістки тварин. Залишки глиняних стін про-
стежені на ширину 2-3 м з кожної сторони. Рівень 
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підлоги знаходився на рівні давньої поверхні і мав 
нахил убік входу. Вихід з будівлі знаходився з півден-
ного боку. Праворуч і ліворуч простежені дренажні 
ровики, які мають у плані вид півовалу з розривами з 
однієї сторони (з тієї сторони, що спрямована убік 
виходу з будівлі), можливо, ровики - сліди від наметів 
чи іншого легкого житла. 

Будівля II знаходилася в південно-західній частині 
розколу. Її довжина з півночі на південь 33 м, ширина 
17 м. Внутрішня площа досягає 320 м .̂ Кладка фун-
даменту аналогічна попередньому житлу. Більш чітко 
простежені мулисті запливи, які вказують на те, що з 
зовнішнього боку стінки були обмазані мулом з чере-
пашками. 

У південній половині будівлі простежена кам'яна 
кладка, що йшла поперек довгої осі будівлі. Вона роз-
діляла її на дві частини і, можливо, була опорою для 
даху. З конструктивними особливостями опор-стовпів 
для даху, можливо, зв'язані вісім кам'яних викладень-
платформ, простежених з внутрішнього боку спору-
ди. Біля центральної платформи знайдені розтирач, 
кам'яний молоток, біля східної стінки - горщик. 

По зовнішньому периметру стінки з північно-
східного боку на відстані майже 2 м від цієї стінки 
простежені залишки кам'яної огорожі, яка складала-
ся з поставлених вертикально в ряд вапнякових плит 
довжиною до 0,6-0,9 м. Очевидно, кам'яна огорожа 
служила контрфорсом, простір між якою і стінкою 
будівлі було заповнено землею, яка додатково зміцню-
вала споруду. Відразу за огорожею простежена виїм-
ка шириною від 1,8 до 2,6 м, глибиною 0,3 м. 

Будівля III. Її залишки виявлені в північно-східній 
частині розкопу. Вона, як і попередня, мала овально-
витягнуту форму, була орієнтована з півночі на 
південь. Розміри 16,2x12,6 м. Внутрішня п л о щ а -
215 м .̂ Розвал кам 'яної основи має ширину від 1,9 до 
3,4 м. Майже в центрі споруди на рівні підлоги вияв-
лена група викладених горизонтально каменів різно-
го розміру, що служили, можливо, платформою для 
центрального стовпа. 

У південно-східній частині споруди виявлені за-
лишки багаття у вигляді плями перепаленої землі 
(1,0x1,2 м). Біля багаття в підлозі житла простежена 
дугоподібна в плані канавка. 

Ровики, траншеї, канави, що оточували споруду, 
служили, мабуть, для відводу дощової води. До дре-
нажної системи відносяться також і дугоподібні гли-
няні викладення (рис.3.12). 

Не викликає сумнівів довгостроковий характер І й 
II будівель. Потужні стіни і дах є основою для цього 
висновку. Дугоподібні ровики дійсно є дренажними, 
вони відводили від споруд дощову воду. Інші є залиш-
ками дренажу легких переносних жител типу наметів. 
Це напівкільцеві і кільцеві канавки по обидва боки 
від входу в будівлю і дугоподібна канава, що пере-
криває будівлю III. 

Інтерпретуючи знайдені спорудження, В.І. Нікітін 
вважає їх кошарами, що служили для утримання че-
реди взимку і напровесні (Никитин, 1989, с. 147). Про-
те висновок автора про винятково стаціонарний ха-
рактер поселення представляється поки що передчас-
ним. Значна кількість ровиків від легких жител 
свідчить про тимчасовий, можливо, сезонний харак-
тер частини жител. Тому це поселення - скоріше зим-
ник, який неодноразово використовувався (Pustovalov, 
1994,р.107). 

Колекція крем'яних знарядь, знайдених на посе-

ленні, нараховує до 600 знахідок, серед яких знаряд-
дя праці, зброя і відходи виробництва. Серед них різні 
скребачки: кінцеві, округлі, на відщепах, нукл^си-
скребачки, подвійні скребачки та інші. Знайдено стру-
ганки, для виготовлення яких використовувалися 
відщепи й уламки кременя різних форм. Поодиноки-
ми екземплярами представлені кутові різці, у наяв-
ності два вістря дротиків лавровидної форми 
(рис.3.13). 

Кам'яні знаряддя представлені зернотерками, роз-
тирачами, шліфувальними пристосуваннями - абра-
зивами, пестами, сокирами і молотками різних 
розмірів і збереженості. Деякі з них використовува-
лися як колуни чи молоти, інші застосовувалися в бою 
(рис.3.13). 

Кістяні знаряддя нечисленні. Це проколки-шила, 
лощило для вичинення шкіри, струганки, астрагал з 
отвором, що є затиском при лучковому добуванні вог-
ню. З кістки робилися і прясла. Знайдено рукоятку 
скребачки для міздрування шкіри, яку зроблено з го-
мілкової кістки (рис.3.13). 

За знахідками деякого відсотка багатоваликової 
кераміки В.І.Нікітін датує поселення Матвіївка-І 
кінцем XVII ст. до н.е. (Никитин, 1989, с. 148). 

На поселенні знайдено великий кістковий матері-
ал, що дає уявлення про характер споживання і склад 
череди у населення інгульської культури. На першо-
му місці знаходиться велика рогата худоба (61,3%); 
за нею йде дрібна рогата худоба (28,3%). На третьому 
місці - кінь (6,5%). Відсоток свині дуже незначний -
1,3%. Подібний склад череди є характерним і для 
інших поселень на Нижньому Дону й у Криму. 

Ґрунтуючись на цьому висновку, В.І.Нікітін вва-
жає, що в пізньокатакомбний час посилюються зем-
леробські тенденції, які, на його думку, відбилися в 
довгостроковому характері Матвіївки-І. Не відкида-
ючи цього висновку, можна також припустити, що 
знайдені на Матвіївці-І матеріали свідчать скоріше про 
сезонний характер цього поселення. Сюди поверта-
лися щорічно у певні періоди року. Найбільше ймов-
ірним періодом була зима. Великі кам'яні будівлі, бе-
зумовно, є довгостроковими. Вони повинні були за-
хищати головне багатство скотарів - худобу і будува-
лися досить міцними, тобто були постійними. Інші 
житла були тимчасові. Не виключено, що частина на-
селення проживала на Матвіївці - І постійно протя-
гом усього року. 

3.3.2. Михайлівське поселення 
Одним з найвизначніших поселень на Нижньому 

Дніпрі в зазначений час виступає Михайлівське посе-
лення, яке знаходиться на південь від с.Михайлівка 
Нововоронцовського району Херсонської області (Ла-
годовська, Шапошникова, Макаревич, 1962). У верх-
ньому шарі, поряд з типово ямною керамікою, широ-
ко представлені керамічні комплекси катакомбної 
спільності. Цей факт дозволяє розглядати Михайлів-
ку в межах даної праці. 

Михайлівське поселення було розташоване на пра-
вому березі Дніпра і займало три пагорби, два з яких 
із трьох сторін оточені глибокими балками і берегом 
ріки Підпільної (рукав Дніпра), а третій пагорб був 
продовженням плато. Центральний пагорб мав дві 
незахищені ділянки: північно-східний пологий схил і 
сідловину, яка з'єднувала пагорб із плато. Саме тут і 
були побудовані штучні укріплення (рис.3.14). 

За сідловиною з боку плато було зведено дві, а 
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можливо, і більше додаткових оборонних стін. Це 
було, так би мовити, передове укріплення, щось на 
зразок середньовічного барбакана, долаючи який, во-
рог лише виходив до основної стіни, яка йшла попе-
рек пагорба з південного заходу на північний схід. 
Інша стіна відтинала вершину пагорба від пологого 
північно-східного схилу. 

Біля підніжжя північно-східного схилу централь-
ного пагорба також були зведені оборонні стіни і рови 
з проходом між ними (рис.3.14). 

На центральному пагорбі простежені два типи 
жител. Один з них близький до будівель другого, се-
реднього шару. Це заглиблені в землю споруди, при 
будівництві яких використовувалися глина й очерет. 
Другий тип - це прямокутні багатокамерні наземні 
житла, побудовані з каменю. Розміри їх невеликі. Дов-
жина до 15 м, ширина — до 4,5 м. 

На південно-західному пагорбі також виявлена 
оборонна стіна, яка відокремлювала мисову частину 
пагорба від плато. Паралельно їй із внутрішнього боку 
знаходилося житло. Наземні житла займали середню 
частину пагорба. Тут зустрінуті як ізольовані однока-
мерні житла, так і багатокамерні (рис.3.15). 

Будівельний комплекс І складався з одного трьох-
камерного житла і коридору, що приєднувався до жит-
ла. Загальна площа будівлі 36 м^ (рис.3.15). 

Прямокутне житло II знаходилося посередині па-
горба. Воно дуже невелике. Площа — лише ІОм^ 
(рис.3.15). 

Будівельний комплекс III - найбільший. Його пло-
ща понад 160 м .̂ Тут і стійло для худоби, і господарські 
приміщення, і житлова кімната (рис.3.15). 

Будівельний комплекс IV знаходився біля оборон-
ної стінки. Одне приміщення було прибудоване до 
оборонної стіни з зовнішньої сторони, інше - с внут-
рішньої. Обидві камери з'єднувалися проходом в обо-
ронній стіні. Загальна площа комплексу понад ЗО м^ 
(рис.3.15). Крім згаданих будівель виявлені і заглиб-
лені в землю житла. 

Одне з них знаходилося в центрі пагорба і мало 
овальну форму і розміри 9,8x5,0 м. Глибина запов-
нення 0,3 м. Інше житло мало овальну форму і розмі-
ри 4,0x1,5 м. Поглиблено на 0,15 м. 

На думку авторів розкопок, житлові споруди на 
поселенні зводилися не тільки з глини, але часто і стіни 
зводилися на висоту до 1,0 м з каменю (с.75). У буді-
вництві широко використовувалися дерево і камінь, 
про що свідчать ямки від стовпів. 

Наявність наземних будівель, у тому числі досить 
великих за площею, і досить скромних напівземля-
нок свідчать про соціальну диференціацію серед меш-
канців Михайлівського поселення. 

На жаль, знаряддя праці і зброя представлені в 
публікації поселення сумарно, без розподілу на 
верхній і середній культурний шар. Серед знарядь 
праці скребачки, вістря дротиків, ножі, сверла, доло-
товидні знаряддя, вкладиші серпів. Зброя представ-
лена вістрями стріл, дротиків, крем'яним кинджалом. 
Кам'яні знаряддя представлені абразивами, сокира-
ми-молотами, долотами, розтирачами, гладильними 
каменями, мотиками, зернотерками тощо (рис.3.16). 

Кам'яна зброя представлена сокирами (14 екзем-
плярів), булавами, пращними каменями. Серед кістя-
них знарядь - мотики (7 екз.), гарпуни (5 екз.), келе-
пи, шила, проколки, інструменти для в'язання, лощи-
ла (рис.3.17). 

З металу виявлено 26 предметів (рис.3.18). З них 

19 вістрів різного призначення. Як мінімум 13 з них -
це частини однозубих виделок, інші - скоріше нако-
нечники стрекал - дротиків. (Про особливості вістрів, 
стрекал і виделок див.: Отрощенко, Пустовалов, 1991). 
Три невеликих дволезових кинджали. Три великих 
ножі і два тесла. З верхнього шару походить уламок 
глиняного сопла. 

Окрему категорію знахідок складають прясла. У 
цілому їх виявлено близько 300, причому 260 - у вер-
хньому шарі! 

Склад череди за даними кісток тварин такий: бик 
- складає 44,2%, дрібна рогата худоба - 32,7%, кінь -
17,8%, свиня - 2,2%, собака -3 ,1%. Дика фауна скла-
дає всього 10,7% від загальної кількості осіб. Велика 
рогата худоба мала великі розміри і нагадувала украї-
нську породу (Лагодовська, Шапошникова, Макаре-
вич, 1962, С.172). Коні були великі, східного типу. 

Дослідники вважають, що для верхнього шару 
можна впевнено говорити про наявність землеробства, 
можливо, орного типу. 

в усіх трьох культурних шарах Михайлівки знай-
дена велика кількість риб'ячої луски і кісток риби. 
Виявлені також рибальські знаряддя: кістяні гарпу-
ни, човник для в'язання сіток, багато грузил. 

Полювання також займало певне місце в заняттях 
населення Михайлівки. Воно полювало натура, кула-
на, сайгака, шляхетного оленя, кабана, бобра, барсу-
ка, видру. Ці види тварин дозволяють говорити про 
плавневий характер полювання, а також про степову 
фауну (Лагодовська й ін., 1962, с. 176). Автори не без-
підставно вважають Михайлівське поселення довго-
строковим, стаціонарним городищем. Ними також 
було поставлене питання про виникнення напівкочо-
вого скотарства серед пізньоямних племен рубежу III-
II тисячоріч до н.е. 

3.3.3. Поселення і стоянки порожистої частини 
р. Дніпро 

Поселення з катакомбним матеріалом у порожистій 
частині Дніпра добре відомі вже давно (Добровольсь-
кий, 1929). Початок їхнього систематичного вивчен-
ня було зроблено ще під час Дніпрогесівської експе-
диції наприкінці 20-х років. Після війни Дніпровські 
пороги досліджувалися Л.В. Добровольским, О.Ф. -
Лагодовською і іншими дослідниками. Частково пам-
'ятки катакомбної культурної спільності були видані 
О.Г. Шапошниковою (1968), частково вони були оп-
рацьовані О.Ф. Лагодовською у праці, яка залишила-
ся не опублікованою (НА ІА НАН України, Ф.Е. 12, 
№ 18. С. 58-118). Характеристика цих пам'яток була 
дана М.М.Бондарем (1990). За ними і дається подаль-
ша характеристика пам'яток. 

3.3.4. Стрільча Скеля 
Біля південної околиці с. Волоське височів граніт-

ний останець, відділений від корінного берега вузь-
кою протокою. Висота острова в найвищій точці - 20 
м над рівнем води. Острів витягнутий у напрямку 
північ-південь. У південному напрямку висота острова 
падає двома уступами. Хвіст острова - це піщана 
дюна. У середній частині острова знаходиться запа-
дина, заповнена м'яким ґрунтом. Саме тут і були знай-
дені житла енеоліту-бронзи. Пам'ятка двошарова. 
Верхній шар відноситься до катакомбної епохи. Він 
залягав у нижній частині гумусованого шару. Тут були 
відкриті залишки кам'яних споруд площею до 15м^. 
Кераміка, зв'язана з цим шаром, мала домішку піску. 
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Випал нерівний. Посуд із широким горлом, плоским 
дном, іноді 5 канелюрами біля дна; Орнамент звичаїі-
но покриває поверхню посуду біля шийки. Це ялин-
ковий орнамент, він виконаний зубцюватим штампом. 
Зустрічається також посуд з орнаментом, виконаним 
прокресленими лініями, що є характерною ознакою 
інгульської культури. Найменше посуду з орнаментом, 
зробленим тасьмою. Крім чисто катакомбних форм на 
поселенні у верхньому шарі знайдена типово ямна 
кераміка з округлим дном, яйцеподібним тулубом. 
Окрему групу кераміки складають чаші (9 фрагментів) 
із краєм, що загнутий усередину. З цим же культур-
ним шаром зв'язані і викрутки віц сокир. Усього їх 
знайдено до 70 екз. 

3.3.5. Скеля Каменоломня 
У південно-східній частині с. Волоське знаходив-

ся гранітний останець, відділений від корінного бере-
га вузькою і глибокою вимоїною. Висота над рівнем 
води досягала ЗО м. Убік Дніпра останець обриваєть-
ся вертикальними урвищами, у західному напрямку 
похило спускається вниз. Культурний шар залягав у 
чорноземному і частково - суглинисто-жорствяному 
шарі. У 1953 р. тут проводили розкопки В.М. Дани-
ленко й О.Г. Шапошникова (Даниленко, Шапошнико-
ва, НА ІА НАН України, 1953). Поселення займало 
верхню частину останця і дорівнювало 1 га. За визна-
ченням дослідників - це городище. Круті схили ос-
танця були природними укріпленнями і не вимагали 
додаткових оборонних споруд. Що стосується захід-
ного боку, то тут виявлена стіна, яка захищає посе-
лення з заходу. Від неї залишилися лише камені осно-
ви. 

Житла, виявлені на поселенні, знаходяться на де-
якій відстані від стіни. Виявлено один житловий ком-
плекс. У приміщеннях знаходилися невеликі вимост-
ки з каменю - вогнища. У культурному шарі знайдені 
численні кремінні і кам'яні знаряддя, кераміка, кістки 
тварин. 

Кераміка представлена двома групами. Перша - це 
яйцеподібні посудини ямного типу. Іноді вони мали 
сплощене дно. Окрему групу кераміки складали чаші 
з загнутим у середину краєм описаного вище типу. 
Орнамент мотузчастий, гусеничний. 

Крім катакомбної, зустрінута кераміка більш ран-
нього часу з домішкою черепашки в тісті. 

У складі крем'яного інвентарю відсутні знаряддя 
на пластинах. Вони виготовляються на відщепах: скре-
бачки, ножі, вістря стріл з відводами (виїмчаста ос-
нова), наконечник списа. Серед кам'яних знарядь: 
розтирачі, сокири-молоти, сокири-напівфабрикати, 
величезна кількість висверлин від сокир. Кістяні зна-
ряддя представлені шилами, лощилами, долотами, 
мотиками з рога оленя. 

Як бачимо, і тут ямні і катакомбні, у тому числі 
інгульські, матеріали залягають в одному шарі. 

3.3.6. Дурна Скеля 
Нижче Дніпрогесу, ближче до лівого берега знахо-

дилася скеля під назвою "Дурна". При низькому рівні 
води вона з'єднувалася з лівим берегом, при високо-
му - перетворювалася в острів. Північна частина ост-
рова мала висоту до 26 м над рівнем води. Південна -
знижувалася і закінчувалася піщаною дюною. Посе-
редині острова знаходилася сідловина, що була запов-
нена м'яким грунтом. 

Саме поселення мало площу близько 0,5 га. Воно 

було заселено лише в катакомбну епоху. На поселенні 
не були знайдені залишки жител. Лише в західній ча-
стині сідловини виявлене невелике вогнище діамет-
ром 0,8 м, що було обкладене каменем. За визначен-
ням авторів розкопок і О.Ф. Лагодовської, житлові 
споруди були легкого типу. 

Серед знахідок - знаряддя праці з кременя, каме-
ню, кістки, кераміка. На поселенні знайдений посуд 
катакомбного типу з плоским дном, чаші зі шнуро-
вим орнаментом, яйцеподібні посудини ямного типу. 
Серед керамічного матеріалу зустрічаються фрагмен-
ти посуду нижньомихайлівського типу, тобто посуд, 
що відноситься до більш раннього часу. Серед зна-
рядь знайдені сокири-молоти з просвердленими от-
ворами. Таюж знайдене металеве "шило" чотиригран-
не в перетині. Як бачимо, матеріали Дурної Скелі де-
монструють, що поселення відносилося до катакомб-
ного населення східного обряду, а також до ямного і 
дніпро-азовського населенню. 

3.3.7. Острів Перун 
Острів Перун знаходиться на північний захід від 

о.Таволжаного. Як і попередні острови, він був 
відділений протокою від лівого берега. Північна час-
тина острова дуже висока (до 50 м над водою). У се-
редній частині острова проходить лощина. Товщина 
культурного шару незначна (до 0,5 м), проте він був 
дуже великої насиченості. У 1929 р. П.І. Смолічев 
зробив розвідку на острові. Розкопки на острові 
пізніше проводили В.О. Грінченко і П. Козир. Яких-
небудь залишків будівель на поселенні знайдено не 
було. Пам'ятка одношарова. Кераміка - плоскодонні 
горщики з ялинковим орнаментом, а також орнамен-
том, що виконаний тасьмою, наколами, мотузкою й 
ін. (рис.3.9-2;3.10). 

Значну групу кераміки представляють посудини, 
прикрашені різним прокресленим орнаментом, типо-
вим для інгульської культури (рис.3.11). Чаші - гли-
бокі, із загнутим у середину краєм. Вони мають плос-
ке дно, як і інші, котрі зустрічаються на лівому березі 
Дніпра. Одна чаша прикрашена прокресленим орна-
ментом у вигляді концентричних ліній. 

Серед знарядь треба відзначити пращні камені. 
Знайдені також розтирачі, сокири-молоти і висверли-
ни від них. З металевих знарядь виявлений бронзо-
вий ніж з листоподібним лезом і невеликим черенком. 

Матеріали о. Перун також демонструють заляган-
ня в одному шарі так званих ранньокатакомбних і 
інгульських артефактів. 

З інших пам'яток катакомбної культури в поро-
жистій частині Дніпра треба згадати о.Виноградний, 
де на південному його краї знаходилося поселення з 
керамікою у верхньому шарі типу Дурної Скелі і з 
багатоваликовою керамікою. Були знайдені також за-
лишки кам'яних споруд, можливо, жител. На острові 
Похилий у верхньому шарі також знайдена катакомб-
на кераміка з розчосами і типовим орнаментом. 

3.3.8. Фортеця на острові Байда 
Поява укріплених поселень є одним з важливих 

ознак шляхів становлення державності. Перші горо-
дища виникають на території України вже в період 
трипільської культури. Так на поселенні Жванець-
Щовб знайдені вал і рів; у Козаровичах - два рови. 
Декількома валами і ровами було укріплене поселен-
ня Костешти-ІІ (Черныш, 1982, с.238). Нарешті, саме 
планування великих трипільських поселень типу Май-

44 



данецького вказують на те, що окремі кільця жител, 
крім усього іншого, виконували також і роль оборон-
них споруд. Іншу традицію являють собою степові 
городища. Так вже у верхньому шарі Михаіілівського 
поселення зафіксовані окремі кам'яні стіни (Лаго-
довська, Шапошникова, Макаревич, 1962, с.48, 66). 
Кам'яні оборонні споруди відомі також і в Ли-
венцівській і Каратаївській фортецях (Братченко, 1976, 
с. 109). Особливе місце займає в цьому ряді досліджу-
ване останнім часом городище на острові Мала Хор-
тиця чи Байда в межах м. Запоріжжя. 

У минулому острів у певні відрізки часу з'єдну-
вався з правим берегом Дніпра. 

Знахідка катакомбної фортеці - це, безумовно, 
подія в степовій археології. На можливість існування 
подібних городищ катакомбної спільності вказувало-
ся ще в 1990 році (Пустовалов, 19906, с.61-62). 

Фортеця на острові Мала Хортиця є проміжною 
ланкою між укріпленнями Михайлівського поселен-
ня (Лагодовська, Шапошникова, Макаревич, 1962), 
протомістами на Нижньому Дону (Ливенцівська і Ка-
ратаївська фортеці) (Братченко, 1976, с. 109) і у Півден-
ному З ^ а л л і (поселення Сінташта, Аркаїм і ін.) (Зда-
нович, 1989, с. 179-189; Генинг В.Ф., З данович, Генинг 
В.В.1992). 

На Михайлівському поселенні були відкриті лише 
окремі стіни, що захищали поселення на найнебезпеч-
ніших напрямках. Призначення деяких з них так і за-
лишилося нез'ясованим. Цілком ймовірно, що розкоп-
ки городища на Малій Хортиці допоможуть виріши-
ти це питання. 

Для городища пори середньої бронзи південного 
Зауралля фортеця на острові Байда є прототипом, ос-
кільки вона більш рання. Фактично це перша дійсна 
фортеця у кордонах України (Пустовалов, 1996а, 
1998а, 1998ж; Іллінський, Пустовалов, 1992). 

Острів Мала Хортиця (Байда) знаходиться в ме-
жах міста Запоріжжя в руслі Старого Дніпра між ост-
ровом Хортиця і Правим берегом р. Дніпро, у тім його 
місці, де в Дніпро впадає невелика степова річка Вер-
хня Хортиця. Острів займає дуже вигідне місце в руслі 
Старого Дніпра. З огляду на те, що в давнину острів 
Байда часом з'єднувався з правим берегом, а русло 
між Великою Хортицею і лівим берегом Дніпра було 
багате на обмілини, острів Байда фактично був клю-
чем до русла старого Дніпра. 

Довжина Байди - 520 м, ширина в самій широкій 
частині - 160 - 180 м. Верхня частина острова скеля-
ста, висотою над рівнем води від 12 до 14 м. Нижня 
частина острова являє собою піщану дюну, висотою 
З - 4 м. над водою. 

Верхня, висока частина острова займає площу при-
близно в 2 га. З півночі на південь острів спускається 
ледь помітними терасами до сухого русла, яке відок-
ремлює верхню частину острова від нижньої части-
ни. На скелях північної частини острова в І третині 
XVIII ст. був зведений напівбастіон Запорізької кора-
бельні. Вал його дотепер добре видний неозброєним 
оком, так само, як і западини від землянок і інших 
приміщень цього часу (рис.3.19). 

Перші археологічні розкопки на о. Байда прово-
дилися експедицією інституту археології АН УРСР під 
керівництвом М.Л, Макаревича й О.В. Бодянського в 
травні - червні 1941 р. На жаль, усі матеріали цих 
розкопок були цілком втрачені під час війни 
(Іллінський, Пустовалов, 1992). 

У 1950 і 1953 роки на о. Мала Хортиця працював 

В.Ф. Пєшанов. У межах укріплень XVIII ст. він зак-
лав три шурфи і траншеєю перерізав вал XVIII ст. 
Отриманий матеріал був віднесений ним до епохи 
бронзи, до черняхівської культури, до XVIII ст. (Пє-
шанов В.Ф., 1953). У 1968 р. Р.А. Юра провів значні 
дослідницькі роботи на о. Мала Хортиця. Ним були 
досліджені дві землянки і перерізаний південний вал 
напівбастіону корабельні. Крім відзначених вище 
епох, ним були зафіксовані матеріали катакомбної 
культури і матеріали XVI ст. н.е. При цьому Р.А. Юра 
зробив висновок, що всі шари, які передують XVIII 
ст., були знищені під час будівництва укріплень у 1736 
- 1738 роках. Пошук непошкоджених ділянок у ме-
жах напівбастіону Р.А. Юра вважав безперспективни-
ми, оскільки, на його думку, весь культурний шар у 
межах верхньої частини острова пішов на споруджен-
ня валу напівбастіону (Юра, 1969, с.247-249). Висно-
вок авторитетного дослідника негативно вплинув на 
продовження досліджень на острові. На двадцять 
років археологи втрачають інтерес до Байди. Лише в 
1989 р. тут починаються невеликі розвідки. Спочатку 
роботи ведуться в межах вала XVIII ст., а потім, у 1990 
p., за порадою О.В. Бодянського поза укріпленнями 
напівбастіону на терасованому південному схилі го-
лови острова закладається траншея. Вона виявилася 
результативною. Була виявлена стіна, вогнище і по-
пелястий шар, у якому була знайдена татарська стріла. 
Розкопки на наступний рік дали можливість стверд-
жувати, що на Байді відбулося подвійне відкриття: 
кам'яних укріплень епохи бронзи й оборонних спо-
руд і приміщень середини XVI ст. (Іллінський, Пус-
товалов, 1992). Розкопки на о. Байда продовжуються 
вже 13 років. 

За час розкопок на городищі острова Байда розк-
рито більш 1300 м^ проведені ретельні розвідницькі 
роботи, які виявили кам'яні конструкції під землею, 
з огляду на невеликі обсяги фінансування, роботи 
планувалися таким чином, щоб при мінімумі витрат 
одержати якнайбільше інформації про пам'ятку. На-
самперед був виконаний майже повний розріз через 
городище. Розріз знаходився майже у центрі городи-
ща і був орієнтований з півночі на південь. Велика 
увага приділялася також південно-західному і півден-
но-східному кутам городища, територіям, що приля-
гають з півночі до вала XVIII століття, а також окре-
мим ділянкам між землянками XVIII ст. (рис.3.19). 

Розкопками встановлено, що на городище у 
верхній частині о. Байди найбільш яскраві залишки 
відносяться до катакомбної епохи, білозерської, чер-
няхівської культур, XVI, XVIII ст. Крім цього, є мате-
ріали, які відносяться і до інших періодів. 

Була проведена повна топографічна зйомка острова 
і складено його докладний план. 

Основними спорудами катакомбної спільності ви-
ступають оборонні вали зі стінами на їхній вершині і 
рови, а також знахідки із шару відповідного часу. Обо-
ронний пояс катакомбного часу складався з вала зі 
стінами і двох ровів (рис.3.20 - 1; 3.21). Судячи з 
розрізів, внутрішній вал мав три будівельних горизон-
ти. Спочатку його ширина складала 1,6 м при висоті 
1,0 -1,1 м. Потім вал стає більш могутнім (шириною 
до 3,5 м, висотою - 1,3-1,4 м). Нарешті, вал ще раз 
досипають і його південний схил зміцнюють каменем. 
На вершині цього вала будується стіна, яка праісгич-
но повністю упала чи ж була скинута на південь до 
підніжжя вала. Ширина вала стає приблизно 4,5 м, 
висота - 2,3 м, а разом з невеликим ровом на південь 
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від вала - 3,3 м. Гранітні брили укладалися поперек 
стіни. Далі на південь був відзначений ще один вал 
висотою 1,6 м, шириною 4,0 м. Південний його схил 
був також викладений каменем. На вершині вала зна-
ходилася стіна, що майже повністю завалилася по схи-
лу вала на південь. Загальна висота завалу каменю -
1.5 м, ширина завалу - 3,5 м. У основі стін знайдена 
кераміка, прикрашена розчосами, із прямими вінця-
ми, з характерними катакомбними орнаментами. У 
завалах же внутрішньої й особливо зовнішньої стін 
зустрічаються не тільки катакомбна кераміка, але і 
фрагменти чи навіть розвали посудин білозерського 
часу. 

Визначення часу спорудження окремих етапів вала 
здійснювалося за керамічним матеріалом, отриманим 
із шару. Спочатку у верхніх шарах вала поряд з кера-
мікою, обробленою гребінчастим штампом, були зус-
трінуті дрібні фрагменти без розчосів, з домішкою 
піску в тісті, дуже поганого випалу. Пізніше великі 
фрагменти такої кераміки, знайдені під завалами стін 
укріплень на півдні городища, дали типові катакомбні 
форми (рис,3.22 - 1 - 1 2 ) . Остаточно хронологічна по-
зиція верхнього горизонту оборонних кам'яних стін 
установлюється випадком прямої стратиграфії: час-
тина внутрішньої стіни і їі" завалу була розібрана при 
спорудженні житла пізньої бронзи (рис.3.21). 

Далі на південь, нижче вала з передовою стіною 
знаходилася площадка шириною З м. Тут зустрінуті 
уламки каменю, жорства. Створювалося враження, що 
тут знаходився або будівельний майданчик, або само-
стійна кам'яна споруда, пізніше розібрана. На південь 
від площадки виявлений рів, шириною 4,4 м, глиби-
ною 1,5 - 1,7 м від давньої поверхні. Рів був викопа-
ний до гранітної скелі в піску. В рові був відкритий 
прохід шириною 1,0 м. На дні рову в нижньому шарі 
зустрінуто кілька фрагментів кераміки з розчосами. 
Шар пізньої бронзи - більш темний. У цей час шири-
на рову скоротилася до 2 м, глибина-до 1,3 м. Пізніше 
рів цілком був завалений каменями, досить великих 
розмірів. Серед каменів цього рівня виявлений роз-
вал горщика пізньої бронзи. 

У семи метрах на південь від внутрішнього рову 
був виявлений ще один - зовнішній рів. Ширина рову 
5 м, глибина 1,8 - 2,0 м від давньої поверхні. Дно, як 
і в попередньому випадку, досягало скелі. Цей рів 
поступово затікав світлим супіском і був перекритий 
шаром, у якому знаходилися залишки граніту. У біло-
зерський час на місці рову був викопаний ще один 
невеликий рів шириною 1,0 -1,2 м і глибиною 0,5 -
0,6 м. Він поступово затікав, і його північний схил був 
укріплений каменем, який і фіксувався як південна 
стіна під час розвідки (рис.3.20 - 3). 

Дві стіни з невеликим ровом між ними були про-
стежені й у південно-західній частині розкопу 1 у 1994 
- 1995 роках. Укріплення на південному заході горо-
дища були більш простими за стратиграфією, ніж у 
центрі південного оборонного пояса. Найбільш раннім 
тут виявився рів. По верхньому краю його ширина -
2.6 м, а біля дна - 1 , 0 -1,4 м. Глибина рову - 0,8 -0,9 м. 
У західному профілі по схилу рову фіксувався щільний 
затік темнокоричневого піску. У східному профілі він 
був відсутній. Поверх затьоку був насипаний вал ви-
сотою 0,6 м. На вершині вала простежена вимостка з 
каменю товщиною 0,2 м. Вона являла собою основу 
головної, внутрішньої стіни. Її ширина близько 1 м. У 
квадратах Ю' - Я' - 52 - 54 вимостка, а також і час-
тково завал стіни були зруйновані при спорудженні 

житла білозерського часу. Ширина розвалу стіни 3,4 
- 3,5 м, потужність - 0,6 м. По краю рову в східній 
частині ділянки зафіксований неглибокий ровик (ши-
рина 0,3 - 0,6 м, глибина - 0,3 м). Зовнішня стіна зве-
дена на валу, який був аналогічним валу, розкопано-
му в центрі укріплень. Вона цілком завалилася на 
південь (рис.3.20 -1). 

Таким чином, дві смуги каменю, зафіксовані роз-
відкою на південь від вала XVIII ст., є залишками ка-
м'яних стін катакомбного часу, інші дві смуги каме-
ню (південні) слід, імовірно, датувати вже білозерсь-
ким часом. На відміну від попередніх смуг, вони мали 
сугубо утилітарне значення - зміцнювали піщаний 
схил. У цілому оборонний пояс катакомбного часу 
досліджений на протязі більш, як 22 м. Внутрішній 
вал не скрізь був облицьований каменем. Подекуди 
облицювання не виявлене. 

Ще одна стіна, знайдена під час розвідки, була 
розкопана в 1993 р. Вона оточувала саму високу час-
тину острова ("акрополь"), що складала близько 
300 м^. Виявилося, завал каменю є залишками стіни. 
Ширина завалу 3,5 м, висота - 0,7 м (рис.3.20 - 4). 
Між каменями і під ними зустрічалися уламки керам-
іки з характерними розчосами. 

З інших об'єктів катакомбного часу слід відзначи-
ти в північній частині городища таємний вихід до 
води. Це вузька стежина зі сходинками, вирубаними в 
скелі, прикрита з боку води скельним щитом. Шурф, 
закладений біля верхнього краю стежини (рис.3.19), 
дав у нижньому шарі також кераміку з розчосами. 

За час вивчення городища установлено, що всі ос-
нови стін основного пояса оборони городища, а та-
кож обидва вали під ними є катакомбними. Скрізь тут 
зустрінута кераміка з розчосами і характерними пря-
мими вінцями з типовою орнаментацією. Білозерсь-
ка кераміка зустрінута лише в розвалах стін і запли-
вах двох ровів. Білозерськими можна назвати лише 
крайні південні смуги каменів, та й то з певною част-
кою обережності. 

Основним, найбільш масовим матеріалом епохи 
бронзи виступає кераміка. Не можна сказати, щоб її 
було дуже багато. Насиченість шару керамікою або 
низька, або середня. У цілому катакомбна кераміка 
складає від 50% до 80% усього керамічного матеріа-
лу. Найбільша насиченість керамікою катакомбного 
часу спостерігається безпосередньо за головною 
стіною оборонних споруд на півдні і на півночі від 
валаХУШст. 

Керамічний комплекс катакомбного часу дуже 
змішаний. Основу його складають нижньодніпровські 
форми, описані О.Г. Шапошниковою ще в 60-і роки. 
Насамперед - це комірцева кераміка (рис.3.22, - 10, 
28). Зустрінуто фрагменти і розвали посудин, типо-
вих для середньодніпровських городищ (Бондар, 
1974). Представлено вінця великих посудин з лама-
ним профілем, характерним для лісостепових серед-
ньодонських пам'яток, а також і такі, які знаходять 
аналогії в бахмутських похованнях у Донбасі (рис.3.22 
-7). Є і специфічні форми. Це, наприклад, верхня час-
тина горщика з прямим горлом, край якого відтягну-
тий назовні, із крутими плічиками і довгастим тулу-
бом. Тулуб прикрашено вертикальними "рушниками", 
виконаними відбитками шнура, простір між якими 
заповнено короткими горизонтальними відбитками 
(рис.3.22-19). 

Цікаво відзначити, що на городищі практично 
відсутні керамічні форми й орнаментація інгульської 
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культури. Подібної кераміки знайдено лише кілька 
фрагаентів (рис.3,22-29; 3.23 - 8, 13). 

На городище зустрінуті і великі горщики. їхній 
найбільший діаметр складає 24см, 25,5см, 31,5см, 
27,5см, 30см і навіть 32 ом (рис.3.22). Переважна ча-
стина кераміки - горщики. Зустрінуто усього лише два 
фрагменти курильниці. Діаметр курильниці близько 
16 CM (рис.3.22 -17; 3 .23 -41 ) . Судячи з уламків, ку-
рильниця мала окремі ніжки. Знайдена також наліпна 
ручка від амфори (рис.3.22-29). Серед уламків керам-
іки присутні, можливо, і уламки чаш. Дно посуду плос-
ке чи ж має невеликий піддон. 

Тісто кераміки важке, дуже щільне, з домішкою 
піску і шамоту. У деяких фрагментах проглядаються 
блискітки слюди. Колір посуду жовтувато-рожевий. 

Техніка виконання орнаменту різноманітна. Дуже 
багато відбитків гребінчастого штампа (рис.3.22 - ЗО), 
виявлені смуги пальцевих защипів, а перлинний ор-
намент дуже рідкий (рис.3.22-8; 3.23-26). Найпоши-
ренішою є шнурова орнаментація чи згорнута моту-
зочка, є також орнамент, виконаний відступаючою 
лопаточкою. Єдиний горщик, що може бути впевнено 
зв'язаний з ямною спільністю, був знайдений у 1992 
р. (рис.3.22-20). Фрагмент гостродонного горщика 
знайдений у 1991 р. (рис.3.23 - 49). Аналогії цьому 
типу посуду знаходяться в Південному Побужжі 
(відділ II, група Б, тип 1) (Шапошникова, Фоменко, 
Довженко, 1986). Подібний посуд типовий також і для 
Північно-Західного Приазов'я. Описана кераміка мар-
кірує на Байді присутність деяких ямних елементів. 
Вона нечисленна, і визначити її стратиграфічне поло-
ження неможливо (тому що неясно, чи передує вона 
катакомбному шару чи же походить з його). 

Металеві речі представлені лише чотиригранним 
вістрям довжиною 9,8 см і пластиною (рис.3.24-2,1). 
Дуже багато на городищі зброї. Це уламки сокир, у 
числі яких був знайдений досить виразний фрагмент 
обушкової частини сокири (рис.3.23 -54), пращні ка-
мені, частиною розколоті і зі слідами вторинного ви-
користання, наконечники стріл і дротиків (рис.3.23 -
12; 3.24 - 12). Показово, що зброя знайдена біля стін 
і ровів. 

На городищі знайдені також і знаряддя праці, які 
можуть бути віднесені до катакомбного часу. Це тов-
кач, численні відбійники, абразиви, уламок кварци-
тового розтирача (рис.3.23 -52), вапнякове грузило 
(рис.3.23 - 53). Знайдена також викрутка з просверд-
лини кам'яної сокири. 

Отже, за роки розкопок досліджено 10% площі 
городища. Представлений матеріал свідчить про ве-
личезне значення городища на о. Мала Хортиця (Бай-
да) для розуміння ряду ключових проблем, що відно-
сяться до різних періодів історії України. Найважли-
віше місце серед них займають поява перших кам'я-
них фортець на півдні України і формування запор-
ізького козацтва. Будемо сподіватися, що нові розкоп-
ки на цій унікальній пам'ятці значно розширять наші 
представлення про них. 

Розглянуті вище поселенські матеріали показують, 
що населення катакомбної спільності мало як стаціо-
нарні і сезонні поселення, так і короткочасні стійби-
ща. Наявність на ряді поселень кам'яних стін, сама 
топографія поселень свідчать про нестабільну пол-
ітичну ситуацію, як у ранній період існування ката-
комбної спільності, так і в більш пізній, особливо у 
фінальний. 

Наявність одношарових поселень з матеріалами 

ямної і катакомбної спільностей, у тому числі інгульсь-
коТ культури, відбиває реальне положення в Под-
ніпров'ї - положення, при якому на певному етапі 
співіснували пізньоямне, так зване "ранньокатакомб-
не" і інгульське населення. 

3.3.9. Культові споруди катакомбної спільності 
Північного Причорномор'я 

Молочанське святилище 
Святилища, культові місця - дуже рідкий вид па-

м'яток археології. Не є винятком і катакомбна 
спільність. Тривалий " і с єдиною пам'яткою у 
Північному Причорном( ї, яку можна було розгля-
дати як святилище, була Кам'яна Могила поблизу 
М.Мелітополя (Рудинський, 1961; Даниленко, 1986; 
Михайлов, 1994, 1999). Типові символи епохи брон-
зи (зображення биків, колісниць, ступнів ніг, елемен-
ти орнаментів, письмена тощо) дозволяють стверджу-
вати, що Кам'яна Могила використовувалася як свя-
тилище в катакомбну епоху. 

Ці численні знахідки, виявлені в багатьох місцях 
Кам'яної Могили, весь грот Вешапа-дракона (Михай-
лов, 1999) дають підставу припускати, що це святи-
лище переживало розквіт у ямно-катакомбну епоху. 
Святилище існувало до початку катакомбної епохи вже 
дуже тривалий час, імовірно, з фінального палеоліту 
чи раннього мезоліту. Цей факт дає можливість зв'я-
зати Кам'яну Могилу з місцевим населенням, яке жило 
тут до моменту появи "катакомбників". 

Грот Вешапа-Дракона не міг умістити велику 
кількість учасників церемонії. Тому можна припус-
кати таємний характер ритуалів, які тут проходили. 

Деякою мірою святилищем виступав кожен кур-
ган. На ньому влаштовувалися тризни, могли вестися 
різноманітні астрономічні спостереження. Проте лише 
знахідка величезного святилища поблизу м. Моло-
чанська дала можливість більш-менш детально висв -
ітлити питання про катакомбні святилища (Пустова-
лов, 1999г). 

Молочанське святилище являє собою досить 
складну споруду. Його матеріали повністю опубліко-
вані (Пустовалов, 1999г). У функціонуванні святили-
ща виділяється кілька етапів. Спочатку в центрі кур-
гану над похованням №25 був зведений вівтар - май-
же прямокутне узвишшя, що було складено з великих 
глиняних блоків. Висота вівтаря - 0,7 м, довжина - не 
менше 1,5 м, ширина не встановлюється (північна 
частина вівтаря ушкоджена глухою траншеєю). Вівтар 
з півдня і сходу і, можливо, з півночі оточувала дорі-
жка, покрита хрест-навхрест очеретом (рис.П.ІІ.2 
7,8). У плані доріжка мала підкововидну форму близь-
ко 5 м шириною. Товщина зотлілого очерету - 2-3 см. 
На доріжці біля вівтаря були знайдені уламки кісток 
тварин. Доріжка фіксувалася в профілях І і II східних 
брівок і в І східній траншеї (І етап існування святили-
ща) (рис.П.ІІ.2 -6). На наступному етапі очеретяна 
доріжка була засипана глиною. Вівтар був збільше-
ний у північному напрямку, що добре видно в східно-
му профілі 1 східної брівки (рис.П.ІІ.З). Унаслідок 
цього утворилася площадка приблизно 20 м у діаметрі 
з вівтарем у центрі (II, можливо, III етапи). 

Етапам у будівництві вівтаря відповідають етапи 
розвитку інших частин святилища. На схилах насипу 
VIII на першому етапі були споруджені радіальні вали. 
Вони мали плоскі вершини на рівні площадки з вівта-
рем чи трохи нижче. У профілях брівок і в зробленій 
під час розкопок вибірці міжвального заповнення доб-

47 



ре було видно, що вони будувалися з великих блоків 
материкової глини. Між валами просліджуються мо-
гутні затікання глинистого ґрунту товщиною до 0,4 
м. Схили валів досить круті - 65° - 70°. У цілому про-
стежені тією чи інщою мірою 11 валів; з півночі, де 
була глуха траншея, імовірно, було ще два вали. Отже, 
усього їх було 13 (рис.П.ІІ.2 -6). 

Визначити точно, чи було будівництво валів дійсно 
окремим етапом у функціонуванні святилища, чи це 
лише прийом у зведенні платформи, не можна. Вали 
могли мати чисто утилітарне призначення: така струк-
тура дозволяла швидко і зручно будувати платформу, 
залучаючи до цього максимально можливу кількість 
людей. З іншого боку, товсті й ущільнені затікання між 
валами свідчать про те, що проходи між ними вико-
ристовувалися для того, щоб потрапити до вівтаря. 
Цікаво, що реконструйована чисельність валів 
збігається з кількістю ліній-доріг, які радіально підхо-
дять до кургану з боку плато, отже вали відносяться 
до самостійного першого етапу існування святилища. 
Найбільший, західний, вал збігається по напрямку із 
самим довгим променем-дорогою за межами кургану 
(рис.П.ІІ.1;П.ІІ.2-2). 

На другому етапі міжвальний простір був запов-
нений дерновими чорноземними блоками, унаслідок 
чого утворилася суцільна платформа приблизно оваль-
ної форми, діаметром 35-45м, з вівтарем у центрі. До 
плаї^орми були прибудовані два входи-пандуси: один 
- зі сходу, другий - із заходу. Кожний з пандусів мав 
по два заїзди, чи входи, по одному з півночі і з півдня. 
Таким чином, входи знаходилися один проти іншого. 
Там, де сходилися входи-заїзди, знаходилася пере-
двівтарна площадка. Західний пандус був викладений 
великим плоским каменем, потім покритий гравієм із 
дробленого вапняку, а зверху - глиною. Зовнішнє і 
внутрішнє узбіччя natwyca булм викладені каменем 
(рис.П.11.2 -4,5, 7). У товщі насипу також траплялися 
камені, особливо багато їх було знайдено в основі пан-
дусів. Дуже часто траплялися уламки оброблених 
плит. Зовнішні узбіччя мали більш-менш регулярну 
кладку по такій системі: шари каменю чергувалися із 
шарами чорноземних вальків і утворювали великі сту-
пені (рис.П.ІІ.2 -7). Основи зовнішніх узбіч були вик-
ладені гранітними чи вапняковими плитами. Деякі з 
них були попередньо оброблені, інші - використову-
валися вдруге і мали вигляд стел (рис.П.ІІ.2 -4; П.ІІ.4). 

Входи східного і західного пандусів з'єднувалися 
на передвівтарних площадках, і відтіля до вівтаря 
йшли похилі підйоми. Підйом східного пандуса йшов 
на захід, тоді як підйом західного - на південний схід. 

Передвівтарні площадки знаходилися на сході і 
північному заході відповідно. Таким чином, лінія си-
метрії святилища на цьому етапі проходила з північно-
го сходу на південний захід (рис.П.ІІ.1). 

У західному пандусі передвівтарна площадка 
відзначена розширенням дороги з гравійним покрит-
тям. У східному пандусі поверхня входів і передвівтар-
на площадка були покриті щільно утрамбованою гли-
ною. Підйоми до вівтаря і передвівтарних площадок 
були відзначені також стелами чи стелоподібними 
каменями. У західному пандусі знайдена стела з ледь 
наміченими обрисами голови і пліч розмірами 1,2 х 
0,45 X 0,25 м, виконана з вапняку. Східну передвівтар-
ну площадку відзначав стелоподібний гранітний 
камінь розмірами 1,8 х 1,0 х 0,35 м (рис.П.ІІ.1; П.ІІ.4). 
У цілому східний пандус із зовнішньої сторони був 
укріплений 35 подовженими каменями, поставлени-
ми вертикально. 

Південний вхід західного пандуса був шириною 
приблизно 5м. Він розширювався на передвівтарній 
площадці до 8 м. Довжина південного входу-заїзду 
західного пандуса - 36-40м, висота - 2,8м. Північний 
вхід-заїзд західного пандуса проходив через курган 
"Д", який для цього був підрізаний зі східної і північної 
сторін. Полотно входу було ґрунтовим. Узбіччя вик-
ладені каменем. Максимальна довжина-32-34м, ши-
рина-8м . 

Південний вхід-заїзд східного пандуса мав шири-
ну 8м і довжину - 40м. Північний вхід мав ширину 
6м і довжину - 24м. Передвівтарна площадка знахо-
дилася на 5,4 м нижче "О" (УЦ). Зовнішнє узбіччя, як 
і в західному пандусі, мало східчастий вигляд (три 
сходинки). Саме полотно дороги перекрите могутньою 
досипкою особливої структури: шар материкового 
суглинку чергувався із шаром чорноземного затікан-
ня. Товщина шарів складала не більше, як 5-6см при 
загальній потужності досипки в 1,5-1,8 м, а в одному 
випадку - 2,2 м (східний профіль IV східної брівки) 
(рис.П.ІІ.З). Очевидно, перед церемонією поверхня 
входів посипалася чистою материковою глиною. У 
процесі проведення ритуалів глина забруднювалася 
чорноземом. Таким чином, якщо свята проходили один 
раз у рік, то святилище функціонувало не менше, ніж 
30-40 років (кількість пар шарів ґрунту). 

Між північними входами на пандуси біля підніжжя 
святилища простежена площадка з щільною утрам-
бованою поверхнею. Чорнозем, який її утворював, 
важко зрізався навіть бульдозером. Цей шар фіксував-
ся в західному профілі IV східної брівки й у східному 
профілі III східної брівки, товщина затікання дорів-
нювала 0,3-0,4 м (рис.П.ІІ.З). Там же, на схилі плат-
форми була виявлена стела у вигляді сокири чи чов-
на, що мала розміри 1,75 х 0,55 х 0,45 м. Поруч була 
друга стела подовженої форми, розмірами 1,2 х 0,4 х 
0,5 м. Глибина залягання першої стели - 5,0 м від "О", 
другої - 6,0 м від "О" (рис.П.П. 1). 

З протилежної сторони платформи між південни-
ми входами-заїздами були виявлені необроблені 
гранітні камені, два з них були зафіксовані "in situ". 
Інші були зрушені на початку розкопок. У цілому тут 
були знайдені 5-6 каменів. Далі на південний захід 
простежена посипана вапняковою крихтою площад-
ка діаметром 6 -7 м. 

На останньому, III етапі існування святилища всі 
пандуси були засипані. Курган розширився на північ. 
Був залишений лише один вхід зі сходу шириною 10 м. 
Він добре видний в обох профілях V східної брівки 
(рис.П.ІІ.З). До третього етапу відноситься і лінза 
попелу, перепаленого каменю і кісток у північно-
східній частині кургану, діаметром 4,5м і товщиною 
шару 0,5м. Прокалу під лінзою не було, тобто горіло 
все це десь в іншому місці. Пляма простежується в 
східному профілі IV східної брівки (рис.П.ІІ.З). Попіл 
і камені були перекриті декількома шарами ґрунту. Це 
був самий пізній об'єкт у святилищі. 

Культурна приналежність святилища визначаєть-
ся його стратиграфічною позицією між ямно-катаком-
бним насипом (VIII), впущеними з його поверхні ка-
такомбними інгульськими похованнями і похованням 
багатоваликової кераміки №32, впущеним вже у свя-
тилище. Святилище побудоване після інгульських 
поховань. Але цей факт не свідчить про те, що будів-
ництво велося після закінчення катакомбної епохи. 
Жодного фрагмента багатовалиювої кераміки не знай-
дено в шарі святилища. 
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Другим важливим моментом, що визначає культур-
ну приналежність, є кераміка, знайдена при розчистці 
святилища і зачищенні профілів брівок. Уся вона 
відноситься чи до катакомбної, чи до більш ранньої 
епохи. У ямці біля зовнішнього узбіччя північного 
входу-заїзду східного пандуса був знаіідений донець-
кий кубок (рис.П.ІІ.7-42). Структура заповнення ямки 
і пандуса однакова. У самому ґрунті, з якого було зве-
дено святилище, була знайдена кераміка, що за свої-
ми ознаками ідентифікується з катакомбною керамі-
кою. Це - два фрагменти дна посудин без закраїн, з 
формою переходу дна до придонної частини, харак-
терної для кераміки катакомбної спільності 
(рис.П.ІІ.7-21,31). Фрагменти придонної частини і дна 
посудини на піддоні - типові для інгульської керамі-
ки (рис.П.ІІ.7-22). Кілька вінець посудин з гусенич-
ним і пальцевим орнаментами, теж типових для по-
суду катакомбної спільності (рис.П.ІІ.7-38,44,34,36). 
Крім цього, зустрічається кераміка ямного типу 
(рис.П.ІІ.7-39-41,45). 

У цілому при зачищенні брівок і при інших робо-
тах знайдено 77 фрагментів кераміки з характерною 
для енеоліту - ранньої бронзи поверхнею, загладже-
ною гребінчастим штампом. У ґрунті святилища та-
кож часто зустрічалися невеликі грудки вохри. Чима-
ло було і кремінних виробів. Найхарактерніші з них 
публікуються (рис.П.ІІ.7 -23 - ЗО, 32). 

Зрубна могила №31 була впущена майже з поверхні 
кургану. Тому зв'язувати спорудження святилища з 
епохою пізньої бронзи немає ніяких підстав. З трьох 
періодів існування святилища лише останній - третій 
можна зв'язувати з часом згасання, дезинтеграцї ка-
такомбного суспільства. Перші два, безумовно, відно-
сяться до катакомбної спільності. У цілому опис кур-
гану і поховань дано в додатку II. 

Найближчі аналогії описаної вище споруди мож-
на знайти серед культових будівель даньої Месопо-
тамії. Це зіккурати в Урі і Вавилоні (Кленгель-Брандт, 
1991). В усіх випадках фіксуються або подвійні, або 
потрійні пандуси-входи на вершину зіккурата 
(рис.П.ІІ.2-9-12). Дуже цікавою аналогією Молочансь-
кому святилищу є зіккурат у Марі. Тут входи-панду-
си радіально розходяться від вершини (рис.3.35-2). Це 
нагадує промені-дороги, які ведуть до кургану №3. 

3.4. Відносна й абсолютна хронологія ямних і 
катакомбних пам'яток. Проблема співіснування 

Створення періодизації є найпершою джерелознав-
чою задачею при систематизації будь-якого археолог-
ічного матеріалу. Періодизація завершує типологічне 
вивчення окремих категорій знову відкритого матері-
алу й кінець кінцем виступає базою для наступних 
історичних реконструкцій. Розподіл яких-небудь 
об'єктів у часі дозволяє створювати структурно-гене-
тичні схеми й інтерпретації, засновані на конкретно-
му археологічному матеріалі. Побудова періодизації 
- дуже трудомістка робота. Знову надходячий архео-
логічний матеріал вимагає постійного співвіднесен-
ня з існуючою періодизацією і при необхідності - її 
коректування. Не є винятком і періодизація епохи сте-
пової бронзи Східної Європи. 

Перші спроби розчленовування матеріалів епохи 
бронзи, початі Д.Я. Самоквасовим (1892, 1908), 
А.А. Бобринським (1901), О.О. Спіциним (1899), М.Е-
. Бранденбургом (1899, 1908), виявилися невдалими, 
оскільки за основу систематизації бралися одиничні, 
випадкові ознаки (наприклад, фарбування вохрою). 

В.О. Городцов першим поставив насправді на на-
укову основу періодизаційні розробки за матеріала-
ми степової бронзи (1905, 1907). Крім застосування 
стратиграфічного методу, В.О. Городцовим була ви-
користана типологія форм поховального обряду й 
інвентарю (1916). Взаємна кореляція їхніх результатів 
і дала схему, яка майже без змін зберігалася протягом 
декількох десятиліть. 

Довголіття городцовської періодизації епохи брон-
зи, насамперед, обумовило те, що всі три складові 
(стратиграфія, поховальний обряд і інвентар) не су-
перечили один одному. Однак згодом такі протиріччя 
стали з'являтися. Розглянемо цей процес. 

Перші серйозні корективи в схему В.О.Городцова 
змусили внести розкопки поселень епохи енеоліту-
бронзи в порожистій частині Дніпра й особливо роз-
копки найвідомішого Михайлівського поселення (Ла-
годовська, Шапошникова, Макаревич, 1962). Заляган-
ня в одному шарі пізньоямних, інгульських (виділе-
них в окрему культуру значно пізніше О.Г. Шапошни-
ковою) і класичних катакомбних старожитностей, на-
явність змішаних ямно-катакомбних могил з'явилися 
підставою для гіпотези про тривале співіснування в 
Нижньому Подніпров'ї ямної і катакомбної культур. 

На користь тривалого співіснування ямних і ката-
комбних пам'яток висловлювалися такі авторитетні 
вчені,якС.С. Березанська й О.Г. Шапошникова(1957) 
і ін. 

О.Г. Шапошникова, досліджуючи матеріали Ниж-
ньодніпровських могильників, прийшла до висновку, 
що ямні племена дуже довго жили в Нижньому Под-
ніпров'ї, тоді як навколо вже жили носії катакомбної 
культури. О.Г. Шапошникова писала: "Аналіз матері-
алів з поселень та могильників приводить до виснов-
ку, що на Нижньому Дніпрі склалась своєрідна куль-
тура змішаного типу з досить стійкими традиціями 
ямної культури. Проте в культурі цих племен, які збе-
рігаються тут ще протягом тривалого часу, відчутний 
також вплив катакомбної культури" (Шапошникова, 
1968, С.98). 

В.О. Фісенко, характеризуючи катакомбні пам'ят-
ки Волго-Донського межиріччя, виділив групу ямно-
катакомбних поховань, де поховальна споруда у виді 
катакомби сполучалася з ямною позою померлого і 
ямним же інвентарем і, навпаки, поховальна споруда 
у вигляді ями сполучалася з катакомбним інвентарем, 
насамперед з керамікою. Підводячи підсумки аналізу, 
він писав: "Наприкінці III і початку II тис. до н.е. на 
території Калмицької АРСР жили дві групи племен з 
різною матеріальною і духовною культурою. Ці гру-
пи відповідають двом археологічним культурам -
ямній і катакомбній. їх хронологічний і територіаль-
ний контакт і викликав до життя поховання ямно-ка-
такомбного типу" (Фисенко, 1970, с.65). 

Стосуючись проблеми співіснування ямного і ка-
такомбного населення в Нижньодніпровському регі-
оні, В.М. Даниленко на початку 70-х pp. писав:" На-
селення, що продовжувало давньоямну традицію ет-
нокультурного розвитку, навіть у період домінування 
катакомбної культури в ареалі Східноєвропейських 
степів, не залишило своєї основної території -
Дніпровський басейн" (Даниленко, 1974, с.138). Ціка-
во, що ці ідеї В.М. Даниленко почав розвивати ще в 
40-х роках у своєму університетському курсі лекцій 
(автор висловлює глибоку подяку О.Г. Шапошниковій 
за люб'язний дозвіл користатися матеріалами її осо-
бистого архіву). 
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Протягом другої половини 70-х років - у 80-і роки 
в зв'язку із широкими розкопками курганів у зоні но-
вобудов з'явилися роботи, засновані на стратиграфі-
чних колонках курганів. Ці дослідження були присвя-
чені хронологічній і культурній характеристиці ката-
комбних поховань степової смуги Східної Європи. 

Спочатку польові дослідження начебто підтверди-
ли правильність городцовської схеми і дозволили роз-
членувати в часі змішані в одному культурному шарі 
матеріали поселень. Так з 'явилися періодизації 
А.О. Щецинського й О.М. Черепанової(1969), В.О. -
Сафронова (1974), С.Н. Братченка (1976), Г.Л. Євдо-
кимова (1979, 1980, 1987), С.Ж. Пустовалова (1980, 
1982), І.Ф. Ковальової (1982, 1984), З.П. Мариної 
(19826), С.Н. Братченка, О.Г. Шапошникової(1985) і 
ін. Відповідно до робіт цього періоду пізньоямні па-
м'ятки співіснували з так званими ранньокатакомб-
ними могилами. Для території України другий, а іноді 
і третій етап складали інгульські катакомби, а для 
східних територій - пам'ятки батуринської (Трифо-
нов, 1991), донецької, бахмутської(Братченко, 1976) 
груп. 

У результаті даних досліджень ряд авторів схиляв-
ся до думки про наявність 2-х етапів у розвитку ката-
комбної спільності (Братченко, 1976; Отрощенко, 
1990; Шапошникова, Бочкарев, Шарафутдинова, 
1977). У роботах інших археологів пропонувався 
більш детальний розподіл (З етапи) (Щепинский, Че-
репанова, 1969; Евдокимов, 1979; Шаталин, 1979; 
Пустовалов, 1980, 1982; Ковалева, 1982, 19836). Ос-
тання точка зору одержала відображення в Археології 
Української РСР (Братченко, Шапошникова, 1985). 

При трьохетапній періодизації був виділений ран-
ньокатакомбний шар поховань. Він характеризувався 
найбільш ранньою з усіх катакомбних груп стратиг-
рафічною позицією в курганах. Його відмінними оз-
наками були: катакомба з чітко вираженими кутами, 
поза померлого (покладений на боці чи на спині зібга-
но) і ямні традиції в інвентарі. Другий етап характе-
ризувався овальними поховальними спорудами, позою 
померлого (зібгано на боці) і переважно інвентарем, 
характерним для донецької культури. Третій етап 
відповідав похованням інгульської культури, виділе-
ної О.Г. Шапошниковою (Шапошникова, 1978). 

Характеризуючи першу обрядово-хронологічну 
групу, І.Ф. Ковальова писала:" При зіставленні з ран-
німи катакомбними похованнями 1-ої обрядово-хро-
нологічної групи виявляємо переконливий збіг ряду 
ознак, що свідчать про тривале збереження місцевих 
пізньоямних традицій у катакомбний час" (Ковалёва, 
1982, С.39). Тоді ж З.П. Марина на матеріалах Орель-
Самарського межиріччя виділила групу ямно-катаком-
бних поховань. Частина з них була в катакомбах, а 
частина - у ямах (Марина, 1982а, с.46-50). Автор 
підкреслювала тривалість співіснування пізньоямної 
(III-IV етап заЗ.П. Мариною) культури і ранньоката-
комбної (Марина, 1990, с.46) (рис.3.28 -1-2). Звертає 
на себе увагу той факт, що вже в 1-ій обрядово-хро-
нологічній групі катакомбних пам'яток Орель-Са-
марського межиріччя присутні елементи інгульсь-
кої культури. Це округлі шахти катакомб і наявність 
кераміки інгульського типу, у тому числі з остеокера-
мічноїмаси (Ковалёва, 1982, рис.4 -36,27) (рис.3.28 -
11,12). 

Пізніше висновки І.Ф. Ковальової і З.П. Мариної 
були розвинуті в роботі Є.Л. Фещенка (1993), який 
вважає, що носії інгульської поховальної традиції вже 

на 2-ому етапі розвитку катакомбних пам'яток про-
никають у Надпоріжжя (Фещенко, 1993, с. 16-17). При 
цьому він відзначає, що ямна поза (зібгано на спині) 
доживає в цьому регіоні до кінця катакомбного часу 
(Фещенко, 1993, С.19). Це вказує на тривале співісну-
вання ямного населення з інгульським. 

Г.Т. Ковпаненко і В.М. Фоменко, характеризуючи 
2-ий етап ямної культури Побужжя, писали про те, що 
є "...певні підстави для синхронізації другого етапу з 
пам'ятками донецької катакомбної культури" (Ковпа-
ненко, Фоменко, 1986, С.20). Кераміка, яка приводить-
ся ними як доказ цього (рис.3.28 -3 ,4 ) , знаходить ана-
логії серед інгульських амфор (рис.6.3). 

За С.Н. Братченком, катакомбна спільність датуєть-
ся в такий спосіб: найдавнішій етап - 2200 - 2000 роки 
до Н.Є., етап донецької культури і синхронних з нею, у 
тому числі і інгульскої, - 2000 - 1800 роки до н.е., 
пізній етап, у тому числі і кінець інгульської, - 1800 -
1700 роки до н.е. (Братченко, 1989). Здається, що в 
зв'язку з загальним поглибленням датувань нижня 
дата повинна бути відсунута ще далі в III тис. до н.е. 

На думку О.Г. Шапошникової і інших дослідників, 
верхня дата ямних пам'яток представляється 1900 р. 
до н.е. (Шапошникова й ін., 1986). А за В.М. Фомен-
ком, - ще вище - 1700 р. до н.е. Тобто, якщо взяти 
абсолютну хронологію за С.Н. Братченком, то спів-
існування ямних і катакомбних пам'яток, у тому числі 
й інгульських, - часткове. 

До речі, співіснування ямних і катакомбних пам'-
яток у Степовому Поволжжі відзначає і І.І. Дрьомов 
(1997, с.61-69). Він пише, що ненадійність курганної 
стратиграфії ілюструє відносну одночасність поховань 
ямного і катакомбного типів. 

Автор даної роботи вже в 1987 р. і пізніше (Пусто-
валов, 1987,1992в) відзначав, що інгульські пам'ятки 
з'являються дуже рано і тривалий час співіснують з 
"ранньокатакомбним" і з пізньоямним населенням 
(Пустовалов, 1990в, 1991а, 19956,1996а, 1997а, 1998г, 
1999д, 2000к). 

Тривалий період співіснування ямного і катакомб-
ного населення виділяли М.О. Чмихов і І.Т. Черняков 
(1988, С.72, 77). З чотирьох періодів ямної культури 
два останніх, на їхню думку, співіснують з катакомб-
ною спільністю. Вони вважали, що ямні пам'ятки до-
живають до кінця катакомбної епохи і беруть участь 
у формуванні зрубної (Чмихов, Черняков, 1988, с.79). 
При цьому автори відзначали, що серед інгульського 
посуду ними виділявся той, що датується за системою 
орнаментації раннім етапом пізньоямного періоду 
(Чмихов, Черняков, 1988, с.92). 

Таким чином, при зіставленні періодизаційних 
схем ямної спільності (Марина, 1982; Шапошникова, 
Фоменко, Довженко, 1986; Ковпаненко, Фоменко, 
1986; Николова, 1992) і катакомбної спільності (Брат-
ченко, 1976; Братченко, Шапошникова, 1985; Ковале-
ва, 1982, 19836; Братченко, 1989; Чмихов, Черняков, 
1988), розроблених на матеріалах території України, 
стає очевидним значне, у кілька сотень років, співісну-
вання ямної і катакомбної спільностей. 

Здавалося б, питання про співіснування досить 
ясне. Однак у 90-і роки деякі археологи стали відсто-
ювати протилежну точку зору. Під час дискусії у 
відділі археології енеоліту-бронзи ІА НАНУ (прото-
кол №5 від 25.11.97 р. засідання Вченої ради Інститу-
ту археології НАНУ і протокол від 16.111997 р. засі-
дання відділу археології енеоліту-бронзи) піднімало-
ся питання про співіснування. У дискусії взяли участь 
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Д.Я. Тєлєгін, А.Л. Нечитайло, О.Г. Шапошникова 
(письмовий відгук), І.М. Шарафутдінова, СЛ. Круц, 
С.Ж. Пустовалов, С.Н. Братченко, В.В. Отрощенко, 
А.В. Ніколова, Л.А. Черних і ін. Проти співіснування 
ямного і катакомбного (особливо інгульського) насе-
лення виступили С.Н. Братченко, В.В. Отрощенко, 
А.В. Нікблова, Л.А. Черних, скіфолог К.П. Бунятян. 
Основою їхніх побудов є стратиграфічні стовпчики 
курганів і випадки прямої стратиграфії. Подібність у 
поховальному обряді, у тому числі подібність етніч-
них рис, у кераміці й іншому інвентарі ними ігноруєть-
ся (Ніколова, Черних, 1997, Отрощенко, 2001). Осно-
вою їхніх міркувань є те, що в стратиграфічних ко-
лонках курганів між інгульськими і ямними похован-
нями знаходяться так звані "ранньокатакомбні". Тому, 
на їхню думку, ні про яке співіснування між ямними і 
інгульськими пам'ятками мови бути не може. Ними 
визнається тільки нетривалий контакт між ямним і 
"ранньокатакомбним" населенням (Ніколова, 1992, 
С.20). Але навіть роботи названих вище археологів 
дають дані про співіснування. Розглянемо їх. 

Аналізуючи періодизацію ямної культури А.В. Н-
іколової, можна помітити, що в розвитку ямної куль-
тури, поряд з поступовими змінами в поховальному 
обряді й інвентарі, чітко видний різкий стрибок між 
II і III етапами розвитку. З 4 підсистем, за якими йшов 
аналіз в А.В. Ніколової (форма поховальної споруди, 
поза померлого, орієнтація і кераміка), з початку III 
етапу кардинально змінюються три підсистеми. У 
підсистемі орієнтації замість орієнтування захід-схід 
з'являється кругова орієнтація (Генинг, 1986), а не 
"нестійка", як пише А.В. Ніколова (1992, с.16). Пояс-
нити ці зміни тільки внутрішніми процесами в ямній 
культурі не можна. Ще С.Н. Братченко (1976) і більш 
конкретно С.Ж. Пустовалов (1991д) показали, що саме 
катакомбні поховання розташовуються в курганах за 
дугами окружності. 

На III етапі з'являється і поступово витісняє інші 
пози померлих поза "зібгано на боці". На тривале 
співіснування скорченої на боці і на спині поз помер-
лих у ямній культурі Придунав'я вказує і С.В. Івано-
ва (1999). Поза померлої людини в поховальному об-
ряді ямної спільності є одним з найважливіших етні-
чних показників (Рычков, 1990). fi зміна неможлива без 
вагомих причин зовнішнього характеру, оскільки ет-
нос завжди прагне до підтримки своєї стабільності. 
Поза "зібгано на боці" - характерніша ознака східно-
катакомбного населення (І, II, III археолого-етнічні 
типи) (Пустовалов, 1992в, с.72-75). 

Нарешті, у кераміці з III періоду з'являється плос-
кодонний посуд. Сам по собі цей факт може мати різні 
причини. Однак деякі форми цього посуду є ідентич-
ними катакомбним формам (Ковпаненко, Фоменко, 
1986, рис.3-1,2; с. 77, відділ II, група Б, типи 5-6; Тес-
ленко, 19996, С.15; Тесленко, 1999а, с.90, табл. 3). 

Таким чином, за класифікацією А.В. Ніколової, у 
процесі розвитку ямної культури тільки форма похо-
вальної споруди залишається попередньою, тобто 
ямою. Всі інші підсистеми поховального обряду по-
ступово змінюються і стають ідентичними катакомб-
ним підсистемам. Так само мало відмінностей і в 
інвентарі ямної і катакомбної спільностей. Тому навіть 
з цієї періодизації видно, що на эпоху співіснування 
приходиться два етапи з чотирьох. 

Підходи до створення періодизації, які аналогічні 
підходу А.В. Ніколової, знаходимо у О.М. Гея (2000). 

Своєрідність і неповторність прикубанських кур-

ганних поховань епохи ранньої і середньої бронзи 
давно йдзначали багато дослідників. Монографія 
О.М. Гея (2000) підводить деяку риску у вивченні цьо-
го цікавого явища. Автор зазначеної монографії по-
слідовно відстоює думку про самостійну новотиторі-
вську АК, відмінну від ямної, від північно-кавказької 
і від культур катакомбної спільності. Новотиторівсь-
ка культура (НТК), на його думку, передує катакомбній 
спільності. О.М. Гей простежує зв'язок НТК із ямни-
ми пам'ятками в Нижньому Подніпров'ї, з буджаксь-
кою культурою, з так званим горизонтом переддонець-
ких пам'яток. В основу хронології НТК покладена 
стратиграфія курганів. У роботі багато цікавих спос-
тережень, продуктивних ідей, однак, основний її по-
стулат, який, на думку О.М.Гея, полягає в тому, що 
новотиторівський феномен є АК, що передує ката-
комбній спільності, дуже спірний (Пустовалов, 2000І). 

Звернемося до фактів. 
За формою поховальної споруди переважне число 

НТК поховань нічим не відрізняється від ямних мо-
гил. Так звані протокатакомби поодинокі і зайвий раз 
свідчать про співіснування НТК із катакомбною 
спільністю (КС) (Пустовалов, 1998г, 2000к). 

Деяка розмаїтість спостерігається в НТК у поло-
женні похованих. Тут майже немає ранніх ямних поз 
(на спині з підігнутими в колінах ногами). Переважає 
поза "зібгано на боці", характерна для другої полови-
ни існування ямної спільності, коли масово з'являють-
ся ознаки співіснування з КС. Про це ж свідчать і знач-
на кількість розчленованих кістяків, і часткове тілос-
палення. Усе це - наслідок культурного впливу ката-
комбної спільності. Наростання до пізнього етапу НТК 
числа похованих у позі "витягнуто на спині" може 
свідчити не тільки про тісні етнічні контакти з насе-
ленням північно-кавказької культури, але і про кон-
такти з інгульським населенням. Це цілком очевидно, 
оскільки в кераміці НТК спостерігаються впливи не 
тільки буджакського, але (цього не помітив О.М.Гей) 
і інгульського посуду (групи 1 і 6) (Гей, 2000). Амфо-
ри і чаші НТК мають безсумнівну подібність з 
інгульськими аналогами. 

У цілому матеріальна культура НТК має ямно-ка-
такомбний і північнокавказький вигляд. Кераміка, 
сокири, ножі демонструють тривале співіснування 
НТК із катакомбним світом. Наприклад, сокира з мо-
гильника Батуринський-1, к.2, п.9 і випадкова знахід-
ка в ст. Старовеличківській (Гей, 2000, с. 156, рис.47) 
(рис.3.36 - 5,4) аналогічні сокирі з поховання інгульсь-
кої і^льтури в Криму (Краснопартизанське, п.7) (То-
щев, 1999, с. 22, рис. 3-2) (рис.3.36 - 3). Сугубо ката-
комбним є оформлення середньої частини сокири з 
новотиторівського поховання, к. 2, біля х. Першотрав-
невий (Гей, 2000, рис. 47-7) (рис.3.36 - 10), а витон-
чена вишуканість форми і тонка обробка сокири з п. 
10, к.З, могильника Лебеді-1 (Гей, 2000, рис. 47) 
(рис.3.36 — 11) зближають її з ритуальними сокирами 
Бородінського скарбу (рис.3.36 - 9,12, 16), На ранню 
дату таких сокир у самому Бородінському скарбі вка-
зує і Е. Кайзер (1997). О.М. Гей зв'язує появу сокир 
такого типу з Троєю-ІІ (Гей, 2000, с. 155) (рис.3.36-19 
- 21). В інгульській культурі сокири такого типу та-
кож зв'язуються з Троєю-ІІ (Клочко, Пустовалов, 
1992). Причому, на відміну від новотиторівських 
(рис.3.36-4, 5, 10, 11), середня частинаінгульських 
сокир найчастіше прикрашена рельєфним орнамен-
том (рис.З.Збт-22,25). Як бачимо, сокири витягнутих 
пропорцій з новотиторівських, пізньоямних, катакомб-
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них, у тому ЧИСЛІ шгульських, могил ще раз свідчать 
про співіснування на певному етапі названих груп 
населення (рис.3.36). Таким чином, приналежність 
новотиторівсьіюї культури до кола ямно-каташмбних 
культур другої половини III- початку II тис. до н.е. 
очевидна. Це підтверджують і радіовуглецеві дати, 
що приводяться О.М. Геем, які автор, видно, знахо-
дячись у полоні курганної стратиграфії, вважає по-
милковими. Відповідно до каліброваних дат, кінець 
НТК приходиться на 1 чверть II тис. до н.е. (Оленій, 
K.2, п.ЗО), (Гей, 2000, с. 197). Ця дата не суперечить 
паралелям НТК із інгульською і буджакською куль-
турами. 

Слід зазначити, що некритичне відношення до 
стратиграфії підвело А.В. Николову й О.М. Гея. 
А.В. Ніколова не змогла побачити, що три чверті оз-
нак поховального обряду ямної культури України за-
міщаються катакомбними. У самій ямній кераміці 
присутні, як зауважує А.В. Ніколова (1997, с.110), 
бахмутські форми. Але ж це вже пізньокатакомбна 
кераміка! 

Подібні помилки стали можливими лише тому, що 
даними авторами була порушена системність побудо-
ви періодизації, яку проводив у своїх роботах В.О. -
ІЬродцов. До стратиграфічних спостережень, аналізу 
поховального обряду й інвентарю розвиток археології 
додав ще і дані точних наук - археомагнітне і радіо-
вуглецеве датування, у розвитку якого досягнуті значні 
успіхи. За ідеєю, вони повинні дати додаткові аргу-
менти на користь тієї чи іншої концепції. 

Донедавна радіовуглецеве датування катакомбних 
поховань практично не проводилося. За винятком 
опублікованих декількох дат (Телегин, 1992; Телегин, 
Меллори, 1994), катакомбні пам'ятки, особливо 
інгульсьюзї культури, не досліджувалися цим методом. 
Тим часом такі дані стали просто необхідними для 
рішення питання про те, чи співіснують ямні і ката-
комбні, особливо інгульські, пам'ятки між собою, чи 
ні? Автору даної роботи вже приходилося приводити 
докази, засновані на аналізі поховального обряду, про 
співіснування ямного і інгульського населення (Пус-
товалов, 1998г, 2000к). Нова публікація в Baltic-Pontic 
Studies V.7 великої серії матеріалів з радіовуглецево-
го датування поховань ямної і катакомбної культур 
змушує знову звернутися до даної проблеми. 

У деяких статтях зазначеної збірки аналіз отрима-
них даних не може бути визнаний задовільним. Тому 
спробуємо заново проаналізувати опубліковані дані. 

Перша серія радіовуглецевих. дат з ямних і ката-
комбних могил поблизу м. Нікополя нарешті опублі-
кована (Nikoiova, 1999а, 19996). У двох статтях 
А.В. Ніколова публікує звітні дані про розкопки і дані 
радіокарбонового аналізу (53 визначення) зразків 
кісток з ямних і катакомбних поховань. 

Така значна серія дат повинна була б сприяти гли-
бокому і всебічно зваженому їх аналізу. Однак А.В. -
Ніколова не використала усі свої переваги. Найці-
кавіші моменти виявилися нею упущеними. 

Її підсумковий висновок категоричний: "The 
radiocarbon data obtained, supported by the published 
archaeological facts, absolutely contradict the theory of 
the synchronism of the Late YC and the Late CC 
monuments on the territory of Ukraine" ("Отримані pa-
діокарбонові матеріали, підтримані опублікованими 
археологічними фактами, абсолютно суперечать теорії 
синхронізації пізньої ямної культури і пізніх пам'я-
ток катакомбної культури на території України", -

переклад С.Пустовалова) (Nikoiova, 1999 а, с.128). 
Уважне вивчення опублікованих матеріалів не дозво-
ляє з цим висновком погодитися. Тлумачення А.В. Ні-
колової результатів радіокарбонового дослідження 
зразків з ямних і катакомбних могил не відповідає 
повною мірою наведеним нею даним. Напрошується 
зовсім інше трактування зроблених визначень. Звер-
немося до розгляду отриманих матеріалів. 

Слід зазначити, що район Нижнього Подніпров'я 
заселявся, як вважає О.Г. Шапошникова, катакомбни-
ми племенами відносно пізно (Шапошникова, 1968), 
тобто був периферією інгульських і інших пам'яток 
катакомбної культурно-історичної спільності (ККІС). 

Сучасна методика радіовуглецевого датування 
надає археологу кілька шкал для хронологічного ана-
лізу: шкала, де відлік часу ведеться від сьогоднішнь-
ого дня; калібровані дати від рубежу нашої ери; два 
варіанти каліброваних дат з подвійним чи одинарним 
середньоквадратичним відхиленням (1 сигма чи 2 сиг-
ми). Усі вони дають відносне датування. 

Як випливає з таблиць з калібрації (Nikoiova, 
19996, рис.9, 10), у наявності є 29 дат для ямних по-
ховань і 24 дати - для катакомбних. До речі, з'ясувати 
кількість аналізів виявилося не так просто. Кількість 
дат у таблицях калібрації за Венінгером (Nikoiova, 
19996, рис.9,10) не збігається з кількістю дат у рис. 11 
(53 і 49, відповідно). Мабуть, деякі дані були автором 
вилучені. Нумерація дат на рис. 11 дана довільно, і 
немає можливості точно ідентифікувати дати на гра-
фіку з табличними даними. Графік, поміщений на 
рис.11 (Nikoiova, 1999 б), не упорядкований (рис.3.25 
-1). Дата поховання 11 з кургану б у с . Головківка в 
таблиці - 3850+50 років, а на рис.4 - 3900±55 років і 
т.д. Є помилки й у таблицях інших робіт А.В. Ніколо-
вої (Ніколова, Мамчич, 1997). 

А тепер проведемо власний аналіз даних, приве-
дених у статті А.В. Ніколової. Насамперед в аналізі 
слід зазначити, що ямні поховання з положенням кістя-
ка на боці мають як більш ранні, так і більш пізні дати. 
Одночасно поховання з кістяками, скорченими на 
спині, присутні як у ранній групі, так і в пізніших ком-
плексах. 

Потрібно сказати, що в даному випадку тестуван-
ню піддавалися в основному ямні поховання, що зай-
мають ранні стратиграфічні горизонти в курганах. Так 
у кургані 11 біля с. Чкалове з пізнішого ямного похо-
вання №13 визначень немає. У кургані 6 біля с. Го-
ловківка пізніше ямне поховання №13 не має визна-
чення віку, а попереднє за часом (пох. 11) дає дату 
2296+94 р. до н.е. Аналогічна картина спостерігаєть-
ся і в інших притягнутих для аналізу курганах. Це 
дозволяє зробити висновок, що ямні поховання з 
опублікованих могильників відбувалися пізніше са-
мих пізніх з отриманих дат. Залишається тільки по-
шкодувати, що немає визначень віку з жодного ката-
комбного поховання в с. Головківка. 

Радіокарбонові дати підтверджують висловлення 
про те, що, незважаючи на деяку тенденцію до 
збільшення з часом кількості кістяків у позі "зібгано 
на боці", кістяки, скорчені на спині, зустрічаються і 
на пізнішому етапі існування ямної спільності (Пус-
товалов, 1999 б). 

Розглянемо тепер, як розв'язується питання про 
співіснування ямних і катакомбних пам'яток. Для цьо-
го необхідно визначити верхню межу ямних поховань 
і нижню межу катакомбних. Те, що частина ямних і 
катакомбних поховань була зроблена в один хроноло-

52 



гічний період, видно вже з графіка на рис. 11 (Nikolova 
1999 б, с. 127) (дати №№ 5,6 ,33 ,45 .46 ,48) (рис.3.25-
1). Відносно до того, що нумерація зразків на графіку 
дана А.В. Ніколовою довільно і ніяк не зв'язана з кон-
кретними визначеннями, упорядкуємо ці дані 
(рис.3.25-2). Отриманий графік включимо в зведений 
графік, де, крім дат зі статей А.В. Ніколової, врахує-
мо визначення з пізньоямних могил із курганів біля 
смтМиронівка (КІосЬко, 1999), визначення із пізньо-
ямних (буджакських) могил і могил культури багато-
валикової кераміки з Аккембетського кургану Білго-
род-Дністровського району (Szmyt, Chemjakov, 1999) 
(рис.3.26, табл.3.1). Проаналізуємо отриманий зведе-
ний графік. 

Дві дати з ямних могил практично досягають 2200 р. 
до н.е. (Головківка, 6/11; Головківка, 14/4). За калібра-
цією вони мають вік 2296±94 і 2285±90 років до н. е. 
відповідно. Ішульське поховання в С.Чкалове, 11/12 має 
вік 2320 ±83 років до н.е. З огляду на стандартне відхи-
лення, інгульське поховання досягає рубежу 2400 р. 
до н.е. 

У коридор в 200 років, що утворився (2200 - 2400 р. 
до н.е.), укладається майже половина дат з ямних мо-
гил і значне число датувань з катакомбних поховань. 
Примітно, що так звані "ранньокатакомбні" могили 
виявилися не самими давніми за радіовуглецевою ка-
ліброваною шк. пою. З найдавніших могил, середні 
дати яких заходять у 23 століття, тільки дві є "раннь-
окатакомбними" (гр. Чорної могили, курган З, 
пох.28 і гр. Круглої Могили, курган 11, пох.І2) 
(рис.3.27). Інші поховання - так звані "пізньоката-
комбні" чи інгульські. Цей факт визнає і Е.Кайзер 
(1999, C.135 - 137). Рання дата ініульських поховань 
підтверджує висновки автора (Пустовалов, 1998г, 
1999г, 2000к). Абсолютні дати "ранньокатакомбних" 
поховань піднімаються досить високо, вони значно 
молодші коридору співіснування (наприклад, гр. Круг-
лої могили, курган 8, пох.13 - 2101+78). Практично 
це на 177 років пізніше, ніж коридор співіснування. 
Тим часом, ці поховання містять, як правило, інвен-
тар ямних типів, у тому числі і кераміку. За підрахун-
ками, до 86% кераміки з цих поховань - ямного типу 
(Пустовалов, 1982). Виникає питання, як потрапила 
ямна кераміка в поховання, що виходять за рамки ко-
ридору співіснування? Напрошується висновок, що 
час співіснування був більшим, ніж це представлено 
наданому графіку (рис.3.26). Дійсно, дати ямних по-
ховань з Аккембетського кургану знаходяться в ме-
жах 2380 - 2130 р. до н.е. (Szmyt, Chemjakov, 1999, 
с. 199). Про це ж говорять і дати з ямних могил біля 
Миронівки (КІосЬко, 1999, к.З, п.З, кі5826) (табл.3.1). 

Таким чином, час співіснування ямної і катакомб-
ної спільностей збільшується ще майже на 100 років. 

Тепер розглянемо, чи не подавнюється нижня межа 
співіснування в зв'язку з датами з Аккембетського 
кургану (Одеська область), які публікуються. Багато-
валикова культура у всіх хронологічних схемах слідує 
за катакомбною спільністю. Дати багатоваликових 
поховань із Аккембетського кургану практично збіга-
ються з датами катакомбних поховань з-під м. Орд-
жонікідзе (2220 - 2000 р. до н.е.) (Szmyt, 
Chemjakov, 1999, с. 199). В Аккембетському кургані 
немає катакомбних могил. Але, з огляду на датування 
багатоваликових поховань з цього кургану, катакомбні 
поховання на цій території повинні мати більш ранні 
дати. На скільки років відбудеться подавнення, сказа-

ти зараз важко, але те, що такі дати будуть отримані, 
більш ніж ймовірно. 

Звернемося до східнокатакомбних пам'яток. Кал-
ібровані дати з катакомбних поховань біля с. Сватово, 
що приводяться Е. Кайзер (1999), відносяться до по-
чатку третьої чверті III тис. до н.е. (рис.3.26). Незва-
жаючи на широкі хронологічні рамки окремих визна-
чень, радіокарбонові дати дуже красномовні. Таким 
чином, співіснування ямних і катакомбних племен на 
території України є фактом, зафіксованим радіокар-
боновим датуванням. Нижня межа катакомбних пам'-
яток знаходиться на рубежі 1 і 2 чвертей III тис. до 
н.е. за каліброваною шкалою. 

На підставі різниці у віці катакомбних поховань з 
територій Східної України і Подніпров'я Е. Кайзер 
вважає, що центр катакомбної культури знаходився в 
районі Дону і Дінця (Кайзер, 1999, с. 147). З цим можна 
погодитися тільки у відношенні до пам'яток східно-
катакомбних, але не інгульських, які мали абсолютно 
інше походження. Про наявність двох великих етно-
соціальних центрів (східнокатакомбного і західнока-
такомбного чи інгульського) автору доводилося вже 
не раз писати (Pustovalov, 1994, Пустовалов, 1999д). 
Тому можна було очікувати і для інгульських похо-
вань досить ранні дати. Такі дані саме в останній час 
отримані (табл. 3.2). За матеріалами визначень зразків 
кісток з ямних і катакомбних поховань, розкопаних 
на р. Молочній, можна впевнено стверджувати, що 
інгульська культура синхронна пізньоямній культурі, 
принаймні у цьому регіоні. Обидві культури закінчу-
ють своє існування практично одночасно (табл. 3.2). 
Сама пізня дата для пізньоямного поховання складає 
3720 ±70 років, а для інгульського - 3605 ±70 років 
(табл.3.2;рис.3.37,3.38). 

А.В.Ніколова не публікує радіокарбонові дати з 
інгульських катакомбних поховань Пзловківского мо-
гильника. Проте, такі визначення були зроблені. їх 
приводить М. Шміт [Szmj^, 1999, р.279], чомусь з 
посиланням на Е.Кайзер [Kaiser, 1999]. Однак у Е.Кай-
зер у названій статті цих визначень немає. Судячи з 
нумерації Київської лабораторії, де виконувалися ана-
лізи, визначення з інгульських поховань робилися ра-
зом з визначеннями з ямних поховань Головківського 
могильника (№ Кі-6734 — з ямного поховання, а №№ 
Кі-6735 і Кі-6736 - з інгульських могил). Два визна-
чення (з поховання 10 кургану 14 і з поховання 1 кур-
гану 23 біля с. Головківка) дають дати 3905155 і 
3845+60 BP, відповідно (за каліброваною шкалою 2460 
- 2300 і 2410 - 2210 ВС). Очевидно, що це ті два виз-
начення з чотирьох, котрі були вилучені А.В.НІКОЛО-
вою. Як бачимо, співіснування пізньоямного і 
інгульського населення, навіть тільки за даними Го-
ловківского могильника, становить більш 100 років. 
Таким чином, А.В.Ніколова не опублікувала дані, що 
свідчать про факт співіснування ямного і катакомб-
ного населення. 

Слід зазначити, що, незважаючи на установлений 
факт співіснування, залишається ще дуже багато пи-
тань, на які має бути дана відповідь. Не дуже ясне 
питання про те, як реально здійснювалося співісну-
вання: чи були окремі території, де ямне населення 
продовжувало жити до кінця існування катакомбної 
епохи, чи ж ямних анклавів не було, а ямне і катаком-
бне населення жило на одній і тій же території по-
смужно. Для рішення проблеми комплексного радіо-
карбонового датування пам'яток ямної і катакомбної 
спільностей новим, більш точним, радіокарбоновим 
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методом необхідно не випадкове вихоплювання яки-
хось окремих матеріалів, а слідування чіткій, спец-
іально розробленій програмі. Матеріали, опубліковані 
в Baltic-Pontic Studies №7, узяті з периферії ареалу 
поширення інгульської іо'льтури. Тут інгульська куль-
тура з'явилася порівняно пізно. 

Для того, щоб з'ясувати дійсний час існування 
інгульської культури і темпи її просування в різних 
напрямках, необхідно насамперед одержати серію дат 
з поховань у Південно-Бугсько-Інгулецькому ме-
жиріччі, де, як вважає О.Г. Шапошникова, знаходять-
ся найдавніші пам'ятки інгульської культури. Потім 
необхідно одержати серію дат з поховальних пам'я-
ток за уявними лініями-радіусами з цього району. 
Один радіус повинен бути спрямований на південний 
схід, у Степовий Крим. Інший - на північний схід, на, 
лівий берег Дніпра, на р.Молочну і далі до Таганрога. 
Третій радіус - на північ, у тому числі через Орель-
Самарське межиріччя - Черкаси - у південні райони 
Київщини. Четвертий радіус повинен охопити пам'-
ятки на захід від центра інгульскої культури - Буд-
жак. Південну Молдавію і Східну Румунію. На кож-
ному з радіусів необхідні не тільки зразки з великих 
курганів, де є ямні, східнокатакомбні і інгульські по-
ховання, але і з курганів, де немає катакомбних мо-
гил, а є тільки ямні, і з курганів, де інгульські могили 
безпосередньо слідують за ямними. Дуже важливо 
вивчати зразки з курганів, розташованих у долині і на 
високому березі однієї ріки. Виконання цієї профами 
прояснить у повному обсязі реальну картину співісну-
вання ямного і катакомбного населення у всій її різно-
манітності. 

Е. Кайзер у своїй статті ставить мені на вид бездо-
казове віднесення катакомбної спільності до 2750 -
2000 р. до н.е. (Kaiser, 1999, с. 129). Дійсно, у назві 
моєї роботи 1994 p., опублікованої в Baltic-Pontic 
Studies (Pustovalov, 1994) і присвяченої реконс трукції 
економіки і соціальних відносин у катакомбному 
суспільстві, проставлені ці хронологічні рамки. Од-
нак у першому, авторському варіанті статті, відправ-
леної в редакцію, їх не було. Ці цифри проставили в 
редакції для того, щоб західному читачу було ясно, 
про який час йде мова. У моїй спільній з В.І. Клочко 
роботі в цьому ж томі також проставлені ці ж рамки, 
хоча в тексті ми говоримо про паралелі з катакомбни-
ми сокирами в Трої-ІІ, а це - більш пізній час (Klochko, 
Pustovalov, 1994, с.200). Проставлені не завжди вірно 
хронологічні рамки й у заголовках всіх інших статей 
у цьому томі. Е. Кайзер це не врахувала. 

Отже, аналіз визначень віку поховань методом 
радіовуглецевого датування, доповнений аналізом 
стратиграфії поховань, з яких бралися зразки, і 
поховань, з яких зразки не бралися, і аналізом архе-
ологічного матеріалу з поховань, наочно свідчить 
про тривалий період співіснування ямного і ката-
комбного, у тому числі інгульського, населення. 

У своїх роботах А.В. Ніколова вибірково викори-
стовує наявний матеріал. Вона аналізує тільки той 
матеріал, що підтверджує точку зору, основану на 
пріоритеті стратиграфії курганів. 

Завзяте небажання А.В. Ніколової визнати оче-
видні факти привело її до того, що вона почала брати 
під сумнів радіовуглецеві датування в цілому (Ніко-
лова, 2001а, 20016). От що пише А.В.Ніколова: "... 
сумніву повинні бути піддані С* дати, отримані нами 
в Київській лабораторії"" (Ніколова, 20016, с.80). Ду-
маю, позиція А.В. Ніколової дуже спірна. 

Співіснування пізньоямного і інгульського насе-
лення доводиться й аналізом поховального обряду й 
інвентарю (Пустовалов, 2000к). Розглянемо деякі 
найбільш яскраві докази цього співіснування. 

Автор висловлює глибоку подяку О.Г. Шапошни-
ковій за люб'язний дозвіл користатися матеріалами її 
особистого архіву, І.М. Шарафутдіновій і О.О. Мель-
нику - за дозвіл використовувати матеріали їхніх роз-
копок. 

У катакомбних похованнях, які відносяться до 
ранніх, зрідка зустрічаються витягнуті на спині кістя-
ки. Це п.4-6, К.9 біля с.Новопилипівка (Вязьмітіна, 
Іллінська, 1960), п.21, к.105 біля с.Стрюківка (Черед-
ниченко й ін., 1975), п.З, к.З у гр. Високої могили 
с.Балки, П.2, к.25 біля с.Ковалівка-VI, п.8, к.5 біля 
с.Красне (Крылова, Кубышев, Яковенко, 1967). Уже 
поза кістяків дозволяє говорити про співіснування 
інгульського і "ранньокатакомбного" населення. 

У свою чергу, серед інгульських поховань присутні 
могили, де похований лежить у ямній позі (на спині 
зібгано). Для Орель-Самарського межиріччя такі ка-
такомби складають 20% (91 поховання) (Ковалева, 
1987). Є такі могили і на р. Молочній (п.2, к.5 біля 
с.Заможне; п. 1, к. 17 біля с. Аккермень-1) (Пустовалов, 
1999 в; Вязьмітіна, Іллінська, 1960), і на лівобережжі 
Дніпра (п.ЗЗ, К.21 біля с. Б. Білозерка; п.4, к.2 біля с. -
Вільно-Грушівка; п.28, к.7 біля с.Златополь) (Бидзи-
ля й ін., 1974; Отрощенко й ін, 1978; Телегин, Брат-
ченко, Смирнов, 1977), і на Миколаївщині (п.8, к.28 
біля с.Відрадний) (Шапошникова, і ін., 1971), і в Кри-
му (п. 15, к. 15 біля с.Болотне) (Корпусова й ін., 1978), 
(к.1, П.6 біля с.Кропоткіно) (Колтухов, Тощев, 1998, 
рис.48) (рис.3.28 - 5-8, 10). 

Про співіснування так званого "ранньокатакомб-
ного" і інгульського населення свідчать і багатока-
мерні катакомби, де поховані в різних камерах лежать 
у різних позах: в одній - витягнуто на спині, в іншій -
зібгано на боці. Відповідним чином розрізняються і 
камери (Минівка, к.гр.ХУІІ, к.1, п.б-ба; Богачівка, 
к. 10, п.2,8; Чкалове, к.З, п.33-34) (Пустовалов, 1999ж). 
В останньому випадку раннє датування витягнутого 
на спині кістяка в овальній камері підтверджується і 
горщиком ямного типу (рис.3.28-9). Подібна картина 
спостерігається і для деяких багатокамерних поховань 
у Присамар'ї (Богданівка, к.5, п.8) (Марина, Ромаш-
ко, Северин, 1995, с.40-41). 

У пізньоямних могилах іноді зустрічається 
інгульська кераміка. Це - горщик і чаша з Орель-Са-
марського межиріччя (Марина, 1982, с.46-50). У 
Північному Криму в одному з пізньоямних поховань 
була виявлена чаша, яка за формою відноситься до 
інгульського типу (Колтухов, Тощев, 1998, рис.84) 
(рис.3.28 - 11-12). У пізньоямному похованні 5, к.78 
біля с. Вищетарасівка на заплічках був виявлений 
фрагмент чаші з типовою інгульською ручкою, у якій 
зроблені вертикальні отвори (Чередниченко й ін., 
1975) (рис.3.29 -1-2). У ямному похованні 7, к.З біля 
с. Лимани на Миколаївщині була виявлена посудина 
інгульського типу (амфоровидна) із прокресленим 
орнаментом (Елагина, Петренко, 1969) (рис.3.28 -13 , 
-14). Серед матеріалів ямних поховань на р. Молочній 
зустрінута посудина катакомбного типу, прикрашена 
орнаментом у вигляді згорнутої мотузки (п.Ю, к.15 
біля с. Виноградне) (Отрощенко й ін., 1983). Цей ор-
намент характерний для пізньокатакомбних пам'яток 
бахмутського типу (рис.3.29 - 3-4). Серед матеріалів 
з розкопок О.О. Мельника є ряд поховань пізньоям-
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ного часу, у яких були виявлені горщики катакомбно-
го типу (Кривий Ріг, група Шевченка, к.4, п.29 
(рис.3.29 - 6-7, 9), к. Лук'янівка, п.19 (рис.3.29 - 8, 
10) (Мельник, 1984, 1986). 

Зразки ямної, буджакської і катакомбної кераміки 
були виявлені в п.іО, К.13 біля с. Володимирівка на 
Дніпропетровщині (Чередниченко й ін., 1975). Тут 
поховальна споруда мала типові ознаки інгульської 
культури: округлу шахту й овальну камеру. Троє по-
хованих лежали зібгано на боці. У камері знаходило-
ся шість посудин: одна - типово нижньодніпровська, 
друга - пізньоямна, третя - дрібна чаша і три інших 
мали велику подібність до буджакської кераміки 
(рис.3.30-1-8). 

Співіснування просліджується й в іншому колі 
аналогій. І в пізньоямних похованнях, і в інгульських, 
і в так званих "ранньокатакомбних" зустрінуті ана-
логії кераміці-культури кулястих амфор. Це пох. 1, 
кург. 9 біля с. Лимани. Тут у квасолевидній камері з 
парним похованням на боці виявлена амфора з типо-
вим орнаментом (рис.3.34 - 2). У пох. 7, кург. 1 біля с. 
Вовчанськ виявлена подібна ж амфора (рис.3.34 - 3) 
вже в пізньоямному похованні. Обличчя померлого 
було модельоване (Пустовалов, 1999в, с. 222 - 255). 
Амфора з кулястим тулубом знайдена в пох. 8, кург. 7 
біля с. Антонівка (рис.3.34 - 1). Орнамент тут був 
виконаний у прокресленій техніці і з елементами, ха-
рактерними для інгульської культури. Куляста амфо-
ра знайдена в пох. 6, кург. 8 біля с. Аккермень-І 
(рис.3.34 - 4). В останньому випадку на амфорі орна-
мент виконаний як шнуром, так і прокресленими лінія-
ми, тобто в типово інгульській техніці. Дані радіовуг-
лецевого аналізу дозволяють М.Шміт зробити висно-
вок, що населення культури кулястих амфор доживає 
до катакомбної епохи (Szmyt, 1999, p. 117). Однак, су-
дячи з форми, знайдені в Причорноморських степах 
амфори, як представляється, не самі пізні (рис.3.34 -
5-10). 

В опублікованій С.Н.Братченком монографії, при-
свяченій ранньому етапу донецької культури (Брат-
ченко, 2001), даних про співіснування інгульського і 
"ранньокатакомбного" населення більш, ніж досить. 
Це чаша з пох. 2, кург. З біля с. Астахово (Братченко, 
2001,с.77,рис.3-3)(рис.3.31 -5 -6 ) .Цечашазпох . 10, 
кург. 1 біля с. Миколаївка на Луганщині і посудина 
типу чаші з пох. 5, кургану 1 біля с. Миколаївка (Брат-
ченко, 2001, рис. 12 -2,5) (рис.3.31 - 9). 

Прагнучи довести більш ранній вік раннього ета-
пу донецької культури в порівнянні з інгульською, 
С.Н.Братченко прибігає до навмисних перекручувань 
зображення речей з поховань. Мова йде про похован-
ня в ур. Рибасово - I I (Кривий Ріг, кург. 4, пох. 10). 
Розкутість закінчення ножа-кинджала з цього похо-
вання подана С.Н.Братченком, як ледь намічувана 
(Братченко, 2001, с, 167, рис.94,-3-5) (рис.3.31 - 10), 
у той час як насправді розкутість значно більша 
(рис.3.31 - 11). Ту ж операцію проробляє даний автор 
і з пох. 1, кург. 1 біля селища Пілубовський, називаю-
чи двохкамерну катакомбу (Самійленко, 1991) випад-
ком прямої стратиграфії (Братченко, 2001, с. 11) 
(рис.3.35 - 1). Не точно поданий С.Н.Братченком і 
кинджал з пох. 5, кург. З біля с. Окніца (Братченко, 
2001, рис.94,-3-5) (рис.3.31 - 3 , 4 , 7). 

Про співіснування інгульського та так званого 
ранньокатакомбного населення свідчить ніж з 
розкутим закінченням з інгульського поховання в 
Приореллі (Марина, Ромашко, Фещенко, Войтюк, 
1990)(рис.И.31 - 1,2). 

Таким чином, є яскраві свідчення співіснування 
ямного і інгульського населення в різних районах Ук-
раїни. 

Не настільки безперечно однозначними є і дані 
стратиграфії. Відносна хронологія к.З біля с. Виног-
радне (Молочанське святилище) (Пустовалов, 1999 г.) 
показує, що під одним насипом центрального курга-
ну були улаштовані як пізньоямні, так і "ранньоката-
комбні" поховання (насип 8). У свою чергу, цей насип 
перекрив насип кургану "Д", зведений над інгульсь-
ким похованням 18. Однак уже насип над ямним по-
хованням 22 центрального кургану перекриває чи є 
синхронним катакомбній досипці кургану "Д". Про 
те ж явище говорить і той факт, що насип кургану "А", 
у який було впущено інгульське поховання ЗО, почав 
руйнуватися насипом 7, спорудженим над ямним по-
хованням 25 (Пустовалов, 1999 г ) (рис.П.ІІ.1,3). 

Таким чином, для Криму, Нижнього Подніпров'я, 
Приазов'я, Орель-Самарського межиріччя, Інгульця і 
Південного Бугу маються яскраві дані про співісну-
вання на певному відрізку часу пізньоямного, "ран-
ньокатакомбного" і інгульського населення. 

Розглянемо тепер часові межі співіснування. Ниж-
ня границя так званих "ранньокатакомбних" поховань 
відноситься до середини часу існування ямної куль-
тури (Пустовалов, 2000к). Дискусійною є їхня верхня 
межа. Звернемося до аналізу фактів. Так 0 . 0 . Мель-
ником у м. Кривий Ріг в урочищі Рибасово було роз-
копано П.ІО, к.4 (Мельник, 1986) (рис.3.32- 5-7). Воно 
мало трапецієподібну шахту, сходинки, довгий дро-
мос і овальну камеру. Померлий лежав на боці зібга-
но. Серед інвентарю був виявлений бронзовий кинд-
жал із трикутним розширеним закінченням леза 
(рис.3.32 - 6, 7). Такі кинджали є характерними для 
середньодонської культури (Пряхин, Матвеев, Бесе-
дин, 1991) і датуються А.Т. Синюком XVI - XV ст. до 
н.е. (Синюк, 1996, С.168). Можливо, що і п.З, к.З у 
м.Орджонікідзе також є не бахмутським, як вважають 
А.В. Ніколова й К.П. Бунятян (Николова, Бунятян, 
1991, с. 134-135), а продовжує місцеву традицію ямно-
катакомбних поховань. Наведені дані дозволяють 
стверджувати, що "ранньокатакомбні пам'ятки" до-
живають до фіналу катакомбної спільності, принаймні, 
у Подніпров'ї. 

Звернемося тепер до визначення нижньої межі 
інгульської культури, розквіт якої приходиться на 
пізньокатакомбний час. 

Серед керамічних матеріалів інгульської культури 
звертає на себе увага амфора з інгульського похован-
ня біля с. Соколовка (к.2, п.6) (Шарафутдинова, 1972) 
(рис.3.29 - 5). Аналогії їй знаходяться в кераміці ру-
бежу III - IV чверті III тис. до н.е. (Шарафутдинова, 
1972; Zervos, 1957, s.33). М.О. Чмихов, досліджуючи 
орнаменти інгульської кераміки, відзначав, що є зраз-
ки, які датуються, за його системою, не пізніше по-
чатку останньої чверті III тис. до н.е. (Чмихов, Чер-
няков, 1988, С.79). М.О. Чмихов і І.Т. Черняков обґрун-
тували цю точку зору тоді, коли початок катакомбної 
епохи відносили ще до рубежу III - II тис. до н.е. 

Про ранню дату появи ІК свідчать знахідки 
інгульських чаш у ранньодонецьких катакомбах (Брат-
ченко, 2001, С.70, рис.68, -7; с.69, рис.67, -9). Форма й 
орнаментація не залишають сумніву в їхній приналеж-
ності до інгульської культури (рис.3.31 - 5, 6, 9). 

Нарешті, ряд бойових парадних сокир інгульської 
культури, прикрашених рельєфним орнаментом, зна-
ходить собі аналогії в Анатолії, у Трої - II і в могиль-
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нику Дорак (середина III тис. до н.е.) (Клочко, Пусто-
валов, 1992). 

Розглянемо верхні межі інгульського і східноката-
комбного обряду. Дуже показова в цьому відношенні 
кераміка з п.6, к.7 гр. Рядові могили ур. Родіонівка 
(Мельник, 1984, рис.136) і п.5, к.ПО біля с. Володи-
мирівка (Чередниченко й ін., 1975). Перша з назва-
них могил була інгульською, а друга - східного обря-
ду. Обидві катакомби містили горщики, пропорції і 
деталі форм яких уже близькі формам зрубної куль-
тури (рис.3.32 - М , 10-11). Тому висновок В.В. От-
рощенка про відсутність контактів між зрубним і ка-
такомбним населенням не є універсальним для сте-
пової смуги (Отрощенко, 1990, с.76-78). 

Отже, нижня межа появи інгульських пам'яток 
опускається навіть за традиційною хронологією до 
середнього етапу ямної культури, а пізньоямні і "ран-
ньокатакомбні" пам'ятки доживають до фіналу ката-
комбної спільності. Такий висновок припускає по-
смужне мешкання всіх трьох етнічних груп населен-
ня. Про посмужне існування зазначених груп населен-
ня свідчить той факт, що буджакська кераміка зустрі-
чається не тільки в ямних і катакомбних похованнях 
Правобережної України, але й у Приазов'ї. Так у ям-
ному П.14, К.24 біля с. Виноградне серед п'яти посу-
дин була знайдена чаша на піддоні буджакського типу 
(рис.3.30 - 9, -13). У світлі сказаного, цікавим є той 
факт, що в 3% курганів у Нижньому Подніпров'ї стра-
тиграфічні стовпчики закінчуються ямними могила-
ми. 

Модельовані черепи, зустрінуті в окремих ямних 
похованнях, також свідчать про співіснування цих 
груп населення (Пустовалов, 1999в) (див. додаток IV). 

Наочним свідченням співіснування ямного і ката-
комбного, у тому числі і інгульського населення є на-
конечники стріл, що явилися причиною смерті людей 
з ямних поховань. В даний час їх відомо більш шести 
десятків (Пустовалов, 20006, Тесленко, 2000а). 

Такі поховання відомі досить широко. Як приклад 
можна назвати уламок наконечника з п.6, к. 2 з мо-
гильника Нова Одеса - IV; уламок наконечника, що 
знаходився на тазових кістках кістяка, з п. 7, к. 1 з 
могильника Ново-Петрівка-П; уламок наконечника 
стріли з п. 26, к. 16 біля с. Кам'янка (Шапошникова, 
Фоменко, Довженко, 1986); із Дністро-Дунайського 
регіону можна назвати крем'яний наконечник стріли 
з п.24, к. 14 біля с. Семенівка (Субботин, 1985); нако-
нечник з п. 1, К.13 біля с. Микільське (Агульников, 
1999); із Кримських пам'яток: п.30, к. 11 біля с. Крас-
ноярське (Тощев, Колтухов, 1998); із Дніпровського 
Правобережжя: п. З, к. 8 біля с. Мар'ївка; п. 4, к. 9 
біля с. Широчани; п. 2, к.З. біля с. Новоіванівка (Са-
мойленко, 1988); к. З, п. 23 (Бобушка) (Пустовалов, 
1999); із Західного Приазов'я: п.8, к. 15; п. 31, к. 24 
біля с. Виноградне і п. 14, к. 7 біля с. Барвинівка (роз-
копки Запорізької експедиції початку 80-х pp.); з 
Орель-Самарського межиріччя: п. З, к. 2 біля с. Васи-
л'ївка-1 (Ковалева, Мухопад, Шалобудов, 1995); п. 2, 
к. 1 біля с. Чкалівка-П і п. 7, к. 2 біля с. Чкалівка-ІІ 
(Ковалева, Шалобудов, 19926). Тут наконечники були 
знайдені серед кісток померлого і навіть у самій кістці. 
Під Мелітополем також відомі поховання з наконеч-
никами стріл: п. 10, к. 2. і п. 4, к. 2 біля с. Константин-
івка (Болтрик, Довженко, Фіалко, 1991). У Північно-
Західному Причорномор'ї в 17 випадках наконечни-
ки стріл знайдені в кістках похованого, тобто були 
причинами смерті. До них, імовірно, варто додати ще 

6 випадків, де точне положення наконечників стріл 
невідоме (Иванова, Цимиданов, 1999, с.6; Субботин, 
1990, C.52), Список таких поховань можна було б про-
довжити (рис.3.33). 

Звертає на себе увагу той факт, що типи сокир, зу-
стрінутих у ямних похованнях, ідентичні в ряді ви-
падків катакомбним сокирам. Наприклад, у п. 16, к. 8 
біля с. Семенівка кам'яна сокира, яка має характерне 
ребро в середній частині (Субботин, 1985, рис.8), зна-
ходить аналогії серед катакомбних поховань (Виног-
радне, к.24, п. 22) (Клочко, Пустовалов, 1992, рис.4) 
(рис.3.36). Сокири з декількома каннелюрами в се-
редній частині з ямних поховань даного регіону та-
кож відомі з катакомбних поховань (Санжаров, 1999, 
рис.9). Причому в даному випадку катакомбне похо-
вання відноситься до інгульського типу і датується 
пізньокатакомбним часом (Санжаров, 1999; Андросов, 
Яременко, Мартюшенко, 1990, рис.5). На думку 
Л.В.Субботіна, типи сокир і інший інвентар з ямних 
поховань даного регіону є ведучими для катакомбних 
пам'яток. Випадки зворотної стратиграфії (Холмсь-
ке, К.2, п.17, п.24) дозволяють датувати кінець 
співіснування ямного і катакомбного населення XVIII 
- X V I I ст. до н.е. (Субботин, 1990, с. 51-52). Іншими 
словами, при зіставленні інвентарю ямних поховань 
Північно-Західного Причорномор'я з катакомбними 
пам'ятками простежується їхнє співіснування достат-
ньо тривалий час. 

Є.В. Яровий датує останню пост'ямну групу ру-
бежем ІІІ-ІІ тис. до н.е. - першою чвертю II тис. до 
н.е. (Яровой, 2000, с. 26). Про це ж свідчать і знахід-
ки кераміки. Так характерні для буджакських пам'я-
ток банки на піддоні чи ж без нього (пост'ямна гру-
па) зустрінуті як у ямних (у Побужжі, Ковалівка, гру-
па VII, к. З, п. 11), так і в катакомбних інгульського 
типу могилах (Володимирівка Томаківського району 
Дніпропетровської області, к. 13, п. 10) (Чередничен-
ко й ін., 1975). 

Як видно з переліку, такі могили зустрічаються на 
всій території степової зони України. Поховання зі 
зброєю в ямній культурі складають 1%- 2%, і велика 
частина зброї в них є причиною поранення і тому може 
розглядатися як річ, що випадково потрапила в похо-
вання. Кількість поранень стрілами в ямній культурі 
можна співставити тільки з кількістю поранень у по-
хованнях катакомбних, що саме по собі уже свідчить 
про те, які взаємини були між цими двома великими 
етнічними групами. Типи стріл, які зустрічаються в 
ямних похованнях, дають картину зв'язків як із Се-
реднім Подніпров'ям (середньодніпровська культура) 
(Мар'ївка, К.8, п.З), так і з різними групами катакомб-
ного населення. 

Найбільш розповсюдженим наконечником, який 
був причиною ймовірної смерті, є тип, що має форму 
рівнобедреного трикутника зі злегка зближеними 
відводами-шипами (рис.3.33 - 14-20). Цей тип нако-
нечників зустрінутий і в катакомбних, у тому числі 
інгульських могилах (наприклад, с. Виноградне, к.19, 
п. 8) (Клочко, Пустовалов, 1992, рис.1,4). 

Наконечник стріли з п. 7, к.2 біля с. Семенівка біля 
м. Мелітополя автор публікації Б.Д.Михайлов збли-
жає зі стрілами майкопської культури, особливістю 
яких є асиметричні шипи (Михайлов, 1990, с. 115). 
Однак такі типи стріл відомі й у катакомбних моги-
лах (Клочко, Пустовалов, 1992, с.123,120). Практич-
но усі з перерахованих вище знахідок наконечників 
стріл мають аналогії в катакомбних, у тому числі 
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шгульських, похованнях, хоча даними типами не ви-
черпується розмаїтість типів катакомбних стріл. 

З погляду теми співіснування ямних і катакомб-
них груп населення і часу, до якого доживає ямне на-
селення, є цікавою знахідка фрагментованого наконеч-
ника з ямного п. 26, К.16 біля с. Кам'янка (рис.3.33 -
27). Такі масивні стріли існують вже в багатовалико-
вий час (наприклад, Полидович, 1993, рис.52-1) 
(рис.3.33-28). Звичайно, слід зазначити, що обробка 
стріли з Кам'янки грубіша, однак загальні пропорції і 
розміри збігаються. 

Показово, що наконечники стріл, які найчастіше 
зустрічаються в ямних могилах, знаходять і в похо-
ваннях культури багатоваликової кераміки (КБК) (Лит-
виненко, 1998, С.48, рис.1 -6, Кременчук). 

Як бачимо, співіснування чи навіть паралельне 
існування в районі Північного Причорномор'я двох 
великих етно-(?ультурних спільностей епохи бронзи 
тепер доводиться не тільки аналізом поховального 
обряду й інвентарю (Пустовадов, 1998м, 1999ж, 
2000к), але і радіокарбоновими датами. Суперечить 
же співіснуванню начебто тільки курганна стратигра-
фія. Правда, і тут не все так однозначно. Є випадки і 
зворотньої стратиграфії (Пустовалов, 1999 г). Як уже 
відзначалося (Пустовалов, 1999 г), у ряді випадків 
зворотня стратиграфія помилково оголошувалася не-
достовірною. Традиційні уявлення про стратиграфію 
заважали розкопщикам правильно оцінити незвичай-
ний факт. 

Як бачимо, масові розкопки курганів породили 
дисонанс між даними стратиграфії, з одного боку, і 
поховальним обрядом і інвентарем, з іншого. Пред-
ставники "стратиграфічного напрямку", базуючись у 
своїх побудовах на відносній стратиграфії к>'рганів, 
змушені замовчувати чи навіть називати недостовір-
ними і випадки зворотньої стратиграфії, і дані похо-
вального обряду й інвентарю, які суперечать їхнім 
поглядам. Ігнорування фактів, що свідчать про 
співіснування ямного і катакомбного населення, при-
водить до перекручування реконструкції реальних 
історичних процесів. Уже при вибірці в 1000 одиниць 
спостережень навіть всього З випадки є статистично 
достовірними і вимагають історичного пояснення. А 
таких поховань нараховується близько 200, що скла-
дає приблизно 4% від усіх розкопаних катакомбних 
могил. Апелюючи у своїх побудовах до В.О. Город-
цова, ці автори забувають, що головним у схемі В.О. -
Городцова була не сувора послідовність трьох АК епо-
хи бронзи, а сам системний метод, завдяки якому ця 
побудова була здійснена (Пустовалов, 2001 в). 

На відміну від представників стратиграфічного 
напрямку системність В.О. Городцова притаманна 
роботам дослідників, які вважають, що мало місце 
співіснування ямного і багатьох груп катакомбного 
населення. Протиріччя, що і в даному випадку існу-
ють між переважною кількістю випадків стратиграфії 
і даними поховального обряду, інвентарю і навіть ра-
діокарбонового аналізу, варто виріпіувати історичною 
інтерпретацією, поясненням даного факту, а не відки-
данням його. 

В.О. Піродцов правильно уловив у своїй схемі по-
слідовність піків розквіту трьох етнічних груп насе-
лення, які співіснували на території України та й у 
цілому - у Північному Причорномор'ї в ямно-ката-
комбний час. 

3.5. Висновки 
Джерелознавчий розгляд матеріалів катакомбних 

поховань, поселенських і інших джерел дозволяє зро-
бити наступні висновки: 

1. Матеріали поховального обряду демонструють 
широкі варіації в кількості витраченої праці при спо-
рудженні могили. Також значні розходження є в інвен-
тарі, деталях поховального ритуалу; 

2. Для катакомбної спільності характерний обря-
довий біритуалізм: поряд з курганним обрядом похо-
вання існували ґрунтові могильники; 

3. Матеріали поселень свідчать про те, що велика 
частина населення вела рухливий спосіб життя, мен-
ша - знаходилася на рідкісних поселеннях; 

4. Для пізньоямного і катакомбного населення 
фіксується нестабільна військово-політична ситуація. 
На ряді поселень Дніпровського басейну наявні обо-
ронні стіни. У похованнях катакомбної спільності, як 
ніде в епоху енеоліту - бронзи, багато зброї. Численні 
поодинокі наконечники стріл катакомбних типів у 
ямних могилах є свідченням про характер взаємин між 
ямним і катакомбним населенням; 

5. Аналіз даних поховального обряду, інвентарю і 
радіокарбонового датування покаже тривалий період 
співіснування ямного і катакомбного, у тому числі 
інгульського, населення. Практично ямне населення 
доживає до пізньокатакомбного часу. Дисонансом ви-
ступає переважна більшість випадків курганної стра-
тиграфії. Гіпотеза, що пояснює цей факт, буде дана в 
розділі 8.1. 

Таким чином, співіснування трьох етно-культур-
них груп населення в межах досліджуваної території 
можна вважати установленим фактом. Є підстави ду-
мати, що поява катакомбного населення і його існу-
вання супроводжувалися воєнними діями. 
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4. ЕТНО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАКОМБНОГО НАСЕЛЕННЯ 
ЗА ДАНИМИ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ 

4.1. Етнічна характеристика катакомбного на-
селення 

4.1.1. Проблема походження катакомбної 
спільності 

Як було показано раніше (див. розділ 2.3), з епохи 
енеоліту територія Північного Причорномор'я усе 
більше підпадає під вплив цивілізацій Близького Схо-
ду, які розвивалися випереджальними темпами у по-
рівнянні з іншими регіонами свіїу. 

Одним з періодів підйому зв'язків з Давнім Близь-
ким Сходом і було для Північного Причорномор'я III 
тис. до н.е. 

Питання про походження ККІС і, зокрема; 
інгульської культури є одним з центральних у вивченні 
цього феномена. 

Погляди різних авторів на походження ККІС й ок-
ремих її культур можна звести до двох основних гіпо-
тез. Одна з них - автохтонна - вважає, що поява ККІС 
є наслідком розвитку місцевого ямного населення, по-
ступового перетворення ямної поховальної споруди в 
катакомбу. Те ж саме, як вважають прихильники цієї 
точки зору, відбувалося і з іншими компонентами ям-
ного культурного комплексу. 

Автохтонна гіпотеза була пануючою в 30-50-х ро-
ках XX ст. Вона відповідала загальним автохтоністсь-
ким концепціям, які панували в радянській літературі 
тих часів. Як відзначає В.О. Шнірельман, значною 
мірою ці концепції були політичною кон'юнктурою і 
не відповідали науковим фактам (Шнирельман, 1992, 
с.52-68). Уперше застосувала автохтонну гіпотезу до 
катакомбних пам'яток О.О. Крівцова-Гракова. Її вис-
новки базувалися лише на декількох похованнях ямно-
катакомбного типу (Кривцова-Гракова, 1938). Аргу-
ментацію 0 .0 . Крівцової-Гракової повністю повтори-
ла Т.Е. Попова (Попова, 1955). Автохтонне походжен-
ня катакомбної спільності з ямної спільності підтри-
мувалося деякими вченими до 60-х років (Брюсов, 
Зимина 1966; Sulimirsky, 1970). З розширенням дже-
релознавчої бази з'явилася можливість на значному 
статистичному матеріалі переглянути автохтонну схе-
му. Проте, деякі дослідники і зараз намагаються її 
реанімувати: "...можна припускати поступову зміну 
вертикальної конструкції "вхідна яма-камера" верти-
кально-горизонтальною" (Рассамакин, 1991, с.54). З 
приводу цього треба відзначити, що поступове пере-
ростання ямної культури в катакомбну культуру прин-
ципово неможливе без появи нового населення. При 
цьому не можна не відзначити, що частина ямного 
населення взяла участь у формуванні ККІС. Про це 
свідчить керамічний комплекс, у якому досить багато 
ямного посуду, як у пам'ятках інгульської культури, 
так і в пам'ятках донецької культури. У цілому комп-
лекс матеріальної культури майже ідентичний і для 
пізньоямних, і для катакомбних груп пам'яток. Це 
стосується металевих знарядь: "шил", ножів, доліт, 
прикрас тощо. Однак, це є лише свідченням співісну-
вання згаданих груп населення. 

Цікаву концепцію щодо походження інгульської 
культури висунула І.Ф. Ковальова (Ковалева, 1982). На 
її думку, інгульське населення є спорідненим з насе-
ленням пізньоенеолітичної постмаріупільської куль-
тури. Цей висновок базується на тому, що як постма-
ріупільське, так і інгульське населення ховали своїх 

небіжчиків переважно в позі "витягнуто на спині". 
Схожі погляди на походження інгульської культури 
висловлював пізніше й О.М. Гей (Гей, 1985). З огляду 
на нові калібровані датування, не можна відкидати 
можливість участі постмаріупільського населення у 
формуванні інгульської культури. З іншого боку, у 
палестинських катакомбах, за К. Шефером, також є 
витягнуті на спині чи на боці померлі (Shaefier, 1948). 

Інша гіпотеза походження катакомбної спільності' 
передбачає приплив нового населення на територію 
Причорномор'я. Її висловив перший дослідник ката-
комбної культури В.О. Городцов, який звернув увагу 
на тотожність поховальних споруд катакомбної куль-
тури пам'яткам Східного Середземномор'я (Городцов, 
1916). Погляди В.О. Городцова на походження ката-
комбної культури (тоді була відома лише одна донець-
ка культура) підтримував М.І. Артамонов (Артамонов, 
1947, 305-336). Без визначення вихідних районів 
міграції С.С. Березанська й О.Г. Шапошникова дове-
ли, що перехідні ямно-катакомбні пам'ятки з'являють-
ся внаслідок співіснування ямного і катакомбного на-
селення (Березанская, Шапошникова, 1957). Як гово-
рилося вище, про тривале співіснування ямного і ка-
такомбного населення писав В.М. Даниленко (Дани-
ленко, 1974, с. 138). Він же перший зв'язував поход-
ження ККІС з куро-аракською культурою (Данилен-
ко, 1974, СЛ53-158) . 

Спробу аргументувати міграційну гіпотезу поход-
ження донецької культури зробив Л.С. Клейн (Клейн, 
1961, 1962, 1968). Він вважає, що донецька культура 
була результатом взаємодії південних, переважно бал-
канських, і західних, ютландських, традицій. 
Спіральні елементи в орнаменті, на його погляд, у 
новій техніці (шнур) продовжують традиції розпис-
ної кераміки Східного Середземномор'я. Катакомбні 
культові посудини — курильниці також зв'язуються 
ним з Балканами. Л.С. Клейн вважає, що походження 
донецької катакомбної культури зв'язане з міграцією 
носіїв культури поодиноких поховань Східної Ют-
ландії, які під час свого переселення перейняли деякі 
елементи середземноморської і балканської культур. 

В.О. Сафронов, підтримуючи в цілому погляди 
Л.С. Клейна щодо західного походження донецької ка-
такомбної культури, проводить паралелі між нею і 
культурою злота в Малопольщі (Сафронов, Николае-
ва, 1981, с. 4-26). Але загальним між інгульськими і 
злотськими катакомбами є тільки тип поховальної 
споруди. До того ж, у злотській культурі катакомби 
складають лише 10% усіх поховань. Катакомби з'яв-
ляються тут лише на пізньому етапі. Як вважає 3. К-
шак, який спеціально займався дослідженням культу-
ри злота, катакомби приходять сюди з півдня (Kszak, 
1976). 

Істотним запереченням проти можливості міграції 
катакомбного населення з Західної чи Північної Євро-
пи є одне емпіричне спостереження. Зміст його поля-
гає в тому, що міграції, як правило, здійснювалися пе-
реважно в регіони, подібні за своїми еколого-геогра-
фічними характеристиками з батьківщиною мігрантів. 
Роль ландшафту і, зокрема, його параметрів при пе-
реселенні народів детально розглянув Л.М. Гумільов 
(Гумилев, 1993, C.214). Винятки, звичайно, бувають, 
але щораз для цього існують вагомі причини: еко-
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логічні, політичні, ідеологічні. Які з них були голов-
ними в даному випадку, виявити складно. Отже, не- . 
можливо пояснити, чому лісові жителі Ютландії за-
лишили звичну екологічну нішу, змінили свій госпо-
дарсько-культурний тип на тип рухливих скотарів, 
перебороли кілька лісових масивів, що і в римський 
час вважалися важко прохідними, і оселилися в сте-
пах. 

Приймаючи до уваги подібність ландшафту на 
прабатьківщині мігрантів і на нових землях, доходи-
мо висновку, що більш ймовірним е південне поход-
ження катакомбної спільності. З цим напрямком по-
ходження ККІС зв'язували В.О. Фісенко, І.В. Сініцин, 
У.Е. Ерднієв. Прабатьківщиною "катакомбників" вони 
вважали Анатолію і Північну Месопотамію (Фисен-
ко, 1967; Синицын, Эрдниев, 1979; Эрдниев, 1982). У 
своїх висновках ці дослідники спиралися на рідкісні 
категорії кераміки і на знахідки єгипетських імпортів. 
Про синхронність у розвитку ідеології народів Близь-
кого Сходу і півдня України переконливо писав і 
М.О. Чмихов (Чмихов, 1994, с.150-151). Південні ко-
рені деяких речей з донецьких пам'яток шукає 
С.М. Санжаров (Санжаров, 1992). 

Про зв'язок походження катакомбної спільності з 
дольменною культурою писав В.Я. Кияшко (1979). 

Протягом 80-х років з'явився цілий ряд нових да-
них і досліджень, які підтверджують висновок про 
південні корені катакомбної спільності взагалі і 
інгульської культури зокрема. Автору вже приходи-
лося звертатися до висвітлення цього питання (Пус-
товалов, 1993; 1996 а), проте, поява нових матеріалів 
змушує час від часу уточнювати всю систему доказів. 
Отже, розглянемо їх за трьома основними сферами 
життєдіяльності людини: побутовою, релігійною, соц-
іально-економічною. 

Серед пам'яток побутової сфери катакомбної, зок-
рема інгульської, культури спостерігається ряд ознак, 
які зв'язані своїм походженням із Давнім Близьким 
Сходом. В епоху енеоліту й в епоху пізньої бронзи в 
Північному Причорномор'ї пануючим типом жител 
був прямокутний будинок. Винятком з цього правила 
стала лише інгульська культура. На поселенні Матві-
ївка-І В.І. Нікітіним відкриті овальне чи округле житло 
і кошари (Никитин, 1989, с. 136-150) (рис.3.12). Такий 
тип житла добре відомий для Східного Середземно-
мор'я і Близького Сходу, починаючи з неоліту, у тому 
числі для халафської культури, носії якої ховали своїх 
небіжчиків у катакомбах (Мерперт, Мунчаев, 1982) 
(рис.4.2-1). 

Досить показовими є в цьому відношенні конст-
рукції інгульської культури, які простежені на ґрун-
товому могильнику Штурмове поблизу м. Севастопо-
ля (Савеля, Тощев, 1992). Кожну ґрунтову катакомбу 
оточували невеликим кромлехом діаметром від 3,2 до 
4,8 м з каменів, поставлених вертикально. Цілком 
можливо, що ці кромлехи складали основи надгроб-
них споруд типу легкого житла. Хоча могильник 
Штурмове є пам'яткою пізнього часу, він дає уявлен-
ня про тип житла катакомбного інгульського населен-
ня (рис.4.1 - 1). 

Серед побутових речей ККІС з Давнім Сходом зв'я-
зуються прикраси; підвіски, молоточковидні шпиль-
ки, деякі типи посуду і кам'яних сокир, система 
кріплення коліс тощо. Так у східнокатакомбних похо-
ваннях знаходять єгипетські скарабеї і лотосовидні 
підвіски (Эрдниев, 1982). С.М. Санжаров порівнює 

срібні бляхи з катакомбних поховань біля с. Червона 
Зоря з аналогами із Закавказзя і Месопотамії (рис.4.1 
- 2-10) (Санжаров, 1992, 39-42). Відповідно до вис-
новків С.М. Черних, металеві речі III тис. до н.е. прак-
тично однакові в Північному Причорномор'ї, в Ана-
толії, на Кавказі, на Балканах (Черных, 1978а). На-
приклад, ливарні форми для овальних відливків і со-
пла з Трої-ІІ ідентичні аналогічним знаряддям ката-
комбної спільності (рис.4.5). На Балканах знайдені і 
прототипи катакомбних курильниць (Клейн, 1961; 
Gimbutas, 1970). 

Дуже близькі орнаментованим інгульським соки-
рам аналогічні вироби з Анатолії в могильнику До-
рак і в Трої-ІІ (Клочко, Пустовалов, 1992). З сокира-
ми із Трої-ІІ можна порівняти сокири відомого Боро-
дінського скарбу, що переважають у пам'ятках 
інгульської культури і датуються 2300-2100 р. до н.е. 
(Kaiser, 1997, с. 27). І.М. Шарафутдінова цілком об-
ґрунтовано знаходить аналогії інгульській амфорі із 
с. Соколівки (рис.4.4 - 1) серед посуду кікладських 
островів (Zervos, 1957, с.ЗЗ). Подібний посуд відомий 
і на Північному Кавказі (Синицын, 1979, с.38) (рис.4.4 
- 2). Колесо, відтворене на основі середньої частини 
колеса з Західного Приазов'я (Пустовалов, 1996а), 
аналогічне колесу зі штандарта з Ура. Обидва колеса 
мають по три частини (середню частину і два сегмен-
ти), які за допомогою додаткових отворів стягуються 
ременями чи мотузками і штифтами (рис.4.4 - 3-4). 

С.Н. Братченко приводить цілий ряд Південно-
Кавказьких і більш далеких аналогій катакомбним 
речам у кераміці, металі, поховальному обряді (Брат-
ченко, 2001, с.58-61). Даний автор припускає мігра-
цію посткуро-аракського населення і його участь у 
формуванні ККІС. Імовірно, цим повністю і вичерпу-
ються побутові речі, які зв'язують ККІС і Близький 
Схід. Значно більше аналогій знаходимо в ідеологічній 
сфері. Тут вони мають широкий, можна сказати, сис-
темний характер. Розглянемо їх. 

Найдавніші катакомби відомі на Близькому Сході 
у халафській культурі. Потім вони з'являються в Па-
лестині (Shaeffer, 1948; Kenyon, 1966), на Кіпрі, у 
Південній Італії, на Балканах (Gimbutas, 1970). 
Підземна частина єгипетської мастаби (Чмихов, 1994) 
являє собою катакомбу. Цікаво, що вже в Палестині 
присутні катакомби (рис.4.2 - 2-3), які за формою ана-
логічні як інгульським, так і донецьким пам'яткам. 
Зведення поширення катак;імб у Старому Світі зро-
бив у свій час Л.С. Клейн (Klein, 1984). 

Серед самих виразних культових елементів, які 
зв'язують інгульську культуру з Давнім Близьким 
Сходом, особливе місце займає обряд посмертного 
моделювання обличчя по черепу (див. розділ 4.2.7 і 
додаток IV). Такому обряду піддавалися лише черепи 
видатних членів суспільства, чия діяльність була зв'я-
зана з відправленням культів (Пустовалов, 1995в; 
Пустовалов, 1999в). У переважній більшості випадків 
голова померлого відокремлювалася від тулуба, очи-
щалася від м'яких тканин, при цьому виймався мо-
зок. Для цього, за спостереженнями С.І. Круц, про-
бивалася потилична кістка, до речі, так само, як вий-
мався мозок при виготовленні мумії в Давньому 
Єгипті. Потім череп піддавався моделюванню за до-
помогою спеціальної маси. Це могла бути глина, гли-
на з вохрою чи з деревним вугіллям тощо. Іноді в че-
репах знаходиться печина і попіл. Моделювання буває 
повним чи частковим (рис.4.29). 

59 



в обрядах використовували і черепи без ознак 
моделювання. У похованнях інгульської культури до-
сить часто зустрічаються небіжчики з відділеною го-
ловою (не вистачає, як правило, 3-4-го хребця), без-
голові кістяки, поховання одних тільки голів (Пусто-
валов, 1989в; 199їв; 1993). Іноді на черепах помер-
лих зустрічаються тонкі пластини смоли з відбитка-
ми волосся. Можливо, що на череп натягався скальп, 
який кріпився смолою (Клейн, 1961; Пустовалов, 
1999в). Судячи з того, що шматочки смоли невеликі, 
швидше за все, на тім'я чіплялося лише одне пасмо 
волосся, а не скальп. 

Форми і способи виконання моделювання, про-
бивання потиличної кістки для ексцеребрації мозку 
прямо зв'язані з Давнім Близьким Сходом, де ця тра-
диція існувала протягом тисячоліть. Вперше в тако-
му вигляді цей обряд відомий з розкопок Єрихона 
(Брентьес, 1976, с.52-54). Обряд, близький до описа-
ного вище, виявлений у Чатал-Гуюці. Тут у VI шарі 
досліджене святилище з розписом, на якому зобра-
жені безголові трупи. Поруч намальовані грифи, що 
мучать трупи (рис.4.4 - 2-4). Серед зображень на 
стінах Чатал-Гуюка зустрічалися і справжні модельо-
вані черепи (Mellaart, 1965; 1966) (рис.4.4 - 1 ) . Близь-
кі інгульським ритуали виявлені й у культурі Куку-
тені-Трипілля і Траян, але тільки на Балканах (Ави-
лова, 1986, C.48). 

Небіжчиків інгульської культури, так само як і в 
Давньому Єгипті, бальзамували. Археологічно фіксу-
ються два різновиди бальзамування, які залежать від 
соціального статусу небіжчика (Пустовалов, 199їв; 
1993; Пустовалов, 1999в). З бальзамуванням знатних 
представників суспільства зв'язане часткове моделю-
вання черепів. У Давньому Єгипті, щоб зберегти 
зовнішній вигляд небіжчика, в очні западини встав-
ляли спеціальну масу, а па зуби наюіадали смугу з цієї 
ж маси. Це запобігало западанню очей і губ (Ніколаєв, 
1931,77-92). Точно так само робилося часткове моде-
лювання й у інгульській культурі. 

Іноді моделювалося не тільки обличчя, але і все 
тіло померлого. Перед цим небіжчика мацерували, 
тобто кістяк очищали від м'яких тканин, а потім по-
кривали спеціальною масою, імітуючи тіло людини. 
Такі кістяки відомі в Північному Криму, на р. Мо-
лочній і на Правобережній Україні (рис.П.ІУ9) (Да-
нилова, Корпусова, 1981; Пустовалов, 1993; Пустова-
лов, 1999в; Колтухов, Тощев, 1998). Аналогічний об-
ряд виявлений у Єгипті, він датований часом IV-VI 
династій. Там знайдені поховання (344, 466), у яких 
виявлені кістяки, покриті шаром штукатурки (Muller-
Кагре, 1974,677, taf. 52,2-3). 

Відповідність давньоєгипетському обряду відкри-
вання вуст і очей просліджується в деяких інгульсь-
ких похованнях. Зміст обряду полягає в тому, що зоб-
раженню людини немовби надають можливість сприй-
мати навколишній світ. Для цього червоною фарбою, 
розведеною на молоці, мажуть у статуї ніс, рот, очі, 
вуха. Вохра для цього зберігалася в спеціальному 
шкіряному мішечку (Коростовцев, 1976, с.174, 209). 
Вохра взагалі дуже широко використовувалася в ри-
туальній практиці носіїв інгульської культури. В ок-
ремих випадках знайдені негативні відбитки шкіря-
них мішечків з вохрою. Це знахідки в с.Барвинівка, к. 
7, п. 2 (Пустовалов, 1991 в) і в с.Іжевка, к.1, п.5 (Лит-
виненко, 1995). 

Зрештою, антрополог ічний тип населення 
інгульської культури різко відрізняється як від попе-
реднього - носіїв ямної традиції, так і від наступного, 
більш пізнього населення зрубних поховань. За досл-
ідженнями С.І. Круц, інгульські черепи мезокранні, 
ортогнатні, відносно грацильні, вони мають дуже 
широкі обличчя, які різко виділяють це населення се-
ред народів півдня України епохи бронзи (Круц, Ку-
бишев, Отрощенко, Пустовалов, 1991, с.51-53; Круц, 
1997, с.533-535). Відомий антрополог С.І. Круц ре-
тельно дослідила черепи з ознаками моделювання. Її 
фундаментальне дослідження чекає публікації. За 
J ^ . Меллаартом, короткоголовість - це найхаракгер-
ніша риса скотарського населення Давнього Близько-
го Сходу (Mellaart, 1966). 

Катакомбне населення використовувало голову в 
різних церемоніях. Якщо інгульське - моделювало 
черепи, то донецьке і середньодонське - практикува-
ло прижиттєву штучну деформацію голів (Синюк. 
1996, С.298). Дослідження К.О. Шепель показали, що 
обряд деформації також уперше з'являється в Східно-
му Середземномор'ї (Shepel, 1996, с. 20). 

Ще один цікавий ритуал, який зв'язує інгульську 
культуру з Близьким Сходом і Середземномор'єм, -
нанесення червоною фарбою на долівку катакомб зоб-
ражень ступнів ніг. За близькосхідною традицією, ці 
зображення уособлювали кращі якості хазяїна ката-
комби (Ричков, 1982; Довженко, Солтьіс, 1991) 
(pHc.n.IV.9 - 7; n.IV.lO - 1; n.IV.15 - 7 і ін.). 

І.Ф. Ковальова зв'язує зображення ступнів ніг з 
культом космічного стрільця-громовержця. Зображен-
ня самого сліду - із зачаттям і посмертним відрод-
женням (Ковалева, 1989, с.47). 

Характеризуючи зв'язок інгульського населення з 
Давнім Близьким Сходом, не можна обійти Моло-
чанське святилище, дослідженням якого керував ав-
тор цієї роботи (див. Додаток II) (Пустовалов, 1999г). 
Величезний розмах - ЗО тис. кубометрів ґрунту і сотні 
тонн граніту (рис.П.ІІ.2 - 6-8) - дозволяє припустити, 
що воно було головним чи одним з головних у 
північнопричорноморських степах у часи катакомб-
ної спільності. Простежено кілька етапів існування 
святилища. Зовнішній вигляд святилища на одному з 
них (II етап) подібний зіккуратам Месопотамії. Як і в 
Месопотамії, тільки з іншого матеріалу, була споруд-
жена величезна платформа, до вершини якої вели по-
хилі пандуси, що роздвоювалися після паредвівтар-
ної площадки (Пустовалов, 1993, 1999г). Аналогічні 
конструкції реконструюються в Дворіччі (Кленгель-
Брандт, 1991) (рис.П.ІІ.2 - 9 12). 

Отже, із наведених вище даних випливає, що релі-
гійна система інгульського населення має комплексні 
подібності в ритуалах і обрядах Давнього Близького 
Сходу. Досвітові релігії, як ніякі інші, відбивають 
етнічні особливості. За С.О. Токаревим, одна з голов-
них цілей первісних релігій полягає в підтримці етні-
чної стабільності, у збереженні етнічної самосвідо-
мості (Токарев 1979). 

Як бачимо, ареал аналогій релігійній системі 
інгульського населення займає значну територію від 
Єгипту на південному заході, Палестини й Анатолії 
до Месопотамії - на сході. Населення, яке було знайо-
ме з культами такої значної смуги, повинне було бути 
тільки рухливим, скотарським. Показово, що в другій 
половині III тис. до н.е. у Палестині К. Кеньон і 
М. Гімбутас фіксують появу нового скотарського на-
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селения, яке ховал(э своїх небіжчиків у катакомбах, 
аналогічних інгульським (Кепуоп, 1966; Gimbutas, 
1970, с. 188). 

Крім релігійної системи, значні зв'язки з Давнім 
Близьким Сходом виявляються й у знаковій системі 
як інгульського, так і в цілому всього катакомбного 
населення (див. розділ 4.2.8) (рис.4.43). 

Інгульська знакова система знаходить аналогії саме 
в близькосхідному регіоні. При цьому мова йде не про 
випадкові елементи, а про систему в цілому. Вона не 
могла бути запозичена ніяким іншим шляхом, крім 
міграції населення. Один з відомих дослідників пи-
семностей світу Д. Дирингер вважав, що писемність 
поширюється разом з релігією (Дирингер, 1963, с. 182). 
У свою чергу, релігія, як уже відзначалося, у досвіто-
вих системах тісно зв'язана з етностабілізуючою фун-
кцією. Отже, писемність, її поширення зв'язані з по-
ширенням етносу - носія письмових традицій. 

Системність запозичень простежується не тільки 
в релігії чи знаковій системі. Близькосхідні традиції 
чітко виявляються й у типі соціальної ієрархії інгульсь-
кого суспільства. Справа в тім, що в країнах Давнього 
Сходу протягом тисячоріч простежується традиція 
поєднання в одній особі вищих владних, військових і 
сакральних функцій (фараони в Єгипті, царі хетів і 
т.д.). Ішульському суспільству також притаманне "су-
місництво" різних гілок влади на вищій ступені соц-
іальної ієрархії. Для поховань вищої знаті характерні 
чисто майнові риси (насип, метал, складні поховальні 
ложа), військові (зброя і приналежності до неї) і сак-
ральні показники (моделювання черепів і розпис) (Пу-
стовалов, 19956; Клочко, Пустовалов, 1992; Klcchko, 
Pustovalov, 1994) (дпв. розділ 4.2.10). 

Структура війська на Близькому Сході, що скла-
лася в середині ПІ тис. до н.е. і проіснувала там аж до 
появи кінноти на початку І тис. до н.е. (Дьяконов, 
і 982), простежена й у катакомбного населення 
Північного Причорномор'я (Клочко, Пустовалов, 
1992). 

Близькосхідною за походженням виявляється в 
інгульського населення і вагова система. А.І. Кубишев 
і І.Т. Черняков довели, що ливарні форми, які давали 
трапецієподібні чи овальні відливки (рис.4.5; П.У5), 
по своїй вазі відповідають ваговій системі Месопо-
тамії (Кубышев, Черняков, 1985). 

Як бачимо, для інгульського населення існує сис-
тема запозичень з культури Давнього Близького Схо-
ду, у тому числі в ідеологічній сфері, у знаковій сис-
темі, спорідненій писемностям Східного Середземно-
мор'я, в архітектурі, у соціальній структурі, в органі-
зації війська, у ваговій системі й у матеріальній куль-
турі. Наявність катакомб у Південній Анатолії і Пале-
стині, аналогії в Єгипті і Месопотамії окреслюють 
можливу прабатьківщину катакомбного населення. Ця 
територія відповідає й екологічним вимогам. Тут па-
нував гірськостеповий ландшафт. Отже, Анатолія, 
швидше за все західна, може бути визнана прабатькі-
вщиною чужинського компонента інгульськогр етно-
су. 

Міграція населення з цього регіону могла бути 
викликана екологічними, демографічними і політич-
ними причинами. Розглянемо Близькосхідний регіон 
у світлі всіх трьох причин. Із середини ПІ тис. до н.е. 
починається суббореальний період, що характери-
зується відчутною аридизацією клімату (Герасимен-

ко, 1997). У цей час в Анатолії і Сіро-Палестині ско-
тарство стало ведучою ланкою господарства (Дьяко-
нов, 1982, С.32). Разом з тим археологи фіксують в 
Анатолії економічний підйом, формування окремих 
ранньоміських центрів-держав і не менше як 10 окре-
мих археологічних культур (Mellaart, 1966; Дьяконов, 
1988; Массон, 1989). Становлення таких центрів, як 
Троя-ІІ, Бейджесултан і ін., зв'язане з різким збільшен-
ням кількості населення. Значне погіршення клімату, 
з одного боку, і збільшення населення, з іншого, підси-
лювало імовірність міграційного тиску надлишково-
го населення. Могильники Дорак, Аладжа-Гуюк і ін., 
за образним висловленням І.М. Д'яконова, букваль-
но забиті різноманітною зброєю, що також свідчить 
про нестабільну політичну ситуацію в цей час в Ана-
толії. 

Згідно з К. Кеньон і М. Гімбутас, на городищах 
Західної Анатолії простежені шари пожеж і руйнувань, 
які датовані третьою чвертю III тис. до н.е. У Сіро-
Палестині наприкінці ранньобронзової епохи - повне 
руйнування землеробських поселень і міст (Кепуоп, 
1966; Gimbutas, 1970; Дьяконов 1988, с.32). Усе це 
свідчить про нестабільність політичної ситуації в 
Малій Азії і на прилеглих територіях у середині III 
тис. до н.е. Таким чином, усі можливі фактори, що 
приводять до міграції, у даному регіоні були. 

Можливо, відгоміном політичної нестабільності в 
Малій Азії є поема з Ель-Амарнського архіву про похід 
Саргона Аккадського в Центральну Анатолію. Як по-
відомляється в поемі, нібито аккадські купці, які вели 
торгівлю поблизу оз. Туз, утискалися з бок>' місцево-
го володаря Нур-Даггаля. Проти нього і була спрямо-
вана військова акція Саргона. За легендою, він дійшов 
до середнього плину Кізил-Ірмака (Дьяконов, 1988, 
с.28-29). Хоча вірогідність цього походу піддаєгьсл 
сумніву, його історичні прототипи, цілком можливо, 
мали місце. 

Отже, в Анатолії в першій половині - середині Ш 
тис. до н.е. спостерігається різкий соціально-економ-
ічний підйом, що, як правило, супроводжується де-
мографічним вибухом. Цей розвиток стримувався 
різким погіршенням клімату. Можливість міграції 
підсилювалася ще і постійними військовими зіткнен-
нями. У цілому цей район характеризується високою 
можливістю міграцій. Зафіксовані археологічно й у 
письмових джерелах просування аморитів і носіїв 
куро-аракської культури на південь, у Палестину, є 
свідченням того, що такі міграції дійсно мали місце. 
Фахівці відзначають, що новоприбульці приносять у 
Палестину обряд поховання в катакомбах. 

М. Гімбутас ще в 1970 р. зв'язувала катакомби 
Анатолії і Палестини з катакомбами Північного При-
чорномор'я (Gimbutas, 1970). Проте, вона помилково 
вважала, що катакомби занесені в Анатолію з 
Північного Причорномор'я, а не є місцевим явищем. 
Коли нею писалася ця праця, не були відомі ні ката-
комби халафської культури, ні куро-аракської, а по-
ява катакомбної культури в Північному Причорно-
мор'ї розглядалася як трансформація ямної культури. 

Здається, що приведені дані дозволяють упевнено 
стверджувати, що походження катакомбної спільності 
Північного Причорномор'я і, зокрема іш-ульської 
культури, зв'язане з Анатолією. 

Розглянемо можливі шляхи міграції. Можна дійти 
до висновку, що шляхи просування анатолійського 
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населення, виходячи з географії регіону, могли про-
ходити лише через Кавказ, Балкани чи морем (рис.4.6). 
На сьогодні відносно добре археологічно простеже-
ний східний, кавказький шлях. Великентські катаком-
би пізнього етапу куро-аракської культури (Гаджиев, 
Магомедов, 1990; Гаджиев, 1991) фіксують проник-
нення анатолійського населення в степи Передкавказзя 
(рис.4.2 - 4). Досить ймовірним залишається і шлях 
через Західний Кавказ. Тут серед майкопських пам'я-
ток також знайдена катакомба (Чеченов, 1984). 

Менше даних щодо західного, балканського, шля-
ху. Проте в Північно-Західному Причорномор'ї вияв-
лена також пізньоенеолітична катакомба (Haheu, 
Kurciatov, 1993, с.108) (рис.4.2 - 5). Досить ранні ка-
такомби виявлені також у Далмації (Вепас, 1991) і 
Італії (Cazzella, 1994). Окремі катакомби з'являються 
в Північному Причорномор'ї вже в доямний час 
(рис.4.2-6,7) . 

Зв'язок поселень і в цілому ранніх катакомбних 
пам'яток із узбережжям Азовського моря опосредко-
вано може свідчити про морський шлях міграції. Не 
виключена і можливість комбінованого сухопутно-
морського шляху. Можна припускати, що інгульське 
населення швидше за все пройшло на північ захід-
ним шляхом, а східно-катакомбне (донецьке і серед-
ньодонське) - через Кавказ (рис.4.6). 

Розглянемо, як могла формуватися катакомбна 
спільність у Північному Причорномор'ї. Мігранти, 
потрапивши в причорноморські степи, залишилися в 
звичайній екологічній ніші, але втратили чи різко ско-
ротили зв'язки з прабатьківщиною. Поява мігрантів 
супроводжувалася війною-завоюванням. Тут мігран-
ти співіснували з носіями ямної спільності, що 
підтверджують численні археологічні знахідки. 

Поява в Північному Причорномор'ї високорозви-
неного анатолійського чи близького до нього населен-
ня привела до становлення в межах поширення 
інгульської культури складного етносоціального 
організму. Можливо, до остаточного оформлення соц-
іальної системи причетні і метеорологічні катастро-
фи (Пустовалов, 1998в), які кілька разів відбувалися 
наприкінці III тис. до н.е. у Північному Причорно-
мор'ї. Спочатку міфанти ховають небіжчиків, як мож-
на припускати за Великентськими катакомбами, у 
ґрунтових могилах. Саме там, імовірно, і залишилися 
речі з прабатьківщини (Пустовалов, 1996а). У 
Північному Причорномор'ї відомі лише окремі знах-
ідки типу соколовської амфори чи орнаментованих 
сокир, які мають середземноморські прототипи. Лише 
згодом, прилучаючись до північнопричорноморських 
традицій, вони переходять до поховання в курганах. 
Культура мігрантів стає престижною. Місцеве насе-
лення прагне перейти на нові обряди. Однак процес 
етнічної консолідації суспільства сповільнюється. 
Етнічні розходження не зникають, а, переймаючи на 
себе соціальні функції, вони зберігаються протягом 
усього часу існування ямно-катакомбної спільності. 

Утративши під час просування на північ прабать-
ківську матеріальну культуру, мігранти зберегли іде-
ологію, соціальну структуру і способи підкреслення 
соціального статусу, знакову систему, організацію 
війська і вагову систему своєї прабатьківщини - у ціло-
му те, що представляє не стільки матеріальний, 
скільки духовний багаж мігрантів. 

Таким чином, поява катакомбної спільності і 
інгульської культури зокрема тісно зв'язана з Давнім 

Близьким Сходом. Вона виникла в результаті взаємодії 
місцевого населення з південним за походженням на-
селенням. Тим самим у наявності ще одна умова ви-
никнення кастової системи. 

4.1.2. Реконструкція етнічної структури 
4.1.2.1. Порівняльна характеристика 
Етнічній структурі катакомбного населення 

Північного Причорномор'я була присвячена спеціаль-
на монографія (Пустовалов, 1992в). Методика одер-
жання етноінформативних ознак катакомбної 
спільності в даному дослідженні опускається, тому що 
докладно описана в монографії. 

Комплекс етноінформативних ознак катакомбної 
спільності включає такі сукупносгі, як "сектор у кур-
гані", "вертикальне з'єднання шахти і камери", "фор-
ма шахти", "форма камери", "куди виведена камера", 
"горизонтальне з'єднання шахти і камери", "дромос", 
"положення померлого головою від входу в камеру", 
"загальна поза померлого", "положення рук і ніг" (Пу-
стовалов, 1992в, С.54). 

Спеціально було показано, що мінливість у про-
сторі ознак сукупності "сектор у кургані" залежить 
не тільки від етнічних факторів, але в той же час сиг-
налізує ще про військову ситуацію в тих чи інших 
регіонах катакомбної спільності (Пустовалов, 1991д, 
с. 38-45). 

Ознаки сукупностей, які були перераховані вище, 
склали археолого-етнічний комплекс за поховальним 
обрядом катакомбної спільності Північного Причор-
номор'я (АЕК/по). 

Проте, отриманий комплекс є лише сумою ознак. 
Головна ж задача етнічного аналізу - виявити сполу-
чення тих етноінформативних ознак, які були б типо-
вими для одних груп населення і нетиповими для 
інших. Це дасть можливість з'ясувати етнічну ситуа-
цію в цілому. Для цього використовується порівняль-
ний аналіз територіальних масивів за ознаками ДЕК / 
по (Пустовалов, 1992 в, табл. В). Сильніше всього 
розділяють масиви ознаки трьох сукупностей: № 7 
(форма шахти), № 13 (форма камери) і № 18 (загаль-
на поза померлого). Сюди ж тяжіє і сукупність № 21 
(положення ніг), але її ознаки самостійного значення 
не мають. Ці ознаки повторюють значною мірою роз-
поділ сукупності № 18. Ці три сукупності ознак мож-
на виділити як типоутворюючі при побудові етнічної 
типології. Вони масові. Практично кожна могила, що 
збереглася повністю, характеризується певною фор-
мою шахти, камери і положенням небіжчика. Інші 
сукупності виділені як ознаки-характеристики. За 
матрицею схожості виділяються три групи масивів: 
західна, перехідна і східна. До західної групи відно-
сяться Інгульський (12), Південно-Бугський (11), Кри-
ворізький (10), Орель-Самарський (9), Запорізький (8), 
Північно-Кримський (7) територіальні масиви. Східна 
група масивів включає Донський лівобережний (1), 
Донськой правобережний (2) і Сіверсько-Донецький 
(3) масиви. До перехідної групи відносяться Моло-
чанський (4), Верхньо-Тарасівський (5) і Південно-
Херсонський (6) масиви. З перехідних масивів 4 і 6 
мають підвищену схожість з масивами східної групи. 
Перехідні масиви також мають підвищену подібність 
із західними масивами, серед яких Північно-Кримсь-
кий і Орель-Самарський - є найближчими перехідним 
масивам (критерієм служила середня схожість -
76,1%). Порівняльний аналіз масивів за АЕК/по доз-
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волив провести групування ознак. З 39 ознак загаль-
ними ознаками для всіх масивів виявилися 17, чи 
43,6% всіх ознак, за якими йшло порівняння; для 
східної групи масивів характерні 7 ознак, чи 17,9%; 
для перехідної групи виділяється 6 ознак, чи 15,4%. 

Можна також обчислити питому вагу кожної гру-
пи ознак у групах масивів і у всііі вибірці в цілому. 
Для цього по кожній локальній групі (східній, пе-
рехіцній і західній) підсумовуємо показники абсолют-
ної зустрічаємості ознак спільних, таких, які харак-
терні для даної локальної групи, і таких, що харак-
терні для інших локальних груп, але зустрічаються й 
у даній. Якщо прийняти за 100% суму зустрічаємості 
всіх етноінформативних ознак у кожній локальній 
групі, то можна обчислити питому вагу кожної з груп 
у локальних групах масивів. 

У схіцній групі масивів питома вага спільних оз-
нак складає 50%, східних ознак - 42,1%, перехідних 
- 4,4%, західних - 3,5% (рис.4.14). У перехідній групі 
масивів питома вага спільних ознак - 49,2%, східних 
- 27,0%, перехідних - 10,9%, західних - 12,0%, У 
західній групі масивів питома вага спільних ознак-
56,3%, східних - 14,8%, перехідних - 5,8%, західних 
- 23,1%. У цілому по усій вибірці спільні ознаки скла-
дають 51,8%, східні -27,0%, перехідні - 7,0%, західні 
-13,2%. 

Порівнюючи в групах масивів розподіл питомої 
ваги спільних, східних, перехідних і західних груп 
ознак, можна відзначити, що питома вага східних оз-
нак різко падає в західній групі, а питома вага захід-
них ознак мінімальна у східній групі. Питома вага 
ознак перехідної групи не дуже висока навіть у самій 
перехідній групі, не говорячи вже про східну чи захі-
дну. 

Такий розподіл частних за тенденцією ознак доз-
воляє припускати наявність розгалужених етнічних 
контактів у рамках усіх трьох локальних груп масивів. 
Менше других контактує з іншими групами східний 
варіант. Тут західні і перехідні ознаки складають лише 
7,9%. У східному варіанті чи групі найбільший відсо-
ток специфічних ознак, що знов-таки відбиває, мабуть, 
відособленість цієї території в етнічному плані. 

У перехідній групі масивів превалюють за пито-
мою вагою ознаки східної групи, що є відображен-
ням лише того положення, що територіальні масиви 
перехідної групи виступають периферією східного 
варіанта чи групи масивів. Можливо, що специфічне 
співвідношення в перехідних масивах ознак різних 
груп є відображенням складного процесу етногенезу 
в катакомбний час. 

У західній групі масивів (західний варіант) спос-
терігається більша розмаїтість етнічних ознак і вияв-
лений найбільший відсоток спільних ознак - 56,3%. 

З одного боку, фіксується етнічна змішаність даної 
території, а з іншого, - мається тенденція до інтег-
рації всіх етнічних груп, що жили в катакомбний час 
на цих землях. Ситуація досить цікава і не піддається 
однозначній ітерпретації. 

У циіому за типоутворюючими ознаками виділя-
ються дві групи масивів (Пустовалов, 1992в, табл. 8). 
Так у першу (східну групу) об'єднуються масиви 1 -
6. Основними специфічними ознаками цієї групи ви-
ступають шахти і камери з чіткими кутами, скорчене 
на боці положення небіжчика. Молочанський, Верх-
ньо-Тарасівський і Південно-Херсонський масиви 

представляють периферію названої етнічної групи. 
Вони характеризуються лише 1-2 ознаками з приве-
дених вище. 

Масиви 7 - 1 2 складають другу групу. Для неї ви-
явилися характерними шість ознак. Тут спостерігаєть-
ся більша, ніжу східній групі, розмаїтість ознак. Шах-
ти характерні овальні й округлі, камери - овальні і 
півовальні. Загальна поза померлого - "витягнуто на 
спині" і "зібгано на спині". Усі масиви цієї групи по-
єднує одна ознака - № 29 (загальна поза "витягнуто 
на спині"). Для значної частини масивів є характер-
ними також округлі шахти (ознака № 16). 

Таким чином, порівняльний аналіз територіальних 
масивів дозволив виділити два основних етнічних ма-
сиви, один із яких характеризується шахтами і каме-
рами з чіткими кутами, при скорченій на боці позі по-
мерлого (східний варіант). Другий етнічний масив 
характеризується витягнутим на спині положенням 
померлого, округлою шахтою, камери можуть бути 
овальні, півовальні (західний варіант). Для західного 
етнічного масиву відзначається і третій етнічний ком-
понент (ознака № 27), зв'язаний з ямним населенням. 
Хоч це ознака і не масова, але дуже важлива тому, що 
зустрічається як у поховальних спорудах східного 
обряду, так і в комплексах із західними ознаками. Ґрун-
туючись на розподілі ознак № 27 і № 36 (загальна поза 
"зібгано на спині" і "ноги, зігнуті колінами догори"), 
можна вважати, що й інші ознаки, властиві перехідно-
му варіанту, також, мабуть, зв'язані з ямним населен-
ням, яке взяло участь у формуванні катакомбної 
спільності. 

У східній групі масивів відзначені паралельні 
з'єднання шахт і камер — характерна ознака лісосте-
пового населення катакомбної спільності. 

У цілому високий відсоток спільних ознак, значна 
змішаність населення окремих етнічних масивів мо-
жуть бути опосередкованим відображенням як госпо-
дарсько-економічної системи, що грунтується на рух-
ливому скотарстві, так і наслідком міграційних про-
цесів. В етнічному плані це може інтерпретуватися як 
відображення достатньо інтенсивних процесів інтег-
рації, які відбувалися в катакомбному суспільстві на 
території Північного Причорномор'я й особливо яск-
раво - у Подніпров'ї. 

4.1.2.2. Етнотипологія 
Порівняльний аналіз територіальних масивів за 

комплексом етноінформативних ознак дозволив вия-
вити типоутворюючі ознаки, виділити локальні варі-
анти (групи територіальних масивів), зважити пито-
му вагу специфічних для кожного варіанта ознак і 
спільних ознак. Проте, при цьому схожість і 
відмінності виражені сумарно без виявлення взаємин 
ознак між собою. Тому цікаво виявити, як сполуча-
ються ознаки між собою: побудувати етнічну типоло-
гію, довідатися, як типи розподіляються по території. 

Для типологічного методу були використані типо-
утворюючі ознаки. Серед них форма шахти (су-
купність № 7), ознаки 14, 15, 16; форма камери (су-
купність № 13), ознаки 20, 21, 22; загальне положен-
ня похованого (сукупність № 18), ознаки 27, 28, 29. 
Інші ознаки склали ознаки-характеристики. Таким 
чином, АЕТ/по (археолого-етнічний тип за поховаль-
ним обрядом) складається з двох частин: типоутво-
рюючих ознак і ознак-характеристик. 
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Для рішення цих задач необхідно виявити всі мож-
ливі сполучення типоутворюючих ознак, що дозво-
лить виділити АЕТ. Теоретично при 9 ознаках мож-
ливо одержати 72 типи. Проте, реально їх значно мен-
ше. Деякі типи будуть представлені великою кількістю 
поховань, інші - меншою. Для масових типів уста-
новлений критерій 3%. Інші - поодинокі типи. 

4.1.2.3. Характеристика АЕТ/по 
При проведенні етнічної типології за взаємозуст-

річаємостю типоутворюючих ознак усього було ви-
явлено до ЗО варіантів сполучень цих ознак. Для на-
очності і компактності доцільно дати їхню характе-
ристику в таблиці (табл.4.1). Римськими цифрами в 
ній позначені масові, основні типи. IV і V АЕТ, як ге-
терогенні, мають ще додаткові літерні позначення ва-
ріантів. Таку ж нумерацію, яка доповнена арабською 
одиницею, мають типи, що відрізняються від відпов-
ідних їм масових типів загальною позою померлого -
скорченого на спині (ознака № 27). Літерні позначен-
ня мають одиночні типи. 

До масових типів були віднесені І, II, III, IV, V, VI 
і VII АЕТ. Усі вони складають більше 3% від вибірки. 
Типи IV і V були за деякими об'єктивними розумін-
нями укрупнені (Пустовалов, 1992в, с.71-72) (рис.4.7 
-4.13). 

Найбільшими серед масових типів виступають І і 
VI АЕТ/по, які характеризуються, до речі, абсолютно 
різним набором ознак. Разом обидва типи складають 
33,0% вибірки. Серед масових типів вони є протилеж-
ними полярними за типоутворюючими ознаками. З 
позицій подібності до цих двох основних типів анал-
ізувалися одиночні типи. 

Окрему групу одиночних типів складають такі, 
котрі характеризуються ознакою № 27 - скорченою 
на сиині загальною позою померлих (шість типів, 3,0% 
вибірки). Цікаво, що померлі, які лежать в цій позі, 
зустрічаються як у поховальних спорудах так званого 
раннього типу (прямокутні шахти і камери з чітко ви-
раженими кутами), так і в овальних чи напівовальних 
камерах з округлими шахтами. 

Типи "а", "б", "в" (всього 4,5%), хоч більше тяжі-
ють до типів І-ІІІ, усе-таки мають ознаки VI АЕТ/по 
(округла шахта, ознака № 16). 

Серед одиночних типів з витягнутим на спині по-
ложенням померлого дуже цікаво звернути увагу на 
те, що в них форма поховальної споруди повністю, чи 
частково відповідає першим масовим типам (І, II). Так 
у цій групі типів чи шахта, чи камера мають чітко ви-
ражені кути. 

Отже, у сімох масових АЕТ/по зосереджено 84,6% 
поховань усього масиву, з них І і VI АЕТ/по є найб-
ільшими. Інші 14 типів поодинокі, але дуже важливі. 
Вони вказують на те, що ямне населення контактує з 
основними двома катакомбними угрупованнями, так 
само як і самі останні контактують між собою. 

Типологічний ряд масових АЕТ/по характери-
зується змінами від поховальних споруд з чітко вира-
женими кутами і скорченим на боці положенням не-
біжчика до округлої шахти й овальної чи напівоваль-
ної камери з витягнутим на спині померлим. Проміжне 
положення займає III АЕТ/по з овальною шахтою і 
камерою при скорченій на боці загальною позою по-
мерлого. 

4.1.2.4. Просторова характеристика АЕТ/по 
Метою просторової характеристики є виявлення 

взаємозв'язку певних АЕТ/по з територіальними ма-
сивами і локальними варіантами. Цієї мети можна 
досягти шляхом проведення порівняльного аналізу 
певних територій за АЕТ/по (табл.4.2; 4.3) (рис.4.15). 

При перегляді таблиці впадає в око нерівномірність 
розподілу етнічних типів за масивами і локальними 
варіантами. Так у всіх східних територіальних маси-
вах відсутні V-VII АЕТ/по, а в деяких масивах захід-
ного варіанта - І-ІІІ АЕТ/по. Єдиний тип, що зустрі-
чається скрізь, це IV тип. У даній вибірці в східних 
масивах не були присутні V-VII археолого-етнічні 
типи, але в останні роки певна кількість таких похо-
вань виявлена на сході України (у Донецькій області) 
і навіть біля Таганрога (Санжаров, 1991; Ильюков, 
Казакова, 1988). Правда, поховання цих АЕТ/по тут 
складають мізерну кількість. Нема рації детально ха-
рактеризувати розподіл кожного типу. Це докладно 
зроблено в окремій праці (Пустовалов, 1992в, с.75-
80). Необхідно лише вказати, що присутність усіх семи 
типів у Подніпров'ї і Поінгуллі-Побужжі свідчить про 
більшу, чим на сході етнічну неоднорідність. Цікаво, 
що східні типи (І-ІІІ) частіше зустрічаються на захід 
від свого основного ареалу, у північних масивах, тоб-
то вони тяжіють до лісостепу. Винятком є Орель-Са-
марське межиріччя. 

Оцінюючи розподіл перших трьох типів за маси-
вами і локальними варіантами, треба відзначити, що 
східний і перехідний варіанти характеризуються ве-
ликою схожістю. 

Аналіз розподілу IV-VII АЕТ/по дає можливість 
зробити висновок, що вони характерні для західного 
варіанта. Схожість територіальних масивів за АЕТ/по 
різко диференціювалася. Так варіація зросла до 81,8%, 
а середня схожість різко знизилася (51,7%) (табл.4.4; 
4.5). Виявляються дві великі і-рупи масивів: східна і 
західна. До східної групи відносяться всі масиви 
східного варіанта, а також Молочанський і Верхньо-
Тарасівський масиви перехідного варіанта. У західну 
групу потрапляють усі масиви західного варіанта, до 
яких примикає Південно-Херсонський масив пере-
хідного варіанта. 

Аналіз схожості територіальних масивів за масо-
вими археолого-етнічними типами приводить до вис-
новку про наявність двох локальних варіантів, двох 
полярних етнічних угруповань у межах етнічної 
спільності більш високого рангу. В обох варіантах 
виділяється центр і периферія (в етнічному розумінні 
цього терміна). Вона знаходить своє відображення в 
масивах перехідного варіанта. 

Як бачимо, I-IV АЕТ/по зустрічаються на всій ана-
лізованій території і багато в чому відбивають те за-
гальне, що фіксується для всіх територіальних ма-
сивів. Роль і значення І-ІІІ археолого-етнічних типів 
зменшуються з просуванням на захід. Західна локаль-
на група більше розмита за своїм складом. Про це 
свідчить і розподіл поодиноких типів. Вони розташо-
вані переважно в західному і перехідному варіантах, 
тобто в Подніпров'ї і далі на захід. Найбільша етніч-
на різноманітність спостерігається на території 
Дніпровського лівобережжя. Що стосується хроноло-
гічної позиції окремих АЕТ/по, то, як загальна тен-
денція, може визнаватися така послідовність, за якою 
витягнуті поховання з округлими шахтами й овальни-
ми чи напівовальними камерами в ряді випадків є най-
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пізнішіми. Проте, нижня дата появи поховань цього 
типу досить рання. Типи IV в, IV б свідчать, що ямне 
населення вже контактує з населенням VI АЕТ/по: 
померлий у ямній позиції лежить у поховальній спо-
руді VI АЕТ/по. Типи "в", "г", "є" свідчать про прямі 
контакти населення І-ІІ АЕТ/по, які визнаються най-
давнішими, з VI АЕТ/по (Пустовалов, І992в, с.88-90). 

Таким чином, до самого давнього етапу формуван-
ня катакомбного населення треба віднести І і IIАЕТ/ 
по. Ними характеризуються всі локальні варіанти, 
щоправда, у різних співвідношеннях. Одночасно з 
ними в західному варіанті з'являються VI-VII АЕТ/ 
по. Ці масові типи усі контактують у межах західного 
варіанта з ямним населенням і між собою, що приво-
дить до появи IV АЕТ/по. Поступово питома вага IV-
VII АЕТ/по в західному і перехідному варіантах по-
чинає переважати, їхні окремі представники просува-
ються на схід "до районів р. Бахмути, р. Кринки і ще 
далі на схід. На заключній фазі існування катакомб-
ної спільності спостерігається зворотний рух. 

Як бачимо, процес інтеграції, що висувався як ос-
новна модель етнічного процесу, підтвердився. Він 
йшов на території Приазов'я, Подніпров'я, Побужжя-
Поінгулля під егідою населення VI АЕТ/по, що 
співвідноситься з інгульським населенням. Інтег-
раційні процеси східного регіону протікали менш 
інтенсивно, чим на заході досліджуваної території. 

Розмаїтість АЕТ/по, значна кількість поодиноких 
археолого-етнічних типів не дозволяють зв'язувати 
кожний з них з окремим субетнічним утворенням, з 
ними впевнено можна співвідносити тільки І і VI АЕТ/ 
по. Тісні етнічні контакти між ними викликали до 
життя широкий спектр переходів. Але в результаті 
етнічного аналізу не удалося пояснити, чому перехідні 
форми не зникали, а продовжували існувати. Швид-
коплинність етногенезу в скотарів (Гумилев, 1993) 
чомусь не фіксується в катакомбному суспільстві. 
Етнічний процес йде не як проста зміна одного етніч-
ного типу іншим, а як складне об'єднання етнічних 
рис головних етнічних компонентів у численних варі-
аціях. 

4.1.3. Етнолінгвістична характеристика ката-
комбного населення 

Одним з важливих напрямків етнічних досліджень 
є з'ясування мовної приналежності певних археолог-
ічних культур. Етнолінгвістичні дослідження за архе-
ологічними матеріалами проводяться за допомогою 
спеціальних методів. Серед них чи ледве не найстар-
ішим є ретроспективний метод. Ціль ретроспектив-
ного методу полягає в тому, щоб, відштовхуючись від 
сучасного чи історично зафіксованого етносу, просте-
жити спадкоємність його культури в давнину, у гли-
бині століть. Другий метод, яким часто користуються 
фахівці, -локалістський метод. За цим методом зістав-
ляються ареали поширення археологічних культур з 
певними лінгвістичними ареалами топонімів, 
гідронімів тощо. Про недоліки цих методів уже нео-
дноразово писалося (Кнабе, 1957; Гиндин, Мерперт, 
1984; Пустовалов, 19946). Локалістський метод доз-
воляє зіставляти з лінгвістичними даними архео-
логічні культури різних епох, оскільки результати са-
мих лінгвістичних досліджень дуже погано датовані. 
Тому визначити точно, до якою історичного періоду 
відносяться ті чи інші мовні ареали і з якими архео-
логічними культурами вони повинні бути зіставлені, 

дуже важко. Дослідник, який застосовує ретроспек-
тивний метод, зупиняється перед першою ж зміною 
археологічної культури. Тобто перед першою пере-
рвою поступовості. 

Незважаючи на це, зазначені вище методи продов-
жують використовуватися в етномовних реконструк-
ціях, хоча результати їх викликають сумнів. 

У 80-і роки XX ст. намітилася інша тенденція. 
Визнаючи тісний зв'язок між мовою і релігією, світог-
лядом, деякі дослідники почали зіставляти ритуали 
давнього населення з відомими давніми епосами, зок-
рема з Ригведою, Авестою й ін. (Клейн, 1984, 1997; 
Ковалева, 19836, 1989; Чмихов, 1990,1994; Синюк, 
1996 і ін.). Це дозволило більш надійно встановлюва-
ти зв'язок між АК і певними мовними групами, кра-
ще датувати лінгвістичні дані тощо. 

Територія Північного Причорномор'я в більшості 
провідних концепцій походження індоєвропейців виз-
нається чи прабатьківщиною (Childe 1926, Брюсов, 
Зимина, 1966; Gimbutas, 1965; Павленко, 1994; Зализ-
няк, 1994 і ін.), чи такою територією, що дуже рано 
була заселена індоєвропейськими народами (Гамкре-
лидзе, Иванов, 1984). Тому різні дослідники чим далі, 
тим більше наполегливо намагаються з'ясувати, як 
далеко вглиб століть можна простежити індоєвро-
пейські корені у населення Північного Причорно-
мор'я. 

Одним з перших, хто зробив таке зіставлення, був 
В.І. Абаєв (1972). Ямну спільність він зіставляв з 
індоіранською спільністю, а зрубну культуру - з 
іранською спільністю. Пізніше І.Л. Членова зістави-
ла між собою ареали поширення зрубно-андронівсь-
ких пам'яток і іранських топонімів (1984). У резуль-
таті виявилося, що північний кордон обох ареалів 
збігається. 

Тривалий час катакомбна спільність просто не вра-
ховувалася при етнолінгвістичних зіставленнях. Її не 
розглядають у своїх дослідженнях В.І. Абаєв (1972), 
Т.В. Гамкрелідзе і В.В. Іванов (1984), Л.Л. Залізняк 
(1994). Причин цього явища кілька. Появу катакомб-
ної спільності із самого початку її виділення тією чи 
іншою мірою зв'язували з Давнім Близьким Сходом. 
Отже, якщо автохтони на території Причорномор'я -
носії ямної спільності, то хто такі катакомбні при-
бульці, з'ясувати досить важко. Невідомо навіть, з якої 
сторони вони потрапили в Північнопричорноморські 
степи, із заходу (за Л.С. Клейном), з півдня (за В.О. Фі-
сенком, У.Е.Зрднієвим, С.Ж. Пустоваловим) чи з Кав-
казу (за А.Л. Нечитайло), чи морським шляхом? 

Л.С. Клейн перший припустив арійську прина-
лежність катакомбних племен (1984). При цьому він 
спирався не на зіставлення мовних ареалів, а знахо-
див у поховальному обряді давніх катакомбних пле-
мен такі риси, які були притаманні саме арійським 
поховальним ритуалам, у цілому певним світоглядним 
моментам. Однак, незважаючи на те, що ним було 
вперше поставлено питання про декілька АК у межах 
катакомбної спільності, Л.С. Клейн вважав усі ката-
комбні племена арійськими (1984). Проте, його аргу-
ментація щодо арійської приналежності "катакомб-
ників" стосувалася лише східнокатакомбних пам'яток, 
переважно донецької катакомбної культури. Це гральні 
кістки, курильниці, хрестоподібна булава, широке 
використання в ритуалі вогню тощо. 

Подальший розвиток аргументації арійської при-
належності східнокатакомбних племен був здійснений 
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А.Т. Синюком (1996), який, спираючись на матеріали 
Павловських могильників, знайшов паралелі між се-
редньодонською катакомбною культурою і Ригведою. 
Зокрема, поховання розчленованих жіночих кістяків 
A.Т. Синюк зв'язує з міфом про Пурушу. Найбільші 
відповідності Ригведі знаходимо у видатних могиль-
никах Сінташтинського городища (Генинг, Зданович, 
Генинг, 1992). 

Таким чином, досить чітко простежується такий 
розвиток: ямна спільність - донецька, середньодонсь-
ка (східнокатакомбна культура) - Сінташта - історичні 
арії. 

Зовсім інший підхід до рішення питання мовної 
приналежності демонструє В.В. Отрощенко зі співав-
торами (Березанська, Отрощенко, 1997, 1999, 2000; 
Отрощенко, 2000). Ці автори не враховують ряд фун-
даментальних робіт з індоєвропейської проблемати-
ки (Старостин, 1988, 1989а, 19896; Иллич-Свитьи, 
1967; Телегин, 1993, 1994; Залізняк, 1994; Павленко, 
1994). В основі їхніх припущень лежить локалістсь-
кий метод. Якщо в "Давній історії України" зазначені 
автори загалом погоджз^оться з Л.С. Юіейном, відзна-
чаючи, що катакомбна спільність не є одноетнічною 
(Березанська, Отрощенко, 1997, с.401), то пізніше 
вони зв'язують катакомбну спільність з поділом індоі-
ранців на індоаріїв і іранців (Березанська, Отрощен-
ко, 2000). Проте, вони конкретно не ідентифікують 
мовні ареали й археологічні культури. Так само зали-
шається без роз'яснення і зауваження про наявність 
серед носіїв катакомбної спільності кавказьких (не-
зрозуміло, яких саме: картвельських чи анатолійсь-
ких) діалектів і прагрецької мови (Березанська, От-
рощенко, 2000, с. 115). Майже те ж саме повторив 
B.В. Отрощенко й у своєму власному розділі колек-
тивної монографії про етнічний розвиток населення 
на території України (Отрощенко, 2000, с. 34), 

Ю.В. Павленко вважає, що носії катакомбної 
спільності, зокрема інгульської культури, були арій-
цями (Павленко, 2000, с. 239). 

Однак сучасний стан етносоціальних досліджень 
(за матеріалами катакомбних пам'яток) дозволяє знач-
но детальніше реконструювати етномовну прина-
лежність населення археологічних культур епохи ран-
ньої і середньої бронзи степової частини України. 
Автору вже приходилося писати з цього приводу (Пу-
стовалов, 1998д). Згідно зі станово-кастовою концеп-
цією інгульського етносоціального організму було 
висловлено припущення про відсутність єдиної мови 
для цього населення (Пустовалов, 1998д). Підстава-
ми для цього припущення виступають численні ста-
ново-кастові суспільства світу. Скрізь у них нижні 
касти мали етнічні, отже, мовні відмінності. 

Таким чином, пізньоямне населення було нерозч-
ленованим арійсько-ірано-греко-вірменським. Розпад 
цієї спільності треба зв'язувати з появою катакомб-
ного населення, яке тривалий час співіснує з пізньо-
ямним. Уже наявність таких ямних угруповань, як 
буджакська культура чи група, "новотиторівська куль-
тура", є свідченням процесу такого розпаду. Оскіль-
ки ці етнічні масиви існують до кінця середньої бронзи 
(Пустовалов, 2000к), можна припускати, що розвиток 
мови цих груп не відчував істотного впливу з боку 
іншого населення. Зважаючи на те, що навіть в істо-
ричний час у Тамані фіксується арійська лексика, мож-
на припустити, що і ямне населення цієї території 
відносилося до протоаріїв. 

Буджакське населення, співіснуючи з катакомбним, 
зокрема інгульським світом, відчувало на собі знач-
ний тиск із боку інгульського населення. У Північно-
Західному Причорномор'ї обряд моделювання черепів 
поступово видозмінюється. Це побічно свідчить на 
користь того, що це населення могло бути прагрець-
ким. Згадаємо, що в давніх греків у міфах про Діоніса 
фігурують відрубані голови, які використовують для 
збільшення родючості землі (В.В. Иванов, 1923). 
Знов-таки в ахейців відомий обряд накладення на об-
личчя знатних небіжчиків золотих масок (рис.4.16 -
1 -6). Це теж зв'язує греків з населенням Північного 
Причорномор'я. 

Мовна приналежність інгульського населення виз-
начається як неіндоєвропейська. Спираючись на на-
явність обряду моделювання черепів, можна вважа-
ти, що мова цього населення, можливо, відносилася 
до північнокавказької мовної родини. Так С.О. Ста-
ростін виділяє значний шар північнокавказької лек-
сики в давньогрецькій мові (Старостин, 1988). Ана-
логії інгульським обрядам відомі саме серед хатсько-
хетського кола, у Палестині, Месопотамії й у Єгипті 
(Пустовалов, 1993, 1996а). 

Носії ямно-катакомбних пам'яток - це здебільшо-
го ямне населення, яке перейшло на катакомбний по-
ховальний обряд. Воно продовжує ямну лінію розвит-
ку мови. Отже, воно відносилося до індоіранців. Час-
тина їх влилася, підвищивши свій соціальний статус, 
у інгульський етно-соціальний прошарок. Цей процес 
міг мати два варіанти наслідків. Чи новачки змінюва-
ли свою мову, переходячи на північнокавказький діа-
лект, чи зберігали свою власну мову з великим запо-
зиченням з північнокавказького. Вірогідно якийсь час 
серед них існувала двомовність. 

Після розпаду інгульського етносоціального орган-
ізму наприкінці ямно-катакомбної доби ця етносоці-
альна група могла зробити свій внесок у формування 
іранської мовної гілки. Якщо класичні "Інгульці" праг-
нули зберегти тіло небіжчика, для чого його бальза-
мували й іноді навіть статуїзували (Пустовалов, 1991 в, 
1999в), то серед адаптованих у "інгульців" (IV АЕТ/ 
по, V АЕТ/по) (Пустовалов, 1992в) частіше зустрі-
чається обряд псевдотрупоположення. Для цих похо-
вань властиве викладання окремих кісток у вигляді 
людини, яка лежить, витягнуто горілиць на спині. У 
зороастрійців, які були іранцями, подібним обрядам 
приділяється значне місце в ритуальній практиці 
(Бойс, 1987). У цілому до цього населення можна 
віднести похованих у катакомбах, де з'єднуються оз-
наки чисто інгульського етносу з іншими, зокрема, з 
ямним і східнокатакомбним етносами. 

Цікаво порушити питання: чому такий могутній 
анатолійський етнос, яким були "Інгульці", не зали-
шив після себе майже ніяких слідів у наступних епо-
хах? Відповідь на це питання криється в загальній 
історичній обстановці, у якій розвивався інгульський 
етносоціальний організм. Це потестарно-політичне 
утворення вело дуже активну завойовницьку політи-
ку. За кількістю зброї з інгульськими похованнями 
можуть конкурувати лише скіфські поховання. 
Кількість поховань зі зброєю в інгульського населен-
ня досягає майже 15% (Клочко, Пустовалов, 1992). У 
війнах знать цього суспільства могла спиратися пере-
важно на одноплемінників. Тому чоловічий шар 
інгульського етносу з часом зменшувався, що зреш-
тою привело до депопуляції. Тому наприкінці існу-
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вання цього суспільства анатолійською мовою могли 
користуватися лише жрецький шар і військова знать 
- еліта цього суспільства, яка загалом не перевищу-
вала 2-3% від загальної кількості населення. 

Можливо, частина інгульського жрецького шару 
була вивезена після розгрому і дезинтеграції інгульсь-
кого суспільства на Середній і Нижній Дон. Саме тут 
на самому пізньому етапі існування катакомбної куль-
тури знайдені як типові ритуальні інгульські посуди-
ни, а також і наслідування їм (Синюк, 1996; Смирнов, 
1996; Пустовалов, 2001а). Близькість інгульських по-
ховальних обрядів до афразійської мовної родини, 
наявність у верхівки інгульського населення знакової 
системи, дуже близької до консонатних абеток Близь-
кого Сходу (Пустовалов, 1997г, 1998ж, 2000в), можуть 
пояснити семітські запозичення в одній із самих 
давніх арійських санскритських абеток - брахме. 

Усе викладене вище є гіпотезою. Але ця гіпотеза 
спирається на сучасні етносоціальні дослідження за 
матеріалами ямно-катакомбних пам'яток усього 
Північного Причорномор'я. Паралелі між мовними й 
археологічними спільностями встановлюються не за-
старілими методами, а ґрунтуються на збігах в ідео-
логії. Це дозволило більш грунтовно провести етНо-
мовний аналіз. 

4.1.4. Висновки 
Етнічні дослідження катакомбної спільності 

Північного Причорномор'я показали, що в межах ана-
лізованої території етнічна ситуація характеризуєть-
ся наявністю двох етнічних масивів, які активно взає-
модіяли один з одним. Особливо інтенсивно процес 
інтеграції йшов на заході й у центрі, але і на сході кон-
солідаційні тенденції теж були досить вагомі. Консо-
лідація проходила піц проводом інгульського населен-
ня. Поховальний обряд східного типу істотно міняєть-
ся саме в напрямку інгульсько-західного обряда. Змін 
хронологічного порядку в інгульському обряді не за-
фіксовано, у той час як для більш пізніх АЕТ/по 
східного обряду фіксується зміна убік VI-Vn АЕТ/по. 
Обидва етнічних катакомбних масиви співіснують з 
ямним населенням, причому більше контактують з 
ямним населенням носії східного обряду. Найбільш 
активна зона контактів знаходиться в Подніпров'ї і 
далі, на захід. 

Інтеграційні процеси, незважаючи на велику три-
валість існування катакомбної спільності, залишили-
ся незавершеними. Отже, наявні дві умови виникнен-
ня станово-кастової системи: співіснування тривалий 
час декількох етносів на одній і тій же території і не-
завершеність етноінтеграційного процесу, незважаю-
чи на тривалість співіснування. 

Аналіз походження катакомбної спільності дозво-
лив стверджувати, що це населення зв'язане генетич-
но не тільки з Північним Кавказом, але і з Анатолією, 
тобто з населенням, якому були добре відомі ранньо-
державні утворення Давнього Сходу. Потрапивши в 
Північне Причорномор'я, це населення співіснувало 
з місцевими племенами індо-ірано-вірмено-грецької 
мовної спільності і, можливо, передало якусь части-
ну своєї лексики аборигенам. Подальша доля катаком-
бних племен зв'язана з Балканами (для західного аре-
алу) і, можливо, із Закавказзям (для східного ареалу). 

4.2. Соціальний аналіз 
4.2.1. Загальні зауваження 
Як відзначалося вище, серед соціальних проблем, 

які існують у вивченні катакомбної спільності, голов-
ною є проблема соціальної стратифікації населення. 
Без її з'ясування не вирішуються ніякі окремі соц-
іальні питання: ні виділення ремесла, ні поява про-
фесійних жерців і військового прошарку, ні визначен-
ня формаційної приналежності даного суспільства. 
Тому першою метою соціального аналізу є побудова 
на міцних основах соціальної ієрархії катакомбного 
суспільства Північного Причорномор'я. Деякі основні 
моменти, що висвітлюють соціальну стратифікацію, 
були викладені автором раніше в спеціальних робо-
тах (Пустовалов, 1991 б, 1992а). 

Проведене етнічне дослідження виявило два ос-
новних етнічних компоненти: один, зв 'язаний з 
інгульським населенням, включає V - VII АЕТ/по і 
IV - б, IV - в АЕТ/по; інший етнічний компонент 
відповідає передцонецьким, донецьким, бахмутським 
і частково Дніпро - азовським пам'яткам і представ-
лений І - III і IV АЕТ/по. Соціальний аналіз повинен 
проводитися по кожній з етнічних груп окремо (Мас-
сой, 1976, с. 153). 

Для аналізу була використана методика, розроб-
лена у відділі теорії археології інституту археології 
НАН України (Генинг, Бунятян, Пустовалов, Рычков, 
1990). 

Першим етапом соціального аналізу є статевові-
ковий аналіз. Необхідність проведення такого аналі-
зу продиктована тим, що статевовіковий поділ праці 
був взагалі першим в історії людства і грав тривалий 
час провідну роль у суспільстві. 

Але і тоді, коли в суспільстві починає домінувати 
міжобщинкий і міжродовий поділ праці і виділяють-
ся ремесла, статевовіковий поділ праці деякою мірою 
зберігає свої позиції. Зберігають також своє значення 
вікові і статеві особливості праці, якоюсь мірою від 
статевовікових показників залежить і соціальний ста-
тус індивідуума і т.д. Стійкість цього першого поділу 
праці знайшла своє відображення в інституті вікових 
класів, який був властивий багатьом суспільствам 
світу (Потехин, 1955, с.31; Семенов, 1968, с.271), у 
тому числі таким, котрі стояли на досить високому 
рівні суспільного розвитку (Калиновская, 1989, с.13-
14, С.198). Спеціальне методологічне обґрунтування 
необхідності статевовікового аналізу було проведено 
окремо (Генинг, Бунятян, Пустовалов, Рычков, с.137-
139). Тому нижче викладені його основні результати. 

4.2.2. Статевовіковий аналіз 
Ця процедура є першою ступінню соціального ана-

лізу. Вона проводиться для виявлення статевовікових 
відмінностей досліджуваної вибірки. Вона сприяє 
виявленню ознак, які найбільше диференціюють по-
мерлих у даному аспекті. Для аналізу використані 
поховання, що мають антропологічні визначення статі 
і віку. Якщо стосовно віку у певній мірі використову-
валися польові визначення археологів, які розкопали 
конкретну пам'ятку, то у відношенні статі померлих 
покладатися на польові визначення не можна. У цьо-
му випадку визначення бралися з каталогу палеоант-
ропологічних колекцій інституту археології НАН Ук-
раїни і спеціальних антропологічних робіт (Круц, 
1984). 
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4.2.2.1. Аналіз інгульських поховань за віком 
Певні результати аналізу викладені в спеціальній 

таблиці (табл.4.6; частина 1). Деякі результати віко-
вого аналізу виявилися трохи несподіваними, незва-
жаючи на попередні дослідження (Пустовалов, Чер-
них, 1982). Як і передбачалося, розміри поховальної 
споруди виявилися найдиференціюючими ознаками, 
зокрема, розміри поховальної камери. Але спільних 
ознак, які розділяють поховання дорослих і дітей, ви-
явилося менше, ніж очікувалося. 

Для поховань дорослих властиві найбільші розмі-
ри поховальної споруди. Однак чистих "частних" оз-
нак для вибірки дорослих маіше немає, а там, де вони 
є, їхня питома вага не дуже велика. Звертає на себе 
увагу наявність дитячих катакомб із максимально 
можливими розмірами поховальних камер, хоча за 
тенденцією найбільші розміри характерні для похо-
вань дорослих людей. Як не дивно, для обох вибірок 
в однаковій мірі властиві досипки й окремі насипи. 
Зупинившись на цих важливих деталях, систематич-
но викладемо матеріал. 

3 58 ознак, за якими аналізується вибірка, 35 вия-
вилися спільними. Для поховань дорослих ознак "ча-
стних за тенденцією" виявлено 11, "частних чистих", 
тобто таких, котрі характерні для однієї з вибірок, - 6 
ознак. Для поховань дітей характерні за тенденцією 6 
ознак. 

До спільних відносяться майже всі ознаки, які ха-
рактеризують інвентар, у тому числі кераміку, інший 
інвентар, прикраси й ін. Винятком з цього є транс-
портний засіб, або його частина, а також зброя. 
Спільними є також наявність і відсутність кісток тва-
рин, вохра, прості поховальні ложа, слабкі прояви 
культу черепів, інші деталі поховального обряду (схо-
динки, пандуси, ровики і т.д.). 

Для поховань дорослих людей, крім уже згаданих 
великих розмірів камер, досипок і насипів, виявили-
ся характерними розпис дна камер (в основному чер-
воною фарбою), моделювання обличчя за черепом, 
складне поховальне ложе, транспортний засіб чи його 
частина (в основному колеса), зброя. Потрібно відзна-
чити, що ці ознаки виявилися не масовими, а харак-
терними тільки для невеликої частини померлих. Так, 
наприклад, розпис складає тільки 0,9 % від вибірки. 

Для поховань дітей характерними за тенденцією 
виявилися тільки найменші за розмірами поховальні 
споруди з камерами довжиною до 1,6 м, шириною до 
0,8 м і шахтами довжиною і шириною до 0,8 м. Важ-
ливим моментом є те, що в дитячих катакомбах не 
зустрічаються такі ознаки: моделювання обличчя за 
черепом, колеса чи транспортний засіб, складне по-
ховальне ложе. Потрібно відзначити, що моделюван-
ня дитячих голів зустрічається тільки в колективних 
усипальницях, там, де діти знаходяться разом з до-
рослими. Такі могили вимагають окремого спеціаль-
ного аналізу, тому тут вони не аналізуються. 

Приведені загальні риси при деяких відмінностях 
між аналізованими вибірками поховань дорослих і 
дітей інгульського масиву дозволяють стверджувати, 
що існує їхня значна схожість. Це підтверджує і се-
редній відсоток коефіцієнта схожості між вибірками 
(85,0%). З одного боку, це свідчить про те, що прин-
цип вікового поділу, який відіграє основну роль у кла-
сичних первісних суспільствах, начебто б утратив 
свою дію. Необхідно відзначити, що для скіфських 

поховань IV - III ст. до н.е. середній коефіцієнт схо-
жості при віковому аналізі виявився 81,3 % (Бунятян, 
1985, С.60). Отже, з одного боку, роль вікових 
відмінностей за даними поховального обряду в 
скіфському суспільстві була вищою, ніж у інгульсь-
кого населення. З іншого боїо', у катакомбних похо-
ваннях набагато менше інвентарю, чим у скіфських 
могилах. Видимо, низький коефіцієнт схожості у ви-
бірках скіфських поховань викликаний розбіжностя-
ми в сукупностях ознак, які відбивають наявність 
різних видів інвентарю. Однак така висока схожість 
між вибірками за віком у інгульського населення май-
же по всіх сукупностях є багатозначним фактом і та-
кож може служити аргументом на користь високого 
рівня соціально-економічного розвитку даного сус-
пільства (виняток складає схожість по сукупностях 
"довжина поховальної камери" - 22,5 % і "ширина 
поховальної камери" - 40,7 %). 

4.2.2.2. Аналіз східнокатакомбних поховань за 
віком 

Східнокатакомбні поховання виявилися трохи 
більш диференційованими, чим інгульські. При аналізі 
за віком (табл.4.6; частина 2) 28 ознак виявилися 
спільними, 25 ознак - характерними для могил до-
рослих (при цьому з них 9 частних "чистих" ознак), а 
8 ознак виявилися властивими дитячим катакомбам. 

Дуже мало у східнокатакомбних похованнях пред-
ставлені наступні сукупності ознак: "деталі поховаль-
ного ритуалу", "культ черепів", "поховальне ложе", 
"вохра", "транспортний засіб чи його частина", 
"зброя", "метал", "знаряддя праці", "прикраси", 
"інший інвентар", "кістки тварин". Серед інших 
спільних ознак присутні середні розміри поховальних 
споруд, досипки, відсутність надмогильної споруди, 
складне поховальне ложе, наявність у катакомбі вох-
ри, наявність знарядь праці, прикрас, кісток тварин, 
кераміки, у тому числі наявність декількох посудин. 

Так само, як і в попередньому аналізі, сильніше за 
все диференціюють вибірки "розміри поховальної 
камери" (31,4 % довжина і 40 % ширина). У цілому 
середній показник схожості між вибірками трохи ниж-
чий, ніж у інгульському масиві (82,6 %). 

Для поховань дорослих виявилися характерними 
наявність досипки, найбільші розміри шахт, при цьо-
му для дорослих виявилися характерними і порівня-
но невеликі розміри шахт (від 0,8 до 1,0 м). Для до-
рослих також властиві найбільші розміри поховаль-
них камер (по довжині, починаючи з 1,61 м, по ши-
рині - з 1,21 м). Дорослі поховані лежать у катаком-
бах на глибині від 2,51 м. Для цієї вибірки також є 
характерними інші деталі поховального обряду (пан-
дус, сходинки, рів і т.д.), слабкі прояви культу черепів, 
але без моделювання. Маються на увазі безголові 
кістяки, поховання окремих черепів, голови, що були 
зняті з посткраніального кістяка. Для поховань цієї 
групи також характерний транспортний засіб (чи ко-
лесо), зброя, метал, інший інвентар (музичні інстру-
менти, невизначені предмети і т.д.). Трохи частіше в 
могилах дорослих людей немає кераміки. 

Дитячі поховання характеризуються найменшими 
розмірами поховальних споруд (табл.4.6) (довжина 
шахти до 1,0 м, довжина камери до 1,6 м, ширина до 
0,8 м і сама менша глибина камер до 1,5 м). 
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4.2.2.3. Порівняння результатів аналізів за віком 
інгульського і східнокатакомбного етнічних ма-
сивів 

Порівнюючи результати обох аналізів, потрібно 
відзначити в цілому велику залежність поховального 
обряду східнокатакомбного населення від віку похо-
ваного. Це може бути пояснено більшою архаїчністю 
соціального устрою цього населення в порівнянні з 
інгульським населенням. У східнокатакомбного насе-
лення більше диференціюють ознаки в інвентарі, у 
сукупностях, які відбивають розміри поховальних 
споруд. Відзначимо, що ці ознаки масові. 

У інгульському масиві спостерігається більша, ніж 
у східнокатакомбному, схожість між вибірками за 
віком. Так, наприклад, найбільша довжина камери 
майже рівною мірою властива похованням дітей і до-
рослих. Ці конкретні відмінності знаходять висвітлен-
ня в показниках схожості між вибірками. 

Порівнюючи середні показники наявності і відсут-
ності окремих ознак, можна спостерігати цілу низку 
істотних відмінностей у традиціях вираження віково-
го статусу померлого, що спостерігається при за-
гальній схожості в розподілі. Так у інгульських ката-
комбах помітно менше кераміки (49,9 % проти 63,4 % 
- у східнокатакомбних могилах), менше кісток тва-
рин (8,7 % - проти 21,8 %), менше прикрас (4,4 % 
проти 11,2 %), а також металу (5,2 % проти 8,8 %). 
Там, де в інгульських катакомбах у наявності названі 
ознаки (крім металу і кераміки), майже завжди при-
сутні інші етнічні ознаки східного катакомбного кола: 
чи форма поховальної споруди, чи положення похо-
ваного, чи орнаментація кераміки тощо. 

Отже, виявляється, що прикраси, кістки тварин 
(жертовна їжа), а також, можливо, і у певній мірі ке-
раміка-це ознаки східного обряду. З'являються вони 
в інг>'льських похованнях не відразу, а тільки згодом. 
Іншими словами, такі змішані поховання є відносно 
пізніми, а речі, знайдені в них, не можуть розглядати-
ся як хронологічні репери для всієї інгульської куль-
тури. 

Складається враження, що інгульський поховаль-
ний обряд більш скромний, більш раціональний, більш 
економічний, чим східнокатакомбний. Тут ми не зус-
трінемо величезних просторих шахт, як у могилах 
східного обряду, але своя градація тут значно чіткіша, 
ніж у східнокатакомбного населення. 

У той же самий час у інгульському етнічному ма-
сиві спостерігається більш складний ритуал. Тільки 
тут масово зустрічаються розписи, моделювання че-
репів, частіше представлене складне поховальне ложе, 
досипка, слабкі прояви культу черепів і т.д. 

4.2.2.4. Аналіз за статтю інгульських поховань 
За результатами статевого аналізу було виявлено: 

спільних ознак - 35, характерних для чоловічих по-
ховань - 12 (при тому, що ознак, які зустрічаються 
винятково в чоловічих катакомбах, - 1) (табл.4.6; час-
тина 1). 

За тенденцією, для поховань жінок виявилися ха-
раїггерними 9 ознак. При цьому частних "чистих" уза-
галі не виявилося. Як у чоловічих, так і в жіночих 
похованнях не зафіксована мінімальна довжина камер. 

Майже однакова в обох вибірках (з невеликою пе-
ревагою в чоловічих) зустрічаємість насипу і досип-
ки, а також великих розмірів поховальної споруди. 
Потрібно відзначити одну цікаву особливість розпод-

ілу між вибірками в сукупностях "довжина шахти" і 
"ширина шахти". Тут загальна тенденція - менші роз-
міри частіше зустрічаються у жінок, а великі - у чо-
ловіків. Але найбільші шахти істотно частіше зустрі-
чаються у жінок. Майже така ж картина спостерігаєть-
ся і для розподілу ознак сукупності "глибина каме-
ри". 

Однаковою зустрічаємістю в обох вибірках відзна-
чаються деталі поховального обряду (крім розпису), 
просте поховальне ложе, чи його відсутність. 
Відсутність поховального ложа - ознака дуже віднос-
на. Як показують спостереження, у випадках з гар-
ною збереженістю вмісту й інвентарю катакомб, дно 
камер, а часто і шахт, покривали циновки, від яких 
при небагато гіршій збереженості практично нічого 
не залишилося (Пустовалов, 1999е). Тому ознака 
"відсутність ложа" скоріше повинна розумітися як те, 
що в камері поховання небіжчик лежав тільки на ци-
новці. 

Велика подібність є за всіма ознаками відсутності 
інвентарю. 

Якщо чисельність ознак, характерних для тієї чи 
іншої вибірки, майже не змінилася в порівнянні з ана-
лізом за віком, то спостерігаються значні відмінності 
в їхньому якісному навантаженні. Спостерігається 
відносно велика подібність між жінками і чоловіками 
в розмірах поховальних споруд. Якщо у віковому роз-
поділі за сукупністю "довжина камери" схожість скла-
дає 22,5 %, то в статевому - 80 %. Те ж спостерігаєть-
ся в сукупності "ширина камери" (40,7 % проти 
89,8 %, відповідно). Цікава тенденція проявилася для 
розмірів шахт. При загальній тенденції, за якої великі 
шахти властиві чоловікам, менші - жінкам, найбільші 
шахти виявилися за тенденцією характерними для 
жінок. Хоча розміри камери слабко розділяють вибір-
ки, чоловіки лежать відносно частіше в більш про-
сторих катакомбах. 

У деталях поховального обряду й інвентарю 
відмінностей більше. Так катакомбам чоловіків влас-
тиві розпис, моделювання обличчя за черепом, склад-
не поховальне ложе, колесо чи транспортний засіб, 
зброя, знаряддя праці. Для жінок - інші прояви куль-
ту черепів, прикраси, кістки тварин і наявність у мо-
гилах декількох керамічних посудин. Слід зазначити, 
що наявність кісток, прикрас, декількох горщиків у 
камері є ознаками, які відбивають соціальний стан у 
східнокатакомбному масиві. Можна допустити, що 
частина жінок інгульського масиву за походженням 
була іншоетнічною, тобто належала до східнокатаком-
бного населення. Тільки завдяки певним обставинам, 
швидше за все шляхом шлюбу, вони потрапили в 
інгульський масив. У цих катакомбах присутні й інші 
східнокатакомбні ознаки: чи загальна поза покійного 
(скорчено на боці), чи поховальна споруда, чи форма 
кераміки, чи техніка орнаментації кераміки. Всі ці 
сукупності мають деякі східнокатакомбні риси. 

Однак наявність у жіночих похованнях певної 
кількості таких чисто чоловічих ознак, як колесо 
(транспортний засіб), зброя, моделювання за черепом, 
складне поховальне ложе й ін., вказує, з одного боку, 
на відносно високий соціальний стан значної части-
ни жінок, а з іншого, - свідчить на користь символіч-
ного значення цих категорій. Вони підкреслюють не 
стільки безпосереднє заняття померлих, скільки сим-
волічно відбивають їхній соціальний статус. Важко 
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припустити, що жінки були колісничими і приймали 
в цій якості участь у битвах. 

Висока середня схожість підтверджує це положен-
ня (89,9 %). Цей показник помітно вищий аналогіч-
ного, отриманого для скіфських могил (82,3%) (Бу-
нятян, 1985, С.66). Скіфський поховальний обряд і тут 
виступає більш архаїчним, чим інгульський. Можли-
во, якби К.П.Бунятян включила в аналіз поховання 
вищої знаті, показник цей трохи підвищився б. У будь-
якому випадку високий відсоток схожості між вибір-
ками за статтю дозволяє спростити процедуру соц-
іального аналізу, дає можливість провести соціальну 
класифікацію без поділу на чоловічі і жіночі похован-
ня. Така градація (на чоловічі і жіночі) виправдана 
тільки в тому випадку, якщо статевовіковий поділ за-
лишається у суспільстві головним соціальним факто-
ром, що диференціює, у більш розвинутих суспіль-
ствах уже виробляється єдина соціальна шкала, за 
якою можна оцінювати соціальний статус будь-якого 
індивіда. 

4.2.2.5. Аналіз східнокатакомбних поховань за 
статтю 

При проведенні аналізу було виявлено 34 спільних 
ознаки, 9 - характерних за тенденцією для поховань 
чоловіків, 8 - таких, які зустрічаються тільки в чоло-
вічих похованнях. Для поховань жінок за тенденцією 
виявилися характерними тільки 9 ознак (табл.4.6; ча-
стина 2). 

Спільними ознаками, як і при попередньому 
аналізі, є такі, котрі фіксують відсутність інвентарю, 
деталей поховального ритуалу, надмогильної спору-
ди. 

Більш 80 % поховань не мають надмогильної спо-
руди, а там, де вона є, це переважно досипки винятко-
во для поховань чоловіків. 

Несподіваним є розподіл у сукупності "довжина 
шахти". Так само, як і при аналізі ініульських похо-
вань, за загальною тенденцією великі розміри влас-
тиві чоловічим похованням, а менші - жіночим. Од-
нак виявилася й інша тенденція: відносно багато чо-
ловічих поховань з найменшою довжиною шахти. При 
цьому досить велика чисельність жіночих катакомб 
із найбільшою довжиною (понад 2,2 м). У розподілі 
сукупності "ширина шахти" друга тенденція вираже-
на менш яскраво, однак простежується досить чітко. 
Найменші розміри властиві чоловікам, а найбільші 
розподіляються навпіл між обома вибірками. У попе-
редніх групах переважають жіночі поховання (від 
1,41м до 1,8м). 

Чоловічим похованням властиві найбільші розмі-
ри камер, глибина камер до 2,0 м, наявність у камері 
чи шахті транспортного засобу чи його частини. 

Для чоловіків, крім вищеописаних розмірів, харак-
терна вохра, зброя, кістки тварин. 

Для жіночих поховань за тенденцією властиві на-
ступні ознаки: найменша довжина камери, глибина 
камери від 2,01 до 2,5 м, наявність металу, знаряддя 
праці і прикраси. 

При розгляді розподілу ознак звертає на себе ува-
гу наявність у жіночих похованнях зброї. Так само, 
як і в інгульському масиві, деякі жінки ховалися зі 
зброєю. Це може свідчити або про особисту їх участь 
у військових акціях, або про певний соціальний ста-
тус цих жінок. 

Цікаво, що жертовна їжа по-різному представлена 
в похованнях чоловіків і жінок. Кістки тварин часті-
ше зустрічаються в похованнях чоловіків, а кілька 
посудин, навпаки, - у жіночих похованнях. 

Загальна схожість між вибірками була трохи мен-
шою, ніж у інгульському масиві - 86,3 %. 

Порівнюючи результати аналізів за статтю 
інгульських і східнокатакомбних поховань, необхід-
но відзначити трохи більшу диференціацію поховаль-
ного обряду у східнокатакомбному масиві, особливо 
за розмірами поховальних споруд і наявністю надмо-
гильних споруд. 

Неясним на даному етапі обробки матеріалу 
здається підвищена кількість чоловічих катакомб із 
невелими розмірами шахти. Це проявляється яскрав-
іше в інгульському масиві, але і дуже виразно 
фіксується у східнокатакомбному. 

Наявність зброї в жіночих могилах дозволяє зро-
бити висновок, що жінки займалися військовою спра-
вою і брали участь у війнах. Цікаво, що знаряддя праці 
властиві в інгульському масиві чоловікам, а у східно-
катакомбному - жінкам. Це з певною часткою імовір-
ності свідчить про неоднакову вагу представників 
різних статей у виробництві. Багатозначним є розподіл 
ознаки "кістки тварин". Вона у 1,7 разів частіше зус-
трічається у східнокатакомбних похованнях, чим у 
інгульських. При цьому слід зазначити, що частіше 
вона буває в чоловічих похованнях. У той же час у 
інгульському масиві вона майже відсутня, а якщо зу-
стрічається, то частіше в жіночих катакомбах, хоча є 
присутньою і в чоловічих. Такий характер розподілу 
в різних етнічних вибірках може тлумачитися як відоб-
раження шлюбних відносин між двома етнічними фу-
пами. Чоловіки західного етнічного масиву іноді бра-
ли шлюб із жінками східного масиву. Зворотньої тен-
денції не спостерігається. Односпрямованість цього 
процесу може бути пояснена як відображення звичаю 
"анулома", який характерний для кастової системи. 

Отже, унаслідок проведеного статевовікового ана-
лізу поховань обох етнічних масивів були виявлені 
ознаки, характерні для різних груп населення. Це доз-
волило оцінити розходження між ними. Основним 
висновком з цієї процедури є високий ступінь по-
дібності між вибірками, особливо за статтю, що, мож-
ливо, відбиває утрату провідного положення в ката-
комбному суспільстві принципу статевовікового по-
ділу праці. Цей висновок дозволяє провести соціаль-
ний аналіз у цілому всього масиву поховань дорослих 
людей без поділу на вибірки за статтю. 

Більш низькі коефіцієнти схожості між вибірками 
за статтю скіфських могил, безумовно, досить пока-
зові. Однак при цьому необхідно враховувати, що вони 
відносяться тільки до рядового населення. Більш того, 
скіфський поховальний інвентар більш різноманітний, 
чим катакомбний. Це дозволяє аналізувати його не за 
категоріями, а за видами. Наприклад, не просто на-
явність чи відсутність зброї, а конкретно: наконечни-
ки стріл, дротики, мечі, щити і т.д. Безумовно, що при 
аналізі всього масиву скіфських могил показники схо-
жості були б вищі. 

Масив інгульських поховань демонструє меншу 
залежність від статі і віку, чим поховальний обряд 
східнокатакомбного населення. Обряд дорослих по-
мерлих більш насичений різними деталями, чим дітей, 
а серед дорослих - самий пишний обряд спостері-
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гається у чоловіків, хоча і серед жінок і дітей є 
розкішні за катакомбними стандартами поховання. 
Крім специфічних показників, що характеризують 
інгульський масив поховань, в окремих інгульських 
похованнях зустрічаються ознаки, звичайно властиві 
східнокатакомбному населенню. Односпрямованість 
таких контактів, можливо, є наслідком певних соціаль-
них інститутів, які практикувалися інгульським насе-
ленням, а саме - звичаю типу "анулома", що зустрі-
чається в індійській кастовій системі. Також такі ви-
падки свідчать про тривалі етнічні контакти між дво-
ма катакомбними масивами, що реалізувалися в шлюб-
них зв'язках (Пустовалов, 1992а, с.14). 

4.2.3. Соціальний аналіз поодиноких поховань 
Соціальний аналіз ставить метою виявлення груп 

поховань, які мають відмінності в кількості працевит-
рат і в інвентарі, тобто в ознаках, що відбивають соц-
іальний статус померлого. На перший погляд, для ви-
явлення таких груп необхідно скоррелювати соціаль-
но забарвлені ознаки і на їхній основі сформувати 
шукані групи. Однак така кореляція ознак (усього оз-
нак - 57) може дати таку кількість варіантів взаємо-
зустрічаємості, що в окремих групах у кращому ви-
падку залишиться по 2-3 поховання. Дана робота пе-
редбачає інший шлях, суть якого полягає в тому, що 
за основу поділу всього масиву поховань беруться 
сукупності, ознаки яких сильніше за все розділяють 
масиви і є обов'язковими для кожного поховання. Та-
кими сукупностями стали розміри камери поховаль-
ної споруди (довжина і ширина). 

4.2.3.1. Аналіз інгульського масиву поховань 
Ознаки сукупностей "довжина камери" і "ширина 

камери" були використані для початкового розподілу 
поховань дорослих людей на первинні групи. Після 
цього необхідно дати їм характеристику за ознаками, 
що залишилися, і уточнити групи. Складемо табли-
цю взаємозістрічаємості ознак цих двох сукупностей 
на основі даних вибірки поховань дорослих людей 
(табл.4.7). Чотири ознаки довжини і п'ять ознак ши-
рини камери теоретично можуть дати двадцять спо-
лучень. Однак ця можливість реалізується нерівномі-
рно. Реально маються 16 варіантів. Деякі з них пред-
ставлені одиночними похованнями (до 3%). Це доз-
воляє укрупнити первинні групи. Приведемо харак-
теристику груп, отриманих у результаті цієї процеду-
ри (табл.4.8). 

Отримані групи не можуть претендувати на відоб-
раження реальної соціальної структури, тому що самі 
групи, виділені за розмірами, умовні. Для того, щоб 
наблизити отримані угруповання до реальних, необ-
хідно провести порівняльний аналіз груп за розміра-
ми на підставі ознак, які залишилися, і обчислити ко-
ефіцієнт подібності між цими групами. І на цій ос-
нові провести їхнє подальше укрупнення (табл. 4.9; 
4.10). 

Таблиця процентної схожості (табл. 4.10) груп по-
ховань за розмірами при критерії 81,8 % (середня 
схожість) показує, що сильніше за все відрізняється 
остання, X група. Її схожість з іншими коливається в 
межах від 51,8 % до 68,8 % при середнім значенні 
56,5 %. Також не має високих показників подібності і 
"О" група, хоча варіаційний розмах тут вищий (від 52,6 
% до 80,6 %). До "О" групи наближається і І група за 

числом низьких показників подібності з іншими гру-
пами (табл.4.10). 

У цілому аналіз таблиці дає можливість виділити 
три нових групи поховань. Одна група поєднує групи 
О і І, де працевитрати мінімальні. Інша група збігається 
з X групою, що характеризується, навпаки, максималь-
ними працевитратами. Між цими першими групами 
знаходиться основний масив поховань (II - IX групи). 
Полярні групи складають всього 9,2 % вибірки, тобто 
більш 90 % поховань залишається нерозчленовани-
ми, хоча неоднорідність середньої групи очевидна 
(табл. 4.10). Для цього звернемося до аналізу інших 
ознак. З порівняльного аналізу груп за розмірами по-
ховальної камери можна визначити, які ознаки влас-
тиві полярним групам. Якщо поховання О і І груп ха-
рактеризуються крайньою простотою поховального 
ритуалу і відсутністю інвентарю, то для X групи, на-
впаки, властиві найбільша кількість інвентарю і різно-
манітні деталі ритуалу. Це найпишніші поховання. 

Якщо виділити ознаки, які мають підвищену тен-
денцію в X групі (нижня межа високої тенденції прий-
мається на рівні 4,0, тому що більш низька тенденція 
властива декільком групам разом), то таких ознак ви-
явиться сім. Саме вони є найхарактернішими для X 
групи (найбільші поховальні камери). Серед них при-
сутні такі ознаки: наявність насипу, розпис дна камер, 
моделювання обличчя за черепом, складне поховаль-
не ложе, колесо (транспортний засіб), зброя, метал. 
Добір поховань із середньої (ІІ-ІХ) групи поховань, 
таких, котрі мають вищезгадані ознаки, виявив, що 
одні катакомби мають тільки одну ознаку із семи (пе-
реважно - зброя), інші - дві-п'ять ознак. Це дозволи-
ло виділити із середньої групи поховання, які за свої-
ми характеристиками наближаються до вищої групи. 

Таким чином, поховання X групи ввійшли в групу 
чи ранг вищої знаті, поховання ІІ-ІХ груп за розміра-
ми з 2-5 ознаками вищої знаті - до знаті II рангу, а 
поховання тих же груп за розмірами з однією озна-
кою - до знаті III рангу. З залишку могил середньої 
групи виділимо такі, котрі зовсім не мають інвента-
рю, тобто наближаються до найнижчої групи населен-
ня, яку можна ототожнити з неповноправним населен-
ням. Отже, середня група розділилася на чотири, з 
яких дві наближаються до соціальної верхівки, одна 
- до соціальних низів. 

У цілому внаслідок соціального аналізу серед 
інгульських поховань виявлено шість груп катакомб, 
які можна співвіднести зі знаттю різного рівня і різних 
соціальних ролей, рядовим населенням і неповноп-
равним, залежним у соціальному відношенні населен-
ням. Кількісно вони розподіляються так: 1 група -
знать першого рангу - представлена 12 похованнями 
(2,9%); 2 група - знать другого рангу - представлена 
21 похованням (5,1%); З група - знать третього рангу 
- представлена 48 похованнями (11,6%); 4 група -
рядове заможне населення - 184 поховання (44,6%); 
5 група-рядове незаможне населення - 122 похован-
ня (29,5%); 6 група - імовірно, неповноправне насе-
лення - 26 поховань (6,3%). 

Приведемо характеристику виділених соціальних 
груп за іншими ознаками (табл.4.11). Картина тут пря-
мо протилежна тій, яка спостерігається в статевові-
ковому аналізі. Потрібно відзначити, що тільки З оз-
наки виявилися спільними (відсутність знарядь праці, 
прикрас і кісток тварин). Як бачимо, соціальний аналіз 

71 



підтвердив чужорідність прикрас і кісток тварин для 
інгульського обряду. Решта розподілу показує, що 32 
ознаки є локальними, тобто властивими декільком 
групам, 19 - частними за тенденцією, З - властивими 
тільки одній групі. Частні за тенденцією і частні 
"чисті" ознаки властиві знаті І і II рангу і неповноп-
равній групі. 

Для вищого прошарку інгульськой знаті виявили-
ся властивими складне поховальне ложе, моделюван-
ня обличчя померлого за черепом, колесо - транспор-
тний засіб, зброя, розпис дна камери, насип, інший 
інвентар. Для знаті другого рангу зберігаються названі 
ознаки і з'являються нові, а саме: знаряддя праці і 
замість насипу частіше зустрічається досипка. Для 
нижнього прошарку знаті характерна тільки одна з 
рис: чи модельовані черепи, чи зброя, чи насип. Як 
бачимо, вищий ранг має дійсний комплекс ознак, який 
поєднує високі витрати праці, спеціальний, складний 
ритуал, високоякісний і численний інвентар. 

Досипки не зустрічаються у рядового населення 
(4-5 групи) і в неповноправного населення. 
Відсутність надмогильної споруди, крім групи знаті 
вищого рангу, має нормальний розподіл, однак для 4-
6 груп ця ознака наближається до підвищених значень 
(тенденція дорівнює 1,2). 

Для вищого рангу інгульськой знаті виявилися вла-
стивими ширина камери не менше 2,01 м і довжина 
камери не менше 2,81 м. Частними за тенденцією оз-
наками для цієї соціальної групи виступають макси-
мальна глибина камер (понад 3,0 м), довжина камер 
від 2,4 м до 2,6 м, а також деталі поховального ритуа-
лу, які підкреслюють його складність (рів, заслін, пан-
дус, сходинки). Для даної соціальної групи не харак-
терні за тенденцією ознаки відсутності надмогильної 
споруди, колеса чи транспортного засобу, деталей по-
ховального обряду. 

Для знаті другого рангу властиві частні за тенден-
цією ознаки, які відбивають порівняно великі розмі-
ри поховальної споруди (довжина шахт від 1,01 м до 
1,2 м; ширина камери від 1,61 м до 2,0 м; глибина ка-
мери від 2,51 м до 3,0 м), а також наявність вохри і 
простого поховального ложа. Нехарактерним для цієї 
групи є відсутність металу. Як бачимо, у знаті друго-
го рангу зберігаються в інвентарі ознаки вищої знаті 
при трохи менших поховальних спорудах. Підви-
щується питома вага майнових рис. Трохи більша зу-
стрічаємість вохри в знаті II рангу зв'язана, можливо, 
з культовою діяльністю представників цієї соціальної 
групи. 

Шоста група (ймовірно, неповноправне населен-
ня) характеризується однією частною "чистою" озна-
кою - мінімальною шириною камери - до 0,8 м і 
шістьма ознаками, частними за тенденцією. Це 
мінімальна довжина камери - не більш 1,6 м, глибина 
камери - не більш 1,5 м, довжина і ширина шахти -
не більш 0,8 м. З цього переліку мінімальних розмірів 
випадають глибина дна камери - від 2,51 м до 3,0 м і 
довжина шахти - від 1,41 м до 1,6 м. Надалі ми по-
вернемося до інтерпретації цих ознак. 

Може показатися дивним, що для поховань дорос-
лих інгульської етнічної групи характерні настільки 
невеликі розміри камер, особливо довжина. Пояснень 
цьому явищу два: 1- часто кістяки у витягнутому на 
спині положенні упираються ногами і головою в стінки 
камери (при цьому ріст їх досить малий); 2 - також у 
цій групі зустрічаються поховані в скорченому на боці 

положенні, що, природно, дозволяє розміщати дорос-
лих людей у таких невеликих камерах. 

Розглянемо розподіл локальних ознак, тобто таких, 
котрі мають підвищену тенденцію для декількох груп, 
але не для усіх. Дуже багато спільних ознак між 1 і 2 
рангами знаті (10 ознак). Однак тільки одна ознака -
наявність іншого інвентарю - в однаковій мірі пред-
ставлена в обох групах. Так наявність колеса чи транс-
портного засобу за тенденцією характерна для похо-
вань І і II груп знаті. Однак для знаті І рангу тенден-
ція дорівнює 4,5, а для знаті II рангу - тільки 1,5. Крім 
цієї ознаки, для першої групи більш характерні склад-
на поховальна споруда, ширина шахти від 1,21 м до 
1,40 м, а для II рангу - розпис, метал, моделювання 
обличчя за черепом, інші слабкі прояви культу черепів, 
знаряддя праці, досипки. 

Спільним для всіх груп знаті є наявність зброї, 
прикрас. Для знаті І і III рангів характерні насипи. 
Невелика довжина шахти (від 0,81 м до 1,0 м) за тен-
денцією властива II і III рангам знаті. 

Для 1 і 4 груп частіше зустрічаються кістки тва-
рин і кілька посудин у камері, тобто жертовна їжа. З 
огляду на попередній аналіз, можна вважати це 
свідченням шлюбних контактів між східнокатакомб-
ним і західнокатакомбним, інгульським, населенням, 
які виявляються на рівні вищої знаті (можливо, інкор-
порація) і, найбільше, на рівні рядового заможного 
населення, хоча представлені й у знаті II і III рангу. 
Обидві вищенаведені ознаки мають саму високу тен-
денцію для І групи знаті. Один горщик характерний 
для 1, 2, 4 груп, довжина камери від 2,01 м до 2,4 м -
для 2 і 4 груп. Ширина шахти від 0,81 м до 1,0 м - для 
2-4 груп. Ширина камери від 1,2 м до 1,6 м - для 2-5 
груп. Ширина камери від 0,81 м до 1,2 м і глибина 
дна камери від 1,51 м до 2,0 м - для 3-4 груп 
(табл.4.11). 

Для рядового населення і неповноправних кате-
горій практично в однаковій мірі властиві ознаки 
відсутності культу черепів, вохри, зброї, поховально-
го ложа, а для 5-6 груп - відсутність будь-якого інвен-
тарю і кераміки. Локальною ознакою для 5-6 груп є 
довжина камери від 1,61 м до 2,0 м. 

Як видно, загальна тенденція, за якою поховання з 
більш просторими шахтами містять більш численний 
і різноманітний інвентар і частіше супроводжуються 
надмогильними спорудами, у деяких випадках пору-
шується. Для аналізу ситуації, що склалася, зверне-
мося до розподілу сукупностей ознак "довжина шах-
ти" і "ширина шахти", а також "глибина камери". Усі 
ці розподіли мають таку особливість: поряд із загаль-
ною тенденцією, відповідно до якої для рядового і 
неповноправного населення (групи 5 - 6 ) характерні 
найменші розміри шахт, у цих же групах зустрічають-
ся і шахти значних розмірів. У той же час у похован-
нях вищої знаті на рівні норми представлені катаком-
би з порівняно невеликими розмірами шахт. Можли-
во, розміри шахт лімітувалися необхідністю зручної 
роботи для людей, які споруджували могилу. Однак 
не менш імовірно, що невеликі розміри шахт у знаті 
були обумовлені необхідністю маскувати могили по-
мерлих родичів, ховати їх у прямому розумінні цього 
слова. Великі розміри шахт у групі 5 (рядове неза-
можне населення) можна пояснити тим, що, не маю-
чи можливості чи права супроводжувати родича в 
потойбічний світ багатим інвентарем і т.д., родичі 
померлого намагалися компенсувати це більш просто-
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рою шахтою, керуючись тільїси розуміннями прести-
жу. 

Якщо визначити взаємозустрічаємість різних ка-
тегорій інвентарю і поховального ритуалу за відомою 
формулою (Каменецкий, Маршак, Шер, 1975, с.50), 
то виявляється, що при критерії 0,043 для вищої знаті 
властиві складне поховальне ложе, моделювання об-
личчя за черепом, транспортний засіб, чи колесо, ме-
тал, розпис, інший інвентар, а також насип. 

Для знаті II рангу властиві всі перераховані вище 
ознаки, а також прикраси і знаряддя праці. Для знаті 
III рангу властиве тільки моделювання обличчя, зброя 
і насип. Рядове заможне населення характеризується 
знаряддями праці, іншим інвентарем, одним чи навіть 
декількома посудинами, кістками тварин, простим 
поховальним ложем. Для незаможного населення за-
лишається тільки одна ознака - просте поховальне 
ложе. У залежного населення (6 група) немає харак-
терних ознак присутності. 

У сполученнях ознак виявляються своєрідні скуп-
чення, що характеризуються особливо високими зв'яз-
ками. Одне з них включає моделювання обличчя за 
черепом і колесо (транспортний засіб). Інше - моде-
лювання обличчя за черепом, складне поховальне 
ложе, розпис. Третє - зброю, метал, інший інвентар. 
Можливо, вони відбивають диференціацію суспільних 
функцій знаті. Якщо у верхньому ешелоні влади час-
то практикувалося сумісництво різних функцій, то 
наявність у третій, нижній групі чи модельованого 
черепа, чи насипу, чи зброї безпосередньо вказує на 
рід занять померлих. Серед ознак, властивих знаті, 
узагалі виявляються ознаки, які характеризують 
військову функцію, - це зброя. Ознаками, що можуть 
бути інтерпретовані як відображення високого май-
нового положення родових старійшин, глав кланів, 
родів і т.д. (це відомі з історії й етнографії беки, бегі, 
патріархи і т.д.), є насип, досипка, складне поховаль-
не ложе, метал. Жрецький прошарок може бути зв'я-
заний з моделюванням черепів і розписом. 

Аналіз поховань знаті за цими рисами дозволив 
з'ясувати, що близько 50% поховань знаті III рангу 
мають зброю, тобто якимось чином зв'язані з війною. 
Швидше за все, це - професійні воїни (див. розділ 4.4), 
чи ж глави родин, що професійно займалися війною. 
36% - це сімейна, кланова знать, що здійснювала 
світську владу, творила суд у громадах і т.д. Тільки 
близько 15% знаті III рангу можуть бути жерцями, які 
виконували другорядні функції в ритуальних діях, у 
церемоніях, на святах. Це так звані маги (Ардзинба, 
1982). На наступній ступені (II ранг) функції знаті 
поєднуються, як правило, попарно. Тут майнові озна-
ки розподіляються майже порівно між жрецькими і 
військовими атрибутами (38% і 43%, відповідно). На-
багато рідше зустрічається об'єднання жрецьких і 
військових функцій (19,0%). На найвищому рівні знаті 
(І ранг) поєднуються всі три функції. Причому, у більш 
ніж 60% могил знаки влади одного напрямку мають 
не один, а кілька показників. При цьому з'являються 
властиві тільки цій групі показники, а саме: колеса в 
закладах катакомб. Тільки на найвищому рівні знаті 
з'являються особливі жрецькі ознаки: нанесені на 
рослинну чи тваринну основу знаки, за зовнішнім 
виглядом аналогічні багатьом з літер близькосхідних 
консонатних алфавітів (Пустовалов, 19966, 1997г, 
1998ж, 2000в). Те ж саме можна сказати і про ознаки 

світської влади: у групі вищої знаті (І ранг) ці ознаки 
помножуються (Пустовалов, 1999в, с.251). 

Зіставляючи результати порівняльного аналізу 
соціальних шарів, рангів і визначення взаємозустрі-
чаємості ознак, можна стверджувати, що вони у своїх 
основних моментах збігаються. Винятком є тільки 
знаряддя праці, прості ложі і кістки тварин. Такі по-
казники, які висувалися як соціально значущі (коле-
со, транспортний засіб, сокира, булава, узагалі зброя, 
наявність металу, моделювання обличчя за черепом в 
сполученні з великою площею камер і надмогильни-
ми спорудами), дійсно властиві найзнатнішим пред-
ставникам інгульського етнічного масиву. 

Виявлено три великі групи населення: знать І, II, 
III рангів (групи 1 - 3); рядове повноправне населен-
ня (общинники-скотарі), у якому виділяються заможні 
(група 4) і збіднілі (група 5) люди; неповноправне 
населення (група 6). Щ градація відбиває процес соці-
альної стратифікації в середовищі основних вироб-
ників. Наявність виділених груп є відображенням про-
цесу соціальної диференціації і класогенеза. 

Можна сперечатися про кількість виділених соці-
альних шарів, але в будь-якому випадку їх ніяк не 
менше трьох. А це вже не первісне суспільство! 

Вони є порівнянні з загальною моделлю ранньок-
ласового суспільства: з одного боку - трьохчастною 
структурою і більш детальним розшаруванням, з 
іншого боку - спеціалізацією знаті. Поєднання в одній 
особі (як правило, це цар) військових, світських і сак-
ральних функцій — це тисячолітня практика Давнього 
Сходу. 

4.2.3.2. Соціальний аналіз східнокатакомбних 
поховань 

Процедура виділення соціальних страт, груп, 
рангів цілком аналогічна тій, котра була приведена 
вище для масиву інгульських поховань. Тому нема 
рації приводити її повністю. Досить обмежитися 
тільки коротким стиснутим викладом. 

На першому етапі на основі сполучень інтерваль-
них груп довжини і ширини камери були сформовані 
сім первинних груп (табл.4.12). Восьму, окрему гру-
пу склали поховання без поховальних споруд (не про-
стежені). Після цього за даними порівняння восьми 
вибірок за іншими ознаками була визначена подібність 
первинних вибірок між собою з метою їхнього укруп-
нення і наближення до реальних соціальних прошарків 
(табл.4.13). Критерій високої схожості визначався, як 
завжди, як середня величина схожості (83,1%). Це 
вище, ніж для відповідної процедури інгульського 
масиву. Найбільше відрізняється "О" первинна група, 
а також група з найбільшими розмірами камер. 

Якщо вищу знать інгульського масиву характери-
зує цілий комплекс ознак, які відбивають працевит-
рати, якість і кількість інвентарю, то у східнокатаком-
бного населення цього не спостерігається. Тут немає 
такої жосткої ієрархії, як у інгульському масиві. Так, 
наприклад, метал, що у інгульської ієрархії характе-
ризує знать і зв'язаний з іншими ознаками, у східно-
катакомбному масиві представлений широко навіть у 
найнижчій соціальній групі. Таким чином, наявність 
у похованнях металу не є стійкою соціальною озна-
кою. Побічно це свідчить про те, що у східнокатаком-
бного населення не було особливих проблем із брон-
зою. От чому з поховань Донецько-Донського регіо-
ну походять численні бронзові знаряд дя праці (Брат-
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ченко, 1976; Смирнов, 1996). Це ще одне свідчення 
про те, що мідні руди Донбасу уж« використовували-
ся катакомбним населенням. 

Навіть найбільші розміри шахт зустрічаються в 
незаможного населення, а ті ознаки поховального об-
ряду, що властиві похованням з найбільшими розмі-
рами, досить широко представлені й в інших групах. 
Тенденції, що характеризують найвищу групу, хоча і 
підвищені, але характеризують кілька вибірок одно-
часно. Колесо, чи транспортний засіб узагалі зустрі-
чається не в найбільших камерах, а властиве рядово-
му населенню. Усе вищевикладене дозволяє виділи-
ти одну групу знаті - ті поховання, що мають макси-
мально великі розміри й у певній мірі характеризу-
ються пишністю ритуалу. Середню групу потрібно 
віднести до рядового повноправного населення, а по-
ховання з непростеженими поховальними спорудами 
- до групи соціальних низів, до умовно неповноправ-
ного населення. 

Міркуючи над тим, чому поховання з непростеже-
ними поховальними спорудами можна відносити до 
групи соціальних низів, варто звернути увагу на те, 
що дана ознака побічно відбиває глибину здійснення 
поховання. Інші групи поховань представлені катаком-
бами, спорудженими в материку, що, безумовно, ви-
магає більших витрат праці, чим улаштування моги-
ли в чорноземному пухкому насипу. Видимо, цим 
можна пояснити близькість показників у похованнях 
з мінімальними розмірами поховальних споруд і по-
ховань з непростеженими поховальними спорудами. 

Ті катакомби рядового населення, у яких знаходив-
ся інвентар, можна тлумачити як поховання заможно-
го населення, а ті, у яких інвентарю не було, - як не-
заможного, збіднілого. 

При визначенні взаємозустрічаємості ознак похо-
вального обряду з виявленими соціальними стратами 
чи рангами виявилося, що такі ознаки, як деталі по-
ховального обряду, крейда, метал, знаряддя праці, 
прикраси, інший інвентар, кістки тварин, посуд у по-
хованні і просте ложе, у більшій мірі зв'язані з рядо-
вим населенням, чим зі знаттю. Насип і досипка вия-
вилися настільки рідкісними, що дуже слабо зв'язу-
валися з будь-якими соціальними групами. Узагалі, 
унаслідок того, що не було виявлено стійких наборів 
ознак для кожної соціальної групи, основна увага була 
сконцентрована на порівняльному аналізі виявлених 
соціальних страт. 

Спільних ознак, властивих усім групам, виявило-
ся небагато - 1 1 . Усі вони характеризують відсутність 
надмогильних споруд, культу черепів, вугілля, крей-
ди, колеса (транспортного засобу), зброї, металу, зна-
рядь праці, прикрас, іншого інвентарю, кісток тварин. 
Взагалі інвентар східнокатакомбних поховань, за ви-
нятком території Донбасу і нижнього Дону, досить 
бідний. Від 78% до 99% поховань не мають згаданих 
вище категорій інвентарю. 

За тенденцією, для прошарку знаті характерні 
найбільші розміри шахт, найбільша глибина камер 
(3,01 м і глибше), такі деталі поховального обряду, як 
наявність рову перед входом у камеру, пандуса, схо-
динок і складного поховального ложа, вугілля, крей-
ди, зброї, металу, кісток тварин - всього 12 ознак. 

Локальні ознаки превалюють для груп знаті і ря-
дового заможного населення. Але, як і в інгульсьшму 
масиві, тенденції їх неоднакові для кожної з вибірок. 
Так, хоча насип характеризує знать і рядове населен-

ня, у більшій мірі він властивий знаті. Те ж саме мож-
на сказати і про довжину шахти від 1,61 м до 1,8 м і 
понад 2,21м, "знаряддя праці" і "інший інвентар". У 
той же час прикраси і наявність декількох посудин у 
камері більше властиві похованням рядового населен-
ня. 

Виявлено кілька ознак, які поєднують рядове за-
можне і незаможне населення. Це довжина шахти від 
0,81м до 1,6м і ширина шахти до 1,2м, глибина каме-
ри від 1,51 м до 2,0м і від 2,51 м до 3,0м. 

Дуже мало ознак, властивих рядовому населенню. 
Це слабкі прояви культу черепів (без моделювання), 
колесо чи транспортний засіб. Для незаможного на-
селення характерним є тільки відсутність кераміки в 
камері. Для нижнього соціального прошарку харак-
терна мінімальна глибина поховальної споруди і 
відсутність деталей поховальної споруди, а також по-
ховального ложа. 

Таким чином, соціальні страти східнокатакомбно-
го населення відрізняються меншою диференціацією 
соціальних відмінностей у деталях поховального ри-
туалу і в інвентарі в порівнянні з інгульським. Тен-
денція до переваги в похованнях знаті престижного 
інвентарю, трудомістких деталей поховального риту-
алу значно нижча, ніж у інгульського населення. Для 
знаті східнокатакомбного населення в рамках ареалу 
інгульської культури немає такого чіткого комплексу 
соціальних ознак, як у сусідів. Складається вражен-
ня, що процес соціальної диференціації, який почав-
ся у східнокатакомбного населення, не завершився, 
зупинившись на половині шляху. Так вийшло, що в 
сусідів, які довгий час співіснують один з одним, в 
одних склався ієрархічний комплекс соціальних оз-
нак, а в інших цього не відбулося. 

Звичайно, цей висновок стосується східнокатаком-
бних могил у межах ареалу інгульських поховань. 
Основний масив східнокатакомбних могил лежить 
поза рамками досліджуваного матеріалу у Передкав-
каззі, Калмикії, на Середньому Дону і далі в По-
волжжі. Імовірно, соціальна стратифікація в цих рег-
іонах була іншою. 

У порівнянні зі знаттю рядове заможне населення 
виступає навіть більш представницькою по відношен-
ню до інвентарю групою, чим знать. Саме тут зустрі-
чаються транспортні засоби, багато металу і т.д. 

4.2.3.3. Територіальний розподіл соціальних 
груп поховань 

Локалізація окремих соціальних груп, виділених 
при соціальному аналізі обох етнічних масивів, дає 
досить цікаву картину. Для інгульського етнічного 
масиву середній показник кількості знаті складає при-
близно 20% (у два з половиною рази більше в по-
рівнянні зі східнокатакомбним). Однак в окремих ре-
гіонах ці цифри сильно варіюються. Серед інгульсь-
кого масиву найвищий відсоток прошарку знаті пер-
шого рангу виявляється в Молочанській групи похо-
вань (9,1%). У Інгульській - 3,0%, у Кримській -1,5%, 
у межиріччі Дніпра і Молочної (Запорізька група) -
1,4%. У Наддніпрянських пам'ятках ця страта відсут-
ня. 

Майже аналогічно розподіляється і прошарок знаті 
II рангу. Третій, найнижчий ранг знаті, більш-менш 
рівномірно покриває всю територію інгульської куль-
тури. Але й тут цих поховань у 1,8 разів більше на 
р.Молочній. У цілому на р.Молочній 45,5% катакомб 
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відносяться до групи знаті. Це дуже високий відсо-
ток. Якщо припустити, що знать вже не була безпосе-
реднім виробником, то з цього випливає, що на Мо-
лочній ця соціальна група повинна була існувати за 
рахунок інших територій або за рахунок інщоетніч-
ного населення цієї ж території. Крим і Поінгулля 
дають відповідно 17,0% і 17,9%. На р.Молочній та-
кож зосереджена значна кількість поховань, можли-
во, неповноправного населення (9%) (табл.4.14). 

Розподіл по територіях груп рядового населення 
також говорить багато про що. У Молочанській групі 
майже вдвічі більше інвентарного - заможного рядо-
вого населення, чим безінвентарного - незаможного. 
У пропорції 5:3 співвідносяться ці страти в Інгульсь-
ких і Кримських пам'ятках. У пропорції 2 : 1 - у Запо-
різьких пам'ятках, де найвищий відсоток заможного 
населення (54,8%). Серед інших територій Над-
дніпрянські пам'ятки є найбіднішими. Тут майже 
немає знаті (тільки нижній шар), найменше число за-
можного населення (41,7%), найвище число - неза-
можного (40,6%). Саме тут найвищий відсоток, мож-
ливо, неповноправного населення (табл. 4.14). 

Можна допустити, що в Подніпров'ї жили хлібо-
роби, соціальний стан яких був нижчим, ніж скотарів-
пастухів. Відзначимо, що саме в цьому регіоні є ґрун-
тові могильники. 

За результатами розподілу соціальних страт 
інгульських могил на досліджуваній території голов-
ним соціальним центром виступає район р.Молочної, 
на другому місці знаходиться Поінгулля, далі -
Північний Крим, за ним - Запоріжжя. Завершує ряд 
Подніпров'є. Дослідження катакомбних пам'яток 
інгульського типу на інших територіях не виявили 
катакомб, які за сукупністю рис були б прирівняні до 
поховань вищого шару знаті (за матеріалами; Дерга-
чов, 1986, с.96-97; Санжаров, 1999). 

Кілька катакомб, які за своїми параметрами тільки 
наближаються до вищого ранг>' знаті, виявилися не-
далеко від М.Олександрія на Кіровоградщині (за ма-
теріалами: Полин, Тупчиенко, Николова, 1992, 1993, 
1994). 

Виходячи з аналізу цих матеріалів, можна стверд-
жувати, що район р.Молочної поблизу м.Токмака і 
м.Молочанськабув головним потестарно-політичним 
центром для інгульського етнічного масиву. На це вка-
зує, крім значної кількості поховань знаті, і наявність 
Молочанського святилища (Пустовалов, 1993,1999г), 
яке знаходилося поруч з могильниками Заможне і 
Виноградне. 

Здається, що така ієрархія окремих територій, ви-
ділення соціального центра на р.Молочній і субцентрів 
у Криму і Поінгуллі (на Запоріжжі вже переважають 
поховання рядових общинників) відповідають струк-
турі складного соціального організму. 

Перевіримо ці висновки територіальним розподі-
лом соціальних страт східнокатакомбного населення 
цієї ж території і деяких східних районів. Якщо на 
рівень добробуту впливають географічні, кліматичні 
чи якісь інші умови, а не існування єдиного соціаль-
ного організму (СОХ то соціальна ієрархія територій 
повинна бути такою ж, як і у випадку з інгульськими 
катакомбами. Результати цього аналізу спростовують 
таке допущення (табл.4.15). Отримана картина вияв-
ляється негативо.м того, що вийшло за результатами 
розподілу інгульських поховань. 

Соціальний центр східнокатакомбного населення 
знаходиться на нижньому Дону - Дінці. Тут серед 
рядового населення майже немає незаможного (67,8% 
-заможне, 13,8% - незаможне). Подніпров'я і Степо-
ве Причорномор'я займають середнє положення. При-
чому Подніпров'я в соціальному плані трохи вище. 
Молочанський масив займає нижню ступінь соціаль-
ної ієрархії територій. У Північному Причорномор'ї 
найбільша кількість поховань знаті цього етнічного 
масиву в Подніпров'ї, тобто там, де в інгульського 
населення немає вищих ешелонів знаті. На р. Мо-
лочній, навпаки, майже немає східнокатакомбної знаті 
(3,6%). Могили рядових общинників і залежного на-
селення розподіляються приблизно рівномірно скрізь. 

Територіальний розподіл соціальних груп населен-
ня двох етнічних масивів, а саме локалізація соціаль-
них, потестарно-політичних центрів, збігається з ет-
нічними центрами (Пустовалов, 1992в, с. 100-101). 
Очевидно, на якомусь етапі, можливо, ранньому, мова 
може йти про два етносоціальних організми. Один - з 
центром на Нижньому Дону - Дінці, а інший - з цен-
тром у межах р.Молочної - Присивашшя - Криворі-
жжя (Пустовалов, 1990г, C.99; 1991а). 

Такий територіальний розподіл соціальних страт 
двох етнічних масивів приводить до висновку, що ці 
два масиви знаходилися між собою у певних відноси-
нах: панування - підкорення. 

Ця думка здається тим більше вірною, якщо тери-
торіальний розподіл східнокатакомбних поховань про-
вести за хронологічним принципом (І-ІІ АЕТ/ по -
ранні, III АЕТ/ по - пізній) (табл.4.16). Порівнюючи 
поширення різних- соціальних груп східнокатакомб-
ного населення між раннім і пізнім етапами, потрібно 
відзначити, що при збереженні відносного рівня соц-
іального статусу окремих районів відзначається різке 
зниження числа поховань знаті на пізньому етапі. 
Якщо на ранньому етапі Доно-Донецький район вид-
іляється як значний соціальний центр, де живуть саме 
заможні общинники і знать, то на пізньому етапі іут 
присутні 30% незаможного населення, у 2,5 рази змен-
шується відсоток знаті. Узагалі на пізньому етапі 
підсилюється збідніння східнокатакомбного населен-
ня. 

Спробу провести соціальне тлумачення катакомб^ 
них пам'яток Подонців'я провів у 90-х pp. XX в. 
О.М. Смирнов (1996, с. 118 - 121). Звичайно, для роз-
горнутої характеристики соціальної структури, її ди-
наміки і багатьох інших аспектів цього недостатньо. 
Різні і вибірки. Однак основні тенденції, що просте-
жуються С.Ж.Пустоваловим і О.М. Смирновим, дуже 
близькі. На жаль, О.М.Смирновим виділені лише дві 
групи - поховання дітей і поховання "лідерів" без уточ-
нення ролі цих "лідерів". Правда, дане тлумачення 
зроблене О.М. Смирновим попутньо. Ціль його мо-
нографії була зовсім іншою. Поховання "лідерів" ха-
рактеризуються їм як такі, що мають найбільші розм-
іри і глибину, насипи і досипки і супроводжуються 
коштовним інвентарем (Смирнов, 1996, с. 120). Про 
відносне зниження критеріїв соціальної стратифікації 
говорить і сам О.М.Смирнов: "У пізньокатакомбний 
час насипи, досипки стають рідкісними при збере-
женні інших параметрів високого статусу похованих" 
(Смирнов, 1996, с. 121). Тому неясно, на чому засно-
вана заява А.В. Ніколової і Л.А. Черних про те, що 
О.М. Смирнов не підтвердив висновки С.Ж. Пусто-
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валова (Ніколова, Черних, 1997, с. 114). Цікаво, що для 
пізньокатакомбного часу О.М. Смирнов констатує, що 
знову з'являються поховання в ямах. Ями за працевит-
рагами набагато менші катакомб (Смирнов, 1996, с. 125). 
У цілому західна частина дослідженого О.М.Смирновим 
регіону більш архаїчна, чим східна (Смирнов, 1996, 
с. 115). Таким чином, висновки О.М. Смирнова і С.Ж. Пу-
стовалова не суперечать один одному. 

На р.Молочній і у Степовому Причорномор'ї 
(Північний Крим, Поінгулля, Запоріжжя) серед 
східнокатакомбних поховань на пізньому етапі 
відсутні поховання знаті. У цих районах структура 
даного етносу стає неповною. Очевидно, що роль соц-
іальної верхівки східнокатакомбного населення вико-
нує інгульська знать. О.М. Смирнов для пізньоката-
комбного періоду території Донеччини фіксує різку 
мілітаризацію степу. Звичайним явищем для цієї те-
риторії, на думку О.М. Смирнова, стають стріли, ка-
м'яні свердлені сокири, сокири колонтаївського типу 
з бронзи (Смирнов, 1996, с.115 - 116). Можна при-
пускати, що головними супротивниками східноката-
комбного населення у військових зіткненнях були 
представники інгульської культури. 

4.2.3.4. Інтерпретація результатів аналізу оди-
ночних поховань 

Отже, унаслідок проведеної роботи з статевовіко-
вої і соціальної характеристик катакомбних поховань 
Північного Причорномор'я були отримані важливі 
результати. Виявилося, що відмінності між похован-
нями чоловіків і жінок, дітей і підлітків не настільки 
значні, як можна було собі представити. Особливо це 
стосується інгульських поховань. Серед поховань 
дітей виділяються такі, котрі за своїми параметрами 
не уступають похованням дорослих і можуть бути 
прилічені до знаті І - III рангу. Утрата ведучого поло-
ження статевовікового принципу поділу праці в ката-
комбному суспільстві свідчить про значні ранньокла-
сові тенденції у цього населення. 

Виявлені соціальні групи в обох етнічних маси-
вах, швидше за все, відбивають станову фадацію, 
тому що між окремими групами є переходи, для них 
існує багато локальних ознак. Це особливо характер-
но для східнокатакомбного населення. 

З огляду на якісні показники соціальної диферен-
ціації і їхній просторовий розподіл (Пустовалов, 
19956), отримана соціальна ієрархія може бути інтер-
претована, якщо виходити з норм індоєвропейських 
народів (Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с.787-799), до 
формування яких катакомбне суспільство, так чи іна-
кше, причетне (Klein, 1984). Поховання вищого шару 
інгульського населення, зосереджені в декількох 
місцях, при тому, що більш 70% знаходяться на р.Мо-
лочній, можуть бути впевнено зв'язані з правлячою 
верхівкою. 

Виділення специфічних, з великими працевитра-
тами поховань дітей свідчить про те, що прина-
лежність до певної соціальної групи, у цілому соц-
іальний статус носили спадкоємний характер (Пусто-
валов, 1992а). Спираючись на наявність просторих 
поховань дітей серед ямних поховань Дністро-Ду-
найського межиріччя, С.В. Іванова робить аналогіч-
ний висновок (Иванова, 2001, с. 130). 

Наступний, другий шар знаті, виходячи з просто-
рового розподілу, може бути інтерпретований, з од-
ного боку, як найближче сімейне оточення правителів. 

а з іншого, - як керівники певних субсоціальних 
підрозділів катакомбного суспільства. Вони поєдну-
ють у собі попарно і світські владні функції, і 
військові, і жрецькі. Значно менший шар для знаті 
другого рангу представляють військово-жрецькі по-
ховання. Катакомби нижнього шару знаті, чиї могили 
рівномірно зустрічаються на всій території поширен-
ня цього населення, можуть розглядатися як похован-
ня голів сімейно-господарських підрозділів, воїнів і 
нижнього шару служителів культу. Потрібно відзна-
чити, що воїни і служителі культу все-таки тяжіють 
до соціальних центрів. Особливо це стосується остан-
ньої категорії. 

Якщо професійний поділ інгульської знаті уже 
відбувся, то диференціація східнокатакомбного насе-
лення значно відставала. Про це свідчить і кількісний 
розподіл окремих шарів населення східного обряду. 
Знать взагалі складала тут тільки 8,1%, рядове замож-
не населення - 56,4%, рядове незаможне населення -
31,4%, можливо, неповноправне населення - 4,2%. 
Потрібно відзначити, що цей висновок стосується 
тільки аналізованої території, тому що зазначене на-
селення знаходилося з інгульським населенням у пев-
них відносинах. Серед цього етнічного масиву про-
цес диференціації функцій знаті тільки починався, і в 
ньому велику роль грали особисті якості людей, які 
займали певні суспільні посади (Чередниченко, Пус-
товалов, 1991, с. 106-116). 

4.2.4. Багатокамерні катакомби 
Загальним типом поховальної споруди катакомб-

ної культурно-історичної спільності є катакомба, яка 
складається з вхідної ями (шахти, колодязя) і підзем-
ної камери, де знаходиться небіжчик. Камера відго-
роджена від шахти перегородкою-заслоном. Приведе-
на конструкція притаманна переважній більшості 
північопричорноморських катакомб. Проте, на дослі-
джуваній території подекуди зустрічаються більш 
складні поховальні споруди: дві шахти, які ведуть в 
одну камеру, чи одна шахта і дві камери. У більшості 
випадків багатокамерні поховання були одночасними, 
тобто обидві камери споруджувалися відразу. Якщо 
навіть припустити добудування другої камери, малой-
мовірно, щоб це відбулося випадково. Це дозволяє 
розглядати їх як один комплекс. Значна кількість ба-
гатокамерних поховань відкрита завдяки широким 
польовим роботам на новобудовах (Дергачев, 1986; 
Марина, Ромашко, Фещенко, 1986, с.4-36; Марина, 
Ромашко, 1987, с.306-367; Михайлов, 1982;Самойлен-
ко М., 1986, С.304; Болтрик, 1987, с.306-307; Отро-
щенко, Рассамакин, 1987, с.385-386; Мельник, 1991; 
Самойленко Л.Г., 1991). У середньому вони склада-
ють близько 1% від кількості розкопаних поховань. 
Але на окремих територіях кількісний розподіл бага-
токамерних катакомб значно варіюється - від 0,2% для 
периферійних регіонів до 1,7% у Запорізькій області, 
а в конкретних курганних могильниках ця варіація ще 
більша (до 4% на р.Молочній). Зараз відомо понац 40 
багатокамерних поховань з аналізованої території 
(рис.4.17). Крім названих районів багатокамерні ка-
такомби зафіксовані на Середньому Дону (Матвеев, 
1977, с. 139-148) і в Прикубан'ї (Андреева, 1989, с.110; 
Державин, 1989, с. 135, 177; Кореневский, Петренко, 
1989, с.200,244). Але третина з них не введена в м а -
ковий обіг, чи дані про них фрагментарні. Тому вис-
новки базуються на даних 23 катакомб, які походять з 
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районів Приазов'я, Північного Криму, Нижнього Под-
ніпров'я, Північно-Західного Причорномор'я і 
Сіверського Дінця. 

Як бачимо з приведених даних (див. Додаток III), 
усі поховання мають дві камери й одну шахту (виня-
ток: пох. 4, к. 33 у с. Виноградне). Звичайно одна з 
камер більше другої камери (табл.4.17; рис.4.18). У 
14 похованнях одна з камер не містила покійного. У 
чотирьох похованнях було вісім модельованих черепів, 
і ще 9 містили інші прояви цього культу: зняті чи 
відсутні голови, окремі черепи, розчленовані кістяки. 
За способом виводу камери виділяються дві групи 
(1,2). Для першої групи характерною ознакою є неза-
лежний вивід із шахти. Для другої - послідовний 
вивід. За напрямком входів у камери ці дві групи роз-
діляються на типи, а типи, у свою чергу, за формою 
камер, шахт, положенням померлих - на підтипи: "а" 
- ті, що мають іиахти і камери з чіткими кутами, скор-
ченими на боці померлими; "б" - т і , що мають овальні, 
напівовальні і квасолеподібні камери, округлі шахти і 
витягнутих на спині померлих. 

І група, тип 1. 
Для цього типу є характерним незалежне виведен-

ня камер із протилежних коротких стінок шахти, при-
чому вісі входів складають одну пряму. Тип має підти-
пи "а" (2 пох.) і "б" (1 пох.) (рис.4.18; 4.19 -1,2). 

1 група, тип 2. 
Камери виводяться також незалежно, але вісі 

входів лежать під кутом один до одного (прямим чи 
тупим). Цей тип має підтипи "а" (8 пох.) і "б" (5 пох.) 
(рис. 4.18; 4.19 - 3; 4.20 - 1-5; 4.21). 

2 група, тип 1. 
Для цього типу притаманні послідовно виведені 

камери, причому друга камера виводиться з довгої 
стінки (протилежної входу) першої камери. Зустрі-
чається лише підтип "б" (З пох.) (рис.4.18; H.IV.IO -
1-3). 

2 група, тип 2. 
Цей тип на відміну від попереднього має камери, 

вісі входів яких представляють кут, близький прямо-
му, тобто другі камери виведені з торцевих стінок пер-
ших. Тип має підтипи "а" (З пох.) і "б" (З пох.) 
(рис.4.18; 4.20-6; 4.22 -1-2). Усього перша фупа скла-
дається з 16 поховань, друга-з 7. Що стосується куль-
турної приналежності, то всі підтипи "а" (11 пох.) зв'я-
зуються з східнокатакомбним населенням, чи (за тра-
диційною термінологією) з донецьким і дніпро-
азовським населенням (Братченко, Шапошникова, 
1985, с.407-412) (І-ІІІ археолого-етнічний тип). Інші 
поховання (11 пох.) можна з певним ступенем імовір-
ності віднести до інгульської культури, чи до IV-VII 
археолого-етнічного типу (Пустовалов, 1987, с.16). 

Серед поховань першої групи п'ять колективних, 
п'ять парних і 6 індивідуальних. Друга група - по-
вністю парні поховання (7 пох.). Для інгульських ка-
такомб найпросторішими є поховання другої групи, 
для донецьких і дніпроазовських - першої групи 
(особливо тип 1 "а"). Для цих типів катакомб у каме-
рах без померлих знаходяться залишки багать (Мар'-
ївка, Дніпрорудний, Кривий Ріг). Для інгульських - у 
порожніх камерах зроблені складні поховальні ложа, 
іноді поставлено посуд і лежать кілька кісток люди-
ни. Ця традиція зустрічається й у більш пізніх донець-
ких похованнях. Як бачимо, лише один тип (друга 
група, тип 1) чітко зв'язується з інгульським населен-
ням. Інші присутні в обох етнічних групах. Вважаю-

чи, що особливості у формі поховальної споруди, по-
ложенні померлих відбивають етнічні відмінності, 
можна припустити, що ряд загальних ознак і типів 
указують на тісні етнічні контакти між представника-
ми різних етнічних угруповань. Зокрема, про це 
свідчать поховання, де кістяки знаходяться як у ви-
тягнутому на спині, так і в скорченому на боці поло-
женні. Одночасно мають місце й істотні відмінності. 
Дана класифікація підтверджує висновок про інтен-
сивні етнічні контакти між двома катакомбними ма-
сивами на певному етапі їхнього розвитку (Пустова-
лов, 1987,0.15; 19906, с.62). 

Аналізуючи багатокамерні поховання, насамперед 
відзначаємо значні розміри поховальної споруди, на-
сипи чи досипки над могилами, складний поховаль-
ний ритуал, деякі особливості положення померлих, 
багатий інвентар (табл.4.17). Усі ці дані вказують на 
соціальну неординарність більшості цих поховань. 
Розглянемо багатокамерні катакомби з погляду таких 
загальновизнаних критеріїв соціального статусу, як 
міра витраченої праці на здійснення поховального 
обряду. Як говорилося, соціальний аналіз можна про-
водити лише у певних етнічних межах (Массой, 1976, 
с. 153), тому будемо розглядати інгульські і східнока-
такомбні поховання окремо. 

Для східнокатакомбних могил середній об'єм скла-
дає 16,5 м^ для інгульських - 8,5 м і В обох випадках 
це значно більше об'єму середнього східнокатакомб-
ного і інгульського поховань (3-4 м'). За об'ємом се-
ред багатокамерних поховань виділяються такі, котрі 
перевищують чи дорівнюють середнім показникам, і 
ті, що значно нижче середніх розмірів (табл.4.17). З 
великими просторими катакомбами зв'язані також 
досипки чи насипи (майже 50% випадків). Відзначи-
мо, що насип, досипка взагалі зустрічаються лише в 
5,7% катакомбних поховань. 

У цілому інвентар східнокатакомбної групи нечис-
ленний, але для найбільшого поховання він якісно 
відмінний: транспортний засіб, бронзовий наконечник 
стрекала, складне поховальне ложе, людське жертвоп-
ринесення - це все дозволяє вважати його похован-
ням колісничого (Чередниченко, Пустовалов, 1991). 
Про високий соціальний статус свідчать і прояви куль-
ту черепів (Пустовалов, 1999в). Нагадаємо, що мета-
леві вироби зустрічаються в 5% поховань, транспорт-
них засобів (ТЗ) знайдені одиниці на тисячі розкопа-
них катакомб. Знаряддя праці також представлені у 
східнокатакомбних похованнях, але розміри їх не дуже 
великі (Жовтневе, к. 12, пох. 2). 

Територіально найбільші катакомби цієї групи в 
межах досліджуваної території зосереджені в районі 
Запоріжжя - Кривого Рогу. Бони відносяться до пер-
шого типу підтипу "а" першої групи. Поховань дру-
гого типу підтипу "а" першої групи значно менше. 

Звернемося до аналізу інгульських поховань. Як 
відзначалося, середня кубатура їх набагато менша, ніж 
кубатура попередньої групи. Серед них також виділя-
ються дві групи за об'ємом: одна - де кубатура пере-
вищує чи дорівнює середньому показнику, до другої 
відносяться ті, що мають значно менший обсяг. Межа 
між цими групами не дуже чітка. 

Найбільш яскравими є два поховання біля с. Ви-
ноградне (к. З, пох. 36; к. 33, пох. 4). В обох випадках 
перша камера не містила померлих і використовува-
лася, імовірно, у культових цілях. Усі небіжчики мали 
модельовані черепи, розпис червоною фарбою. 
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складні поховальні ложа, парадну зброю (сокиру, бу-
лаву), над похованнями були насипи. Перераховані 
ознаки зустрічаються в 2-4% поховань і властиві най-
вищому шару інгульського катакомбного суспільства 
(Пустовалов, 1999в, с.222-255). Померлих супровод-
жує рідкісний інвентар: необпалені посудини, дерев-
'яні чаші, керамічний посуд, посохи тощо. Лише за 
розмірами до цих поховань наближається пох. 6-6а з 
к. 1 у Приореллі (14,8 м'). 

Від інших інгульських поховань треба відокреми-
ти найменші (Барвинівка, к. 7, пох. 16; Аккермень-І, 
к. З, пох. 1). Розглядати їх у сукупності з іншими не 
можна тому, що вони містили кістяки дітей. Сам факт, 
що діти поховані в двохкамерній споруді, свідчить про 
їхній високий статус. Треба відзначити, що дитячі 
двохкамерні поховання відомі лише на р. Молочній, 
саме там, де зосереджена найбільша кількість багато-
камерних поховань і модельованих черепів. 

У багатьох з інших інгульських поховань також 
наявні ознаки найвищого соціального шару, але пред-
ставлені вони не в повному обсязі. Пох. 4-5 з к. 5 біля 
с.Заможне мало досипку, модельовані черепи, зброю, 
колесо, багатий посуд, але менші розміри. Ряд похо-
вань має вироби з бронзи (Троїцьке, 3/9; Цілинне, 1/ 
6-7). Як і в попередній групі, катакомби з наборами 
знарядь праці не найбільші за розмірами. 

У цілому в багатокамерних катакомбах переважна 
більшість померлих традиційно знаходиться уздовж 
довгої вісі камери, головою ліворуч від входу, облич-
чям до входу. Однак з цієї традиції випадає положен-
ня кістяка дитини в пох. 27, к. 11 біля с.Мар'ївка, тре-
тього кістяка з пох. 9, к. З, с. Троїцьке і померлого з 
першої камери пох. 12, к. 1, с. Білорецьке. У перших 
двох випадках померлі лежали уздовж короткої вісі 
камер, біля інвентарю й у ногах в інших похованих. В 
останньому випадку молодий чоловік? (а, може, 
жінка?) сидів при вході в камеру. Таке розташування 
цих кістяків дає нам підставу розглядати їх, як таких, 
що супроводжували головних небіжчиків, тобто як 
насильницьки умертвлених. У свій час саме так інтер-
претував колективні катакомбні поховання М.І. Арта-
монов (1934). 

Прагнення якось підкреслити соціальну нео-
днорідність померлих, похованих у багатокамерних 
могилах, можна побачити й у багатьох інших випад-
ках. Уже відзначалося, що в більшості катакомб одна 
з камер порожня, звичайно менша. У невеликих за 
розмірами похованнях знаходиться посуд, лежать 
кістки тварин тощо (Миколаївка, к. 6, пох. 1; Благо-
датне, курганна гр. IV, к. 13,пох. 14-15; Трапівка,к.1, 
пох. 18). 

У тих випадках, коли обидві камери містять кістя-
ки, у менших, чи перших від шахти камерах померлі 
лежать в інших положеннях, чим небіжчики у вели-
ких, чи других камерах (к. гр. XVII, к. 1, пох. 6-6а; 
Богачівка, к. 10, пох. 3-8). Іноді між людьми, похова-
ними в різних камерах, простежені відмінності в віці 
чи статі. У меншій чи першій камері лежить жінка чи 
молодший за віком чоловік, а в більшій — чоловік чи 
старша за віком людина (Новочорномор'є, к. 4, пох. 
20-21; Білорецьке, к.1, пох. 12). 

У найбільших похованнях менші, перші камери 
звичайно не мають померлих. У східних катакомбах 
знайдені залишки багать, кістки тварин (Мар'ївка, 
Дніпрорудний, Кривий Ріг). У інгульських катаком-
бах знайдені сліди вотивних поховань. Наприклад, у 

похованні 36, к. З, с. Виноградне в першій камері зна-
ходилися на складному ложі кілька необпалених по-
судин, дерев'яна чаша, посох, розпис у вигляді людсь-
кої ноги. Посередині пишного ложа лежала кисть руки 
людини і зуб. Можна припустити, що виготовлялися 
штучні померлі - "ляльки", які заміняли у певних об-
ставинах справжніх небіжчиків. 

Як уже відзначалося, для багатьох давніх народів 
велику роль у поховальних обрядах грали дії, спря-
мовані на те, щоб захистити, охоронити померлого 
родича в потойбічному світі. Форми цього захисту 
досить різноманітні. Наприклад, у Єгипті ці функції 
виконувалися спочатку Анубісом-Упуатом, а потім -
Озірісом (Коростовцев, 1976, с.207). Відзначимо, що 
Анубіс завжди зображувався людинособакою. На існу-
вання подібних уявлень у носіїв катакомбної 
спільності вказує знахідка в к. 2 біля с. Ново-Мико-
лаївка Акимівського р-ну Запорізької області, де в 
шахті катакомби знайдений череп людини, пристав-
лений до кістяка собаки (Болтрик, 1987, с.306-307). 
Для об'єктивності слід зазначити, що умови знахідки 
не цілком однозначні і дозволяють тлумачити її по-
різному. Імовірно, ту ж функцію - охоронця, захис-
ника в царстві померлих були покликані виконувати і 
ті люди, що лежать у перших, менших камерах, на 
відміну від тих поховань, де охоронна функція зв'яза-
на з вогнем. Застави зі стел більш раннього часу, ма-
буть, також є спробою захистити від якогось негатив-
ного впливу померлого, який знаходиться в камері. 
Імовірно, той же зміст мають і стели, що лежать у 
перекриттях ямних могил. Але передчасно, навіть 
помилково відносити усі без винятку багатокамерні 
поховання до таких могил, у яких нібито один з не-
біжчиків умертвлений насильно. Велика кількість ко-
лективних катакомбних поховань, на нашу думку, 
свідчить про те, що форми родини в прошарку знаті 
починають відрізнятися від сімейних відносин у про-
стого народу. Цей факт може бути інтерпретований, 
як прагнення еліти відокремитися від інших общин-
ників, обмежити доступ до влади вузьким колом однієї 
чи декількох родин (Куббель, 1988а, С.155). Імовірно, 
ці відмінності виявляються в типах багатокамерних 
поховань. Можна припустити, що окремі типи відби-
вають структурні особливості родини в середовищі 
еліти катакомбного суспільства. 

Територіально інгульські багатокамерні похован-
ня найвищого рангу зосереджені на р. Молочній. До 
речі, тут же концентруються і більш скромні багато-
камерні поховання. Інші катакомби рівномірно рідко 
розкидані по всьому ареалі інгульської культури. Це 
ще більше підкреслює виняткове значення Молочансь-
кого центра (Пустовалов, 1993; 1999г) (див. Додаток 
II). 

Таким чином, за рядом показників поховання з 
двома і більш камерами містять представників самих 
знатних осіб катакомбного суспільства (саме ті похо-
вання, що мають комплекс ознак високого соціально-
го рангу), але сама ця група не є однорідною. Можна 
припустити, що одна з камер використовувалася для 
ритуальних дій, які повинні були захистити головно-
го померлого від впливу ворожих сил. Іноді з цією 
метою використовувалися шахти катакомб. 

Багатокамерні поховання мають такі соціально 
престижні ознаки, як модельовані черепи. Також у них 
представлені й інші прояви культу черепів. Найбільші 
за кубатурою камери містять парадну зброю, ошат-
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ний посуд, металеві вироби, частини, чи цілі ТЗ. По-
мерлі лежать на складних ложах, прикрашених роз-
писом. Над похованнями зведені могутні досипки. 
Щодо соціального статусу майстрів (поховань з ви-
робничими наборами знарядь праці) можна сказати, 
що, імовірно, їхні представники входили в соціальну 
верхівку, особливо це характерне для східнокатаком-
бного населення. У деяких випадках можна припус-
тити насильницьке умертвління. Убиті люди повинні 
були супроводжувати знатних померлих у потойбіч-
ному світі. 

У цілому багатокамерні поховання можна розгля-
дати як усипальниці різного рангу знаті, яка виділи-
лася в процесі соціального розшарування. Вони відоб-
ражають посилення специфіки норм, звичаїв у роди-
нах правлячої еліти суспільства. Не можна не поміти-
ти, що лише в інгульських похованнях представлений 
значний комплекс соціально престижних ознак. 

Соціальні показники одиночних поховань ішульсь-
кої знаті вищого рангу майже такі ж високі, як у най-
більших багатокамерних інгульських похованнях. 
Тому їх можна об'єднати в одну групу. Друга^ більш 
скромна група багатокамерних катакомб інгульсько-
го типу може бути ідентифікована зі знаттю другого 
рангу, тобто з родичами й оточенням правителів, кер-
івниками субсоціальних підрозділів. Можливо, такий 
же обряд праісгикувався і для видатних представників 
сімейної верхівки. 

Отже, наявність багатокамерних катакомб, у яких 
поховані діти соціально високого рангу, одиночних 
дитячих катакомб свідчить про спадкоємний харак-
тер влади в інгульського населення. Одиночні похо-
вання дітей знаходяться тільки на територіях, де в 
цілому підвищена чисельність знаті. Тут представлені 
як колективні поховання взагалі, так і поховання до-
рослих з дітьми. Приймаючи до уваги те, що взагалі 
дитячих поховань відносно небагато (до 20%), що 
дитяча смертність у давніх і етнографічно вивчених 
суспільствах була значно більшою (Пустовалов, 1995а; 
1997в), можна вважати, що дані дитячі поховання -
це поховання дітей знаті. Інші померлі діти не хова-
лися за курганним обрядом. 

Райони р. Молочної і Кривого Рогу - Запоріжжя 
можна розглядати як своєрідні соціальні центри, саме 
там концентруються багатокамерні поховання. Це 
дозволяє вважати їхні знахідки індикаторами певних 
соціальних центрів. 

Традиція влаштування багатокамерних поховань, 
яка виникає в катакомбний час, знаходить свій подаль-
ший розвиток у степових скіфів, де кожне поховання 
знаті стає унікальним (Мозолевський, 1979). Поява 
спеціального ритуалу для похорону еліти, на думку 
Л.Є. Куббеля, є одним зі свідчень розвитку процесу 
класоутворення (Куббель, 1987, с.Ю). Багатокамерні 
поховальні споруди катакомбної спільності також 
свідчать про це. 

4.2.5. Поховання з транспортними засобами 
В останні роки в археологічній літературі віднос-

но велика увага приділялася проблемі транспортних 
засобів (ТЗ) епохи бронзи за матеріалами степових 
культур Євразії (насамперед за матеріалами ямної і 
катакомбної спільностей) (Bona, 1960; Childe, 1954; 
Dinu, 1981; Evers, 1988; Hayen, 1989; Moorey, 1986; 
Piggott, 1968). Знахідки коліс, кузовів і відносно цілих 

екземплярів ТЗ породили цілу серію різноманітних 
реконструкцій, які дозволяють судити про розвиток 
техніки в епоху бронзи. Опубліковані реконструкції 
різні як за ступенем своєї вірогідності, так і за якістю 
виконання, яке вимагає, безумовно, критичного підхо-
ду до їх використання, на що уже вказувалося авто-
ром (Пустовалов, 1998е, 2000д). 

Проблема визначення функції ТЗ, які були знай-
дені в похованнях, залишається гостро дискусійним 
моментом. Яку роль виконували вони в побуті: утил-
ітарну (перевозили вантажі, людей), мали бойове чи 
сакральне призначення ? Чи є однозначна відповідь 
на це питання, чи вирішувати його можна по-різному 
в залежності від конкретної конструкції знахідки? 

Знахідки численних ТЗ у похованнях так званої 
новотиторівської культури викликали в деяких архе-
ологів сумнів у соціальній значимості візка в похо-
ваннях ямної і катакомбної спільностей (Избицер, 
1993). Дана ознака висувалася навіть як відмінна особ-
ливість новотиторівської культури (Гей, 1999). Ці по-
гляди знаходяться в явному протиріччі з тим відно-
шенням до колісниці, яке можна простежити у всіх 
відомих індоєвропейських епосах. 

Усе сказане змушує знову звернутися до теми ТЗ 
епохи бронзи. 

у свій час поховання з ТЗ із кургану "Тягунова 
Могила" було вже опубліковане автором разом з М.М. 
Чередниченком (1991). Тоді за рамками статті зали-
шився опис кургану, у якому була знайдена колісни-
ця. Тому в даній роботі доцільно привести матеріали 
кургану №11 ("Тягунова Могила") біля с.Мар'ївка 
Запорізького р-на Запорізької обл. (Додаток VI). 

Особливо звертає на себе увагу виняткова бідність 
на інвентар ямних могил. Однак ряд поховань виді-
ляється своїми розмірами і могутніми насипами. 
Особливо велике ямне поховання №23 (рис.П.УІ.З; 
П. VI.7 - 4). Така ж ситуація фіксується у всіх ямних і 
ямно-катакомбних курганах Правобережжя Дніпра в 
районі Запоріжжя. Деякі могили відрізняють лише 
великі працевитрати. Те ж саме можна сказати і про 
катакомби східного обряду. На їхньому тлі знахідка 
двохкамерної катакомби з ТЗ виглядає винятковою 
подією. 

На основі знайдених залишків, а також за аналог-
іями був відновлений зовнішній вигляд ТЗ із П.27 Тя-
гунової Могили (Чередниченко, Пустовалов, 1991) 
(рис.4.23). Був зроблений обґрунтований висновок про 
бойове призначення даного ТЗ. На це вказували зміще-
на до задньої стінки вісь, її значний виступ по боках 
кузова, похилий овальний передок, вигнуте дишло, 
знахідка стрекала. 

Подібний одноосьовий візок був виявлений у ка-
такомбному похованні на Криворіжжі (Район окисле-
них відвалів, К.2, п.23) (Крьшова, 1970). На жаль, звіт 
Л.П. Крилової, яка розкопала цей унікальний комп-
лекс, пропав з архіву ІА НАНУ в 80-і pp. Автор даної 
роботи висловлює глибоку подяку О.Г. ІІІапошниковій 
за надані нею з особистого архіву копії креслень по-
ховання, візка, знахідок, розкопаних на Криворіжжі. 
Приймаючи до уваги унікальність даного поховання, 
доцільно привести його опис і креслення (рис.4.23 -
6, 7; 4 . 2 4 - 1 , 2 ) . 

Поховання знаходилося на відстані в 9 м на захід 
від "О". Вхідна яма прямокутної в плані форми з ок-
ругленими кутами 2,5 х 2 м, орієнтована за лінією 
північний схід-південний захід. У заповненні вхідної 
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ями - глина, безформні кам'яні брили з вапняку і за-
лозистого кварциту різних розмірів: від 0,5 х 0,3 х 0,1 
м до 0,2 X 0,1 м. Розташування каменів безладне. На 
глибині - 3,15 м від "О" у заповненні зустрічалися 
кістки тварин. На глибині - 3,6 м у західному куті ями 
-багаття (попіл, вугілля, кальциновані кістки тварин). 
При подальшому зачищенні на цьому рівні виявлена 
сходинка, яка йде по діагоналі вхідної ями з північно-
го кута до південного. Висота сходинки 0,5 м. У 
північному куті на дні ями знайдені дві лопатки вели-
ких тварин зі знятим гребенем і загостреним широ-
ким краєм. На відстані 1,1 м від північно-східної 
стінки на дні ями з'явилося округле поглиблення, яке 
йде вниз, знижуючись до стінки, і заповнене постав-
леними на ребро плитами. На дні поглиблення - фраг-
менти стінки ріповидного горщика, використаного як 
курильниця. 

Вхіцний отвір у камеру мав вигляд вузької гори-
зонтальної щілини шириною 1,1 м і висотою 0,5 м, 
довжиною 0,7 м. 

Поховальна камера прямокутної в плані форми з 
чітко виділеними кутами, горизонтальною стелею. 
Розміри камери: 5 х 3,1 м. Дно - на глибині 3,6 м. Такі 
розміри камера набула в зв'язку зі сповзанням стінок. 
Початкові розміри камери: З х 2,8 м, висота склепін-
ня - 2,6 м. 

На дні камери в центрі знаходилися частини дере-
в'яного двоколісного візка, поміщеного в розібрано-
му вигляді. Обидва колеса знаходилися в північно-
східному куті камери. У центрі всі частини візка були 
покриті плетеною рогожею від верхнього обтягуван-
ня візка, на якій зберігся геометричний візерунок, на-
несений червоною, білою і чорною фарбами і являю-
щий собою триколірну зиґзаґоподібну смугу. У зад-
ньої стінки камери знаходилася передня стінка візка, 
прикрашена чотирма півсферами на ніжках, що встав-
ляються в пази на передку. Тут же розташовувалася і 
задня стінка візка, що лежала уздовж задньої стінки 
камери. Між ними знаходилися залишки ярма. 

Біля південно-західного кута стояв горщик з опук-
лими боками і невеликим горлом, трохи більш подо-
вжених пропорцій, чим звичайні горщики катакомб-
ної культури. Висота горщика - 28 см, найбільший 
діаметр - 25 см. 

По центру візка, під плетінкою, збереглися фраг-
менти кісток кістяка дорослої людини, за розташуван-
ням яких можна судити про первинне положення по-
хованої у візку людини. Похований знаходився в на-
півсидячому положенні, спираючись об бічну стінку 
візка й упираючись зігнутими в колінах ногами в про-
тилежну стінку, тобто знаходився у візку по діагоналі, 
розташовуючись головою на південь. При розчищенні 
кістяка виявлено два бронзових шила і бронзовий ніж. 
Одне шило лежало поруч з горщиком, інше (імовір-
но, стрекало) - разом з ножем лежало в кисті лівої 
руки. В області черепа і грудної клітки виявлено дві 
срібні в 1,5 обороти підвіски і близько 300 дрібних 
бусинок з черепашок (діаметром близько 1 мм). На 
дні візка, викладеному корою дерева, і на кістках кістя-
ка збереглися фрагменти тканини, округлі частинки 
якої чітко простежуються у вигляді сітки з отворами 
близько 0,5 мм. 

Збережені деталі конструкції візка дозволяють ре-
конструювати його як двоколісну кибитку, яка приво-
дилася в рух двома волами (?), запряженими за допо-
могою ярма. 

Час, а головне новий матеріал і нові підходи до 
дослідженняТЗ спонукають більш обережно підходи-
ти до реконструкції візка з поховання 23, к. 2, зробле-
ної для свого часу прекрасно. Залишилося неясним, 
яке ж дно було в кузова візка: суцільне чи ґратчасте. 
Важке ярмо, знайдене в камері, навряд чи могло зас-
тосовуватися для бойової колісниці. Разом з тим би-
чача запряжка, логічна для важких чотирьохколісних 
візків типу того, яка була знайдена біля хутора Куди-
нова (рис.4.24 - 3), у даному випадку виглядає недо-
речною. Навіщо, запитується, запрягати биків у та-
кий легкий одноосьовий візок? Можна було б цілком 
обійтися більш витонченими евкідами. З огляду на те, 
що ТЗ був знайдений в камері Криворізького похо-
вання в розібраному вигляді, немає гарантії, що всі 
знайдені деталі належали одному і тому ж візку. Одна 
вісь характерна, скоріше, для бойових колісниць. Та-
ким чином, у похованні, очевидно, знаходилися де-
талі, несумісні в одній конструкції. 

Неоднозначно можна інтерпретувати і наявність у 
кузові ТЗ із Кривого Рогу залишків тканин і плетінок. 
На думку Л.П. Крилової, це були залишки критого 
верха візка. Але з рівним ступенем імовірності, вони 
можуть бути і покривами, якими померлий був укри-
тий вже в могилі. 

Більш легке одноосьове ТЗ було виявлено в к. 1, 
пох, 5 у с. Іжевка на Донеччині (Литвиненко, 1995) 
(рис.4.24 - 5). P.O. Литвиненко пише: "У заповненні 
вхідної шахти з висоти 1,35 м від рівня дна зустрінуті 
фрагменти дерев'яних плах і дошок шириною 0,05 м 
і товщиною 0,02 м. Можливо, цю величину (1,35 м) 
можна умовно вважати висотою візка, що стояв у 
вхідній шахті катакомби" (Литвиненко, 1995, с. 275). 
Під протилежними стінками шахти знаходилися два 
суцільних дерев'яних колеса. Реконструюючи шири-
ну ТЗ, P.O. Литвиненко бере за основу максимальну 
відстань між крайніми точками коліс, як вони знахо-
дилися в шахті (1,6 - 1,7 м). Однак на плані добре 
видно, що колеса, особливо одне, були нахилені, і 
довжину вісі варто було б обчислювати, беручи за точ-
ки відліку середини проекцій коліс. Тоді ширина ТЗ 
була б значно меншою - 1,4 м. Таким чином, база коліс 
з Іжевського поховання ближча базі коліс колісниці з 
Тягунової Могили. На відміну від колісниці з Тягуно-
вої Могили Іжевська колісниця мала, очевидно, ґрат-
частий кузов, у тому числі і дно. Кістки черепа і 
кінцівок бика могли належати тварині, запряженій у 
катафалк чи принесеній у жертву. За індоєвропейсь-
кою шкалою цінності домашніх тварин - це усього 
лише певний рівень жертви. Тут теж спостерігається 
протиріччя між легким, імовірно, бойовим ТЗ і зап-
ряжною твариною для важкого візка. 

На відміну від колісниці з Тягунової Могили, ку-
зов ТЗ із Іжевки практично не простежений. Це не 
дозволяє більш упевнено судити про його конструк-
цію й кінець кінцем - про призначення. Однак одно-
осьовість і ширина бази коліс зближають його з колі-
сницею з Тягунової Могили. Бойовий характер одно-
осьових ТЗ із Тягунової Могили і Іжевки випливає з 
аналізу бойових колісниць більш пізнього часу. Ряд 
аналогій був приведений уже раніше (Чередниченко, 
Пустовалов, 1991). Серед них варто виділити модель 
бойової колісниці з Гохебі - Руставського кар'єру 
(Лордкипанидзе, 1989). Ґратчасті борти з жорсткими 
трикутними конструкціями додавали таким ТЗ знач-
ну міцність і довговічність (рис.4.24 - 4). На відміну 
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від розглянутих вище ТЗ, Гохебі - Руставська коліс-
ниця має вже колеса зі спицями. 

Близькі за типом й аналогічні за бойовим, призна-
ченням ТЗ були досліджені і реконструйовані в 
Сінташті (Генинг,Зданович, Генинг,Л992, с. 154,166, 
184, 205, 215) (рис.4.25 - З, 5). Фактично в польових 
умовах були зафіксовані тільки колеса. Зовнішній виг-
ляд сінташтинських колісниць відновлений за непря-
мими, але дуже виразними даними і за аналогіями. 
Реконструкції цих колісниць зроблені дуже ретельно 
і вірогідно. Думається все-таки, що борти їх також 
були ґратчастими, а не суцільними. Про це свідчить 
вся іконографія Близького Сходу (Горелик, 1985) і 
необхідність легкості бойової колісниці. 

Імовірно, залишками чотирьохколісного візка є 
споруда, зафіксована С.Г. Колтуховим, О.Є. Кислим і 
Г.М. Тощевим у п.25 к.1 біля с. Роздольне (Шалфєй-
не) (1994). Тут так само, як і в Сінташті, колеса були 
утоплені в дно камери ямного поховання (рис.4.26 -
4). 

Звертає на себе увагу масивна деталь у реконст-
рукціях колісниць із Сінташти (рис.4.25 - 5). На дум-
ку авторів публікації, тут кріпилася додаткова стійка 
для закріплення зброї. Автори публікації Сінташти 
звернули увагу на те, що вісь колісниці проходить аси-
метрично щодо кузова. Праворуч вона виступала 
більше. Це і з'явилося підставою для реконструкції 
такої деталі. Аналогічна асиметрія відзначена і для 
колісниці з Тягунової Могили. Однак представляєть-
ся, що призначення деталі, яка була реконструйована, 
було іншим. Така потужна стійка не потрібна для 
кріплення зброї. (Пустовалов, 1998е). 

Колісниця - дуже маневрений вид озброєння. Він 
припускає не тільки швидкість, але круті і різкі роз-
вороти, зупинки і т.д. Усе це не зробити без гальма! 
Тому більш імовірно, що така деталь служила галь-
мом. Для гальмування необхідно, щоб із внутрішньої 
сторони деталі був виступ на ширину обода колеса, а 
вісі обертання колеса і важеля гальма не збігалися. 
Найкраще, щоб вісь важеля гальма була зрушена впе-
ред і вниз на кілька сантиметрів стосовно вісі колеса. 
Щоб загальмувати, досить потягнути важіль на себе і 
нагору, при цьому виступ притисне обід колеса 
(рис.4.24 - 6). Подібна деталь зафіксована і на одній з 
колісниць із гробниці Тутанхамона. Вона також зна-
ходиться праворуч від корпуса (Чередниченко, Пус-
товалов, 1991, рис.6,- 5). 

Інший тип ТЗ, що знаходиться в похованнях ката-
комбної й особливо ямної спільностей, являє собою 
важкі чотирьохколісні візки. Типовим прикладом та-
кого візка є добре збережене ТЗ із Кудинівського по-
ховання (рис.4.24 - 3). До числа позитивних прикладів 
реконструкцій ТЗ такого типу варто віднести рекон-
струкцію візка з поховання 1 кургану "Лук'янівка", 
виконану О.О. Мельником і І.Л. Сердюковою (1988, 
с. 122). Гарна збереженість, чітка фіксація, залучення 
ряду документованих аналогій дозволили авторам 
створити обгрунтовану реконструкцію (рис.4.25 - 1). 

Правда, висновок про те, що "даний візок створю-
вався свідомо не для господарського використання, 
його функція вичерпувалася участю в поховальному 
ритуалі" (Мельник, Сердюкова, 1988, с. 123), дещо 
категоричний. Хід дишла по вертикалі в межах більш 
ЗО градусів (за підрахунками авторів) цілком міг за-
безпечити ефективну експлуатацію візка в побуті. 

На жаль, не всі реконструкції досить аргументо-
вані. Так Л.А. Черних запропонувала свій варіант зов-
нішнього вигляду візка з катакомбного поховання в 
околицях м. Кам'янка-Дніпровська (1991) (рис.4.25 -
4). У реконструкції даний автор передбачає сидіння 
приблизно в половину довжини візка. Умови знахід-
ки (окремі частини візка поміщені в шахту катакомби 
ближче до входу в камеру поховання) не дозволяють 
реконструювати будь-яке сидіння. З тим, що візок не 
мав усіх деталей, згодний і сам автор реконструкції 
(Черних, 1991, с. 146). Дійсно, серед матеріалів Малої 
Азії (Горелик, 1985, с. 195) і Північного Кавказу (Из-
бицер, 1993, с. 19) с екземпляри екіпажів із сидіння-
ми. Однак до даної реконструкції вони не мають нія-
кого відношення. Про візок з Кам'янки-Дніпровсько-
го поховання впевнено можна сказати лише те, що він 
був чотирьохколісним і мав ґратчасті борти. Чи було 
взагалі сидіння, за зафіксованими залишками сказати 
не можна. Очевидно, залишками кузова є вузол, який 
складається з довгих планок, з'єднаних схрещеними 
планками. Це було ложе. Це ложе було похило приту-
лене до стінки шахти, у якій знаходився вхід у каме-
ру. У приведеному малюнку дуже небезпечним на 
розлам місцем є з'єднання похилих рейок з нижнім 
несучим брусом. При рухові такого візка саме тут по-
винні були б постійно відбуватися поломки. Слабкість 
реконструкції Л.А. Черних відзначалася й іншими 
авторами (Гей, 1999, с. 82). 

У 1991 р. О.М. Гей опублікував узагальнену ре-
конструкцію складного візка з могильника Останній 
(Гей, 1991) (рис.4.25 - 6; 4.26 - 2). Складна конструк-
ція кузова, маса дрібних деталей на перший погляд 
вражають. Малюнок-реконструкція був навіть приве-
дений у 1 томі Давньої історії України (1997, с. 333, 
рис. 119) (рис.4.26 - 2). Однак при більш ретельному 
розгляді ця реконструкція викликає ряд питань як 
чисто технічного, так і функціонального порядку. 
Будь-яке ТЗ, починаючи від саней і волокуш до су -
часних автомобілів, відрізняє конструктивний ла-
конізм при дотриманні максимальної міцності конст-
рукції, точна відповідність конструкції призначенню 
ТЗ. Даний візок має надлишкову кількість деталей, 
що істотно знижують її міцність і стійкість. По-пер-
ше, подвійна рама з брусів, з'єднаних між собою за 
допомогою шипів, позбавлена конструктивної твер-
дості. Якщо ще верхня частина рами має хрестоподі-
бно покладені плахи, які забезпечують горизонталь-
ну жорсткість цієї частини рами, то в нижній частині 
рами вони відсутні. З'єднання ж верхньої і нижньої 
частин рами на високих штифтах узагалі не є жорст-
ким і при русі повинно було б привести до швидкого 
зносу і розхитування всієї конструкції. Рама повинна 
була бути одна. 

По-друге, поверх подвійної рами в середній час-
тині візка О.М. Геєм показана прямокутна конструк-
ція з дошок чи брусів, яка далеко виступає в сторони 
за краї рами і бази коліс. Навіть сучасні автомобілі не 
робляться з кузовом ширшим, ніж величина відстані 
між колесами. Це загрожує різким зниженням 
стійкості автомобіля. Тим більше це небезпечно для 
більш легкого візка. О.М. Гей припускає житловий 
характер такого візка (1999, с. 83-85, рис. 1). Але при 
зсуві вантажу чи навіть при переміщенні людини в 
кузові від борта до борта такий візок неминуче пере-
вернеться. 
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По-третє, виділення спеціального місця для візни-
ка, обгородженого вертикальними стійками, різко 
зменшує корисну площу кузова візка. Тим більше, що 
це місце відділене від іншого кузова бортиком. Інши-
ми словами, потрапити туди з кузова складно. Етног-
рафія дає нам зовсім інші варіанти рішення місця 
візника в житлових візках. Це або дошка, покладена 
поперек кузова, або більш комфортабельне сидіння з 
тентом чи навісом над ним. Як бачимо, це ще одна 
невідповідність у реконструкції даного візка. 

Крім цього можна відзначити і недбалість в офор-
мленні окремих вузлів з'єднання візка. Вони подані 
тут "внахліст", у той час як звичайно такі вузли роби-
лися "у шип". Це було набагато міцніше. Так що ж 
перед нами: реальний екіпаж, дослідницька недбалість 
чи помилка? 

Пояснювати недосконалість конструкції недогля-
дами давніх "інженерів" навряд чи припустимо. 
Технічні дефекти стали б очевидними вже при іспиті 
першої моделі і надалі були б легко усунуті. У даному 
випадку така конструкція стійко повторюється в ряді 
могил (Гей, 1999, рис.1). Видно, О.М. Гей не розіб-
рався у взаємозв'язку тих залишків, які постійно зус-
трічалися в ямних похованнях. 

Керуючись тільки опублікованими даними і не 
маючи можливості у всіх деталях ознайомитися з по-
льовими кресленнями даних комплексів, є підстави 
зробити наступні припущення. 

По-перше, перед нами не житловий, а тимчасовий, 
можна навіть сказати, разовий візок. У ньому чітко 
виділяються дві частини: 1) вісь з колесами і кузовом 
для візника; 2) три рами з іншою віссю, причому рами 
покладені хрест-навхрест. Перша частина (місце 
візника) ідентифікується з бойовою одноосьовою ко-
лісницею. А друга - з додатїсовою парою коліс і ра-
мою - з ложем для небіжчика. Кількість рам, видно, 
зв'язана з числом похованих у могилі. У всякому разі, 
О.М. Гей прямо зв'язує появу подібних візків з по-
трійними похованнями (Гей, 1999, с. 85). Тому можна 
припустити, що кількість рам зв'язана з числом похо-
ваних у камері. Звідси можна зробити наступний вис-
новок: рами не були жорстко зв'язані з іншою конст-
рукцією, і число їх могло мінятися. 

Звернемося до ще однієї реконструкції, у 1991 р. 
у катакомбному похованні 17 к. 1 біля с. Боровківка 
на Дніпропетровщині експедицією Дніпропетровсь-
кого державного університету був знайдений візок 
(Ковалёва, 1999, с. 97 - 104) (рис.4.26- 1). Приведе-
мо її опис. "Під східною стінкою були розміщені: ку-
зов візка, у якому зроблене поховання, його передня 
частина (передок), зняті з вісей чотири колеса, покла-
дені плиском попарно, - переднє з заднім, дишло і 
інші деталі візка. Задня вісь займала початкове поло-
ження паралельно торцю кузова, передня - лежала під 
деталями передка на рівні коліс (рис.4.26 - 1). Кузов 
мав чітку прямокутну форму, яка окреслювалася ра-
мою з прямокутних у перетині брусів товщиною 2,5-
3 CM і шириною до 5 CM, з'єднаних між собою в кутах 
за допомогою пазів. Оскільки додаткові елементи 
кріплення, як штирі чи відкосини, були відсутні, мож-
на припустити, що рама могла додатково зв'язувати-
ся в кутах ременями чи мотузками, що забезпечували 
не тільки міцність, але і відому свободу ковзання, яка 
попереджала поломку рами. Довжина кузова визна-
чається на основі максимальної довжини подовжніх 

брусів - 2,3 м, ширина - 1,55 м, що дає відношення 
довжини до ширини, яка перевищує 1/2. 

До брусів за допомогою оплітання подвійною пет-
лею, яка самозатягується, кріпилося днище, сплетене 
з ошкурених лозин верболозу у вигляді щільної ци-
новки прямого плетива, поверх якої лежало покриття 
зі шкіри грубого вироблення, за розмірами відповід-
не кузову візка. Стан матеріалу не дозволяє просте-
жити спосіб з'єднання шкіряної запони і брусів. Од-
нак, приймаючи до уваги зручності користування 
візком, можна зробити висновок, що вона повинна 
була бути зйомною. Відсутність дерев'яних деталей 
типу кутових кілків, балясин і ін. виключає мож-
ливість використання знайденої запони як покриття 
кибитки чи балдахіна" (Ковалева, 1999, с. 99-101). 

Реконструюючи описаний візок, І.Ф. Ковальова 
справедливо зближає його з новотиторівськими візка-
ми. Однак на відміну від О.М. Гея вона вважає, що 
основний кузов був зйомний, на зразок носилок, а сам 
візок був винятково поховальними дрогами (Ковалё-
ва, 1999, с. 103). 

У зв'язку з цим І.Ф. Ковальовою звертається особ-
лива увага на так звані носилки, які знаходяться не-
рідко в камерах ямних і катакомбних могил. І.Ф. Ко-
вальова вважає, що це знімні кузови таких поховаль-
них візків. Як приклад можна привести кузов з похо-
вання 14 кургану З біля села Широке на р. Інгулець 
Дніпропетровської області (Крилова, 1971) (рис.4.26 
- 3). Тут похований лежав, як і в Криворізькому похо-
ванні, у самому кузові, який був без коліс. За своєю 
конструкцією цей кузов дуже близький до середньої 
рами новотиторівського візка. 

Порівняння новотиторівського і боровківського 
візків з одновісними бойовими колісницями катаком-
бної і більш пізніх культур дозволяє зробити й інший 
висновок: ці поховальні дроги виготовлялися з бойо-
вих одновісних колісниць і спеціальних знімних но-
силок чи рам з додатковою парою коліс. Параметри 
передків і в новотиторівському, і в Боровківському 
візках дуже близькі до конструкції одновісних коліс-
ниць: невеликий кузов, вісь, яка далеко виступає за 
межі кузова, а в кузові Боровковського візка в перед-
ку ще і заовалена передня стінка (рис.4.26 - 1). Те, що 
бойова колісниця в Боровківському похованні розгор-
нута передком назад, лише підкреслює її ритуальне 
використання в даному випадку. Мотивування розво-
роту бойової колісниці передком назад може бути ана-
логічним тому, котрим пояснюють, наприклад, у сло-
в'янській поховальній практиці винос небіжчика но-
гами вперед (Зеленин, 1991, с.350). Небіжчик не по-
винен знайти дорогу назад (рис.4.28 - 2). 

Змістовне навантаження таких поховальних дрог 
може бути зрозумілим з ритуалу похорону з віддан-
ням найвищої військової пошани у середньовічних і 
сучасних арміях багатьох країн. З гарматного лафета 
знімається ствол гармати; до лафета приєднується 
передок гармати і на імпровізований катафалк ставить-
ся труна з померлим. Очевидно, ідея подібного похо-
вального катафалка виникає ще в катакомбну епоху, 
природно, з використанням найдорожчого на той час 
озброєння - бойової колісниці, яка згодом була замі-
нена більш могутньою наступальною зброєю - гар-
матою. 

Такий погляд на новотиторівські візки знімає про-
тиріччя в їхній реконструкції. Передок візка перетво-

82 



рюється в бойову колісницю, а складна рама - у де-
кілька (за числом померлих) знімних носилок з до-
датковою парою коліс. 

Такий же одноразовий поховальний візок представ-
ляє й екіпаж із Кривого Рогу (Крылова, 1970). У по-
ховальному ритуалі швидкість не потрібна, тому в 
бойову колісницю можна було упрягти волів. Цим 
пояснюється присутність ярма для волів у даному по-
хованні. 

Кістки черепа бика в Іжевському похованні, напев-
но, також підкреслюють ритуальне, поховальне вико-
ристання бойової колісниці. 

Мабуть, саме ритуальні катафалки присутні серед 
зображень Кам'яної Могили (Михайлов, 1999, с. 180, 
рис.40). 

Що стосується ідеї О.М. Гея про те, що катакомба 
являє собою візок, з нею можна було б погодитися, 
якби катакомби не були відомі в халафській культурі 
(Мерперт, Мунчаев, 1982, с. 28-49), носіям якої не було 
ще відоме колесо. Те ж можна сказати й у відношенні 
середземноморських катакомб. Населення, яке їх за-
лишило, було, швидше за все, мореплавцями. Таким 
чином, ідея О.М. Гея носить частковий характер і сто-
сується лише деяких східнокатакомбних пам'яток. 

Інтерпретуючи поховальну обрядовість населен-
ня Передкавказзя, О.М. Гей звертається до архаїчних 
письмових індоєвропейських традицій, використовує 
хетські паралелі: "Ймовірна паралель пропонованій 
схемі, яку надалі для стислості ми будемо називати 
"схемою трьох постелей" чи просто "три постелі", 
можливо, відбита в одній з архаїчних письмових 
індоєвропейських традицій, а саме в "Ригведі", де явно 
символічне значення мають терміни "тримісні", 
"трьохчастні" і "триколісні", які застосовувалися до 
колісниць (Ригведа, 1972,1, 118, 2), що малозрозумі-
ло з погляду конструкції колісниць і не суперечить 
припущенню про можливості переносу на пізніші 
види транспорту більш давніх епітетів (з житловими 
візками співвідноситься спочатку обитель арійських 
божеств)" (Гей, 1999, с.85). В іншому місці він пише: 
"Тому зовсім виправданим для пояснення таких бага-
товізкових і багатоколісних поховань є залучення да-
них з кола давньоіндоєвропейських, зокрема, хетсь-
ких матеріалів..." (Гей, 1999, с.102). 

Потрібно відзначити, що трохи раніш у цій же ро-
боті О.М. Гей різко засуджує подібні методи інтерп-
ретації: "В останні 10-15 років оформився особливий 
"міфотворчий" напрямок, що намагається пояснити 
сутність давніх обрядів через фольклорні, міфологічні 
й етнографічні матеріали пізніших епох. З огляду на 
можливу іранську чи індоіранську приналежність дав-
нього населення причорноморсько-каспійських степів, 
основний натиск робиться на зафіксовані письмовою 
традицією і порівняно добре вивчені релігійно-міфо-
логічні системи населення Іранського нагір'я і Індос-
тана, на "Авесту" і ведичну літературу насамперед." 
О.М. Гей пише, що "очевидний і винятково поверх-
невий характер такого аналогізування", він вважає цей 
метод "методично неповноцінним" (Гей, 1999, с.79). 

В наявності різке протиріччя між приведеними 
твердженнями. Критика "міфотворчого" методу роз-
падається через свою неспроможність. 

Таким чином, сам О.М. Гей доводить, що іншого 
методу пізнання сутності давніх ритуалів без звертан-
ня до фольклорних, міфологічних і етнографічних 

матеріалів пізніших епох не існує. Цими методами 
дослідження успішно користалися і Б.А. Рибаков, і 
Є.М. Мелетинський, і Вяч.Вс. Іванов і багато інших 
дослідників давнього світогляду. 

Повертаючись до проблеми реконструкції ТЗ, мож-
на припустити, що Криворізький візок теж є гібри-
дом різних за призначенням елементів: бойової колі-
сниці, залишків поховального ложа, яким пізніше був 
укритий похований, і ярма для запрягання биків. 

Зі сказаного випливає і ще один висновок: похо-
вані за таким ритуалом люди були, мабуть, визнані 
гідними вищих військових почестей. Отже, це - вої-
ни. 

Зупинимося ще на одному моменті. Існує думка, 
що катакомбні одноосьові ТЗ не були бойовими колі-
сницями, тому що вони ніколи не зустрічалися в од-
ному похованні з конем. Однак, як відомо з етнограф-
ічних джерел (Анучин, 1890), у карпатських народів 
Центральної Європи при похованні у звичайний віз 
запрягався саме бик. У щоденному побуті в такі вози 
впрягалися коні. Тому одночасна присутність у похо-
ваннях легких ТЗ і кісток биків чи волів не є доказом 
того, що в побуті в такі одноосьові ТЗ не впрягався 
кінь. 

Розглянемо тепер проблему реконструкції коліс ТЗ 
епохи ранньої бронзи. Як пише С.М. Ляшко, "конст-
рукція колеса протягом енеоліту - ранньої бронзи у 
своїй основі не міняється" (Ляшко, 1994, с. 142). З 
цим твердженням можна погодитися, але з одним за-
стереженням. У Північному Причорномор'ї в епоху 
бронзи тривалий час співіснували різні етноси, транс-
порт яких мав свої конструктивні особливості, які збе-
рігалися тривалий час. Колеса найпростіших типів 
досить добре описані в літературі (Ляшко, 1994, с. 141 
-142). Це суцільні дисковидні, вирізані з одного шмаг-
ка дерева, трьохскладові на штифтах чи двоскладні 
на штифтах (рис.4.27 - 2). Половина колеса, опублі-
кована О.М. Ляшко (1999), яка має один отвір поруч з 
ободом (рис.4.27 - 3), мабуть, не є частиною двоскла-
дового колеса. Це колесо було зроблене з цільного 
шматка дерева. Отвір служив, мабуть, для стяжки 
тріснутого колеса. Якби воно було двоскладове, то 
таких отворів було б два з кожної зі сторін половини 
колеса. 

Колеса інгульської культури якісно різко відрізня-
ються від ямно-катакомбних коліс. В даний час вияв-
лена ціла серія таких коліс (Ковалева й ін. 1987, с. 18; 
Пустовалов, 1996а, 1999в). Усі ці колеса трьохчастні 
з подвійним з'єднанням (штифтом і ременем чи мо-
тузкою) частин колеса, що мало для цього, крім осьо-
вого, ще шість додаткових отворів (рис.4.27 - -4, 5,6, 
7). Модельки коліс цього типу були зустрінуті в одно-
му з кам'ямських поховань у Східному Криму (Кор-
пусова. Ляшко, 1999) (рис.4.27 - 1). Усі вони мають 
по 6 отворів (крім осьового). Автори публікації вва-
жають, що додаткові отвори служили для фіксації 
шкіряної шини на ободі колеса (Корпусова, Ляшко, 
1999, с. 43). Здається, що це все-таки не так. Гіпсовий 
виливок середньої частини колеса з поховання 6, кур-
гану 15 біля с. Заможне (Пустовалов,. 1996а, с. 266), 
колесо з п.З, к,6 біля с. Заможное і давньосхідні ана-
логії переконують у тім, що ці отвори служили для 
кріплення частин колеса одна з одною. 

На колесі з поховання в с. Болотне (Корпусова, 
Ляшко, 1990) (рис.4.27 - 2) і на колесі з Дніпра біля 
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острова Хортиця (Ляшко, 1999) (рис.4.27 - 3) автори 
відзначають скошеність обода на 15 градусів. Вони 
iHTqjnpeiyreTb це явище як наслідок перевезення важ-
ких вантажів (Корпусова, Ляшко, 1990, с.166 - 175). 
Не заперечуючи цієї можливості, можна запропону-
вати й інше пояснення даному явищу. При тривалому 
використанні ТЗ втулка маточини колеса і вісь взаєм-
но піддавалися тертю і стиралися. При цьому, як пра-
вило, розточувалися зовнішні краї отвору маточини і, 
відповідно, сточувалася на конус вісь колеса. С.М. -
Ляшко відзначала, що маточина колеса пох. 28, кург. 
14 біля с. Болотне свердлилася із двох сторін (1994, 
с. 142). Іншими словами, зовнішній діаметр отвору був 
більший, ніж внутрішній. Це могло бути наслідком 
не свердління, а стирання при експлуатації ТЗ. Сти-
рання осі і втулки в підсумку складалися і приводили 
до того, що саме колесо не стояло вертикально, а зна-
ходилося під кутом (рис.4.25 - 7). 

Досліджуючи конструкцію ТЗ у похованнях ран-
ньої і середньої бронзи Степової частини Східної 
Європи, не можна обійти мовчанням і питання про 
те, наскільки ТЗ, які знаходяться в похованнях, відпо-
відали екіпажам, що використовувалися в побуті цьо-
го населення. Здавалося б, наявність бойових, вантаж-
них і ритуальних ТЗ переконує нас у тому, що, при-
наймні, значна їхня частина застосовувалася в повсяк-
денному житті. Винахід же коліс на спицях відносить-
ся вже до сінташтинського часу. Однак Б.Д. Михай-
лов опублікував ямне поховання (к. 1, п. 8 біля с. Зар-
ічне Мелітопольского району Запорізької області) 
(Михайлов, 1995, с. 178), де разом з коштовним мета-
левим інвентарем (бронзові тесло і ніж з вилкою-
стрижнем) знаходилися залишки двох чотирьохспи-
цевих коліс (рис.4.28 - 1). 

Датує Б.Д. Михайлов цю знахідку заданими раді-
овуглецевого аналізу 2110 р. до. н.е. (Михайлов, 1995, 
с. 178). Очевидно, датування некаліброване. Знахідка 
чотирьохспицевого колеса кінця III тис. до н.е. ста-
вить під сумнів тезу про використання в реальному 
житті знайдених у катакомбах ТЗ. Можна припусти-
ти, що в поховання ставилися застарілі, які уже вий-
шли з ужитку ТЗ. У повсякденному житті вживалися 
більш досконалі, які мали колеса зі спицями. 

У приведеному кресленні коліс трохи дивна 
відсутність маточин. Без них колеса навряд чи могли 
бути досить міцними і довговічними. Це змушує 
відноситися до даної знахідки обережно і не робити 
остаточних висновків про ступінь поширеності коліс 
такого типу в епоху ранньої бронзи. 

Існують різні зведення залишків транспортних за-
собів, знайдених у похованнях ямної і катакомбної 
КІС. Для території України С.В. Іванова і В.В. Цімі-
данов приводять 48 ямних поховань з візками (Івано-
ва, Цимиданов, 1993, с. 27 - 28), С.М. Ляшко - 33 
ямних і 23 катакомбних (Ляшко, 1994), О.В. Ізбіцер-
близько 50 катакомбних і 55 - 56 ямних поховань 
(1993). Тому для території України не спостерігаєть-
ся перевага візків у ямних могилах, як це говориться 
в статті, підписаній А.В. Ніколовою і Л.А. Черних 
(1997). Навіть в абсолютних числах існує приблизна 
рівновага. Однак абсолютні цифри не можна порівню-
вати між собою. Для того, щоб вирішити, де ж більше 
ТЗ (у ямних чи катакомбних похованнях), треба зна-
ти, який відсоток поховань з екіпажами стосовно за-
гального числа поховань обох КІС. За даними ново-

будовного відділу Інституту археології НАНУ за 70-і, 
80-і pp., ямні поховання складали 25,8%, а катакомбні 
-21,5% (Пустовалов, 1995а). Тобто катакомбних мо-
гил на 4,3 % менше, ніж ямних. Таким чином, ТЗ зус-
трічаються практично нарівно в ямних і катакомбних 
могилах на території України. 

Існують проблеми й у відношенні соціального зна-
чення ТЗ у поховальному обряді степових народів 
епохи бронзи. Погляди фахівців на цю проблему дов-
гий час були однозначними і розділилися тільки в 90-
і pp. О.Ю. Кузьміна (1974), В.М. Массон (1976,1998), 
І.Ф. Ковальова (19836, 1987), М.М.Чередниченко 
(1991), В.В. Генінг (1990), С.Ж. Пустовалов (19916, 
1998е), С.В. Іванова і В.В. Ціміданов (1993), 
С.М. Ляшко і В.М. Корпусова (1999) вважають ТЗ 
одним з найважливіших показників приналежності до 
вищого соціального шару степових суспільств епохи 
бронзи. Інша фупа археологів не бачить у похован-
нях з візками яких-небудь проявів високого соціаль-
ного статусу померлих і похованих за цим ритуалом 
людей (Трифонов, 1983; Гей, 1991; Избицер, 1993). 

О.В. Ізбіцер прийшла до безапеляційних, але не 
викликаючих довіри висновків (1993). Вона пише: 
"Однак, як показав аналіз, інвентар поховань з візка-
ми не відрізняє дані поховання від однокультурних 
одночасних поховань, також як і показник праці, вит-
раченої на спорудження поховання" (Избицер, 1993, 
с. 19). Для настільки відповідального висновку необ-
хідно було зробити реконструкцію соціальної струк-
тури кожної з узятих етнокультурних груп, або 
співвіднести поховання з візками з уже існуючими 
розробками. Нічого подібного в роботі О.В. Ізбіцер 
немає, а спроба порівняти інвентар могил із ТЗ із де-
яким ідеальним набором інвентарю для кожної з ет-
нокультурних груп лише демонструє незнання цим 
автором принципів соціологічних реконструкцій за 
археологічними даними. 

Останнім часом О.М. Гей змінює свою позицію у 
відношенні соціального статусу похованих із ТЗ. Він 
пише:"... у катакомбних культурах / суспільствах Пе-
редкавказзя загальна ситуація, яка фіксується на по-
ховальних пам'ятках раннього бронзового століття -
"рядові поховання з візками і без, соціально-неорди-
нарні з двома візками," як би трансформується у фор-
мулу "рядові поховання із символічним візком чи 
візком-катакомбою, соціально-неординарні з двома-
символічним і реальним" (Гей, 1999, с. 102). Цікаво 
відзначити, що скептично відносяться до ТЗ як до 
показника високого соціального статусу померлого 
археологи, які досліджували Прикубанські пам'ятки. 
Дійсно, кількість візків, знайдених тут у похованнях 
ямної і так званої новотиторівської культур, досить 
велика (118). Пояснення даного явища полягає в тому, 
що Прикубанське ямне суспільство мало в порівнянні 
з іншими степовими соціумами більш високий рівень 
добробуту. Не може бути поховання з двома візками 
соціально значимим, а з одним візком - соціально не 
значимим. Просто рівень значимості поховань із дво-
ма візками вищий, ніж рівень значимості поховань з 
одним візком. Поховання з двома візками (2%) - це 
поховання вождів, правителів і т.д., а поховання з од-
ним візком - це оточення вождів - знать, яка складала 
значний відсоток від загального числа населення. 

Скупчення знахідок ТЗ як одного з найважливіших 
показників вищого шару степових суспільств Східної 
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Європи на окремих територіях може маркірувати соц-
іальні центри великих етнопотестарних об'єднань. Так 
для ямної КІС кількість візків у Молдавії і на заході 
Одеської області України більше, ніж удвічі, переви-
щує кількість таких же поховань у Херсонській і Ми-
колаївській областях. Для інгульської культури на 
р. Молочній виявлено більше півтора десятка могил 
із залишками ТЗ, у той час як в інших районах інгуль-
ського ареалу вони майже не зустрічаються. 

Як показав спеціальний аналіз, на Молочній зна-
ходився соціальний центр великого етносоціального 
організму, провідною силою якого були носії інгульсь-
кої культури (Пустовалов, 1990 в, 1991а, 1992а, 1994, 
1995 б, 1996 в, 1997а, 1999д). 

Звичайно, важко зіставляти між собою суспільства 
з різним рівнем добробуту. Північно-кавказькі пам'-
ятки ранньої бронзи виглядають бідними в порівнянні 
з Аладжа-Гуюком, а Північнопричорноморські - у 
порівнянні з Північнокавказькими. Але одним з уні-
версальних критеріїв такого порівняння є візок, колі-
сниця - будь-яке ТЗ. Представляється, що скрізь, де є 
скупчення візків і колісниць, можна припускати на-
явність деякого соціального чи етносоціального цен-
тра. Сказане відноситься і до Прикубання, де виявле-
но 118 ямних поховань з візками. Як уже відзначало-
ся, так звана новотиторівська культура, при виділенні 
якої використаний ряд виключно соціальних показ-
ників, є скоріше субкультурою знаті Північнокавказь-
кого ямного суспільства. Не випадково на навколишніх 
територіях (Ставропілля і Нижній Дон) ТЗ ямної куль-
тури майже не зустрінуті. Відносно сильний потес-
тарний центр видімється в Північно-Західному При-
чорномор'ї. Розвиток же Наддніпрянського ямного по-
тестарного центра був рано перерваний появою ката-
комбного населення. Очевидно, що могутність 
Північнокавказького центра і тих, які існували на те-
риторії України, непорівнянна. 

При аналізі розподілу поховань із ТЗ ямної і ката-
комбної КІС за територіями встановлюється одна ціка-
ва закономірність. Там, де багато ямних ТЗ, немає чи 
дуже мало катакомбних ТЗ. Навпаки, там, де багато 
катакомбних екіпажів, немає чи майже немає ямних. 
Так у Прикубанні 1 і 8 візків ямних чи новотиторівсь-
ких і лише 2 катакомбних. Зате на Ставропіллі - 8 ка-
такомбних ТЗ і ні одного ямного. Та ж картина й у 
Північно-Західному Прикаспії: 19 катакомбних ТЗ і 1 
ямне. На Нижньому Дону з 12 поховань з візками 10 
катакомбних (Избицер, 1993, с.5). Як бачимо, ямні і 
катакомбні соціальні центри не збігаються географі-
чно. Такий розподіл також свідчить про тривале 
співіснування ямної і катакомбної спільностей у 
Північно-Причорноморських степах. О.В. Ізбіцер 
пройшла повз цей факт, не звернула на нього уваги. 

О.В. Ізбіцер не бачить підстав для інтерпретації 
поховання з Тяі-унової Могили як поховання людини 
високого соціального рангу. Вона пише: "З похован-
ням вождя зв'язують поховання Мар'ївка, 11/27, з ог-
ляду на двокамерність поховальної споруди і рекон-
струюючи залишки візка як бойову колісницю (Черед-
ниченко, Пустовалов, 1991). Однак для запропонова-
ної авторами реконструкції немає достатніх основ, а 
виділення багатокамерності як ознаки знатності по-
хованого представляється перебільшеним" (Избицер, 
1993, с. 17). 

Крім значних трудових витрат (кубатура похован-

ня в 11 разів перевищує рядове поховання зазначено-
го типу), у могилі виявлене стрекало - символ, харак-
терний длія вищого шару суспільства катакомбної епо-
хи в Причорномор'ї; основного похованого супровод-
жував убитий підліток. Як уже відзначалося, голова 
його, знята з посткраніального кістяка, знаходилася 
перед входом у камеру, причому поставлена вона була 
на нижню щелепу. Перебування голови підлітка в м'я-
ких шарах затікання із шахти і її положення виключа-
ють можливість випадкового переміщення цього че-
репа. Голова підлітка служила охоронцем основного 
померлого. Дана функція добре простежується саме 
в багатокамерних похованнях катакомбної спільності 
(Пустовалов, 1990а). Нарешті, над похованням про-
стежена могутня досипка, звичайно не характерна для 
рядових катакомбних поховань (Пустовалов, 1991 б, 
1992а). Таким чином, високий соціальний статус по-
хованого з Тягунової Могили підтверджується систе-
мою ознак; величезним обсягом поховання, наявністю 
стрекала з бронзи, людським жертвоприношенням, 
досипкою над могилою, особливим обрядом (на-
явність вогнищ у шахті і 2-й камері), колісницею. 
Вірогідність реконструкції обумовлена достатньою 
збереженістю самого екіпажа і численних аналогій. 
Інша справа, що стандарт і критерій знатності в 
Північному Причорномор'ї і на Кавказі були різни-
ми. Рівень добробуту цих двох суспільств не збігався. 
Але, очевидно, О.В. Ізбіцер з такими аксіомами соц-
іологічних реконструкцій не знайома. 

Протилежну точку зору на поховання з колісни-
цею з Тягунової Могили висловлює В.М. Массон; "В 
одному з курганів з візком основним похованим був 
чоловік 35-40 років, якого супроводжували два дорос-
лих поховання: жінки середнього віку і чоловіка, тіло 
якого було розчленоване. Біля візка лежав кістяк ди-
тини 7-8 років. Поки важко говорити про наявність у 
даному випадку людських жертвоприношень, але нео-
рдинарність основної особи, поміщеної в цю гробни-
цю, безсумнівна" (Массон, 1998, с.260). 

Підводячи підсумки проведеного аналізу, необхі-
дно відзначити, що ТЗ складають одну з найхарактер-
ніших рис ямно-катакомбної епохи. Як показують 
спеціальні дослідження (див. главу 3.4 даної роботи), 
ямні і катакомбні групи населення тривалий час 
співіснували між собою (Пустовалов, 1990в, 19956, 
1997а, 1999г, 2000к; Смирнов, 1996; Ковпаненко, Фо-
менко, 1986; Ковалева, 1982; Марина, 1990, 1982). 
Тому висновок О.В. Ізбіцер про перерву у викорис-
танні ТЗ у поховальному обряді між ранньокатакомб-
ним і пізньокатакомбним часом (Избицер, 1993, с.19) 
є спірним. Не випадково В.М. Массон, визначаючи 
основні риси катакомбної епохи, серед трьох найбільш 
яскравих ознак називає ТЗ: "Можна назвати три ха-
рактерні риси культур катакомбного часу. По-перше, 
відбувається бурхливий розвиток місцевої металургії 
і металообробки.... Друга особливість - це розвиток 
технології виробництва різноманітних візків (Ляшко, 
1990), тому що степові умови вели до необхідності 
удосконалювання колісних екіпажів.... Нарешті, тре-
тя обставина зв'язана з розвитком військової функції 
й усе більш виразним відокремленням елітарного 
шару..." (Массон, 1998, с.260). 

Час використання ТЗ у поховальному обряді об-
межується ямно-катакомбною епохою без яких-небудь 
істотних перерв у часі і загасає в початковий період 
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пізньої бронзи (Сінташта, Доно-волзька абашівська 
культура і т.д.). 

Якщо розквіт використання ТЗ відноситься до 
ямно-катакомбної епохи, то поява колісних екіпажів, 
яка традиційно відносилася до ранньоямного часу, 
може бути віднесена до більш давнього часу. 

О.Г. Корвін-Піотровський і Т.Г. Мовша опубліку-
вали ряд моделей коліс, знайдених на поселеннях три-
пільської культури. Вони датують їх фіналом трипіль-
сько-кукутенської спільності, але не виключають по-
яви колеса в трипіллі й у більш ранній час (Корвін-
Піотровський, Мовша, 1999, с.76). Правда, наявність 
моделей коліс ще не гарантує використання колеса в 
побуті, що також відзначають названі автори. 

У справі реконструкцій ТЗ необхідно більш ретель-
но проробляти технічну сторону реконструкцій, ке-
руючись при цьому основними критеріями констру-
ювання транспортних засобів. Дуже корисно в цьому 
зв'язку і звертання до фахівців - автомобілебудівників, 
як це, наприклад, зробили В.М. Корпусова і С.М. Ляш-
ко (1990). Такий підхід дозволяє чітко відокремлюва-
ти ТЗ, які використовувалися в побуті, від ТЗ, зробле-
них для виконання поховальної церемонії, тобто від 
тих, котрі мали виключно культову функцію. 

У цілому знайдені в похованнях екіпажі показу-
ють, що в ямно-катакомбну епоху в похованнях пред-
ставлені різноманітні за призначенням ТЗ ("умовно 
вантажні", бойові, поховальні ритуальні катафалки, 
складені з бойових колісниць і додаткової вісі з плат-
формою-ложем для небіжчика). Складніше обстоїть 
справа з побутовими візками. Можливо, шо до них 
можна віднести екіпаж з кургану Лук'янівка. 

Іншими словами, у ямно-катакомбний час уже 
фіксується диференціація ТЗ за призначенням. Це 
припускає наявність значного періоду попереднього 
розвитку або появу колісних екіпажів у результаті за-
позичення. 

Навмисне перекручування початкової конструкції 
ТЗ, які використовуються в поховальному обряді, зап-
рягання у візок биків замість коней, що спостерігаєть-
ся в ямно-катакомбну епоху, збереглося в українців, 
особливо в Карпатах, у словаків, в угорців. Д.М.Ану-
чин у своєму хрестоматійному дослідженні писав: "У 
малорусів, також і в австрійських росіян, а нарівно, 
місцями, у словаків, і навіть у венгерців, воліють во-
зити небіжчиків волами (іноді возять винятково на 
них), а не на конях. Якщо ж везуть волами на возі чи 
санках, то ярмо повинне бути звернене в протилежну 
сторону, щоб відкинути смерть від господаря волів і 
домашніх сродників" (Анучин, 1890, с. 136). Воли при 
цьому бралися самої давньої південноруської породи 
великої рогатої худоби - білі. 

У соціальному плані наявність у похованні коліс-
ного екіпажа була і залишається найбільш яскравою 
ознакою високого соціального стану похованого. 
Спроби спростувати це положення - непереконливі. 
Як показали у своїх роботах О.Ю. Кузьміна (1974, 
1977), Т.В. Гамкрелідзе і Вяч. Вс. Іванов (1984), у соц-
іальному і ритуально-міфологічному плані ТЗ займа-
ють дуже високе положення, будучи або предметом 
спеціального поклоніння, або атрибутом вищих бо-
жеств індоєвропейського пантеону. 

При всіх розходженнях у рівні добробуту різних 
суспільств епохи бронзи колісні екіпажі були і зали-
шаються надійним критерієм для виявлення соціаль-

них центрів суспільств епохи бронзи. Не може похит-
нути це твердження і 120 Прикубанських знахідок ТЗ. 
Вони лише підкреслюють особливе значення цього 
центра ямної спільності. Відмінності в позі померло-
го, наявність рясних жертвоприношень і просторих 
могил можуть бути одним з перших у степу проявів 
субкультури знаті. Угасання традиції розміщення в 
поховання ТЗ приходиться на епоху пізньої бронзи і 
зв'язане з загальною деградацією соціальних відно-
син у зрубному суспільстві. 

Колісниця зникає з поховальної практики і зали-
шається лише в сакральній сфері у вигляді зображень 
на посудинах (Чередниченко, 1976) і на малюнках 
Кам'яної Могили (Михайлов, 1999, с. 171), уступаю-
чи в реальному світі місце формуванню нової грізної 
військової сили - вершництву, відомому як спосіб 
пересування на той час уже давно (Тєлєгін, 1973), але 
такому, яке отримало новий поштовх до розвитку, 
мабуть, в епоху пізньої бронзи. Саме цим можна по-
яснити як зникнення колісниць з поховань, так і по-
яву в ранньому залізному віці поховань з верховими 
кіньми. Так закінчилася епоха колісниць, і почалася 
епоха кавалерії. 

4.2.6. Проблема інтерпретації поховань зі зброєю 
4.2.6.1. Етно-соціальна характеристика 
Незважаючи на відносно гарну вивченість катаком-

бної спільності за матеріалами поховальних пам'яток, 
цілеспрямоване дослідження зброї, військової спра-
ви й оцінки політичної ситуації в ямно-катакомбну 
епоху довгий час не проводилося. Але отримані під 
час розкопок матеріали, проведені етнічні і соціальні 
дослідження дозволяють приступити до висвітлення 
цих проблем. 

Проведені етносоціальні дослідження дають мож-
ливість комплексно розглянути питання організації 
війська і його озброєння. До зброї, яка знаходиться 
серед інвентарю катакомбних могил, як уже відзнача-
лося, належать транспортні засоби, їхні деталі чи сим-
воли (стрекала), металеві чи кам'яні сокири, кам'яні 
наконечники дротиків, вістря стріл із кременя і камені 
для метання (пращі). 

Думка С.В. Іванової і В.В. Ціміданова (Иванова, 
Цимиданов, 1993; Иванова, 2000) про те, що зброя в 
ямних могилах Північно-Західного Причорномор'я є 
лише символом влади, представляється однобічною. 
Докладніше це розглянуто в розділі 5.2. 

Розглянемо, як представлені ці види зброї в окре-
мих етнічних групах. Крім якісних видових відмінно-
стей, описаних вище, поширення тих чи інших видів 
зброї між етнічними групами значно варіюється 
(табл.4.18). 

Двох- чи чотирьохколісні транспортні засоби зус-
трічаються як в обох катакомбних, так і в ямному ма-
сивах. Дані, які стосуються ямних поховань, ґрунту-
ються на аналізі вибірки з 931 поховання з району 
Південного Бугу (Шапошникова, Фоменко, Довжен-
ко, 1986). Але ширше за все представлені вони в 
інгульських похованнях. Серед аналізованої вибірки 
транспортних засобів вони не зустрічаються в пізніх 
східнокатакомбних похованнях. Це стосується і сокир 
(табл.4.18). Винятково в інгульських похованнях зус-
трічається праща. Булава характерна як для інгульсь-
ких, так і особливо для східнокатакомбних пам'яток. 
Ознака "сокира" разом зі стрілами й ознака "стріли" 
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представлені в інгульських похованнях на середньо-
му рівні. 

Для східнокатакомбного населення переважно вла-
стиві лук і стріли, сокира зі стрілами і булава. На рівні 
норми в донецьких похованнях зустрічаються сокира 
і транспортний засіб; значно менше, ніж у ямних мо-
гилах, - наконечники списів чи дротиків, але їх теж 
чимало (18,2%) (табл.4.18). Наконечник дротика - єди-
ний вид зброї, характерний для пізньоямного населен-
ня (82,3%). Умови переважної більшості знахідок оди-
ночних наконечників стріл у ямних похованнях доз-
воляють вважати, що вони були наслідком поранення 
(див. розділ 3.4). 

Таким чином, кожна етносоціальна група має свої 
характерні види зброї. Але тільки об'єднання всіх 
трьох етносоціальних груп складає дійсну систему. 
Розглянемо інгульські поховання зі зброєю з огляду 
правил переходу до більш високої касти. Потрібно 
відзначити, що значна кількість таких поховань (до 
25%) має східнокатакомбні чи навіть ямні риси (оваль-
ну чи прямокутну шахту, скорчене на боку чи на спині 
положення померлого, наявність поминальної їжі і 
т.д.). Наприклад, Рисове, к.5, пох.39 б (Щепинский, 
Черепанова, 1969, с.388); Заможне, к.5, пох.2 (Отро-
щенко, Пустовалов, 1991); Баратівка, к. 2, пох. 18 
(Шарафутдинова, 1980а). Разом з тим серед східнока-
такомбних поховань число могил зі зброєю значно 
скорочується (до 3,4%). Треба враховувати, що це ско-
рочення йде в основному за рахунок території Под-
ніпров'я, р. Молочної, Криму і Побужжя - Поінг>'л-
ля. На сході України, на думку О.М. Смирнова, на-
впроти, відбувається мілітаризація (Смирнов, 1996, 
с. 115). Переходом у вищу касту можна пояснити і 
відносно великий відсоток східнокатакомбних похо-
вань з вістрями дротиків. Серед пізньоямних поховань 
зброя взагалі зустрічається тільки в 1,8% випадків. 

Для ямного і східнокатакомбного населення ієрар-
хія престижності різних видів зброї в достатній мірі 
не виражена. Ця ієрархія чітка в інгульських похован-
нях. 

Для пізніх ямних поховань, згідно з критеріями, 
розробленими Н.Д. Довженко і М.О. Ринковим, мож-
ливо, тільки залишки транспортних засобів мають 
певну тенденцію зустрічатися в похованнях знаті. 
Вістря стріл і списів, іноді і колеса зустрічаються пе-
реважно в похованнях найнижчого соціального рівня 
(Довженко, Рычков, 1988, с. 14-27). 

Подібна картина спостерігається й у похованнях 
східнокатакомбного масиву (табл.4.19). Немає жодної 
категорії зброї, яка була б впевнено ідентифікована з 
якоюсь соціальною групою. Транспортні бойові засо-
би і вістря дротиків на рівні норми представлені в знаті 
й у похованнях рядових общинників. Для знаті харак-
терна тільки булава (булава з наконечниками стріл) і 
сокири. Сокири з наконечниками стріл і лук трохи 
більш властиві рядовому населенню. Як бачимо, вої-
ни в цих двох етносоціальних групах не займали про-
відного місця в суспільстві. Зброя не належить до най-
важливіших ознак поховань знаті. Тут переважають 
майнові риси. Військовий прошарок у східнокатаком-
бному суспільстві на більшій частині дослідженої те-
риторії на момент формування етно-соціального об-
'єднання тільки народжувався. Яскравим прикладом 
цьому є згадуване поховання 27, к.11 біля с.Мар'ївка 
(Запорізької області) (Чередниченко, Пустовалов, 
1991; Пустовалов, 2000д). 

Навпаки, для інгульського етносоціального маси-
ву зброя виступає самою характерною ознакою знаті. 
Серед різних видів зброї немає таких, котрі однако-
вою мірою зустрічаються в похованнях окремих шарів 
знаті. Так колесо, транспортний засіб, сокира і булава 
разом з наконечниками стріл притаманні вищому ран-
гу інгульської знаті і зустрічаються, як правило, у по-
хованнях другого рангу знаті. 

Булава, сокира, стріли, пращні камені поширені 
серед усіх соціальних шарів знаті. Однак булава част-
іше зустрічається в похованнях II рангу знаті, тоді як 
сокира чи наконечник стріли - у похованнях знаті III 
рангу. Винятково в могилах останніх представлені 
наконечники дротиків. Зіставляючи ці дані з даними 
етнічної характеристики, можна зробити висновок, що 
зброя, яка властива вищим шарам інших етносоціаль-
них груп північнопричорноморського суспільства, в 
інгульській етносоціальній групі за тенденцією част-
іше зустрічається в нижніх шарах знаті. Виходить, 
воїни,, відзначені переводом у вищу етносоціальну 
групу, утворюють в останній лише нижні шари знаті. 
Рідко вони піднімаються в соціальній ієрархії вище. 
Таким чином, соціальна дистанція, що існувала між 
різними етнічними групами причорноморського сус-
пільства, зберігається навіть і після переводу у вищу 
касту якого-небудь їхнього представника. Винятки, 
імовірно, були можливі лише для вождів-правителів. 

4.2.6.2. Організація війська Північно-Причор-
номорського об'єднання 

Проведені етнічна і соціальна характеристики ка-
такомбних і пізньоямних масивів населення Північно-
го Причорномор'я дозволяють загалом реконструю-
вати систему організації війська даного суспільства. 

Очевидно, окремі підрозділи війська формували-
ся за етнічним принципом, але в процесі розвитку ста-
ново-кастової системи певна частина воїнів нижчих 
етносоціальних груп потрапляла у вищу групу і дещо 
розмивала первинну структуру. Краща і найефектив-
ніша зброя використовувалася вищим соціальним 
шаром населення кожного з трьох етнічних масивів, 
але поступово вона зосередилася у інгульської знаті, 
до якої прилучалася верхівка інших етнічних груп. 
Основним способом ведення бою цією категорією 
воїнів була одноосьова колісниця. Вона виступала як 
головна ударна сила, а її значення в бою деякі фахівці 
порівнюють з танком (Горелик, 1985, с. 183). Коліс-
ничі були озброєні сокирами, булавами, луками і 
стрілами. Очевидно, ця категорія населення користа-
лася металевою зброєю. Саме така зброя зображена 
на стелі з Керносівки (Дніпропетровська область) 
(Крылова, 1976, с.36-46). Хоча вона датована Л.П.Кри-
ловою енеолітом, так само, як і стела з Наталіївки (За-
порізька область), але за складом зброї і п типів ці 
стели потрібно відносити до катакомбного часу. 

Серед інгульського населення колісничі складали 
близько 20-25% від усіх похованих зі зброєю. Якби 
військо формувалося тільки з інгульського населен-
ня, це було б неправдоподібно багато. Але реальний 
відсоток колісничих був значно меншим, оскільки у 
військо етнопотестарного об'єднання входили також 
загони східнокатакомбного і пізньоямного населення. 

Основну масу війська становила піхота двох видів: 
основним озброєнням першого виду був дротик чи 
спис із крем'яним наконечником; другого - кам'яна 
сокира. Крім основної зброї піхота мала також луки. 
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булави, можливо, пращі. Перший вид піхоти форму-
вався переважно з східнокатакомбного і ямного насе-
лення, тоді як другий - з інгульського. 

Безсумнівно, частина війська, озброєна луками і 
пращами, діяла перед головними силами. Але, відпо-
відно до проведеного аналізу, вона в достатній мірі 
не виділяється. 

Захисне озброєння, якщо таке існувало, разом із 
щитом, напевно, використовувалося переважно колі-
сничими і воїнами, що знаходилися в перших рядах 
війська. До цієї категорії знахідок, імовірно, можна 
віднести широкі бляхи з бронзових пластин, що, су-
дячи з закраїн на них, кріпилися до ременів. Зведення 
таких виробів опублікували В.І.Нікітін і І.Т.Черняков 
(1988). 

Якісний склад війська Північно-Причорноморсь-
кого етнопотестарного об'єднання за своїми показни-
ками нагадує структуру війська, відому на Давньому 
Сході. Звертання до цих аналогій має вагомі підста-
ви, тому що катакомбна спільність, особливо інгульсь-
ка культура, має широкі паралелі із суспільствами 
цього регіону, як це було показано вище (див. розділ 
4.1.1). 

Близькосхідне походження катакомбної спільності 
дозволяє використовувати як модель організації 
війська структуру, яка склалася в середині III тис. до 
н.е. у шумерів. Тим більше, що ця структура збері-
гається на Давньому Сході з деякими доповненнями 
аж до початку І тис. до н.е. (Дьяконов, 1983, с. 184). У 
шумерів перед шеренгою важкоозброєних воїнів дія-
ли колісничі на чотирьохколісних візках, за ними зна-
ходилося народне ополчення. Практикувався і регу-
лярний стрій війська (фаланга). При цьому головним 
озброєнням виступав спис. Трохи пізніше з'явився 
також розсипний стрій, у якому окремі загони скла-
далися з лучників, списоносців і воїнів, озброєних 
бойовими сокирами (Дьяконов, 1983, с.233-315). Як 
бачимо, перший вид більше схожий на якісний склад 
зброї в ямних похованнях, другий - на такий, котрий 
був виявлений у катакомбних, особливо - у інгульсь-
ких пам'ятках. 

Про те, що в катакомбне військо при значних бит-
вах входило майже все доросле населення, свідчать 
такі розрахунки. У середньому зброя зустрічається 
десь у 10% - 12% поховань. До цього варто додати 
катакомби померлих, котрі мали травми, особливо 
черепні. Як визначає С.І. Круц, такі черепи склада-
ють понад 10%, причому більшість травм знаходила-
ся на лівій половині лобової чи тім'яної кістки (Круц, 
1984, С.204). У катакомбах, де поховані мали черепні 
травми, зброя зустрічається приблизно тільки в 20% 
поховань. Цілком правомірно розглядати кенотафи як 
могили загиблих на війні. їхнє число в Північному 
Причорномор'ї досягає 9% від загального числа по-
ховань дорослих. Виходить, загальне число людей, які 
приймали участь у битвах упродовж свого життя, до-
рівнює 27% тільки серед дорослого катакомбного на-
селення (10% + 10% (0,8) + 9% = 27%). 

Про те, що поховання зі зброєю в катакомбній 
спільності, зокрема, у інгульській культурі, належать 
професійним воїнам, свідчить такий момент. Як вид-
но з таблиці (табл .4.18), кількісний розподіл поховань 
зі зброєю, поховань-кенотафів і поховань, що містять 
похованих з черепно-мозковими травмами, між 
інгульським, східнокатакомбним і пізньоямним маси-
вами абсолютно ідентичний. Іншими словами, усі три 

категорії поховань (зі зброєю, кенотафи і з травмами) 
зв'язані з війною. Однак тільки частина поховань (не-
багато більше третини) має підтвердження цьому в 
інвентарі. Тому саме їх можна вважати професіона-
лами, які, можливо, керували певними військовими 
підрозділами, тому після смерті в їхні могили клали-
ся в залежності від спеціалізації ті чи інші види зброї. 
Таким чином, у бойових діях протягом свого життя 
брала участь велика частина чоловічого населення 
ямно-катакомбної спільності Північного Причорно-
мор'я . Слід зазначити, що це середня цифра. У 
інгульського населення число людей, які брали участь 
у воєнних діях, ще вище. 

4.2.6.3. Значення війни в катакомбному 
суспільстві 

Отримані висновки дозволяють говорити про сус-
пільство, де війна займала дуже важливе місце. Це 
виявляється не тільки в значному числі поховань зі 
зброєю, у кенотафах чи могилах з кістяками з череп-
ними травмами (останні в ямного населення склада-
ють тільки 3% черепів) (Круц, 1984, с.206), але й в 
інших артефактах. Значна частина інгульських похо-
вань має шахти, заповнення яких, можливо, маскує 
місце поховання в кургані (чорноземне в чорноземі, 
глиняне в материку) (Пустовалов, 1999). Приймаючи 
до уваги розвинену військову систему, можна вважа-
ти, що традиція ховати шахти катакомб, можливо, зв'я-
зана з воєнними діями (див. розділ 4.1.2). 

У могилах вищого прошарку катакомбної знаті (у 
більшому ступені інгульської, у меншому - східнока-
такомбної) поряд із просторими колодязями знаходи-
лися такі шахти, розміри яких дорівнювали відповід-
ним могилам поховань нижнього соціального шару 
(Пустовалов, 1992а). Очевидно, що це теж було на-
слідком нестабільної політичної ситуації, яка вимага-
ла маскувати поховання, насамперед - знаті. 

При дослідженні закономірностей, зв'язаних з ор-
ієнтуванням катакомбних поховань, виявилося, що 
розташування могил у кургані зв'язане в переважній 
більшості випадків з порою року. Північно-східний і 
північно-західний сектори - це поховання, зроблені 
влітку, а південно-східний і південно-західний - це 
зимові поховання. Серед літньо-осінніх поховань знач-
ну кількість представляють катакомби чоловіків зі 
зброєю, які можуть бути інтерпретовані як жертви 
військових сутичок. Тому в цілому підвищений відсо-
ток поховань, здійснених улітку - восени, фіксує 
військову ситуацію для певних територій (Пустова-
лов, 1992а). Для північно-східного і східного секторів 
вона спостерігається на Нижньому Дону, Приси-
вашші, Орель-Самарському межиріччі, Поінгуллі. Для 
північно-західного сектора - Нижній Дон, Південна 
Херсонщина, Присивашшя, територія між р. Молоч-
ною і Дніпром, Криворіжжя і Поінгулля-Побужжя 
(Пустовалов, 1992а). Як бачимо, території з підвище-
ною літньо-осінньою смертністю катакомбного насе-
лення збігаються з ареалами поширення трепанацій і 
взагалі поховань зі зброєю. Це підтверджує висновок, 
що між Молочною і Дніпром, а також у Присивашші 
добробут рядового населення був наслідком занять 
війною (Пустовалов, 1990г, с.97-99; 1991а, с.104-122). 

Фахівцями відзначається просування інгульсько-
го населення в північно-східному напрямку аж до 
Донецького кряжа і майже до Нижнього Дону (Сан-
жаров, 1991), що у світлі викладеного вище може роз-
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глядатися як військова експансія. Відомо, що в епоху 
бронзи металеві руди були самим розповсюдженим 
об'єктом міждержавних суперечок і воєн. Тому ме-
тою такої експансії могли бути лише мідно-полімета-
леві родовища, розташовані на припливах Сіверсько-
го Дінця. 

4.2.6.4. Висновки 
Унаслідок проведеного аналізу виявилося, що ка-

такомбна зброя гетерогенна за своїм походженням. Це 
підтверджує думку Л.С.Клейна про об'єднання в ка-
такомбній культурі близькосхідних і західноєвро-
пейських рис (Клейн, 1968). Проте, конкретні форми 
цього процесу в достатній мірі ще не з'ясовані. 

За аналогіями, що має катакомбна зброя на Давнь-
ому Сході, у Центральній Європі і на Балканах, вона 
датується не пізніше як серединою III тис. до н.е. -
початком II половини ПІ тис. до н.е. Тому можна вва-
жати, що початок формування катакомбної спільності 
треба віднести до значно більш ранньої епохи, ніж це 
вважається сьогодні (Братченко, 1989, с.27-29), а саме: 
до першої половини - середини III тис. до н.е. Безпо-
середньо про це свідчать і пізньоенеолітичні похован-
ня в катакомбах (за матеріалами: Ковалева, 1991; Рас-
самакин, 1987,с. 31 - 43). їхні знахідки фіксують по-
яву катакомбного обряду поховань у Північному При-
чорномор'ї і підтверджують дані радіовуглецевого 
аналізу. Це не спростовує положення про те, що ос-
новна маса катакомбних поховань у курганах відно-
ситься до значно більш пізнього часу. 

У поховальному обряді катакомбної спільності, як 
ніде в степових культурах епохи бронзи, підкрес-
люється приналежність небіжчика до різних професій, 
ремесел і певного соціальному шару. Проведений 
аналіз дає підставу вважати померлих, яких супровод-
жує зброя, також окремою соціально-професійною 
групою - професійними воїнами. Під час значних 
походів чи захисту власної території до війська залу-
чалося і народне ополчення. В останнє, імовірно, вхо-
дило взагалі все доросле чоловіче населення, крім 
людей похилого віку і підлітків. 

професіоналізм воїнів не слід розуміти в дусі дру-
жин ранньосередньовічних Західної Європи, чи, на-
приклад, Київської Русі. Набагато ближчими інгульсь-
ким воїнам за своїм статусом і суттю можуть висту-
пати японські самураї - професіонали-одинаки. Од-
нак на відміну від ^ о н і ї в Північному Причорномор'ї 
це були професіонали - військові організатори в рам-
ках громади, клану і т.д., тобто нижніх ланок суспіль-
них підрозділів. Можна припустити, що такі люди 
навчали військовій справі молодь, формували і, імов-
ірно, очолювали військові загони громад і т.д. 

Окремі роди війська формувалися за етнічним 
принципом. Найпрестижніші категорії воїнів склада-
лися з інгульського етносу, інші - з східнокатакомб-
ного і пізнього ямного, у процесі функціонування 
даного суспільства цей принцип був пом'якшений, що, 
імовірно, було викликане необхідністю поповнення 
війська. Таку ж розмитість каст, професійно зв'яза-
них з війною, демонструє і давньоіндійське суспіль-
ство. За даними Р. Шарми варна кшатріїв найстрокат-
іша в етнічному відношенні (Шарма, 1987, с.263-273). 
Про те, що війна грала в катакомбному суспільстві 
важливу роль, свідчать численні матеріальні дані. 
Прагнення контролювати мідно-миш'якові родовища 

- самі головні компоненти бронзи - є важливою ри-
сою, що фіксує певний розвиток продуктивних сил і 
соціальної організації цього суспільства, в остаточно-
му підсумку - рівень суспільного розвитку. 

4.2.7. Поховання з модельованимн черепами 
Характеристика поховального обряду була б не-

повною без детального опису такого яскравого похо-
вального ритуалу катакомбної спільності, як моделю-
вання черепів (Пустовалов, 1999в, с.222-255). Упер-
ше череп із глиняними накладками на кістки обличчя 
був зафіксований у похованні 19 на стоянці Ігрень-8 в 
устір. Самари біля Дніпропетровська (Миллер, 1935, 
с. 172). У похованні 4, кургану 1, група Аккермень 
Мелітопольского району Запорізької області в очних 
западинах жіночого черепа відзначені грудки черво-
ної фарби (Вязьмитина й ін., 1960, с.94). Про декіль-
ка черепів, у яких очні западини були ретельно запов-
нені і замазані глиною і пофарбовані в червоний колір 
(рис.П.ІУ.ЗО - 4), згадує А.О. Щепинський (1966, с.96-
97, фото на стор.96). У 70 роки такі знахідки почина-
ють фіксуватися більш ретельно. У 1973 р. Інгульсь-
ка експедиція ІА НАН України в похованні 6, кургану 
1 біля с. Христофорівка на р. Інгул у Миколаївській 
області знайшла череп із глиняними конусами в оч-
ницях і з обмазкою обличчя, що збереглася частково 
(рис.П.ІУ.29 - 6). На площині конусів, що повернені 
до глядача, прокреслені закриті повіки (Шапошнико-
ва, 1973, C.7). Комплекс поховання 25 у кургані 1 біля 
с. Цілинне Джанкойського району складався з моде-
льованого черепа і кістяка, що був підданий мацерації 
(Данилова, Корпусова, 1981, с. 163-170). 

Серійні знахідки модельованих черепів відзначені 
з 1979 p., коли Херсонська і Запорізька експедиції ІА 
НАН України почали розкопки курганів на захід від 
р. Молочної, уздовж її високого правого берега. У 1979 
р. було відкрито З такі черепи в похованнях біля с. -
Юрьївка Акимівського району Запорізької області 
(Кубышев, 1980, С.293). У наступному році знахідки 
біля с. Юрьївка продовжувалися. Ще два модельова-
них черепи були виявлені в курганах біля с. Сивашів-
ка Новотроїцького району Херсонської області (Ку-
бышев, 1981, с. 270). Два таких черепи в одній ката-
комбі виявлені в кургані 1 біля с. Старобогданівка 
Михайлівського району Запорізької області 
(рис.П.ІУ.29 - 4) . У 1981 р. біля с. Жовтневе 
(рис.П.ІУ.ЗО - 3) і Заможне Токмакського району За-
порізької області знайдено 11 черепів з ознаками мо-
делювання. Чотири черепи знайдені біля с.Виноград-
не Токмакського району Запорізької області в 1982 p., 
десять - у курганах біля того ж села в 1983 р. Уперше 
були відзначені спеціальні отвори в модельованих 
черепах для вилучення мозку. У 1984-1985 роках біля 
сіл Виноградне і Заможне відкрито ще 20 черепів (От-
рощенко, Пустовалов, 1991). У цілому Запорізька ек-
спедиція відкрила 46 черепів з різного роду глиняни-
ми вставками і накладками, 44 з них виявлені біля сіл 
Виноградне і Заможне (Пустовалов, 1999в). Відстань 
між виноградненськими і заможненськими кургана-
ми - 3,5 KM. Переважна більшість з розкопаних могил 
з моделюванням розташована біля балки Гакової, що 
замикала з півночі заплаву р.Молочної. Зважаючи на 
те, що 60% катакомб мають модельовані черепи, 
цілком можливо, що інші недосліджені кургани 
містять теж значну кількість таких знахідок (див. До-
даток IV). 
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За знахідками на Молочній пішли відкриття моде-
льованих черепів у Присивашші (Новикова, Шилов, 
1989, с. 127-135), на півдні Донецької області (Посред-
ников, 1984, с.319; Санжаров, 1986, с.20-22), на сході 
Дніпропетровської області (Ковалева, 19836, с.84), 
біля міста Кривий Ріг (розкопки 0 . 0 . Мельника), на 
Дніпрі (Евдокимов, 1991), на Бузі (розкопки О.Г. Ша-
пошникової), нар. Конці (А.Г. Плешивенко, 1995). Ці 
відкриття дозволяють окреслити ареал поширення 
обряду в межах Дніпропетровської, Запорізької, Хер-
сонської, Миколаївської, а також, на півдні Донецької 
областей і в степовому Криму. Скрізь моделювання 
зустрічалося в катакомбах з округлими шахтами, 
овальними, чи округлими камерами, кістяки - скрізь 
витягнуті, зустрічаються розчленовані померлі. Інвен-
тар, що супроводжує небіжчиків, дозволяє віднести 
їх до інгульської культури (Братченко, Шапошнико-
ва, 1985, С.415-420). 

Концентрація досліджених комплексів біля р. Мо-
лочної супроводжується яскравим обрядом похован-
ня і виразним інвентарем. Усі комплекси цього мо-
гильника докладно опубліковані (Пустовалов, 1999в, 
с.222-255) (див. Додаток IV). Звернемося безпосеред-
ньо до обряду моделювання. У процесі розчищення, 
фіксації й обробки антропологічних матеріалів, що 
проводилися за участю С.І. Круц, К.О. Шепель, 
Л.В. Литвинової, стало можливим реконструювати ос-
новні особливості досліджуваного обряду. 

Модельовані черепи виготовлялися найчастіше 
шляхом відділення голови померлого від трупа, ви-
лученням м'яких тканин з наступним нанесенням на 
кістки обличчя спеціально виготовленої маси. Мате-
ріали розкопок Запорізької експедиції дозволяють 
стверджувати, що іноді голова не знімалася з пост-
краніального кістяка, який в окремих випадках підда-
вався мацерації цілком. Після моделювання череп роз-
писувався і на нього, можливо, натягався скальп. (Є 
випадки, коли на тім'яних кістках знайдені обривки 
смоли з відбитками волосся). Склад маси, з якої виго-
товлялися модельовані черепи, різний. Частіше - це 
глина, змішана з вохрою, може бути і проста глина, і 
сіра маса з домішками попелу і вугілля. Цілком мож-
ливо, що маса замішувалася на органічній основі. 

Модельовані черепи можна розділити на дві великі 
групи; 1-включає цілком модельовані обличчя. Інакше 
кажучи, маса накладалася на все обличчя; 2-група 
відбиває часткове моделювання, що відтворює облич-
чя з різним ступенем повноти. 

Раніше виділялися: а) недеталізовані личини ова-
лу обличчя, коли ніс, рот і очі не пророблені; б) дета-
лізовані масивні зображення, що відтворюють облич-
чя людини з різними деталями: носом, ротом, очима, 
причому маса цілком покриває кістки обличчя і лобо-
ву кістку; в) деталізовані більш легкого типу - облич-
чя цілком модельоване, проте маса закриває не всі 
кістки, Звичайно залишаються носові і лобові кістки, 
іноді вилиці (рис.4.29). Серед черепів другої групи 
виділяються: а) черепи, де носовий отвір, очні запа-
дини, вушні западини, зуби закриті масою без будь-
яких деталей; б) з моделюванням тільки очей, як пра-
вило, закритих; в) з моделюванням носа й очей; г) з 
моделюванням носа, очей, рота (звичайно, у вигляді 
пластини на зубах); д) з моделюванням носа, очей, 
рота й вух (вушні западини закриті грудкою маси) 
(рис.4.29) (Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 74). 

Запропонована раніше класифікація модельованих 

черепів зайво дробова. Розділяти повне моделювання 
на деталізоване і недеталізоване, мабуть, не варто, 
тому що збереженість моделювань різна і з упевнені-
стю не можна стверджувати, що недеталізована плас-
тина на обличчі не є продуктом деформації об'ємної 
скульптури. Те ж саме можна сказати і про моделю-
вання полегшеного типу. Більш уважне вивчення че-
репів показало, що в цих поодиноких випадках мова 
може також йти про повне моделювання, і лише руй-
нування глинистої маси за час, який пройшов з мо-
менту виготовлення моделі, привело до оголення ок-
ремих кісток лицьового відділу. Тому класифікацію 
моделювання можна звести до повного моделювання 
(1 тип), до моделювання очей, носа і смуги на роті (2 
тип), до моделювання очей і носа (З тип) і до моделю-
вання очей (4 тип). Усі ці типи можуть мати закладені 
шматочками маси вушні отвори (варіант А). 

Матеріал, з якого виготовлялися обличчя людей, 
виявився більш різноманітним, чим представлялося 
раніше. Крім згаданої глини жовтого, синюватого, зе-
ленуватого і сіруватого кольору, іноді змішаної з вох-
рою чи з вугіллям, для вставок у грушоподібний отвір 
носа й очниці, використовувалася сажа (Новикова, 
Шилов, 1989), вохра (Алексеева, 1989, с.4-5), керамі-
ка (Ковалева, 1983), смолиста речовина (Марина, 
1990а, С.83- 84), мулиста речовина чорного кольору, 
шкіра, просочена смолистими речовинами (Евдоки-
мов, 1990, С. 18-20; Марина, 1995, с. 69 - 70).Слід заз-
начити, що використання смолистих речовин, мулис-
тої маси і т.д. в основному характерне не для похо-
вань інгульської культури, а для інших етнокультур-
них груп. Переважна більшість відомих модельова-
них черепів відноситься до інгульської культури. Зна-
хідки моделювання чи наслідування йому у пізньо-
ямних чи інших катакомбних похованнях одиничні і, 
як правило, походять з тих районів, де широко пред-
ставлені моделювання ініульського населення (р. Мо-
лочна, Орель-Самарське межиріччя) (рис.П.ІУ.І). 
Тому можна припустити, що в тих місцях, де зосеред-
жені інгульські модельовані черепи і де ямне насе-
лення довгий час співіснує з катакомбним (Нижнє 
Подніпров'я), у ямних похованнях можливі нові зна-
хідки модельованих черепів чи їхньої імітації. Ці на-
слідування модельованим черепам інгульської куль-
тури зайвий раз свідчать про співіснування пізньоям-
ної, ямно-катакомбної і інгульської культур. 

Таким чином, модельовані черепи не є чимось од-
норідним, а представляють широкий спектр зображень 
від недеталізованих подоб до цілком і добре пророб-
лених портретів (рис.П.ІУ.28 - П.ІУ.31). 

Портретування черепів широко розповсюджене як 
у сучасних народів світу, так і в тих, котрі жили в дав-
нину. Обряд моделювання черепів, а також виготов-
лення посмертних личин відомі за археологічними 
джерелами дуже добре. Досить згадати модельовані 
черепи-портрети з докерамічних шарів Єрихона 
(Б. Брентьес, 1976, с.52-54), пам'ятки культури Куку-
тені-Трипілля, Траян (Авилова, 1986, с.48); поселен-
ня Ботай у Кокчетавській області Казахстану (Рыку-
шина, Зайберг, 1984, с.123); поховання ямної культу-
ри в Калмикії (Шишлина, 1987, с. 167-169); личини з 
Варненського некрополя, які зображують людину, 
(Авилова, і 986, C.46); личини таштикської епохи (Ки-
селев, 1949, с.247-248); поховання обських угрів (Фо-
дор, 1972, С.І68-175). Значна серія золотих личин, у 
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тому числі мікенських володарів, приведена Ф. Бех-
HOM(Behn, 1955,1-3,6,8,9) (рис.4.16). Культ черепів, 
але без моделювання, знайдений у Південній Анатолії 
в Чатал-Гуюці, де в VII шарі розкопаний храм з роз-
писом і рельєфами, які зображують шулік-ягнятників, 
що мучать безголові трупи людей. Перед цими карти-
нами стояли ряди з людських черепів (Mellaart, 1965, 
1967,p.33,fig.46-49). 

Звичай моделювати за черепом обличчя померло-
го більш-менш простежується на Близькому Сході 
протягом тисячоліть. Так у мастабах IV-VI династій 
(XXVIII-XXIII ст. до н.е.) у Гізі на захід від піраміди 
Хеопса в похованнях 344 і 466 виявлені померлі, як 
пише автор, цілком покриті штукатуркою і разом з тим 
модельовані так, що являли собою статуї (Muller-
Кагре, 1974. Vol.5.- Р.677.- taf. 52,2.3). У зв'язку з цим 
треба згадати і тотожність між будовою підземної спо-
руди єгипетської мастаби і могили катакомбної куль-
тури. 

Враження подібності додатково підсилюється ще 
тим, що в похованнях на р.Молочній і в інших місцях 
також зафіксовані сліди муміфікації (Данилова, Кор-
пусова, 1981). Більш того, в одному похованні біля 
с. Виноградне (курган 31, поховання 3), очищений від 
м'яких тканин кістяк померлого був покритий глини-
стою масою так, що являв собою статуєподібну фігу-
ру. Похованого супроводжували кам'яна сокира, роз-
тирач, бронзовий ніж. Використання елементів моде-
лювання обличчя померлого при муміфікації в Єгипті 
існувало аж до XVIII династії (Николаев, 1931, с.79), 
тобто до XIV ст. до н.е. (Бикерман, 1976, с. 177). 

Л. Ніколаєв, розглядаючи питання бальзамування 
небіжчиків і способи ексцеребрації давніх єгиптян, 
наводив дані про штучне моделювання очей при баль-
замуванні померлих. Під час бальзамування особли-
ву увагу приділяли обличчю небіжчика, якому нама-
галися додати риси живої людини. "З цією метою фар-
бували ніс і губи, іноді вставляли штучні очі чи ніс. У 
порожнину рота вливали жирну масу" (Николаев, 
1931, C.79). У процесі бальзамування з голови помер-
лого вилучали мозок. Ексцеребрація (вилучення моз-
ку з черепа) здійснювалася різними способами, про-
те, самим давнім Л. Ніколаєв вважає той спосіб, при 
якому мозок виймався через основний отвір черепа, 
причому дуже часто з цією метою він значно розши-
рювався (Николаев, 1931, с.83). Аналізовані модель-
овані черепи теж мають у переважній більшості ви-
падків розширений основний отвір (повідомлення 
С.І. Круц). У єгиптян при бальзамуванні вилучали 
внутрішні органи і порожнину живота посипали аро-
матичними речовинами і солями. У похованнях ката-
комбної спільності в області живота знаходять залиш-
ки якоїсь маси, що нагадує ту, з якої виготовлялися 
модельовані черепи (наприклад, с. Заможне, курган 
15, П0Х.5). У кургані 7, пох. 8 і в кургані 9, пох. 17 
біля с. Барвинівка лежали кістяки, у яких на тазових 
кістках і хребцях поперекового відділу лежала под-
ібна маса (Пустовалов, 1989в, 199Ів). 

Відомо, що в давньому Єгипті старанність муміф-
ікації, бальзамування залежала від суспільного і май-
нового положення небіжчика. Практикувалися три 
основні варіанти бальзамування, які розрізнялися як-
істю і розміром винагороди бальзамувальникам (Ко-
ростовцев, 1976,с.205-206). 

За спостереженнями, у катакомбних пам'ятках 
фіксується аналогічна ситуація. Якщо часткове моде-

лювання (група 2) властиве знатним померлим, то 
небіжчики з залишками маси в області живота відно-
сяться до рядового населення (Пустовалов, 199їв, 
с . 4 4 - 5 1 ) . 

Слід зазначити, що обряди, зв'язані з муміфіка-
цією, у катакомбних племен не виключали самостійно-
го значення модельованого черепа, який, можливо, 
використовувався в особливих ритуалах (деякі чере-
пи лежать окремо від посткраніального кістяка). Крім 
цих найяскравіших проявів культу черепів, як варіан-
та відомого в багатьох народів світу культу померлих 
предків, у населення катакомбної спільності (зокре-
ма в інгульській культурі) існували й інші не менш 
цікаві ритуали. 

Серед катакомбних пам'яток Північного Причор-
номор'я до них відносяться кілька типів могил. Це 
поховання посткраніального кістяка з відділеною го-
ловою: череп лежить не в анатомічному порядку, а 
нижче плечей, зазвичай біля правого, тобто там, де 
лежать звичайно і модельовані черепи (Отрощенко, 
Пустовалов, 1991, рис.8,-13). Яскравим прикладом 
згаданого ритуалу є поховання 2, кургану 7 біля с. -
Барвинівка (Пустовалов, 199їв, с.50). У інгульській 
поховальній споруді (округла шахта, напівовальна 
камера, витягнутий на спині померлий) кістяк був 
накритий циновкою, пофарбованою зверху товстим 
шаром рідкої вохри. В області грудей шар вохри і ци-
новка мали сильні ушкодження. Шийний і частина 
грудного відділів хребта, права лопатка, ключиці, ча-
стина ребер відсутні. Біля правого плеча на шарі вох-
ри стояв на нижній щелепі череп. Поруч з ним - за-
лишки дерев'яної чаші, вище голови - посудина з не-
обпаленої остеокерамічної маси. Праворуч від кістя-
ка, у ногах - темний тлін від шкіри і на шарі вохри 
шматок вохри у вигляді негатива шкіряного мішечка 
(Пустовалов, 1991в, с.45) (рис.4.22). Аналогічний не-
гатив виявлений і на Донеччині (Іжевка, курган 1, 
П0Х.5) (Литвиненко, 1995, с.274). 

Можна згадати цілий ряд поховань з такою особ-
ливістю положення померлих (Півд. ГЗК, пох. З, кур-
ган 4; Півд. ГЗК, пох. 2, курган 1; Верхня Тарасівка, 
поховання 7, курган 13 і ін.) (Крылова, 1964, с. 12; 1965, 
с.24; Черненко, Евдокимов, 1973, с.47). В усіх випад-
ках черепи спеціально поставлені поруч з небіжчи-
ком у тому місці, де звичайно лежить інвентар: ме-
тал, зброя тощо, тобто все саме коштовне. На незвич-
не положення черепів довгий час не звертали уваги 
тому, що вважали його наслідком природного проце-
су - посмертної деформації, коли м'які тканини зотл-
івають і череп може відкотитися убік. 

Іноді буває, що після зняття з трупа голови череп 
знов-таки приставляють до шиї. Проте в таких похо-
ваннях цей відділ хребта неповний. Так, наприклад, у 
кургані 6 біля с. Барвинівка, поховання 13, яке вже 
згадувалося, голова померлого була приставлена до 
шиї (відсутній 3-й хребець). 

Досить часто зустрічаються поховання окремих 
черепів. Звичайно вони знаходяться в колективних 
могилах разом з померлими, лежачими в анатомічно-
му порядку (не треба змішувати такі могили з еле-
ментарним відсуненням попереднього небіжчика до 
стінки і похованням на його місці нового померлого). 
Окремий череп похований, наприклад, у похованні 36, 
кургану З біля с. Виноградне (Пустовалов, 1990а). До 
того ж типу могил потрібно віднести і знахідки без-
голових кістяків. Деякі з них на місці голови мали 
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дерев'яну чи керамічну чашу. Чаші такого типу іноді 
виготовлялися зі спеціальної остеокерамічної маси, у 
складі якої присутні здрібнені кістки черепа (Петрунь, 
1967, Лихачев, 1986). 

Яскравим прикладом такого звичаю є поховання 
24, кургану З біля с. Виноградне. Т^т у відносно не-
великій катакомбі інгульського типу на шарі зелену-
ватого тліну і залишків циновки лежав неповний кістяк 
молодої людини. Череп був відсутній, кістки рук ниж-
че ліктя відділені і складені купкою уздовж хребта на 
животі, стегнові і гомілкові кістки також лежали не в 
анатомічному порядку. На місці голови знайдені за-
лишки великої дерев'яної чаші (Пустовалов, 1991в, 
С.46, 50; 1999) (рис.П.ІІ.5 - ЗО). 

Порушення анатомічного порядку кістяків нерідко 
зустрічається в катакомбних могилах. Проте, на 
відміну від східнокатакомбних поховань, де кістки 
попереднього небіжчика просто відсувалися убік, до 
культу померлих потрібно віднести ті кістяки, що як 
би імітують анатомічне положення кістяка. Бувають 
випадки, коли переплутані окремі кістки, наприклад, 
права гомілкова покладена на місце лівої ноги, чи пе-
реплутані дистальний і проксимальний кінці кістки 
тощо. Можливо, до цієї ж категорії кістяків можна було 
б віднести і розчленовані кістяки, складені купкою 
(Чередниченко, Пустовалов, 1991, с. 206-216). Оче-
видно, що з цієї ж точки зору варто розглядати і роз-
фарбовані червоною фарбою черепи (підкреслимо: -
не посипані вохрою, а саме розмальовані, коли фарба 
лежить тоненькою плівочкою і може бути знята пінце-
том як риб'яча луска). 

Вибірку таких черепів ямної культури опубліку-
вав Д.Л. Тесленко (1996). 

Перераховані особливості можна назвати слабки-
ми проявами культу черепів, і взагалі культу помер-
лих, тому що відмінності між моделюванням і згада-
ними залишками полягають в повноті і старанності 
виконання обряду. Треба відзначити, що хоча слабкі 
прояви культу черепів частіше зустрічаються в 
інгульського населення, вони іноді трапляються й у 
катакомбах східного обряду поховання. Звернемося до 
соціального аналізу поховань з модельованими чере-

. пами. 
Для зручності порівняння і для наочності харак-

теристики інгульські поховання з модельованими че-
репами зведені в таблицю (табл. 4.20). Крім поховань, 
які опубліковані у даній роботі, у таблиці враховані 
основні характеристики аналогічних поховань, розко-
паних і опублікованих Л.А. Новиковою і Ю.О. Ши-
ловим (1989), Є.І. Даниловою і В.М. Корпусовою 
(1981), С.Г.Колтуховим, Г.М. Тощевим (1998, с.122), 
І.Ф. Ковальовою, З.П. Мариною, В.М. Ромашком, 
Є.Л. Фещенком (1986, с.26-29, рис.4), С.М. Санжаро-
вим (1991, С.235- 253), Н.Д. Довженко, О.Б. Солтисом 
(1991,с.117-127), А.Г.Плешивенш (1995, с. 143-158), 
С.В. Поліпим, М.П. Тупчієнком, А.В. Ніколовою 
(1992-1994). У таблиці використані матеріали звітів 
Херсонської експедиції (1980,1981,1982,1983 років), 
керованої А.І. Кубишевим; Миколаївської експедиції, 
керованої О.Г. ІІІапошниковою, і експедиції Кривор-
ізького історико-краєзнавчого музею (1981, 1984, 
1988), керованої О.О. Мельником. Автор висловлює 
велику подяку О.Г. Шапошниковій, А.І. Кубишеву, 
О.О. Мельнику за дозвіл використовувати в даній ро-
боті матеріали звітів. Дані про стать і вік приведені за 

визначеннями С.І. Круц, Л.В. Литвинової, К.О. Ше-
пель. 

Звернемося до аналізу даної таблиці (табл. 4.20). 
Насамперед необхідно відзначити, що основні оцін-
ки цьому феномену, висловлені раніше (Отрощенко, 
Пустовалов, 1991), зберігають своє значення й у ціло-
му витримали іспит часом (Круц, Кубышев, Отрощен-
ко, Пустовалов, 1991,с. 51 -53;Ковалева, 1989,с.44-
46; Пустовалов, 1999). Ці висновки не приведені в 
узагальнюючому виданні (Березанська, Отрощенко, 
1997, С.504). Разом з тим, нові матеріали, отримані при 
розкопках, нові публікації і дослідження, інші тлума-
чення даного ритуалу роблять необхідним коректуван-
ня, додаткову аргументацію деяких положень і подаль-
ший розвиток поглядів, висловлених у минулі роки. 
Для інтерпретації змісту ритуалів, зв'язаних з вико-
ристанням модельованих черепів, крім близькосхід-
ної обрядовості, пропонуються індо-європейська 
міфологія (Новикова, Шилов, 1989; Шилов, 1995, с. 
160 - 167), слов'яно-фіно-угорська міфологія (Алек-
сеева, 1989). Значне місце модельованим черепам 
ІНГуЛЬСЬКОЇ культури приділено в роботі Л.А.НОВИКО-
вої, присвяченій проблемі маски в культурі і багатої 
на фактичний матеріал (Новикова, 1991, с.П - 44). 
Слід зазначити, що згадані трактування базуються не 
на основному інгульському масиві модельованих че-
репів, а на наслідуваннях, характерних для ідеології 
місцевого населення. 

Звертання до індо-іранської міфології, різних 
культів слов'яно-фіно-угорського населення чи давніх 
греків не стільки розкриває суть інгульських ритуалів, 
зв'язаних з моделюванням черепів, скільки говорить 
про їхню долю в інокультурному, іноетнічному сере-
довищі в наступні епохи. Своїм походженням 
інгульська культура тісно зв'язана з Давнім Сходом 
(Пустовалов, 1993, с. 2 4 - 3 4 ; 1996, с .260-279; 2000, 
с. 94 - 121), тому суть обрядів цього населення варто 
розкривати, використовуючи близькосхідні аналоги. 
У названих роботах цьому моменту належної уваги 
не приділяється. З'являючись у Північнопричорно-
морських степах у результаті міграції, яка супровод-
жувалася, треба думати, завоюванням, носії інгульсь-
кої катакомбної культури приносять і свою ідеологію. 
Зміст ритуалів цього населення, зв'язаних з моделю-
ванням , пов'язаний, імовірно, із процедурою пере-
дачі влади від покійного вождя до спадкоємця. Цей 
обряд надійно зафіксований для багатьох народів 
Африки (Кощевская, 1975, с. 1 4 - 17). Тому висновок 
про те, що шанування черепів, і в тому числі модель-
ованих, поширене в народів, які знаходяться на рівні 
трансформації первіснообщинних відносин і форму-
вання ранньокласових відносин (Отрощенко, Пусто-
валов, 1991, с. 77), зберігає своє значення. Заперечен-
ня ж зв'язку моделювання черепів з високим соціаль-
ним статусом похованого не узгоджується з археоло-
гічним матеріалом. Модельовані черепи чітко коре-
люються з іншими показниками високого статусу по-
хованого (Пустовалов, 1989, с. 186-187; 1990; 1991, 
С.48 - 52 і ін.). 

Відповідно до соціальної градації, розробленої за 
матеріалами поховань (див. розділ 4.2.3), показника-
ми соціальної значимості є: довжина камер понад 
2,40 м, складне ложе, розпис дна катакомб (звичайно 
у вигляді стоп, іноді у вигляді абстрактних символів, 
ідентичних чи подібних знаковим системам Середзем-
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номор'я) (Пустовалов, 1996, с. 44-46; 1997, с. 123 -
136; 1998, с. 58 - 67), наявність колеса чи частини 
транспортного засобу, наявність металу, досипки чи 
насипу, зброї і моделювання. До цих показників вар-
то додати і чашу як приналежність служителів куль-
ту. Як видно з таблиці (табл. 4.21), частота зустрічає-
мості показників соціальної значимості в могилах з 
модельованими черепами набагато вища в межах мо-
гильника, що публікується (47,6-83,4%). З урахуван-
ням поховань у низов'ях Молочної цей відсоток знач-
но зростає (57,1 - 91,7 %). Практично тільки на р. 
Молочній в похованнях з моделюванням зустрінуті 
колеса в закладах. Те ж саме можна сказати й у відно-
шенні інших показників, крім великих розмірів камер, 
чаш і самого моделювання . Останні показники зуст-
річаються скрізь. 

Аналізуючи виділені три регіони (табл.4.22), ба-
чимо, що поховання з 8 - 5 показниками соціальної 
значимості сильно переважають на р. Молочній в За-
можненсько-Виноградненських курганах. Поховання 
з 1 - 4 показниками або рівномірно розподілені по 
всьому ареалі, або навіть не характерні для Моло-
чанського центра. 

Ступінь повноти моделювання (як і наявність са-
мого моделювання) прямо залежить від зазначених 
соціальних показників. Для 1 і 2 типів характерні ве-
ликі розміри камер, особливо для типу 2, складне 
ложе, розпис, колесо, зброя. Цікаво, що для повного 
моделювання характерна зброя, а для типу 2 вона не 
зустрінута. У середньому, майже 85% померлих у по-
хованнях, які мали відзначений ритуал, були дорос-
лими людьми. Тільки 5,9% були дітьми, 3,7% -
підлітками. Серед дорослих майже 70% належали 
чоловікам і лише не набагато більше ЗО % - жінкам. 

Як показує картографування знахідок модельова-
них черепів (рис.П.ІУ.І), вони зустрінуті не по всій 
території поширення інгульської культури, а в центрі 
ареалу. Причому переважно в східній і північній час-
тині центральних районів. Переважна частина знахі-
док зроблена на р. Молочній і на берегах Молочного 
лиману. Територіально до них примикає і Присиваш-
шя, яке було, імовірно, продовженням русла р. Мо-
лочної. У цих районах розкопані 66% поховань з мо-
дельованими черепами. Другим за значенням райо-
ном поширення моделювання є середній і верхній 
плин р. Інгулець, де виявлені, як і на р. Молочній, ба-
гатокамерні поховання (Звенигородка, к. 2, п.2-3; Го-
ловківка, к. 25, п. 7). В останньому випадку (рис. 
n.IV,7,2) перша камера була прийнята авторами роз-
копок і публікації за шахту даного поховання (Полин, 
Тупчиенко, Николова, 1994, с. 55). Докладно аналіз 
цього поховання даний спеціально (Пустовалов, 
1 9 9 9 В , с . 2 5 1 ) . 

З приведених даних (табл.4.21; 4.23) випливає, що 
найтісніше корелюють з модельованими черепами 
чаші, дуже часто дерев'яні. Тільки в групі вищої знаті 
зустрічаються розписи зі знаками - тобто це також 
специфічна ознака знаті вищого рангу. 

Безсумнівний зв'язок модельованих черепів з куль-
том предків. Шанування черепів найбільше часто зу-
стрічається в народів, що знаходяться на рівні транс-
формації первісного ладу в ранньокласові системи. Те, 
що моделюванню піддавалися черепи дітей, свідчить 
про спадкоємний характер жрецького статусу. Справа 
в тім, що колективні поховання дітей (за традиційним 

катакомбним обрядом ховалося менше Половини 
дітей) (Пустовалов, 1995а, с.6-7; 1997, с.40-49) тяжі-
ють до соціальних центрів (Пустовалов, 1990а, с.58). 
При цьому серед них присутні поховання, які не ус-
тупають могилам вищої знаті. Однак, який же культ 
предків перед нами: сімейний, родовий, племінний чи 
ж надплемінний? Якби моделювання було атрибутом 
родового чи сімейного культу, то поховання з ним по-
винні були б приблизно рівномірно розподілятися по 
всьому ареалі інгульської культури. Однак, як показа-
ла карта (рис.П.ІУ.І), цього немає. Спостерігається 
інша картина. Спорадично моделювання зустрічаєть-
ся на значній території, але при цьому основна маса 
знахідок зосереджена практично в одному місці - на 
р. Молочній в околицях м. Молочанська, де знаходив-
ся найбільш значний потестарний і релігійний центр 
інгульського населення (Пустовалов, 1990в, 1991а, 
19926,19956 і ін.). Тут зосереджено 70% вищої знаті 
і BiziKpHTO Молочанське святилище, тут же знаходиться 
святилище Кам'яна Могила (Рудинський, 1961; Да-
ниленко, 1986; Михайлов, 1994, 1999). Зв'язок пере-
важного числа моделювань із Молочанським соціаль-
ним центром виводить цей обряд за рамки сімейного 
чи родового культу і дозволяє вважати його не тільки 
племінним, але і міжплемінним - одним з головних 
культів складного етнопотестарного утворення, що 
очолювалося інгульським етносом. Розглянемо підста-
ви для такого судження. 

На думку О.ПШапошникової, найдавніші пам'ят-
ки носіїв інгульської культури зосереджені в Бугсько-
Інгулецькому межиріччі (усне повідомлення О.Г.Ша-
пошникової). Тим часом, обряд моделювання виявле-
ний тут усього в 5 похованнях. З цього району, на дум-
ку О.Г.Шапошникової, інгульське населення поширю-
валося на схід аж до Північного Приазов'я, на півден-
ний схід, на північний схід — в Орель-Самарське ме-
жиріччя і на північ. Експансія інгульського суспіль-
ства на схід аж до Донбасу, мабуть, пояснюється праг-
ненням одержати безпосередній доступ до мідноруд-
них родовищ цього регіону. Як вважає А.Д.Пряхин: 
"Незважаючи на деяку нечіткість наявних виробни-
чих свідчень катакомбного часу в районах рудних роз-
робок Донецького кряжа, сама можливість їхньої роз-
робки в цей час підтверджується і виявленням на те-
риторії донецького регіону поховань ливарників на-
самперед поховань донецької катакомбної культури" 
(Пряхин, 1996, С.133). Експансія ж у північному на-
прямку, напевно, була наслідком кліматичних змін у 
степу в цей час (Pustovalov, 1994, p. 117-119) 

Як бачимо, даний культ представлений найбільше 
повно в знову освоєних районах. Змінюється в часі і 
статевовікова структура людей, які піддавалися мо-
делюванню. Якщо в Інгулецько-Бугському межиріччі 
З 5 похованих у трьох випадках моделювання зустрі-
нуте в дітей і підлітків, то на р. Молочній і в інших 
районах майже винятково представлені поховання 
дорослих, а моделювання дитячих черепів зустрінуте 
в колективних похованнях (у двох випадках) і в двох 
випадках воно робилося для підлітків. В інших - це 
поховання дорослих. Аналогічна картина й в інших 
районах. Тому можна зв'язати культ моделювання 
черепів з експансією населення інгульської культури. 
Те, що моделювання в ряді поховань поєднується зі 
зброєю (близько 25%), дозволяє припустити зв'язок 
культу моделювання черепів з війною. 
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Моделювання зустрінуте не тільки в інгульського 
населення, але й у пізньоямного і "ранньокатакомб-
ного" чи ямно-катакомбного, однак у значно меншій 
мірі. Характерно, що в ямній культурі цьому обряду, 
як вважає З.П.Марина, піддавалися померлі високого 
соціального статусу. Це підтверджує припущення про 
міжплемінний, міжетнічний характер культу модель-
ованих черепів і про пануюче положення інгульсько-
го населення. 

Складний кастовий характер катакомбного сус-
пільства Північного Причорномор'я, як можна при-
пустити, висунув на перший план необхідність ство-
рення культів, які задовольняли населення усіх з об'-
єднаних у етносоціальному організмі етносів. Мож-
ливо, це була одна з перших спроб створення релігії 
надетнічного типу. 

Культ модельованих черепів стає "популярним" чи 
ж у силу жорсткої регламентації кастових суспільств 
обов'язковим у період найвищого розквіту інгульсь-
кого суспільства, коли під контролем останнього опи-
нилися значні території степової зони України й у т.ч. 
мідномиш'якові рудники Донбасу. 

Усе сказане підводить до думки, що обряд моде-
лювання черепів у населення інгульської катакомбної 
культури є відображенням процесу трансформації 
родового чи сімейного культу в міжплемінний культ, 
тобто свідчить про процес формування держави (саме 
процес, а не його закінчення). Подібні точки зору на 
рівень розвитку суспільств епохи бронзи Східноєв-
ропейських степів висловлювалися й обґрунтовува-
лися Є.М.Черних, М.О.Чмиховим, А.Т.Синюком (Чер-
ных, 1989, C.29; Чмыхов 1990, с. 91,370; Синюк, 1996, 
с.314 - 318) і іншими дослідниками. Однак відсутність 
близькосхідного розмаху, численних речей з дорого-
цінних металів викликає заперечення ряду фахівців у 
відношенні передкласового характеру ямно-катаком-
бних суспільств степів Східної Європи. Але критерії 
соціальної диференціації в різних етносів залежали 
від загаїьного рівня добробуту суспільства і були різні 
в різних народів. У даному питанні важливо, щоб вони 
утворювали чітку розгалужену, ієрархічну піраміду. 
Міркуючи з цього приводу, А.Т.Синюк писав, "... що 
в основу характеру соціальної престижності ритуалів 
різними етносами вкладалися свої ціннісні орієнти-
ри, атому важко погодитися і з думкою відомого аме-
риканіста Ю.Є.Берьозкіна про універсальний харак-
тер золотих виробів як критерію для розпізнання по-
ховань високого соціального рангу (Березкин, 1995). 
Як відомо, у багатьох скотарських народів, включаю-
чи і давніх аріїв, мірилом багатства і соціальної пре-
стижності була худоба, а в ритуалах останніх особли-
ву роль грали жертовні багаття і виконання гімнів" 
(Синюк, 1996, С.20). 

Сказане дозволяє більш обережно підходити до 
оцінки універсальності моделей переходу до класо-
вого суспільства, розроблених на основі землеробсь-
ких суспільств, розташованих у найбільш сприятли-
вих для життя людини районах планети. 

Отже, моделювання обличчя по черепу в 
інгульській катакомбній культурі відбиває прагнення 
відбити чи обновити утрачений вигляд померлого 
(Новикова, 1991, с.ЗО). Даний обряд чітко може бути 
віднесеним до культу предків в одній з його специфі-
чних форм - культу черепів, у процесі розвитку цьо-
го обряду в інгульського населення його змістовне 

навантаження змінювалося й у кінцевому рахунку 
виявилося зв'язаним з військовою діяльністю. Мож-
ливо, розшифровці його значення допоможуть дані 
кельтської міфології. За уявленнями кельтів, голова 
предка має надзвичайну могутність. Вона може навіть 
захистити країну від вторгнення (Mac-Kulloh, 1913, 
р.532 - 536). Моделювання використовувалося, мож-
ливо, у процедурі інвеститури. Моделюванню підда-
валися служителі культу, у тому числі дуже високого 
соціального рангу. Згодом обряд моделювання здобу-
ває риси, характерні для міжплемінних релігій. Це, 
поряд з іншими даними, дозволяє говорити про роз-
виток ранньокласових тенденцій у населення 
Північного Причорномор'я в ямно-катакомбну епо-
ху. 

4.2.8. Поховання з "розписом" і проблема зна-
кової системи 

Довгий час не ставилося питання про писемність 
чи її" початки для катакомбного населення. Хоча, зда-
валося б, розвинена піктографія зрубного населення-
(Формозов, 1963;Отрощенко, 1974; Отрощенко, Фор-

мозов, 1988) повинна була наштовхнути дослідників 
на пошуки її коренів. У зрубній "писемності" виділе-
но більш ЗО груп знаків, у тому числі, крім піктограм, 
фахівці виділяють групу таких знаків, які були, на їхню 
думку, літерами (Отрощенко, Формозов, 1988). Літе-
ри. Алфавіт. Усе це припускає тривалий попередній 
розвиток чи ж запозичення. Приймаючи до уваги на-
явність у зрубному суспільстві регресивних тенденцій: 
зникнення поховань воїнів, зменшення пишності по-
ховань знаті, скорочення числа самих поховань знаті 
до кінця існування зрубної культури (Пустовалов, 
2000з, с. 125 - 132) - можна було б припустити, що і 
знакова система зрубного населення є досягненням 
попереднього часу. Однак яких-небудь підтверджень 
цьому припущенню тривалий час просто не з'являло-
ся. Правда, ще на початку бо-х pp. був опублікований 
малюнок горщика з піктограмою з розкопок на р. 
Молочній (Вязьмітіна, Іллінська, Покровська, Тере-
ножкін, Ковпаненко, 1960, с. 104) (рис.4.32 - 5). 

Лише в 1987 р. С. М. Ляшко публікує три пізньо-
ямні посудини з досить складними несиметричними 
орнаментальними композиціями (рис.4.30 - 3-7), які 
відбивають, на думку автора публікації, космогонічні 
уявлення носіїв ямної культури. С.М. Ляшко пише з 
цього приводу: "Очевидно, існувала певна група ке-
раміки ямної культури (аналогічні посудини є й в 
інших культурах епохи бронзи), орнаментальні ком-
позиції якої побудовані відповідно до загальноіндоє-
вропейських космогонічних уявлень. Швидше за все, 
посудини цієї групи мали не утилітарне значення, а 
використовувалися в різних обрядах і ритуалах, у тому 
числі і поховальному, покликаних забезпечувати ро-
дючість, благополуччя, відродження" (Ляшко, 1987). 

Зображення стіп людських ніг (рис.П.ІУ.9 - 7; 
n.IV. 1 0 - 1 , 6 ) були відомі в похованнях інгульської 
культури порівняно давно (Рычков, 1982; Довженко, 
Солтис, 1991). Тільки наприкінці 80-х pp. С.М. Сан-
жаров порушив питання про образотворчу діяльність 
населення донецької катакомбної культури (Санжаров, 
1989). На початку 90-х pp. Я.П.Гершкович і І.Л.Сер-
дюкова в публікації матеріалів Донецького курганно-
го могильника привели дані про пох. 4, кург. 4, де "... 
рідкісним елементом обряду є розпис дна камери вох-

94 



рою, причому перевага віддана числу 5 — п'ять кіл, у 
них по п'ятеро кілець, кожне з п'яти витків" (рис.4.32 
- 1—2). Автори відзначають, що "...подібні розписи 
відомі в катакомбних похованнях інгульської, дніпро-
азовської культури" (Гершкович, Сердюкова, 1991). 

У 1980—1985 р. Запорізькою експедицією Інсти-
туту археології НАН України на правому високому 
березі р. Молочної між містами Токмаком і Моло-
чанськом був досліджений великий курганний могиль-
ник, де в могилах часто зустрічалися різні розписи. 
Особисту участь у розкопках частини курганів цього 
могильника приймав і С.Ж. Пустовалов. 

У ямних похованнях цього могильника (к. З, пох. 
25, пох. 45) (див. рис.4.31 - 1—2) був зафіксований 
розпис. У пох. 25 на заплічках був виявлений розпис 
білою фарбою у вигляді овалів, які накладалися один 
на одного. У пізньоямному кенотафі 45 також просте-
жений розпис на шкірі у вигляді подвійної прямої лінії, 
виконаної червоною фарбою (рис.4.31 - 3). 

Однак найбільший інтерес представляють розпи-
си в похованнях інгульськїй вищої знаті цього могиль-
ника. Для них розпис є характерною рисою. Серед них 
переважали зображення, виконані густою пастозною 
вохрою. Найчастіше це були силуети стіп чи сліди ніг. 
Рідше в таких зображеннях пророблявся, як правило, 
великий палець (Виноградне, к. З, пох. 36) (рис.П.ІУ. 15 
- 7). Точка зору С.Ж. Пустовалова про соціальне зна-
чення розпису (Пустовалов, 19916) була приведена в 
"Давній історії України" без посилання на автора 
(1997, T.1, С.506). Ареал зустрічаємості цих малюнків 
збігається з територією поширення інгульської куль-
тури. Особливо їх багато виявилося на Південному 
Бузі (Довженко, Солтис, 1991) і на р. Молочній. У 
ритуальному плані стопи як у катакомбах, так і на ка-
м'яних стелах є вмістилищем душі чи душ померло-
го, утіленням його кращих якостей (Рычков, 1982). 
Про змістове навантаження зображень стіп писали 
О.М. Титова (Титова, 1982) і І. Ф. Ковальова (Ковале-
ва, 1983). 

Крім малюнків стіп вохрою зображувалися й інші 
"сюжети". Так у похованні З, кургану 6 біля с. Замож-
не малюнок нагадував контурами антропоморфну сте-
лу, причому голова її" була зроблена з валька вохри -
(Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 42) (рис.П.ІУ.З - 7). 
В іншому випадку в інгульському похованні ЗО, кур-
гану З біля с. Виноградне праворуч від померлого, на 
місці, де звичайно знаходиться найбільш коштовний 
інвентар, на підстилці (імовірно, це була циновка) було 
нанесене зображення якоїсь тварини на товстих низь-
ких ніжках з довгою роззявленою пащею і вузькими 
високими вухами. Зовні тварина нагадувала гризуна 
(пацюк?) (рис.4.31 - 4). Складне для інтерпретації 
зображення було розчищено за головами померлих у 
похованні 4, кургану 12 біля с. Заможне. Зовні воно 
нагадувало головний убір (рис.4.31 - 6). Усі ці малюн-
ки нанесені рідкою густою вохрою і були контурни-
ми, представляючи собою колірні плями. 

Зовсім іншу групу, з погляду техніки нанесення зоб-
ражень, утворюють фігури, виконані тонкими плівка-
ми червоної фарби. Вони, як правило, наносилися на 
шкіру чи на повсть або ще на якийсь невстановлений 
органічний матеріал і в ряді випадків збереглися віднос-
но добре. Серед них зустрічаються малюнки, які мож-
на інтерпретувати і як зображення тварин (пох. 23, к. З 
біля с. Виноградне) (рис.4.33). С.М.Санжаров опублі-

кував малюнки змієподібних чи хрестоподібних фігур 
(Санжаров, 1989) (рис.4.32 - 3,4). 

Особливий тип зображень являють собою малюн-
ки-символи. Виконувалися вони тонким шаром чер-
воної фарби. На жаль, слід зазначити, що відкриття 
цих розписів було недооцінено, і вони не були вирі-
зані монолітом для детальних лабораторних дослід-
жень у Києві. Зафіксовані ще в першій половині 80-х 
pp., вони тривалий час розглядалися лише як окремі 
фрагменти якихось сюжетних композицій, що не 
дійшли до наших днів повністю. У тексті звіту напи-
сано: "Малюнок складається з хвилястих ліній і за-
витків" (Отрощенко, Рассамакин, і ін. 1983, с. 42).В 
іншому випадку малюнок, на думку авторів звіту, 
"...містив елементи рослинного орнаменту" (Отро-
щенко, Рассамакин і ін., 1983, с. 49). У певній мірі 
висновок авторів звіту мав самодостатню цінність і 
не переглядався тривалий час. У спеціальних дослід-
женнях враховувалася тільки сама наявність розпису. 

Пошуки коренів зрубної піктографії, з одного боку, 
і наявність у інгульського населення ряду ознак дер-
жавності — з іншого, нарешті, самі зображення доз-
волили звернутися до аналізу і тлумачення цих ма-
люнків. 

Перш ніж приступити до аналізу конкретних зоб-
ражень, варто спробувати обмовити його вихідні прин-
ципи і методичні прийоми. 

Відомо, що писемність виникла на Давньому Сході 
і використовувалася для записів як господарського чи 
торгового характеру, так і релігійних текстів чи ж ри-
туалів. Криптограми мали магічний характер і засто-
совувалися в різноманітних, у тому числі захисних, 
обрядах. Досить згадати в даному випадку, приміром, 
німецькі руни чи ж давньоєврейську писемність. Дуже 
істотним у даному випадку є те, що при магічному 
використанні знаків писемності вони мали самостійне 
значення, не обов'язково складаючись у слово, фразу 
і т.д. Це дуже важливо, тому що в катакомбах окремі 
елементи зображення не поєднуються у великі ланки. 
Якщо малюнки і нанесені у певній послідовності, то 
вона поки не піддається поясненню. Виділяються 
тільки невеликі групи, які нараховують кілька окре-
мих зображень. Говорити про те, що це писалося в 
тому чи іншому порядку (зліва -направо чи зправа -
наліво, чи один рядок зліва - направо, а наступний 
зправа - наліво і т.д. (бустрофедон)), немає ніяких 
підстав. Але для фіксації зображень у просторі необ-
хідно їх якось зорієнтувати. Простіше за все було б 
взяти один якийсь напрямок і щодо нього фіксувати 
всі окремі фрагменти зображень. Однак, виходячи з 
конкретної ситуації в поховальних камерах, не можна 
представити, що нанесення зображень з деяких на-
прямків просто було неможливим. Наприклад, малю-
нок нанесено у куті чи під стінкою. У цьому випадку 
кількість варіантів значно скоротиться. У ряді випадків 
можна доглянути і найбільш ймовірні напрямки, з яких 
наносився малюнок. Не можна виключити і того, що 
розпис на даному органічному матеріалі міг бути ви-
конаний не в камері поховання, а заздалегідь і лише 
потім поміщений в могилу. 

Але в будь-якому випадку варіанти орієнтації ок-
ремих зображень у просторі є ймовірними. У прин-
ципі вони можуть обертатися на 360° чи бути навіть 
дзеркальними зображеннями. Т. Ю. Гошко, що дослі-
джувала одне з поховань, відзначила в звіті, що тонка 
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повсть, на якій нанесений малюнок, буйа "... можли-
во, складена удвічі..." (Отрощенко, Рассамакин і ін., 
1983). Зображення ніколи не заходять під інвентар чи 
ж під померлого. Вони знаходяться між кістяком і 
входом у камеру, чи ж між кістяком і стінкою камери, 
чи в безпосередній близькості від померлого. 

у деяких випадках окремі елементи зображень 
накладаються один на одного. Там, де це чітко видно, 
окремі елементи легко розділяються, у складних ви-
падках часто поділу допомагає різний масштаб зоб-
ражень. Зробивши такі попередні з^важення, можна 
перейти до викладу конкретного матеріалу. 

Розглянутий тип розпису був виявлений тільки в 6 
похованнях інгульського типу. Усі вони були або ос-
новними, або мали досипку (крім одного). Кургани 
входили до складу могильника вищої інгульської знаті; 
який находився на правому березі р. Молочної. У трьох 
випадках (Заможне, к. 6, п. 3; к. 12, п. 1; Виноградне, 
к. З, п. 24) були зафіксовані тільки сліди зображень 
чи дуже невиразні фрагменти. Погана збереженість, 
можливо, обумовлена серед інших причин нестійкістю 
матеріалу, на який вони наносилися. В інших випад-
ках зображення збереглися і простежені набагато кра-
ще (Виноградне, к. З, п. 23; к. 9, п. 2; к. 13, п. 2) (Пу-
стовалов, 1997, с.123 - 136). Опис цих поховань з гар-
ною збереженістю розписів даний в додатку IV. 

Поховання 23, курган З (рис.4.31 - 5). Знаходило-
ся на відстані 23 м на північний схід від "О". Впущено 
камерою до центра кургану. Шахта не простежена. 
Камера розмірами 2,3 х 1,85 м, глибина 1,7 м від рівня 
впуску. Кенотаф. У центрі камери знаходилася 
підстилка з повсті, поверх якої було покладено покри-
вало зі шкіри. У східній частині — залишки посудини 
з необпаленоїмаси. Форма не відновлюється. На шкірі 
виявлено три скупчення малюнків. На віддаленій від 
входу частині камери знаходилося зображення, мож-
ливо, якоїсь тварини (кінь?) (рис.4.33). Однак упев-
нено трактувати це зображення як зображення твари-
ни теж не можна. Ближче до входу малися ще дві гру-
пи малюнків. Серед них переважають гачковидні і 
звивисті лінії. Виділяється овал з вписаним у нього 
більш витягнутим овалом з рискою в центрі (фалос?) 
(рис.4.33 - 2 — 3 ) (Пустовалов, 1998ж, с.32). 

Поховання 2, курган 9 (рис.П.ІУ. 13 - 2, 3). 
Між кістяками і входом у камеру на дні виявлене 

зображення червоною фарбою. Малюнки, відкриті в 
могилі, — це чисто абстрактні зображення: звивисті 
лінії, гачки, геометричні знаки. Деякі ділянки зберег-
лися погано. Ті, що зафіксовані, розташовані вільно, 
не накладаються один на одного. У центрі західної 
частини розпису начебто простежуються кілька ма-
люнків, які утворюють рядок (рис.4.34 - 1) (Пустова-
лов, 1998ж, с.32). 

Поховання 2, курган 13 (рис.П.іу.12 1). Між похо-
ваннями і стінкою камери знаходилася ділянка, по-
крита розписом. Розпис набагато більш насичений, ніж 
попередні. Усі зображення мають абстрактний харак-
тер. Збереженість гарна. Можна припустити, що ма-
люнки наносилися послідовно, однак виявити цю по-
слідовність важко (рис.4.34 - 2) (Пустовалов, 1998ж, 
с. 32). 

Ідентичність чи дуже висока подібність окремих 
зображень дозволяє припустити наявність певного 
стандарту. Чіткість зображень переконує в тому, що 
це не фрагменти, а більш-менш повні малюнки. Це 

приводить до думки, що за певними накресленнями 
ховається і певний зміст. Тому дані зображення мо-
жуть бути якимись знаками. Звичайно, матеріал спо-
стережень фрагментарний і обмежений. Стохас-
тичність малюнків дуже варіює. Найчастіше зустрі-
чаються знаки у вигляді гачка, загнутого нагору чи 
вниз. Частина з них - широкі і низькі, частина - вузькі 
і високі (рис.4.43). Серед знаків на підлозі описаних 
катакомб можна виділити ряд груп. Це сімкоподібні, 
N-видні чи зигзагоподібні, знаки, що нагадують гре-
бінку, W-видні, А-видні, Ф-видні, хрестоподібні, 3-
видні, О-видні знаки, фаллоподібні, знаки, що нага-
дують голови тварин, секіровидні знаки, трикутники 
і т.д. (рис.4.43). 

Розглянуті вище композиції на дні камер, за ви-
нятком одного сумнівного випадку (поховання 23, 
кургану З біля с. Виноградне), не містили рослинно-
го орнаменту. Тому висновок авторів звіту (Отрощен-
ко, Рассамакин і ін., 1983) варто визнати помилковим. 
Можна висловити припущення, що виділені знаки 
служили деякими символами захисної магії. 

Слід зазначити, що тканина, повсть, шкіра погано 
зберігаються протягом тривалого часу, хоча на них 
значно легше наносити знаки. Кераміка, камінь — не 
настільки зручний для малювання матеріал, але більш 
довговічний. Тому для перевірки правильності виді-
лення знаків звернемося до аналізу цього більш дов-
говічного матеріалу. 

Орнамент взагалі і на посудинах зокрема характе-
ризується повторюваністю, ритмічністю одного чи 
декількох елементів. Дійсно, переважна більшість 
посудин катакомбної КІС прикрашена саме таким ор-
наментом. Однак зустрічаються об'єкти, зображення 
на яких не укладаються в традиційні рамки визначен-
ня орнаменту. Звернемося до їхнього аналізу. 

Ще в 1982 р. Б. Д. Михайлов опублікував розгорт-
ку зображення на посудині з поховання 11, кургану 2 
біля с. Вознесенка на Мелітопольщині (Михайлов, 
1982). Тут присутні і древо життя, і змієподібні сим-
воли, і ряд інших, більш складних зображень (рис.4.30 
- 8,9). У цілому піктографічний характер малюнка не 
викликає сумніву. Поховання це можна віднести до 
східнокатакомбного типу. Але особливо виразні зна-
ки на чашах і амфорах інгульської культури. Так Ми-
колаївською експедицією відкрита ціла серія чаш, зоб-
раження на яких не схожі на традиційний орнамент. 
(Автор вважає своїм обов'язком виразити глибоку 
вдячність О. Г. Шапошниковій за люб'язно надані 
матеріали). 

У інгульському похованні 2, курган 1 біля с. Яблу-
ня була виявлена чаша з двома сосковидними висту-
пами, орнамент якої представляв, мабуть, піктограму, 
яка складається з Ф-видних, Ж-видних фігур, вели-
ких і малих крапок у різних сполученнях (рис.4.35 -
1). 

Досить складну символіку неорнаментального ха-
рактеру має й амфора з поховання 8, курган 7 біля с. 
Антонівка (рис.4.35 - 2). Серед зображень на амфорі 
- хрести, бичачі символи, лежачі навпроти дужки, 
овали і т.д. (Ніколов, Чмихов, 1991). Дуже насиченою 
піктограмою виступає малюнок на амфорі з похован-
ня 13, кургану 4 біля с. Булгаково. Тут присутні уже 
відомі звивисті змієподібні знаки, витягнуті овали, 
зигзаги і трикутники, можливо, зв'язані з календар-
ною символікою (рис.4.35 — 3). 
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Так само, мабуть, можна траюувати і зображення 
на амфорі з Ново-Григор'ївки (курган З, поховання 
9), яке мало п'ять (що дуже рідко) ручок-вушок і ор-
намент із заовалених нерівновеликих трикутників і 
концентричних кіл чи секторів кола (рис.4.35 - 4). 

Напевно, з розподілом на чотири пори року зв'яза-
не і зображення на амфорі з поховання 7, кургану 28 
біля сел. Відрадний (рис.4.36 - 1 ) . Не цілком підходить 
під поняття "орнамент" і зображення у вигляді О-вид-
них знаків на чаші з поховання 12, кургану 6 біля с. 
Піски, теж, імовірно, зв'язане з календарною символі-
кою (рис.4.36 - 2). І, нарешті, на посудині із с. Бугське 
із кургану 6, поховання 12 присутні вже описані Ф-
видні, хрестоподібні фігури, кола, сходи і т.д., причо-
му малюнки позбавлені ритмічності (рис. 4.36 - 3). 

Деякі з інгульських знаків можна знаііти і на орна-
ментованих CQKHpax інгульської ж культури. Зокрема, 
3-видні — на кам'яній сокирі з поховання 13, кургану 
4 біля с. Рахманівка, Ф-видні — на сокирі з похован-
ня 76, кургану З біля с. Широке, зиґзаґи зустрінуті на 
сокирі з курганів поблизу сіл Горожене і Баратівка. 
На всіх сокирах присутнє "древо життя" (рис.4.39 -
5-9). 

У зв'язку з цим цікаво відзначити наявність W-
видних, Ф-видних і М-видних символів на Кер-
носівській стелі (рис.4.39 - 1-4), що традиційно да-
тується енеолітом. Однак, як уже відзначалося, і зброя, 
і знаки на стелі зближають її з інгульською культу-
рою, що може трактуватися або як більш пізня дата 
самої стели, або як рання поява інгульської культури, 
або як можливість окремих місцевих коренів інгульсь-
кої знакової системи. 

Традиція ставити знаки на посуді виявлена і у на-
селення східного донецького обряду. У Верхньотара-
сівському могильнику в похованні 12, кургану 67 був 
знайдений горщик з несиметричним орнаментом. У 
похованні 9, кургану 93 біля с. Виводове також був 
виявлений горщик, прикрашений звичайним ялинко-
вим орнаментом, який ішов на плічках. З однієї сто-
рони орнамент мав розрив. У цьому розриві знахо-
дився потрійний вертикальний зиґзаґ, нанесений чер-
воною фарбою (рис.4.38 — 7). У кургані біля Івано-
Дар'ївки на Донеччині в катакомбному похованні був 
знайдений горщик з несиметричним орнаментом, схо-
жим на піктограму (Кравец, Посредников, Литвинен-
ко, 1991) (рис.4.30 - 1 , 5 ) . Хрестоподібні фігури були 
виявлені на внутрішній стороні ріповидних посудин 
у двох катакомбних похованнях на Луганщині 
(рис.4.37 - 3-4) Піктограмою є малюнок на стінках 
посудини з пох. 5, кургану 4 із радгоспу Аккермень-І 
(Тереножкін і ін. 1960). В.І.Мельник опублікував 
відбитки малюнків на дні камери в п.20 к. 1 могиль-
ника Оленій (Мельник, 1991) (рис.4.40) Окремі ви-
разні приклади несиметричного орнаменту приведені 
на малюнку (рис.4.37; 4.38). 

Як видно з приведених промальовувань, знаки, а 
очевидно, цей термін більш відповідає тому, що зоб-
ражено на кераміці, у певній частині ідентичні вияв-
леним розписам на дні катакомб і частково доповню-
ють останні. Імовірно, це зв'язане з тим, що призна-
чення знаків на посуді і дні камер при загальній одна-
ковій спрямованості все-таки розрізняється. Так, на-
приклад, М.О. Чмихов писав: "Характерною рисою 
поховального обряду бронзового століття була космі-
чна символіка. Це стосується і символіки поховаль-
ного посуду" (Ніколов, Чмихов, 1991, с.66). 

Таким чином, уже кераміка свідчить, що розписи 
на дні камер є не залишками "рослинного орнамен-
ту", а добре збереженими знаковими символами. Не-
зважаючи на це, звернемося ще до одного джерела, 
на якому зображення зберігаються тисячоліттями, -
до каменю. У Нижньодніпровських степах таким са-
мобутнім пам'ятником виступає Кам'яна Могила -
комплекс різночасних святилищ, які функціонували з 
глибокої давнини аж до середньовіччя, у тому числі й 
в епоху бронзи. Як вважає Б. Д. Михайлов у своїй 
монографії, де підводиться підсумок багаторічних 
досліджень цього унікального пам'ятника, серед зоб-
ражень є такі, котрі можуть інтерпретуватися як пись-
мена. Він пише; "У гротах і печерах Кам'яної Моги-
ли присутні численні ідеограми, знаки піктографіч-
ного і буквеного письма, які відносяться явно до пер-
іоду виникнення алфавітного письма" (Михайлов, 
1994, с. 175). I хоча, як зауважує автор, численні пись-
мена добре відомі на посудинах зрубного часу, саму 
появу знаків він зв'язує з ямно-катакомбною епохою: 
"Що стосується етноісторичної приналежності "пись-
мен", то нам представляється можливим їхня поява в 
ямно-катакомбний час" (Михайлов, 1994, с. 175). 

Аналізуючи виявлені Б. Д. Михайловим "письме-
на", бачимо, що лише частина з них збігається з тим, 
що було нанесено на повсть і шкіру в катакомбах, так 
само як і на посудинах інгульської культури. Серед 
знаків Кам'яної Могили практично відсутні хвилясті 
лінії, завитки і т.д., що порівняно часто зустрічають-
ся в описаних катакомбах. Зате на Кам'яній Могилі 
представлені ті знаки, що відсутні в могилах. Звивис-
та лінія, яка зв^язується зі змією, водою і хтонічними 
силами, логічна в поховальному обряді. Можливо, така 
вибірковість не випадкова. Можливо, розходження в 
нанесенні знаків на камені і кераміці і нанесенні кис-
тю чи писалом на повсті і шкірі залежать від матеріа-
лу, на який наносилися знаки, і від інструмента, яким 
вони виконувалися. 

Кераміка, сокири, стела, зображення Кам'яної 
Могили дають додаткові дані для орієнтації знаків 
інгульського типу в просторі. Зокрема, вони дають 
вертикаль, оскільки посудини могли використовува-
тися для різних культових дій як вінцями нагору, так і 
нагору дном. Те ж саме можна сказати і про сокири. 

У світлі вище викладеного, поява зрубної піктог-
рафії не є такою раптовою. Значна частина зрубних 
знаків знаходить аналогії в катакомбній інгульській 
знаковій системі. Це хрестоподібні, 3-видні, коло-
видні, гачковидні, звивисті й інші типи знаків. Не ви-
падково О. О. Формозов і В. В. Отрощенко саме ці 
знаки виділяють у розряд букв (Отрощенко, Формо-
зов, 1988) (рис.4.41). 
' Доречно відзначити появу на пізньому етапі в се-

редньодонській катакомбній культурі інгульської ке-
раміки й елементів орнаменту (Пряхин, Матвеев, Бе-
седин, 1991, C.12). Можливо, саме завдяки цим зв'яз-
кам інгульська знакова система доживає і до пізньої 
бронзи? Можна припустити, що подібна система існу-
вала й у племен східнокатакомбної культури. 

На відміну від зрубного населення, яке практику-
вало написи на кераміці, катакомбне воліло наносити 
свої знаки на органічні недовговічні матеріали, що, 
до речі, було звичайним на Близькому Сході (папірус, 
пергамент і т.д.). От чому інгульська знакова система 
була довгий час просто невідомою. Зв'язок цих знаків 
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з поховальним обрядом (будь те розписом чи похо-
вальним посудом) наводить на думку про сакральне 
використання цієї системи. Імовірно, сфера її засто-
сування обмежувалася вузьким колом жерців, так 
само, як це відбувалося в передкласових чи ранньок-
ласових утвореннях Давнього Сходу. 

Таким чином, у результаті аналізу розписів на дні 
камер катакомб, кераміки і зображень на камені мож-
на виділити наступні групи знаків. 

I група - це кути чи 7-видні знаки. 
II група - вузькі і високі загнуті зверху гачки. Це 

одна з найбільш представницьких груп. 
III група - більш широкі і короткі гачки. Так само, 

як і попередня, часто зустрічається. 
IV група — зигзаг чи N. Знак зустрінутий як на 

повсті, так і на кераміці і камені. Очевидно, дуже вая<-
ливий символ. 

V група — "гребінка", геометричні знаки. 
VI група — знаки типу W. 
VII група — змієподібні знаки. 
VIII група — А-видні знаки. 
IX фупа — трикутники. 
X група — Ф-видні знаки. Зустрічаються як у роз-

писах, так і на кераміці і камені. 
XI група — Ж-видні знаки. 
XII група — хрестоподібні знаки. Є в розписах, 

але переважають на кераміці і камені, особливо в Ка-
м'яній Могилі. Часто зустрічаються на днищах посу-
дин, іноді навіть на внутрішній стороні (правда, не на 
інгульській, а на маничській кераміці). 

XIII група — протилежачі дужки чи кути. Нанесе-
но і на кераміку, і в розписах. 

XIV група — С-видні знаки. Зустрічаються на всіх 
матеріалах. 

XV група — 0-видні знаки. Також зустрічаються 
скрізь. 

XVI група — схематичні зображення рогатих голів 
тварин. 

XVII група — рогоподібні знаки. 
XVIII група — фаллоподібні знаки. Наявні тільки 

в розписах. 
XIX група — К-видні знаки. 
XX група — "древо життя". 
XXI група — "квадратна дужка". 
XXII група — секіровидні знаки. Наносилися 

тільки в розписах. 
XXIII група — крапки. Наявні скрізь. 
XXIV група — прямі риски. 
Виділивши дані групи знаків, варто спробувати 

відповісти на запитання: чи мають вони відношення 
до давніх систем писемності? 

Вже азильські гальки демонструють здатність 
давніх людей до деяких абстракцій. Кераміка епохи 
неоліту-енеоліту, на думку В. М. Массона, у своїх ор-
наментах приховує значну сакральну й іншу інфор-
мацію: "Ошатні посудини оживляли побут давніх 
хліборобів. Нерідко відтворені на них досить складні 
сцени і символи, зв'язані з міфологічними сюжетами, 
відігравали роль хоронителів інформації, яка у допи-
семну епоху мала дві форми передачі—усну і худож-
ню" (Массон, 1989, C.72). 

Перші, найпростіші способи передачі інформації 
знаками були мнемонічного характеру (нагадуючого) 
і тому мали вигляд певних предметів. За винятком 
XVI, XVII, XXII груп, інші знаки інгульської систе-
ми не підходять до цьому виду письма. Тоді, можли-

во, це піктограми? Піктограмами не передають певну 
думку в звуковому вираженні, а тільки нагадують про 
неї. Піктограма використовується для запам'ятовуван-
ня легенд і головних обрядів і послідовності їхнього 
здійснення. Так, наприклад, В. В. Отрощенко й 
О.О.Формозов вважають частину знаків зрубного на-
селення саме піктограмами (Отрощенко, Формозов, 
1988). Піктограма може бути і простою, і складною. 
Тому не можна виключити можливість того, що в опи-
саних похованнях перед нами піктофафічне письмо. 

Для африканських суспільств, чий рівень соціаль-
но-економічного і культурного розвитку може бути 
зіставлений з катакомбним, характерний ідеографіч-
ний (ієрогліфічний) чи ж складовий, а іноді і букве-
ний вид письма (Дьяконов, 1963, с.20). 

Вище було висловлене припущення про сакраль-
не, магічне використання катакомбних знаків. Релігія 
була однією із самих консервативних сторін життя 
давніх суспільств і, як правило, поширювалася разом 
з населенням. Д. Дирингер, дослідник давніх видів 
писемності, стверджував, що писемність поширюєть-
ся разом з релігією (Дирингер, 1963, с. 182). Здаєть-
ся, що цей принцип, хоча і не є універсальним, все-
таки в період досвітових релігій зберігає своє значен-
ня. 

Звернемося до аналізу систем писемності, що існу-
вали на Давньому Сході в цей же чи близький час. 

Порівняння з архаїчними текстами Урука показа-
ло, що тільки незначна частина знаків (8—9) з майже 
тисячі нагадували чи виявилися ідентичними інгульсь-
ким. Це різноманітні С-видні (№ 684,840) і різні хви-
лясті, змієподібні знаки (№ 841,864- 866) (Falkenstein, 
1938). 

Трохи більше в порівнянні з Уруком відповіднос-
тей інгульській системі в знаковій системі 
Балкан (Winn, 1981) Серед знаків Бінчанського пись-
ма на катакомбні знаки схожі № 1,2, З?, 7, 8, 13, 66, 
67,123,128,131—133,135,180. Це в основному хре-
стоподібні фігури, С-видні, О-видні і т.д. Усі вони дуже 
прості і, імовірно, зв'язані з дуже раннім шаром 
людської свідомості, щоб можна було вести мову про 
яке-небудь, нехай опосередковане, запозичення(\\'іпп, 
1981). 

Більш перспективним виявляється порівняння з 
східносередземноморськими системами. Якщо звер-
немося до писемності о. Крит, зокрема до лінійного 
письма А розвиненого типу (Evance, 1921), то вия-
виться, що значна частина знаків збігається (рис.4.43) 
з інгульськими. Як бачимо, число збігів значно більше, 
ніж у попередніх випадках. 

Якісно новий, більш високий рівень збігів спосте-
рігається між катакомбними інгульськими знаками і 
протобіблськими — ранньофінікійськими алфавітни-
ми системами (рис.4.43). На жаль, датування цих па-
м'яток занадто неточне. І.М.Дьяконов з жалем кон-
статував: "...розкопки французької експедиції Монте 
в Біблі проводилися настільки бридко, що дата про-
тобіблських написів невідома навіть з точністю до 
тисячолітгя (!)" (Дьяконов, 1988, с. 286). 

Можливо, саме спільними давньосхідньши коре-
нями пояснюється і значна подібність, яка виявляєть-
ся між знаками на посуді трипільсько-кукутенської 
спільності і інгульською знаковою системою. Хрес-
ти, шеврони, кола, С-видні знаки, Ф-видні, гребінки, 
зиґзаґи і ряд інших є спільними для цих двох систем 
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(рис.4.43). Здається, що характер цих збігів ще має 
бути розкритим. 

Ототожнювати інгульські знаки з якою-небудь од-
нією певною системою знаків Близького Сходу чи 
іншого регіону навряд чи методологічно вірно. Але в 
будь-якому випадку збігів у написанні знаків дуже 
багато (для консонатних алфавітних систем - до по-
ловини). Знаходиться багато паралелей і Сінайським 
написам початку II тис. до н.е. (рис.4.43). 

І критська, і палестинські системи мають багато 
прототипів у давньоєгипетській писемності (Фрид-
рих, 1979, с. 264, рис.62). Час виникнення прото-
біблського письма, лінійного письма А і поява 
інгульської культури, а ширше — катакомбної КІС 
приблизно збігаються. Тому цілком імовірно, що ка-
такомбна інгульська система близька як близькосхід-
ним, так і східносередземноморським, а може, і бал-
канським традиціям письма і має спільні з ними ко-
рені. Не випадково одна з гіпотез виникнення алфав-
іту виводить його з критської складової системи (Ди-
рингер, 1963, С.233, 656) і в кінцевому рахунку — з 
Єгипту (Фридрих, 1979, рис.62). 

Б. Д. Михайлов бачить аналогії знакам Кам'яної 
Могили також у писемностях Близького Сходу. Він 
пише: "Варто помітити, що кам'яномогильські ієрог-
рами і письмена мають зовнішню подібність зі знака-
ми з Месопотамії (Шумер), з письмом з Бібла, о. Кри-
ту і Фінікії, які датуються початком III — початком II 
тис. до н.е., що явно вказує на їхню типологічну і хро-
нологічну однорідність" (Михайлов, 1994, с. 175). 

Цікаво, що знаки інгульської катакомбної культу-
ри мають паралелі з трипіллям (рис.4.43, стовпець 7) і 
зі знаками, що зафіксовані на стінках кам'яних скринь 
кемі-обинської культури (Крилова, 1971; Андросов, 
Мельник, 1991) (рис.4.42). Окремі знаки можна знай-
ти ще в енеолітичних пам'ятках (рис.4.32 - 6-7). 

Проведений аналіз дозволяє констатувати, що в 
інгульському суспільстві дійсно існувала знакова си-
стема, подібна відомим на Близькому Сходу, зокрема, 
протоалфавітним і ранньоалфавітним, консонатним 
системам. Виявлені нар. Молочній в к. 9, п. 2, і к. 13, 
п. 2 і деяких інших катакомбах зображення є не рос-
линним орнаментом, а знаками. У цьому перекону-
ють чіткість у їхньому написанні, численні аналогії зі 
знаковими системами Близького Сходу, аналогії на 
катакомбній кераміці, у тому числі інгульській, а та-
кож письмена Кам'яної Могили. 

Інгульські катакомбні знаки різні за своїм призна-
ченням: на підлозі катакомб у розписі використову-
ються одні знаки, на кераміці — трохи інші, серед 
зображень Кам'яної Могили—треті. Разом з тим ряд 
знаків збігається у всіх випадках. На сьогоднішній 
день чітко вимальовується тільки магічне і календар-
не використання катакомбної знакової системи. 

Найбільший збіг інгульська система знаків вияв-
ляє зі зрубною, що дозволяє припустити походження 
останньої з катакомбної як власне інгульської, так і з 
донецької, котра поки дуже слабко вивчена. Більш 
того, зрубні знаки менш уніфіковані в порівнянні з 
інгульськими, що може бути свідченням регресивності 
розвитку зрубного суспільства. 

Так само, як і зрубна система знаків, розфарбуван-
ня в ямних похованнях і ямні посудини з несиметрич-
ними ідеографічними орнаментами з'являються, тре-

ба думати, у результаті впливу катакомбного (у тому 
числі інгульсьюзго) населення на пізньоямне (див. 3.4). 

Обмеженість сфери застосування знакової систе-
ми катакомбної суспільства Північного Причорно-
мор'я побічно підтверджує висунуту автором тезу про 
кастовий характер катакомбного суспільства (Пусто-
валов, 1990в, 19956, ІОООе, 2000ж). Дійсно, тільки в 
закритому, зі строгою Ієрархією суспільстві знання 
могло бути прерогативою вузької групи людей, без-
посередньо зв'язаних з відправленням культу, що і 
привело до засекречування цього знання. Його широ-
ке поширення і деградація почалися лише з загибел-
лю катакомбного суспільства. 

Нарешті, наявність знакової системи в тому виг-
ляді, як вона зафіксована в інгульській катакомбній 
культурі, виступає ще одним свідченням високого 
рівня розвитку катакомбного суспільства, яке за ба-
гатьма своїми параметрами стояло дуже близько до 
виникнення державності. 

4.2.9. Поховання з виробничими наборами 
майстрів-ремісників 

Особливої уваги заслуговують такі рідкісні похо-
вання, як катакомби зі спеціалізованими наборами зна-
рядь праці певних професій. Найповніша їхня вибір-
ка приводиться в статті А.Л. Нечитайло й А.І. Куби-
шева (1991, с.6-21). Вона доповнена пізніше А.Л. Не-
читайло (1997.) 

На сьогоднішній день відомо до тридщти комп-
лексів, що містили предмети й інструменти бронзо-
ливарного і ковальського виробництва (Додаток V). 

Крім комплексів з наборами ливарного і ковальсь-
кого виробництва серед матеріалів катакомбної 
спільності Північного Причорномор'я представлені 
поховання з наборами інших спеціальностей. Насам-
перед це інструменти і заготовки майстрів-зброярів. 

У кургані біля с. Володимирівка Акимівського 
району Херсонської області в овальній камері з ок-
руглим колодязем знайдені кістяки чоловіка і дити-
ни. Поруч з чоловіком лежали лук і пук крем'яних 
наконечників стріл із залишками ратищ. Біля голови 
стояв дерев'яний футляр з інструментами: кістяним 
і дерев'яним віджимниками, 5-ма абразивами, 2 кре-
м'яними вістрями дротиків, 33 різними крем'яними 
знаряддями: нуклеусами, відщепами, скребачками, 
заготівками ратищ стріл, стулкою зкам'янілої чере-
пашки, зубом тварини, бронзовим цвяхом, двома 
кістяними знаряддями. 

Аналогічний комплекс відкритий поблизу с. Тер-
нівка. Він складався з абразивів - спрямлювачів ра-
тищ стріл, заготівок наконечників стріл, точильного 
каменю, відбійника, кільця для натягування луку, ве-
ликої кількості крем'яних знарядь: віджимників, нук-
леуса, різців, гальки. 

Біля с. Ковалівка Миколаївського району Миколаї-
вської області в похованні 15, кургану 1, курганна гру-
па VIII у типовій інгульській поховальній споруді ви-
тягнуто на спині лежав кістяк дорослої людини. Біля 
нього було знайдено 6 відщепів, ковадло, пара спрям-
лювачів ратищ стріл, інші абразиви, ІЗ наконечників 
стріл із кременю, а також кам'яна сокира, бронзові 
ніж і "шило". 

Біля с. Філатівка Червоноперекопського району 
Херсонської області в похованні інгульського типу, яке 
містило похованого неповної збереженості (похован-
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ня 2, курган 12), знайдені точило, товкач, три спрям-
лювателі стріл, 12 крем'яних жовен, абразив, ніж, 
"шило", булава. 

Біля с. Маївки в XIII курганній групі в катакомб-
ному похованні з овальною шахтою і камерою і слаб-
ко скорченим кістяком знайдено: 5 крем'яних знарядь, 
два спрямлювачі ратищ стріл. 

Біля с. Цілинне Джанкойського району Кримської 
області в похованні 7, кургану 14 було знайдено три 
спрямлювача ратищ стріл, 2 відщепа (Корпусова й ін., 
1978). 

Біля с. Вільно-Грушівка Вільнянського району За-
порізької області в похованні 14, кургану 1 була вияв-
лена половина спрямлювача ратищ стріл. 

У наявності є також поховання, де набори знарядь, 
які були в них відкриті, деякі дослідники намагають-
ся інтерпретувати як залишки ткацького виробницт-
ва. Це, наприклад, поховання біля с. Юр'ївка Акимі-
вського району Запорізької області, де були знайдені 
так звані кілки від ткацького верстата. Вони являють 
собою кістяні подовжені стрижні, виготовлені з роз-
колених уздовж трубчастих кісток невеликих тварин. 
Один кінець такого стрижня - загострений, інший -
має поперечні надпили, що утворюють зубцюватий 
край. Уперше знаряддя цього типу інтерпретувала як 
деталі ткацького верстата І.М. Шарафутдінова(1977, 
с.91-95). Біля с. Барвинівка Васил'ївського району 
Запорізької області також у катакомбному похованні 
було знайдено кілька таких виробів (п. 15, к. 7) 
(рис.4.45 - 11-13). Щодо інтерпретації таких знарядь 
існують і інші думки. 

Так Г.Ф. Коробкова вважає їх кілками для розтя-
гування шкір (Семенов, Коробкова, 1983, с.125). Інші 
дослідники вважають, що ці речі BHKopncTOByBajmcfl 
як гачки, на яких розвішували одяг (Ляшко, 1994, 
с. 157; Петерс, 1986, с.56). Висунута також точка зору, 
що ці вироби є залишками деталей зачіски (Тощев, 
1993). 

Як поховання ткача інтерпретується поховання, що 
містило залишки гребеня. Такий комплекс був відкри-
тий І.О. Післарієм на Донеччині біля с. Говоруха в 
похованні 2, кургану VII (1982, с.71-73) (рис.4.45 - 1-
10). Поховання, що за тими чи іншими ознаками відно-
сять до ткацьких, відкриті також в Орель-Самарсько-
му межиріччі і на Правобережжі Дніпра. 

У межах аналізованої території відкрито кілька 
поховань з атрибутами й інструментами художника. 
Це поховання 8, кургану 1 біля с. Набережне (Донець-
ка область) (Санжаров, 1989, с. 104) (рис.4.44). Похо-
вання мало напівовальну камеру (шахта не простеже-
на). Біля ніг померлого знайдені кам'яна ступка, тов-
качик і два пристосування для письма, виготовлені з 
ліктьових кісток дрібної рогатої худоби. Гранітна ступ-
ка округлої форми трохи сплощена. Посередині є виї-
мка, де збереглася червона фарба. 

Подовжений товкачик рожевого кольору, робочий 
кінець - звужений, має сточену поверхню (рис.4.44 -
3). Кістяні пристосування для письма, робочий кінець 
має проточину, у якій збереглася червона фарба 
(рис.4.44-4). 

У світлі цих знахідок, цілком імовірно, дерев'яна 
коробочка, заповнена фарбою, і залишки дерев'яних 
стрижнів, що знайдені в похованні З, кургану 6 біля 
с. Заможне Токмакського району Запорізької області 
є ніщо інше як приналежності художника, мага, жер-
ця (рис.4.46 - 5). 

Серед рідкісних поховань з певними виробничи-
ми предметами звертають на себе увагу катакомби з 
наборами трубчастих кісток тварин. Ці набори кісток 
називають "флейтами Пана" - духовими музичними 
інструментами. Хоча їхня інтерпретація як музичних 
інструментів заперечується деякими дослідниками 
(Ильюков, Казакова, 1988), усе-таки є вагомі підста-
ви відносити їх до цієї категорії матеріальної культу-
ри. Існує цілковита ідентичність зазначеним давньог-
рецьким флейтам. На користь цього свідчить той факт, 
що зазначені кісточки лежать у камерах одна біля дру-
гої. Причому існує певний порядок: спочатку лежить 
сама довга кісточка, біля неї - трохи тонша і коротша, 
за нею - ще тонша і коротша і т.д. (Мешкерис, 2001, 
с. 110 - 114). Частота їхньої зустрічаємості не пере-
вищує 0,4-0,6% серед поховань східного обряду. 

У інгульських катакомбах також зустрічаються 
музичні інструменти, але зовсім іншого типу. У похо-
ванні 35, кургану З біля с. Виноградне (Молочанське 
святилище) була знайдена кістяна сопілочка, що ле-
жала поруч зі шкіряним мішечком (Пустовалов, 
1999в). Таке сполучення дозволяє інтерпретувати цей 
музичний інструмент як прообраз волинки (див. До-
даток IV) (pHc.n.IV. 1 5 - 1 - 6). 

Подібне за інвентарем поховання було відкрито 
неподалік від с. Барвинівка Васил'ївського району 
Запорізької області (курган 6, поховання 13). В 
овальній катакомбі з округлою шахтою витягнуто на 
спині лежав кістяк дорослої людини, третій хребець 
був відсутній, тобто голова після смерті знімалася з 
посткраніального кістяка. Біля лівої скроні знаходи-
лася підвіска зі стулки раковини "Unio". 

Далі уздовж північної стінки камери знаходилася 
жовтувата вохриста маса, з якої виготовлялися моде-
льовані черепи, дві стулки раковин "Unio" і кістяні 
знаряддя, один кінець яких був сильно загострений, а 
інпшй - оброблений у вигляді лопаточки. Усі предме-
ти дуже компактно розташовані, що передбачає на-
явність футляра, який через погані умови залягання в 
ґрунті і кліматі не зберігся до моменту розкопок 
(рис.4.46-1-4, 6, 7). 

Обидва поховання можуть бути інтерпретовані як 
поховання жерців різного рангу, якимсь чином зв'я-
заних з моделюванням померлих, з виготовленням 
посмертних зображень людей. 

Зважаючи на те, що серед інгульського населення 
був розповсюджений обряд муміфікації (Пустовалов, 
1989в, 199їв, 1999в), цих померлих можна вважати 
бальзамувальниками. 

Характеризуючи катакомбні поховання з виробни-
чими наборами, треба сказати, що крім прямих 
свідчень цього - знахідок у похованнях чи на побуто-
вих пам'ятках - існують і опосередковані свідчення. 
Наприклад, до 9% могил містять трепановані черепи. 
Краї таких отворів ретельно оброблені, ще в давнину 
були прибрані осколки кісток. Люди після такого по-
ранення жили дуже тривалий час (Круц, 1984, с.95). 
С.І. Круц пише про велику майстерність лікарів-зна-
харів, які вміли застосовувати спеціальні інструмен-
ти, а також лікарські рослини для анестезії і загоєння 
ран (Круц, 1984, с.95) (рис.4.45-14). Іншими словами, 
можна говорити про лікарів-знахарів. 

Склалися різні підходи до вивчення проблеми ре-
месла за археологічними матеріалами, навіть такі, 
котрі суперечать один одному. Усе-таки перевага 

100 



віддається технологічному підходу, що є специфічним 
для кожного конкретного суспільства. 

Але ніяке часткове технологічне дослідження за-
лишків металургії і металообробки не дає відповіді 
на питання, яке місце займає дана галузь і яка її пито-
ма вага в системі суспільного вїфобництва, яка пре-
стижність даного різновиду праці і т.д. Усе це може 
бути досягнуто лише в результаті системної соціаль-
но-економічної реконструкції конкретного суспіль-
ства, оскільки ремесло - це насамперед певна форма 
організації виробництва. Тільки визначивши вироб-
ника і споживача, їхній соціальний стан, демографіч-
ний потенціал даного суспільства, потужність вироб-
ничого центра при безумовно якісній реконструкції 
технологічної сторони виробничого процесу, можна 
вирішувати питання про відособленість галузі в ціло-
му 

Катакомбні поховання майстрів-ремісників різних 
професій уже давно стали предметом пильної уваги 
фахівців. Це стосується, насамперед, ливарників, ко-
валів, зброярів-стрілочників, деревообробників-стель-
махів, ткачів і представників деяких інших професій, 
їхній соціальний статус, коло спожтачів тривалий час 
залишалися без обгрунтованої аргументації, оскільки 
головна увага приділялася вивченню особливостей 
виробництва, реконструкції технологічного процесу, 
характеристиці джерел сировини, хронології, куль-
турній приналежності й іншим першочерговим зада-
чам (Березанська, 1980; Березанська, Ляшко, 1989; 
Бочкарев, 1975; Шилов, 1982 і ін.). Результатом цього 
підходу стала колективна монофафія, де розбирають-
ся ці питання (Березанская, Цвек, Клочко, Ляшко, 
1994). 

Висловлювалися різні точки зору на те, який соц-
іальний статус мали люди, поховані з виробничими 
наборами. Наприклад, І.Ф. Ковальова вважає, що ре-
месло в ямно-катакомбний час носило общинний ха-
рактер при сімейній організації ремісників (Ковале-
ва, 1983а, с. 44). 

Проведений соціальний аналіз дає можливість 
більш конкретно вирішувати питання соціального ста-
гусу майстрів-ремісників, інтерпретації речових на-
борів, форм ремесла. 

Аналізуючи наявні поховання майстрів-ремісників 
у світлі результатів проведеного соціального аналізу, 
можна констатувати, що представники різних про-
фесій займали різний соціальний стан у суспільстві. 

Так більше половини поховань, що мають вироб-
ничі набори, можуть бути віднесені до могил рядо-
вих общинників. Інші - до різних груп знаті. Між пред-
ставниками рядових майстрів і майстрів, що відно-
сяться до знаті, існують якісні і кількісні відмінності 
у виробничих наборах. У середньому в рядових 
майстрів такі набори нараховують максимум 9-10 
предметів; у похованнях знаті - їх 21-22, в окремих 
випадках кількість речей нараховує більше 100 оди-
ниць. До того ж багато інструментів відрізняються 
високою якістю виконання. 

В аналізованій вибірці поховань більшість вироб-
ничих наборів зв'язано з виготовленням зброї, зокре-
ма, стріл. Це різні абразиви, спрямлювачі ратищ стріл, 
заготівки і напівфабрикати, а іноді і готова продукція. 
Відносно інтерпретації цих поховань немає єдиної 
думки. 

Ю.О. Смирнов відносить їх до поховань майстрів-
ремісників (Смирнов, 1983, с.164-188), С.С. Бере-

занська і С.М. Ляшко висловлюють сумнів щодо без-
застережного віднесення всіх поховань цієї групи саме 
до поховань ремісників. Вони вважають, що значна 
частина таких поховань є похованнями воїнів, оскіль-
ки в деяких похованнях наявна зброя. Не виключа-
ють вони також, що це поховання представників соц-
іальної верхівки, тому що в одному комплексі зустрі-
нуті не тільки набори стрілочників, але і колеса, ме-
тал, інші престижні вироби (Березанська, Ляшко, 
1989, С.23). 

Результати соціального аналізу показують, що пев-
на частина майстрів з комплексами стрілочників 
дійсно зв'язана із соціальною верхівкою. Але основ-
на маса могил майстрів відноситься до рядового на-
селення. Якщо вважати, що інвентар у могилах знаті 
€ відображенням прижиттєвих занять померлого, то 
логічно допустити, що такі люди, унаслідок певних 
заслуг, піднялися на більш високу соціальну сходин-
ку, чим інші майстри-ремісники. Найчастіше в дав-
нину це були військові подвиги. Тому, мабуть, підви-
щення соціального статусу було зв'язане з заняттями 
зброярів: вони були не тільки виробниками зброї, але 
і воїнами. Переходячи в новий соціальний ранг, май-
стри-ремісники зберігали ознаки свого походження. 
Як пише А.Т. Синюк, знать ще дотримувалася для 
годиться традиції вшанування праці вільних общин-
ників (Синюк, 1983, С.168). У ранньодинастичному 
Єгипті навіть фараони іноді зображувалися працівни-
ками (Чайлд, 1956, C.135). 

Аналізовані за отриманими соціальними критері-
ями поховання майстрів-ливарників дають приблиз-
но таку ж картину. Але з приведених А.Л. Нечитайло 
більш тридцяти ремісничих комплексів (Нечитайло, 
1991, 1997) до знаті нижнього рівня можуть бути 
віднесені лише чотири комплекси (Громівка, Варені-
вка. Калинівка, Давидівка), тут присутні майнові риси 
(метал) і зброя. Окремо стоїть комплекс із кургану біля 
с.Громівка. Тут ливарні знаряддя поєднуються зі зна-
ряддями зброярів (абразиви, віджимники і тому под-
ібне) і знаряддями інших професій (Нечитайло, Ку-
бьішев, 1991). Таке об'єднання знарядь праці пред-
ставників різних професій не є випадковим і свідчить 
скоріше не про прямі заняття померлого, похованого 
в цій катакомбі, а про зв'язок його з цими професія-
ми. Такий представник знаті міг очолювати громаду 
чи клан, що спеціалізуються в даному виробництві, 
чи кілька кланів, чи бути заступником однієї чи дек-
ількох професій. Виробничі набори різних напрямків 
можуть свідчити про символічне приношення їхньо-
му богу, для чого померлий представник знаті оби-
рався посередником (Антонова, Раевский, 1984, с. 153-
169). 

Аналогічна картина спостерігається і для стель-
махів. Можна погодитися з С.С. Березанською, яка 
вважає деревообробників у катакомбній культурі 
стельмахами. Судячи зі знахідок, представники цієї 
професії також займали нижню ступінь знаті (III ранг). 
Подібна картина спостерігалася в Давньому Єгипті. 
Там серед ремісників виділялися особливі начальни-
ки, які мали більш високий статус, у порівнянні з інши-
ми майстрами. Однак, вони працювали нарівні з ря-
довими майстрами (Перепелкин, 1988, с. 346). 

Щодо інших професій, представлених у матеріа-
лах поховань катакомбної спільності, можна сказати, 
що вони цілком укладаються в групу рядового замож-
ного населення. Проколки, скребачки, залишки ткаць-

101 



ких знарядь, "флейти Пана" і т.д. зустрічаються лише 
в похованнях цієї групи. Таким чином, висновок І.Ф. 
Ковальової про високий соціальний статус ремісників 
у катакомбного населення (19836, с.84) повинен бути 
диференційованим. Для одних професій (зброярі, 
стельмахи, ливарникі-металурги) він був дійсно більш 
високим, особливо, для зброярів і стельмахів, для 
інпшх - він не відрізнявся від (Лзновної маси рядових 
общинників. 

Картографування знахідок комплексів з наборами 
ливарників, зроблене А.Л.Нечитайло, показує, що 
вони сконцентровані в трьох компактних районах: 1 — 
на Донеччині, біля річки Бахмутки, і в низов'ях Дону; 
2 - у Присивашші; З - на берегах Дніпра (Нечитайло, 
1988,1990,1991, С.87; 1997, с.18-29)(рис.4.47).ВоЯн 
охоплюють півкільцем Молочанський центр. Більш 
розсіяне поширення мають поховання зброярів, але і 
вони тяжіють до Молочанського й інших потестарно-
політичних центрів. На жаль, комплекси стельмахів 
настільки рідкісні, що про концентрацію цих видів 
поховань говорити поки що передчасно. Отже, для 
катакомбної спільності Північного Причорномор'я 
існує територіальний поділ праці. Так на Криворіжжі 
формується центр з видобутку й обробки діабазів, що 
використовувалися для виготовлення бойових і пара-
дних сокир (Березанська, Ляшко, 1989, с.21 - 22). Як 
було показано вище, військовий шар проживав теж 
неподалік від р. Молочної, на що вказують не тільки 
поховання зі зброєю, але і значна кількість кенотафів, 
які є військовими похованнями (Клочко, Пустовалов, 
1992; Klochko, Pustovalov,1994). 

Спроби С.М.Братченка і С.М.Санжарова довести 
виробництво металевих сокир колонтаївського типу 
по всьому ареалі донецької культури (Братченко, Сан-
жаров, 2001, с. 98) непереконливі. Не можна при-
рівнювати знахідки сокир до знахідок поховань з ли-
варним інвентарем. Половина знахідок ливарних форм 
усе одно походить з району Сіверського Дінця - Ниж-
нього Дону (Братченко, Санжаров, 2001, рис. 37 А, 
Б). З урахуванням інших поховань ливарників цього 
району (Нечитайло, 1997) даний район як і раніше є 
виробничим центром. Ареал усіх знахідок сокир заз-
наченого типу маркірує територію, на якій поширю-
валася продукція Донецько-Донського центра. Ціка-
во відзначити, що основні райони збуту продукції 
цього центра лежать на північний схід, північ, 
північний захід і захід від нього (рис.4.48). На півдні 
знахідки сокир зазначеного типу практично відсутні. 
Можна думати, що Передкавказзя входило в зону 
впливу північнокавказьких виробничих центрів. 

Як вважають фахівці (Крадин, 1992, с.73), ремес-
ло в скотарів не виходило за межі мілітаристських 
інтересів, було підпорядковане їм і забезпечувало пре-
стижне споживання в скотарської знаті. Тобто, у ско-
тарів є перша і найдавніша форма ремесла - праця на 
замовлення. Перевірити це припущення щодо ката-
комбного суспільства дозволив проведений соціаль-
ний аналіз. 

З'ясувалося, що характерними ознаками вищої 
знаті, крім працевитраТ, є зброя, метал, у тому числі 
прикраси, іноді навіть із золота і срібла, моделюван-
ня черепів, муміфікація, розпис дна поховань, склад-
не поховальне ложе з тканини, повсті і шкіри, а також 
колесо чи транспортний засіб. Як бачимо, у поховаль-
ному обряді катакомбної спільності знайшли своє 
відображення професії майстрів, чия продукція скла-

дала самі яскраві ознаки знаті (Пустовалов, 1990г, с.97-
99). Насамперед, це стосується зброярів, ливарників і 
стельмахів, тут фіксуються найповніші набори зна-
рядь праці, заготівок і приналежностей до них. Для 
цих професій вже існує територіальний поділ праці. 
Крім названих професій, у залежності від складу 
інвентарю можна визначити поховання художників, 
ткачів, бальзамувальників-моделювальників^ а також 
музикантів. Як бачимо, продукція цих майстрів-про-
фесіоналів також була предметом споживання пред-
ставниками катакомбної знаті, особливо, інгульської. 

Таким чином, відносно професій, які задовольня-
ли запити катакомбної знаті і були представлені в 
інвентарі катакомбного поховального ритуалу, можна 
з упевненістю сказати про їхнє відокремлення у са-
мостійні галузі виробництва. (Є виробник, що виго-
товляв певні престижні речі, і є споживач, який мав 
можливість утримувати ремісника, перерозподіляю-
чи для цього матеріальні цінності, що були в розпо-
рядженні знаті). Це означає, що люди, поховані з пев-
ним інструментом, були професіоналами-ремісника-
ми, які обслуговували знать. Тому можна стверджу-
вати, що для катакомбного суспільства фіксується 
процес виділення ремесла. Інша справа, що в скотарів, 
особливо кочівників, цей процес ніколи не закінчу-
вався, залишаючись на початковій стадії (Pustovalov, 
1994, с.127-128). 

У цілому, кількість поховань ремісників у ката-
комбній спільності Північного Причорномор'я не пе-
ревищує 2-3% від усіх поховань. Це означає, що про-
дуктивність їхньої праці була відносно великою, тому 
що тільки ініульська знать складає 20% похованих. 

Не виключено також, що певна частина продукції 
ремісників потрапляла до рядових общинників. Це 
може служити підтвердженням висновку А.Л.Нечи-
тайло про те, що рівень розвитку металообробки в 
Північному Причорномор'ї не уступав кавказькому, 
якщо не за обсягом, то за питомою вагою в економіці 
(Нечитайло, 1991, с. 156). Про зростання питомої ваги 
металообробки і ЇІ обсягу свідчить те, що КІЛЬКІСТЬ 

знахідок сокир у катакомбний час збільшилася при-
близно в 10 разів: б проти 57 екземплярів (Нечитай-
ло, 1991, С.80). 

Всебічно дослідивши проблему металургії і мета-
лообробки у катакомбного населення, А.Л. Нечитай-
ло говорить про стійкий набір приналежностей ливар-
ника. Це сопла, тиглі, ллячки, ливарні форми і деякі 
інші інструменти (Нечитайло, 1997, с.18-29). На її 
думку, рівень розвитку металообробки у катакомбних 
племен відповідав не тільки кавказьким, але і світо-
вим досягненням того часу (1997, с.27). 

Таким чином, можна вважати, що в катакомбному 
суспільстві Північного Причорномор'я частина пред-
ставників професій, які обслуговувала знать, виділи-
лася в самостійні галузі економіки, тобто наявний ще 
один доказ появи кастової системи соціальної орган-
ізації суспільства. Невисокий відсоток могил реміс-

, ників серед катакомбних поховань зближає аналізо-
ване суспільство за цим показником з африканськими 
суспільствами, де ремісники займають кількісно не-
значний шар населення. На цьому тлі індійське сусп-
ільство з розвиненою кастовою системою виявляєть-
ся більш розвиненим, чим катакомбне. 

Сувора утилізація металу в інгульського населен-
ня, прагнення оволодіти територією Донбасу, так само 
як і велика кількість поховань ливарників у Донбасі -
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усе це € опосередкованими свідченнями використан-
ня мідно-поліметалевих родовищ цього регіону не 
зрубним населенням, як вважає С.Й. Татаринов (1993), 
а вже катакомбним. Можна виразити впевненість, що 
польові роботи на рудниках Донбасу доведуть спра-
ведливість цього висновку. Уже зараз установлено, що 
один з рудників був перекритий поселенням-майстер-
нею зрубної культури (Кравец, Татаринов, 1996, с.52). 

З огляду на висновки, які були викладені вище, 
здається, що пошуки рал і інших знарядь праці, які не 
відносяться до ремісничого виробництва, безперспек-
тивні, а ті, що знайдено, потрібно піддати ретельній 
перевірці. Тому можна вважати правомірною думку 
Б.О. Шрамко, який бере під сумнів інтерпретацію та-
ких знахідок, як рал (1992). Традиція підкреслювати 
професійну приналежність ще певний час зберігаєть-
ся і після припинення існування катакомбної 
спільності. Такі поховання зустрічаються в культурі 
багатоговаликової кераміки і зовсім зникають у зруб-
ний час, хоча обробка металу досягає нового рівня. 
Так само припиняється практика підкреслювати про-
фесійну приналежність, у тому числі і професіоналів 
- воїнів. 

Варто погодитися з О.М. Геєм, що дослідив похо-
вання ливарників, який вважає, що професійний 
інструментарій зустрічається або в похованнях самої 
катакомбної спільності, або в попередній час, або в 
епоху розпаду катакомбної спільності, але так чи іна-
кше наявність професійного інструментарію зв'язана 
з катакомбною спільністю (Гей, 1986, с.32). 

4.2.10. Висновки 
Проведений етно-соціальний аналіз поховального 

обряду катакомбного суспільства Північного Причор-
номор'я дозволяє зробити ряд важливих висновків. 

По-перше, у статевовіковій системі катакомбного 
суспільства спостерігається поява поховань дітей, 
похованих за обрядом навіть не простих дорослих, а 
дорослих членів суспільства вищого соціального ран-
гу. Маються на увазі дитячі багатокамерні катакомби. 
У цілому, статевовікова диференціація відносно слаб-
ко представлена за даними поховального обряду. Цей 
факт може бути інтерпретований як втрата провідної 
ролі в катакомбному суспільстві статевовікового под-
ілу праці. Багаті за катакомбними стандартами моги-
ли дітей можуть відбивати, з огляду на їхній високий 
соціальний статус, спадкоємний характер передачі 
соціального статусу, у тому числі і влади. 

По-друге, соціальний аналіз показав значну дифе-
ренціацію населення як західно-катакомбного 
(інгульського), так і східнокатакомбного етнічних ма-
сивів. Кількість катакомбної знаті, особливо у 
інгульського населення, наближається до значень, ха-
рактерних уже для класових суспільств. Якщо об'єдна-
ти інгупьське і східнокатакомбне населення, то соц-
іальний поділ у межах поширення ініульської куль-
тури буде таким: знать в цілому - 15,6%, рядове за-
можне населення - 47,5%, рядове незаможне - 31,4%, 
можливо, неповноправне населення - 5,5%. 

У Месопотамії для періоду ремесел загальна соц-
іальна стратифікація була така: багаті - 24%, стан-
дартні (заможні) - 39%, незаможні - 37%. (Алекшин 
1986, С.95). Для періоду ранньодержавної формації 
багаті складають 28%, рядові (стандартні) - 33%, не-
заможні - 39% усіх поховань (Алекшин, 1986, с.114). 

З'являються спеціальні поховання знаті вищого 
рангу - багатокамерні катакомби. Установлено, що 
поховання знаті, особливо вищого рангу, не рівномір-
но розподіляються за окремими територіями, а скон-
центровані в окремих районах - соціальних центрах. 
Для західного (інгульського) етнічного масиву найб-
ільшим центром виступає р. Молочна. Для східнока-
такомбного етнічного масиву таким центром висту-
пає Нижній плин р. Сіверський Донець і Нижній Дон. 
При введенні хронологічного показника встановлено, 
що в Приазов'ї, на Нижньому Подніпров'ї, у Північно-
му Криму і на Південному Бузі скорочується кількість 
поховань східнокатакомбної знаті, а місцями вони зни-
кають узагалі. 

Установлено, що серед могил знаті інгульського 
етносу значна кількість поховань має ознаки східно-
катакомбного і ямного етносів. Останні два висновки 
є підтвердженням наявності в досліджуваному 
суспільстві станово-кастової системи. 

По-третє, аналіз професійної диференціації ката-
комбного населення показав присутність цілого спек-
тра різних професій. Серед них найбільша кількість 
поховань представлена воїнами, металургами і ливар-
никами, зброярами-стрілочниками, стельмахами-май-
страми з виготовлення транспортних засобів. Крім них 
наявні також поховання бальзамувальників, ткачів, 
музикантів, художників і т.д. Цікаво відзначити, що 
серед воїнів і жерців також спостерігається подальша 
диференціація за функціями. У воїнів виділяються 
колісничі, лучники, пращники, сокіроносці, списо-
носці. у жерців також виділяється кілька рангів. Для 
вищого шару жерців характерна наявність знаків у 
катакомбах і наявність моделювання. Для більш низь-
кого рангу характерне тільки моделювання черепа. До 
рядового населення належать бальзамувальники-мо-
делювальники. До групи жерців можна умовно також 
віднести і музикантів, і художників (майстрів, що на-
носять знаки). 

Соціальний стан майстрів встановлюється досить 
чітко. Вони займають нижчі ступені знаті і широю 
представлені в групі рядового заможного населення. 

Установлено, що в поховальному обряді підкрес-
лювалися ті професії, продукція яких складала 
відмітні ознаки катакомбної, насамперед інгульської, 
знаті. Тому є підстави говорити про ремісниче вироб-
ництво в цих галузях. Процес виділення деяких видів 
виробництв в окремі галузі так далеко зайшов, що 
статус їхніх представників закріплювався навіть у 
поховальному обряді, тобто в ідеології катакомбного 
населення. 

Таким чином, отримано ряд важливих ознак ста-
ново-кастової системи і ряд доказів високого рівня 
соціального розвитку катакомбного населення 
Північного Причорномор'я. 
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5. ЕТНО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯМНОГО СУСПІЛЬСТВА 
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я 

Реконструкція етнічних і соціальних процесів у 
середовищі ямного населення не є предметом спец-
іального дослідження Б даній роботі. Ямні матеріали 
залучаються тут лише остільки, оскільки вони не-
обхідні для реконструкції в цілому катакомбного сус-
пільства. Обмеженість задач у використанні ямного 
матеріалу обумовлює й обмежений підхід до викла-
ду. Так для загальних задач дослідження не потрібно 
повної історіографії. Обмежимося лише тими робо-
тами, що представляють сучасний стан проблем ямної 
спільності в етнічному і соціальному планах. 

Оскільки ямні пам'ятки тісно співіснують з різни-
ми групами катакомбних пам'яток, то питання хро-
нології і періодизації ямної і катакомбної спільнос-
тей розглядаються в окремому розділі (3.4). 

5.1. Етнічна характеристика ямного суспільства 
Найповніше вперше культурно-хронологічну пер-

іодизацію ямних пам'яток запропонував М.Я. Мер-
перт (1968, 1974). Він виділив 9 локальних варіантів. 
Серед них на території України ним виділялися 
сіверсько-донецький, приазовський, кримський, ниж-
ньодніпровський, північно-західний і південно-захі-
дний варіанти (1968). О.Г. Шапошникова виділяла на 
території України п'ять варіантів ямної спільності і 
серед них - південно-бугський, який одержав моно-
графічне висвітлення (Шапошникова, Фоменко, Дов-
женко, 1986). 

І.Ф. Ковальовою (1987) і З.П. Мариною (1982) як 
локальні варіанти розглядаються ямні пам'ятки Орель-
Самарського межиріччя, В.О. Дергачовим (1986) і 
Є.В.Яровим (1990, 2000) - пам'ятки Північно-Захід-
ного Причорномор'я. Однак пам'ятки ямної 
спільності на кожній з названих територій були на-
стільки змішані, що зазначені автори обмежувалися 
тільки характеристикою, не маючи можливості виді-
лити риси, специфічні для кожного з варіантів. У 60-
80 р. дослідники у своїх роботах не змогли виділити 
яскраві етнічні риси в кожнім з наявних варіантів. Ці 
варіанти скоріше носили територіальний характер. 

Уперше програма спеціального етнічного аналізу 
поховального обряду була розроблена С.Ж.Пустова-
ловим для катакомбного населення в 1987р. (Пусто-
валов, 1987). Подібну методику для аналізу ямного 
поховального обряду використав М.О.Ричков (1990). 
Це уможливлює зіставети результати досліцницьких 
процедур. У якості етноінформативних ознак у похо-
вальному обряді ямної культури М.О. Ричков за ре-
зультатами дисперсійного аналізу виділяє такі сукуп-
ності ознак: форма могильної ями, поза й орієнтуван-
ня померлого. Сполучення ознак Цих сукупностей 
утворювало археолого-етнічний тип (АЕТ). Теоретич-
но сполучень цих ознак могло бути 48. Однак на прак-
тиці наповненість типів була різною. У дійсності ви-
ділився З І Т И П (Рьічков, 1990, с. 10). 

М.О.Ричков прийшов до висновку, що в цілому 
традиційне розуміння терміна "локальний варіант" не 
може бути застосоване для розгляду особливостей 
ямних пам'яток території Північного Причорномор'я. 
Ця точка зору М.О. Ричкова знайшла підтримку і схва-
лення деяких інших дослідників ямної культури (Тес-
ленко, 1999, С.8). Разом з тим усі дослідники підкрес-

люють, що ямні пам ятки в північнопричорноморсь-
кому регіоні неоднорідні. 

М.О. Ричков говорить про посмужне розселення 
ямного населення, що розрізняється за етнічними ха-
рактеристиками, у досліджуваному ним регіоні (Рыч-
ков, 1990. с. 11) Пояснюючи даний феномен, М.О.Рич-
ков вважає за можливе говорити про етнічну інтегра-
цію, яка у силу якихось причин не була завершена. Не 
виключає він і фактор способу життя, який вшіивав 
на змішаність окремих етнічних груп (Рьічков, 1990, 
С.12). Думається все-таки, що процес інтеграції окре-
мих етнічних фуп ямного населення міг не тільки 
початися в середовищі ямних племен, але, з огляду на 
тривалий час їхнього існування, і успішно заверши-
тися. Але цього в силу якихось причин не відбулося. 
Такими причинами, на думку М.О. Ричкова, могли 
бути низький рівень розвитку продуктивних сил, ек-
стенсивний характер скотарства і землеробства (Рьіч-
ков, с.12). Не відкидаючи з рахунків даний фактор, 
усе-таки варто помітити, що в інших випадках він не 
перешкоджав етнічній інтеграції. Па думку В.І. Коз-
лова (1969), у первісному суспільстві зміна етнічної 
приналежності, етнічної самосвідомості звичайно 
відбувається досить швидко: за два - три покоління, 
протягом 50-100 років. Ямна ж спільність існувала 
значно довше. Проте, інтеграція окремих етнічних 
типів в один етнос не відбулася. Цьому повинні були 
бути вагомі причини соціального й ідеологічного по-
рядку. Іншими словами, так само, як і у випадку з ка-
такомбними етнічними типами в Північному Причор-
номор'ї, традиційна археологія не може пояснити істо-
ричними категоріями відзначені особливості етнічного 
процесу ямного населення. 

У результаті ряду процедур М.О. Ричков дійшов 
висновку про те, що тільки б типів поховань можуть 
розглядатися як етнічні. 

Етнікос 1 характеризують прямокутні ями, скор-
чене на спині положення померлого й орієнтація не-
біжчика на схід. Як наслідок змішання населення цьо-
го етнікоса з місцевим населенням з'являються моги-
ли, ідентичні описаним, але з західною орієнтацією 
(етнікос 2). У цей же час на лівобережжі Дніпра з'яв-
ляється група населення, представників якої ховали 
на лівому боці, головою убік до сходу (етнікос IV). 
Надалі ці етнікоси співіснують. У їхньому середовищі 
з'являються носії різних нечисленних типів поховань. 
М.О. Ричков припускає, що це явилося наслідком зро-
стаючої соціальної нерівності. У цей же час з'явля-
ються представники етнікоса ПІ (прямокутні ями, 
кістяки лежать скорчено на правому боці, головою на 
схід). Жили вони, як показав розподіл, в основному 
на лівобережжі Дніпра. Потім це населення розсе-
ляється і на Правобережжя. 

Взаємодіючи з представниками етнікоса II, вони 
утворюють новий, V етнікос, представники якого хо-
вають померлих головою на захід. Там же на Право-
бережжі з'являються і представники IV і VI етнікосів, 
що ховали померлих на лівому боці і головою відпов-
ідно на схід і захід (Рьічков, 1990, с. 14). 

Не будемо брати під сумнів процедуру виділення 
даних етнікосів, але здається, що їх занадто багато для 
такої території. У ряді випадків відмінності між ок-
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ремими етнікосами являють собою типові бінарні 
опозиції (Леви-Стросс, 1985). Саме так і розглядає їх 
С.В. Іванова: поза на правому і лівому боці - в більш 
пізніх етнічних типів і орієнтація похованих схід -
захід-у більш ранніх. Як бачимо, спочатку з'являєть-
ся опозиція захід - схід при зібганості на спині. Потім 
відбувається подальша диференціація: з'являються 
поховані, скорчені на правому і лівому боці, з дифе-
ренціацією на схід і захід. М.О. Ричков вважає, що 
етнічні типи відбивають окремі племена (с. 14). Пред-
ставляється, що в даному випадку краще говорити не 
про племена, а про фратрії, які тільки усі разом скла-
дають єдине етнічне ціле. Не виключено, що орієнта-
цією чи відмінною позою підкреслювалося інше від 
ведучого етносу походження цих груп, але в даній 
системі вони, імовірно, придбали вже інше, не етніч-
не навантаження. Таким чином, є можливість укруп-
нити виділенГ М.О. Ричковим етнікоси. Так у більш 
ранній час існує етнікос, чи етнос, що характеризуєть-
ся в поховальному обряді прямокутною камерою, 
скорченим на спині положенням померлого і широт-
ною орієнтацією небіжчиків. Пізніше з'являється 
інший етнос, що характеризується скорченим на боці 
положенням померлого і широтним орієнтуванням. 
Тому в даній роботі не приймається до уваги орієнта-
ція померлих, яка відігравала в роботі М.О. Ричкова 
помітну роль. 

Плавність переходу від одного етносу до іншого 
дозволяє говорити про генетичну наступність між 
ними, про родинний зв'язок між цими етнічними гру-
пами населення. Показово, що М.О. Ричков вважає, 
що всі етнікоси певний час співіснують (с. 14). 

У даного автора мова йде тільки про перевагу пев-
ного етнічного типу навіть на заключному етапі існу-
вання ямної культури в Нижньому Подніпров'ї й у 
цілому в Північному Причорномор'ї. Він пише: " До 
заключного етапу історії ямної КІС (культурпо-істо-
рична спільність ~ розрядка моя) домінуючим стає 
скорчене положення помер.ііих на правому боці" (Рыч-
ков, 1990. с. 14). 

У роботі М.О. Ричкова залишилися практично не 
висвітленими причини появи так званих нечисленних 
типів. Ці типи з'являються на грані між І і II етноса-
ми й існують усю другу половину часу існування 
ямної КІС. Наявність цих типів серйозно підриває 
гіпотезу про інтегративні процеси в ямному 
суспільстві. Було, скоріше, навпаки: у ямному 
суспільстві тривалий час підсилювалися і продовжу-
валися процеси диференціації і лише на заключному 
етапі починають переважати інтегративні тенденції, 
до речі, які так і не завершилися сформуванням єди-
ного етносу. Саму наявність нечисленних типів 
М.О. Ричков пояснює соціальним розшаруванням сус-
пільства. Не відкидаючи таке пояснення, варто виз-
нати його недостатнім. Якщо дані типи виділені на 
підставі етнічних критеріїв, то основна їхня інтерп-
ретація повинна проходити в етнічній площині. Якщо 
ж вони ще й реагують на соціальне розшарування, то 
перед нами етносоціальна стратифікація. 

Таким чином, у результаті етнічної характеристи-
ки ямної культури Північного Причорномор'я, вико-
наної М.О. Ричковим, доповненої вище, можна кон-
статувати наявність двох взаємозалежних генетично 
споріднених ямних етносів, які тривалий час співісну-
вали на одній території. Пояснити ці етнічні зміни 

внутрішніми соціальними чи господарсько-економі-
чними причинами повною мірою не вдається, оскіль-
ки вони характеризують власне етнічну сферу ямного 
поховального обряду. Як показують теоретичні етнічні 
дослідження (Кушнер, 1949), поховальний обряд, який 
є однією з головних складових первісних релігій 
(Смирнов, 1997, с. 80), тривалий час зберігає свої ос-
новні ознаки. Це один з найбільш консервативних 
видів діяльності людей, у дискусії про соціальне зна-
чення релігії С.О. Токарєв підкреслював, що релігія в 
первісному суспільстві виконує етностабілізуючу роль 
(1981). Тому причини порушень і змін в релігії й у 
поховальному обряді, як найважливішому складово-
му компоненті релігії, варто шукати у зовнішньоетні-
чних контактах. Іншими словами, ямне суспільство 
піддавалося тривалий час могутньому етнічному 
впливу, що привело до поступової, але неухильної 
зміни поховального обряду. Перш ніж звернутися до 
пошуків такого могутнього етнічного фактора, розг-
лянемо хронологію пам'яток ямної КІС і проблеми, 
що існують у цьому питанні. 

З того часу, як М.Я. Мерпертом були розроблені 
принципи культурно-хронологічного членування ям-
них пам'яток (1968, 1974), з'явилася значна кількість 
регіональних узагальнюючих робіт з цієї тематики на 
матеріалах ямної культури. Серед них слід зазначити 
роботи О.Г. Шапошникової, В.М. Фоменка, Н.Д. Дов-
женко (1986), Г.Т. Ковпаненко і В.М. Фоменка (1986), 
у яких розроблена періодизація ямних пам'яток По-
бужжя - Поінгулля; роботу Л.Г.Самойленко (1988) по 
періодизації ямних пам'яток Дніпровського правобе-
режжя; роботи В.О. Дергачова (1986) і С.В. Ярового 
(1985, 2000^ про Дністро-Прутські пам'ятки, роботи 
І.Ф. Ковальової і З.П. Мариної по Дніпровському Пе-
редстепу (1982, 1983, 1984 і ін.), нарешті, роботу 
Д.Л. Тесленка по пам'ятках Дніпровського Надпорі-
жжя і Правобережного Передстепу (1999). 

У ре:^льтаті цих робіт ямна культура степової ча-
стини України виявилася досить добре розчленованою 
в часі. Слід зазначити, що характер і динаміка змін 
виявилися практично однаковими на величезній те-
риторії. Так С.В. Яровий виділяє 4 групи ямних пам'-
яток: найдавніші, ямні, пізньоямні і пост'ямні (Яро-
вий, 2000, с. 20-24). Багато в чому ознаки, характерні 
для цих груп, повторюють етнічні ознаки, виділені 
М.О. Ричковим. Так для давньоямної групи, за 
С.В. Яровим, властиві скорчене на спині положення 
померлого, орієнтування в східному півколі; для ямної 
групи - також скорчене на спині положення померло-
го при західній чи ж різноманітній (читай - круговій 
- разрядка моя) орієнтації; для пізньоямних характер-
не положення кістяка з нахилом вправо (правобічне); 
для пізнішої ямної групи - з нахилом уліво. Для 
Північно-Західного Причорномор'я і південних рай-
онів Молдавії виявилося, що в пізніх стратиграфіч-
них горизонтах інвентарних поховань набагато 
більше, ніж у ранній час. Цікаво відзначити, що (за 
Є.В. Яровим, 2000, С.20), пізньоямні і пост'ямні пам'-
ятки дуже близькі між собою. Вони істотно відрізня-
ються від давньоямних і ямних. Зброя зустрінута в 
ямний період і в пост'ямний. В основному це нако-
нечники стріл і сокири. 

Є.В. Яровий говорить про прямий контакт між 
ямним і катакомбним населенням тільки на пізнішо-
му етапі розвитку ямного обряду в Північно-Західно-
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му Причорномор'ї (Яровий, 2000, с. 26). Однак, з ог-
ляду на те, що між пізнішим етапом і попереднім йому 
Є.В. Яровий вбачає багато спільного, вплив катаком-
бної спільності, очевидно, почався набагато раніше, 
ще наприкінці другого періоду. Можливо, цей контакт 
і м^жірують знахідки зброї в похованнях II групи. Про 
нестабільну політичну ситуацію свідчить і той факт, 
що окремі наконечники стріл у ямних похованнях не 
є інвентарем, а відзначають лише поранення. Так 
С.В. Іванова пише: "Зброя майже відсутня і знайдена 
переважно у вигляді стріл у кістках небіжчиків, а тому 
не може розглядатися як інвентар" (Іванова, 2000, 
C.10). Цей же автор, стосуючись хронологічних взає-
мин різних ямних груп Північно-Західного Причор-
номор'я, пише: " Можно полагать, что в каждой из 
выделяемых на основе различного положения скеле-
тов обрядовых групп имеются и более ранние, и бо-
лее поздние памятники..."("Можна думати, що в 
кожній з виділених на основі різного положення 
кістяків обрядових груп маються і більш ранні, і більш 
пізні пам'ятки...") (Иванова, 1999, с. 56). 

Аналогічна ситуація і на правобережжі Нижнього 
Подніпров'я. Л. Г.Самойленко виділяє два етапи в 
розвитку ямної культури даного регіону, при цьому 
вона відзначає, що поховання з кістяками, скорчени-
ми на спині і скорченими на боці, тривалий час 
співіснують (Самойленко, 1988, с. 69). Чотири хро-
нологічних періоди виділяє для пам'яток Дніпровсь-
кого Правобережжя і Передстепу Д.Л. Тесленко 
(1999). За його спостереженнями, більш північні те-
риторії заселялися порівняно пізніше, ніж більш 
південні (Тесленко, 1999, с. 13). Взаємодія ямних і 
катакомбних племен фіксується Д.Л. Тесленком для 
останнього періоду існування ямної культури. На його 
думку, на цьому етапі ямне населення частково асим-
ілюється, а частково витісняється на північ. 

Однак в інвентарі посуд III періоду ямної культу-
ри даної території знаходить аналогії в катакомбних 
похованнях (Тесленко, 1999, с. 15). 

Так само, як і в інших регіонах, зброя в ямних по-
хованнях Передстепу дуже рідкісна знахідка. Єдина 
ціла сокира (Чкалівка, rp.VI, к.6, п.12) (Ковалева, 
Шалобудов, 1992, с. 39, рис. 13) знаходить аналогії 
серед катакомбних матеріалів Нижнього Подоння 
(Братченко, 1976, с.145, рис.74) і відноситься до ма-
ничського типу пам'яток, тобто датується досить 
пізнім часом. Тому датування останнього ямного го-
ризонта Передстепу, мабуть, може бути значно омо-
лодженим. Д.Л. Тесленко слідом за А.В. Ніколовою 
датує його 2100 - 1900 р. до н.е. за некаліброваною 
шкалою. Імовірно, верхній рубіж ямної культури тут 
може бути значно підвищений. 

Фактично не виключає цього і сам автор періоди-
зації ямних пам'яток даного регіону. У своїй роботі, 
присвяченій ріповидним посудинам з поховань ран-
ньої бронзи Подніпров'я, Д.Л. Тесленко приводить 
ряд прикладів знахідок даного типу посудин у ямних 
могилах (к. 1, п. 17 біля смт. Каменське Нікопольсько-
го району Дніпропетровської області). Особливості 
цього поховання дозволяють віднести його до III хро-
нологічного горизонта (Тесленко, 2000, с. 45). Автор 
не робить остаточного висновку, пропонуючи різні 
варіанти тлумачення даного факту. У той же час факт 
доживання ямного населення до часу культури бага-

тоговаликової кераміки Д.Л. Тесленко вважає малой-
мовірним (2000, с. 47). 

Серед періодизаційних схем ямної культури 
Північного Причорномор'я, які припускають віднос-
но тривале співіснування різних груп ямного і ката-
комбного, у тому числі і інгульського, населення (Ко-
валева, 1982, 1987; Марина, 19826,1982а, 1990; Ша-
пошникова й ін. 1986; Ковпаненко, Фоменко, 1986; 
Пустовалов, 1990в, 1991а, 1992а, 19956; і т.д.), особ-
няком стоїть періодизація А.В. Ніколової. А.В.Ніко-
лова претендує на те, що складена нею періодизація є 
основною схемою для всього Північного Причорно-
мор'я і Північно-Західного Причорномор'я. Автору 
даної роботи доводилося писати про помилки цієї схе-
ми (Пустовалов, 1999ж, 20006). А.В.Ніколова не по-
мітила причини змін ямного поховального обряду і 
визнає співіснування на дуже вузькому відрізку часу 
для пізніших ямних і самих ранніх катакомбних пам'-
яток (Николова, 1992). Однак справа не обмежується 
тільки суб'єктивним фактором. Багато помилок 
криється в самій методиці, використаній А.В. Ніко-
ловою. 

В усіх роботах, де застосовується статистика, ви-
рішальне значення для одержання правильних резуль-
татів має вихідна гіпотеза і первинні ознаки археоло-
гічного матеріалу. По-перше, А.В.Ніколова викорис-
товувала як хронологічні показники етнічні ознаки, а 
етнос, як відомо, не може змінитися відразу. Істотною 
помилкою використаної методики є те, що узяті для 
аналізу ознаки розглядаються як незалежні:" Припус-
каємо, що ознаки поховального обряду (тип та форма 
могили, стан похованого, його орієнтування тощо) 
розвивалися у часі незалежно одна від одної..." (Ніко-
лова, Акінфієв, 1994, с. 192). Це необхідно було не 
припускати, а перевірити шляхом проведення фактор-
ного аналізу. Як показують численні дослідження ям-
них матеріалів, усі три категорії ознак саме і розвива-
ються взаємозалежно, а не незалежно. Таким чином, 
штучно підвищується кількість хронологічних ознак 
поховального обряду. 

Розглянемо інший момент. В основу процедури 
виділення хронологічних ознак покладені стратиг-
рафічні стовпчики великих курганів. У них дійсно 
останніми виявляються поховання з кістяками, скор-
ченими на боці. Однак велика частина курганів має 
один - три насипи і закінчується або похованнями зі 
скорченими на спині похованими, або похованнями 
різних типів, впущених в один насип. Оскільки стра-
тиграфічні стовпчики сумуються, короткі виявляють-
ся в більш ранньому хронологічному зрізі, хоча в 
дійсності цього може і не бути. 

Третій момент. Хоча А.В. Ніколова пише, що:"... в 
кожному кургані відносне положення поховань може 
бути різним" (с.192), тобто визнає співіснування 
різних ямних груп на певному етапі, але підсумковий 
поділ поховань у часі (с.200, рис.5), на її думку, вик-
лючає момент співіснування в межах самої ямної куль-
тури. Проте, випадки зворотної стратиграфії, навіть 
за даними згаданого автора, складають дуже великий 
відсоток (наприклад, таблиця 3) (Ніколова, Акінфієв, 
1994, с. 202). 

Саме ці методичні помилки привели А.В.Ніколо-
ву до абсолютизації деякої статистичної тенденції, до 
перекручування реального положення, у кінцевому 
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рахунку, до невірного розуміння історичного проце-
су. 

Рішенню проблеми взаємин між ямною і різними 
групами катакомбного населення може сприяти і та-
кий момент, як аналіз поранень померлих і похованих 
у ямних могилах. Такі знахідки багатьма дослідника-
ми трактуються як причини смерті (Самойленко, 1988, 
с. 71; Иванова, 2000, с. 10 та ін.). Докладніше це вик-
ладено в розділі 3.4 даної роботи. 

Закінчуючи розділ, хочеться відзначити, що речо-
вий комплекс ямного населення дозволяє датувати 
верхній ямний горизонт 18 ст. до н.е. (Марина, 1999, 
с. 75). Таким чином, ямне населення, з'являючись у 
середині IV тис. до н.е., доживає до епохи середньої 
бронзи, відчуваючи на собі все зростаючий вплив ка-
такомбного населення. Це і привело до змін в етніч-
них типах ямного населення. 

5.2. Соціальна характеристика ямного суспіль-
ства 

Проблема соціальних досліджень за матеріалами 
ямних пам'яток має не занадто довгу історію. Однією 
з перших спроб запропонувати методику соціального 
аналізу на матеріалах ямних пам'яток була зроблена 
М.О. Ричковим і Н.Д. Довженко (1988). Автори роз-
робили критерії, які базуються на кількості праці, вит-
раченої на здійснення поховальної обрядовості. Ними 
враховувалися обсяги досипок і самих могил як 
найбільш яскраві ознаки ямної культури. Поховаль-
ний інвентар не аналізувався. Поховання 1 групи ха-
рактеризувалися загальними трудовими витратами 
понад 2000 друга група - від 500 м̂  до 2000 м\ 
третя - до 500 м .̂ Слід зазначити, що пряме зістав-
лення виділених груп із брахманами, кшатріями і вай-
ш'ями виглядає спрощенням і мало підкріплене до-
казами. Соціальна диференціація ямних поховань 
досліджувалася також І.Ф. Ковальовою (19836, 
1989), З.П. Мариною (1981, 1990, 1998), С.В. Іва-
новою (1998, 2000), С.В. Івановою та В.В. Циміда-
новим (1993, 1998, 1998а, 1999), В.В. Генінгом 
(1990), Пустоваловим (1999ж, 1999д) і ін. дослід-
никами. 

Ареал поширення ямних пам'яток соціальними 
дослідженнями територіально охоплений нерівномі-
рно. Як бачимо, багато робіт опубліковано по Орель-
Самарському межиріччю і Правобережному Перед-
степу, Поінгуллю-Побужжю, повно вивчене Дністро-
Дунайське межиріччя (у низов'ях), тоді як Лівобереж-
жя Нижнього Подніпров'я і Молочна практично не 
охоплені такими дослідженнями. Єдина спроба ство-
рити загальну соціальну, ієрархічну градацію для всіх 
південних районів Українського степу була зроблена 
В.В. Генінгом (1990). Однак ці результати, на жаль, 
викладені тільки в тезовому вигляді. Проте, зведення 
за престижним інвентарем ямної культури і наявні 
розробки по окремих регіонах дозволяють закрити ці 
пробіли. 

Для Нижнього Подніпров'я В.В. Генінгом на ма-
теріалах 2500 ямних поховань була розроблена загаль-
на соціальна градація. Ним використовувалися в од-
наковій мірі і працевитрати, і поховальний інвентар. 
Усього було виділено 5 окремих груп поховань із плав-
ними переходами між ними. Нижня - 1 група являла 
собою впускні поховання в простих ґрунтових ямах 
розмірами під померлого, лежачого в скорченому по-

ложенні, повністю безінвентарні. Другу групу скла-
дали також впускні поховання розмірами під тіло чи 
ледве більше, що супроводжувалися інвентарем, у 
складі якого - посудини, кістяні і кам'яні прикраси, 
знаряддя праці чи ж їхня символічна заміна. У складі 
цих двох груп у нормальних пропорціях зустрінуті 
чоловічі, жіночі і дитячі поховання. У цілому вони 
складають близько 70% узятих для аналізу поховань. 

"III группа включает, - пише В.В. Генінг - впуск-
ные погребения в больших грунтовых ямах или ямах 
с заплечиками, сопровождаемые сосудами, украшени-
ями, иногда кремневыми или бронзовыми ножами, 
топорами, булавами"; III група включає, впускні по-
ховання у великих ґрунтових ямах чи ямах із запліч-
ками, супроводжувані посудинами, прикрасами, іноді 
крем'яними чи бронзовими ножами, сокирами, була-
вами". У складі цієї групи зустрічаються чоловічі, 
жіночі і дитячі поховання, однак переважають чо-
ловічі" (Генинг, 1990, С.45). IV група включає великі 
могили, що супроводжуються досипками чи насипа-
ми. Серед інвентарю присутні всі описані категорії, 
властиві III групі, а також колеса візків і стели в пере-
криттях. Тут же зустрічаються жезли - символи вла-
ди. У складі цієї групи переважають чоловічі похо-
вання. 

Остання, V група, включає основні поховання у 
великих курганах. Ці поховання супроводжуються 
дуже могутніми досипками. Могильні ями більші, ніж 
у IV групі. Тут практично відсутні дитячі поховання і 
переважають чоловічі. III група складає 20% - 25% 
поховань, остання - V - менш 1%. 

В.В. Генінг інтерпретує виділені групи в такий 
спосіб: І-ІІ - рядове населення, общинники. До цього 
можна додати, що безінвентарні можуть розглядати-
ся як більш бідні шари. III група - це голови патріар-
хальних родин. IV - поховання старійшин - вождів 
окремих громад. V група- поховання вождів племін-
них утворень (Генинг, 1990, с. 45). 

На жаль, у цьому угрупованні відсутня динаміка. 
Однак сам факт, що V група - це винятково основні 
поховання, а І - II - винятково впускні, дозволяє го-
ворити, що V група скоріше більш рання, а І-ІІ -пере-
важають на більш пізньому етапі розвитку ямної куль-
тури. Про це ж говорять Н.Д. Довженко і М.О. Рич-
ков: "...третью группу, численно наиболее представи-
тельную (впускные захоронения в основном на пери-
ферии кургана), предлагается сопоставить с погребе-
ниями рядовых общинников ("...третю (рядове насе-
лення - розрядка моя) групу, чисельно найбільш пред-
ставницьку (впускні поховання в основному на пери-
ферії кургану), пропонується зіставити з поховання-
ми рядових общинників") (1988, с. 39). 

Ще наприкінці 60-х pp. А.О. Щепинський і О.М.Че-
репанова відзначали, що на ранньому етапі розвитку 
ямної культури в Криму "...все захоронения первого 
этапа совершены в больших просторных могилах, 
вырытых в материковом грунте. Погребенные, как 
правило, лежат на спине, с поджатыми в коленях но-
гами" ("...усі поховання першого етапу зроблені у ве-
ликих просторих могилах, виритих у материковому 
ґрунті. Поховані, як правило, лежать на спині, з підня-
тими в колінах ногами") (Щепинский, Черепанова, 
1969, с. 41). Характеризуючи наступний, другий етап, 
вони писали: "Как и в первом случае, они бывают как 
основными, так и впускными. Могилы здесь несколь-
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ко меньших размеров" ("Як і в першому випадку, вони 
(могили - розрядка моя С.Пустовалов) бувають як 
основними, так і впускними. Могили тут кілька мен-
ших розмірів") (там же, с. 43), Поховання третього 
етапу, за словами даних авторів,"... это впускные, со-
вершенные в небольших тесных могилах" ("... це 
впускні, зроблені Б невеликих тісних могилах") (там 
же, с. 43). "Захоронений последнего, четвертого эта-
па -12. Они совершены в небольших, чаще всего впус-
кных тесных могилах. Погребенные лежат на боку в 
скорченном положении" ("Захоронень останнього, 
четвертого етапу - 12. Вони зроблені в невеликих, 
найчастіше впускних тісних могилах. Поховані лежать 
на боці в скорченому положенні") (там же, с. 43). Як 
бачимо, працевитрати знижуються від етапу до ета-
пу, і на останньому етапі даний тип могил може бути 
зіставлений з останньою, третьою групою поховань, 
за класифікацією Н.Д.Довженко, М.О.Ричкова (1988). 

Характеризуючи вищу соціальну групу ямного 
суспільства Дніпровського Лівобережного Передсте-
пу, З.П. Марина приводить 13 поховань (Марина, 
1998). Усі вони, крім одного, зроблені за обрядом скор-
чено на спині і тільки одне - скорчено на боці (Колпа-
ківка-1, к.З, п.6). Приймаючи до уваги хронологічні 
розробки І.Ф. Ковальової, З.П. Мариноїі Д.Л. Теслен-
ка по даному регіону, можна стверджувати, що дані 
поховання переважно відносяться до відносно більш 
раннього часу (крім п. 2, к. З біля с. Новошандрівка). 
У будь-якому випадку можна говорити про скорочен-
ня кількості поховань знаті в пізніший період існу-
вання ямного населення в цьому регіоні. 

Аналогічна ситуація спостерігається і на Право-
бережжі Нижнього Подніпров'я, де останні впускні 
ямні поховання характеризуються найменшими пра-
цевитратами (Пустовалов,1999ж; Мозолевський, Пу-
стовалов, 1999). 

За періодизаційною схемою А.В. Ніколової (1992), 
досипки (одна з найважливіших характеристик 
верхніх шарів ямного суспільства) починають зника-
ти вже в III періоді існування ямної культури і відсутні 
в останньому - IV періоді. От як вона пише з цього 
приводу: "В третьем периоде изменения в обряде на-
растают... Постепенно исчезает традиция возведения 
насыпей и досыпок над захоронениями, впуск их осу-
ществляется на периферии насыпей... На заключитель-
ном хронологическом этапе облик ямной культуры 
степной Украины кардинально меняется... Прекраща-
ется возведение как насыпей, так и досыпок над по-
гребениями..." ("У третьому періоді зміни в обряді 
наростають... Поступово зникає традиція зведення 
насипів і досипок над похованнями, впуск їх 
здійснюється на периферії насипів... На заключному 
хронологічному етапі вигляд ямної культури степо-
вої України кардинально міняється... Припиняється 
зведення як насипів, так і досипок над поховання-
ми...") (Николова, 1992, с.16). Тому думку А.В. Ніко-
лової і Л.А. Черних, висловлену ними в іншій роботі, 
про те, що "... ніякої утятої соціальної структури для 
ямного населення не маємо" (Ніколова, Черних, 1997, 
С.109), спростовують розробки самої ж А.В. Ніколо-
вої. 

Подібна картина простежується й у Дністро-Ду-
найському регіоні. Так С.В. Іванова, реконструюючи 
потестарну структуру ямного суспільства даного рег-
іону, відносить до поховань правителів насамперед 

могили, які містили візки. Вона відзначає, що для них 
є характерною насамперед поза, скорчена на спині 
(Иванова, 2000, с. 13). До групи правителів віднесені 
нею також поховання із сокирами, які вона, а також і 
B.В. Ціміданов (Иванова, Цимиданов, 1993) схильні 
вважати символами влади, а не зброєю (Иванова, 2000, 
с. 13). Здається, що питання про символіку сокири 
більш складне, ніж це бачиться С.В. Івановій. Погод-
жуючись з даним автором, що це символ влади, хоті-
лося б уточнити, якої влади? Сокири даного типу в 
катакомбній спільності використовувалися винятко-
во як зброя, про що свідчать численні трепанаційні 
отвори на черепах (Круц, 1984, 1997). Тому сокири 
варто розглядати як символи влади військової! 
C.В. Іванова відзначає, що поховання із сокирами ха-
рактеризуються положенням похованого на боці й у 
цілому меншими працевитратами в порівнянні з по-
хованнями з візками. С.В. Іванова розглядає наявність 
двох видів поховань правителів як відображення 
співіснуючих декількох демосоціальних організмів. 
Розглянемо хронологічні розробки по регіону 
Північно-Західного Причорномор'я (Дергачев, 1986; 
Яровой, 1985; Субботин, 1990). Як показує Е.В. Яро-
вий, для пост'ямних пам'яток основні поховання скла-
дають лише 5%. Одночасна зброя характерна для ям-
них пам'яток і в меншій мірі - для пост'ямних пам'я-
ток (Яровой, 2000). Таким чином, поховання знаті 
характерні для відносно більш раннього часу, тобто й 
у даному регіоні до кінця існування ямного населен-
ня спостерігається різке скорочення чисельності по-
ховань людей найвищого рангу, хоча сам цей момент 
наступив, мабуть, значно пізніше, ніж на інших, роз-
ташованих на схід, територіях. 

У зв'язку із соціальною структурою ямного сус-
пільства Дністро-Дунайського регіону варто торкну-
тися ще одного моменту. С.В. Іванова і В.В. Ціміда-
нов реконструюють ямне суспільство як біфункціо-
нальне, практично без військового прошарку. З огля-
ду на наявність певної кількості поховань із сокира-
ми й іншою зброєю (дротиками, стрілами), можна 
говорити про формування на певному етапі (відносно 
пізньому) військового прошарку, але процес цей не 
мав широкого поширення і не був тривалим. Разом з 
тим наявність поранень стрілами (більш 20 поховань 
зі слідами поранень приводять С.В.Іванова і В.В.Цімі-
данов) (Иванова, Цимиданов, 1999, с.6) свідчить про 
те, що війна в житті ямного суспільства займала знач-
не місце. Варто погодитися з думкою даних авторів 
про те, що чоловіча частина ямного населення впро-
довж свого життя займалася війною (1999, с.7). 

С.В. Іванова реконструює на території Дністро-
Дунайського регіону три демосоціальні організми, які 
утворювали складну нерівноправну ієрархічну систе-
му. Найбільш могутнім був організм, зв'язаний з пер-
шою обрядовою групою (скорчено на спині). Саме тут 
є присутньою більшість візків. Інший демосоціаль-
ний організм був зв'язаний з похованнями із сокира-
ми і відрізняється позою померлого скорчено на боці 
чи з розворотом на бік. 

Третій соціальний організм, як випливає з авторе-
ферату, мабуть, взагалі не мав поховань, які б інтерп-
ретувалися як поховання правителів. Представляєть-
ся більш правильною усе-таки не повна одночасність 
зазначених організмів, а поступовий перехід владних 
функцій від одного організму (1 обрядова група) до 
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іншого, і на заключному етапі існування спостерігаєть-
ся відсутність самостійної владної організації. Більш 
того, якщо зіставити поховання Північно-Західного 
Причорномор'я з візками і сокирами з похованнями 
навколишніх територій, то виявиться, що таких мо-
гил або мало (на Миколаївщині всього три могили з 
візками, причому без додаткових ознак соціальної 
винятковості), або немає взагалі (поховань із сокира-
ми). Таким чином, Дністро-Дунайський регіон яв-
ляється великим соціальним центром (17 візків і до 
2-х десятків поховань із сокирами). 

Якщо за цими критеріями зробити аналіз ямних 
поховань інших територій, то досить точно можна буде 
виділити й інші ямні соціальні центри. Так одним з 
таких центрів було правобережжя Нижнього Под-
ніпров'я і Передстеп. Усього тут виявлено 15 могил з 
візками (Самойленко, 1988; Иванова, Цимиданов, 
1993; Тесленко, 1999; Шилов, 1975). У той же час 
поховань із сокирами тут майже немає: Олександрів-
ка, к.З, п.4 (Ковалева, Марина, 1980) і п. 12, к. 6, rp.IV 
біля с. Чкалівка (Ковалева, Шалобудов, 1992). Інши-
ми словами, за кількістю візків Правобережжя Ниж-
нього Подніпров'я і Передстеп можуть бути порівняні 
з Дністро-Дунайським регіоном, а по кількості сокир 
- різко відстають. Мабуть, це не випадково. Катаком-
бне населення з'являється тут раніш, і раніш же ямне 
населення підпадає в залежність від катакомбного 
населення. Тут раніш виявляється неповнота ямної 
соціальної структури. 

Для регіону р.Молочної С.В. Іванова і В.В. Цімі-
данов приводять тільки 6 прикладів поховань з візка-
ми. Сокири в ямних похованнях тут відсутні. 

За даними О.В. Ізбіцер, на Нижньому Дону є два 
ямних візки (Избицер, 1993, с. 5 - 14). У Північно-
Західному Прикаспії - тільки один візок. Для тери-
торії Середнього Дону А.Т.Синюк не приводить жод-
ного приклада знахідки візка. (Синюк, 1996). Найб-
ільше число візків розкопане в похованнях так званої 
новотиторівської культури (118) (Избицер, 1993; Гей, 
1999, 2000). Однак виділяти дані пам'ятки з ямної 
спільності в окрему культуру, мабуть, немає сенсу, 
оскільки відрізняють їх насамперед ознаки, що ма-
ють соціальне забарвлення (Пустовалов, 2000и). 

Найяскравіше специфіка НТК виявляється в знах-
ідках численних транспортних засобів. Як правило, 
поховання з візками характеризуються значними пра-
цевитратами, обрядом підвищеної складності, коштов-
ним металевим і іншим інвентарем. Здається, що після 
виділення О.М. Геєм новотиторівських могилу При-
кубань'ї не залишилося жодного соціальнозначимого 
ямного поховання. А якщо таке і знайдеться, то вия-
виться досить раннім. 

Таким чином, поява нових елементів у поховаль-
ному обряді (візка, розпису, у тому числі зі знаками, 
інша поза померлих, іншоетнічний інвентар) є на-
слідком утворення в ямному суспільстві Північно-За-
хідного Передкавказзя одного з найбільших соціаль-
них центрів. Тут спостерігається поступове відокрем-
лення субкультури знаті. Цей процес характеризуєть-
ся значним підвищенням і розширенням міжетнічних 
зв'язків, обумовлених не стільки збереженням старих 
етнічних традицій, скільки потестарно-політичними 
пріоритетами, які існували на той час. З'явившись у 
II чверті III тис. до н.е. (Гей, 2000, с.208), новотитор-

ївськии соціальний центр ямного суспільства існує до 
першої адерті II тис. до н. е., співіснуючи з катакомб-
ними культурами, у тому числі з інгульською. 

Якщо кількість транспортних засобів у ямних по-
хованнях відповідає значенню, силі, потужності соц-
іального центра, що свідчить і про тривалість його 
існування, то варто визнати, що новотиторівський 
центр є наймогутнішим у ямній спільності й існував 
дуже тривалий час. 

Дисонанс між даними стратиграфії, з одного боку, 
і даними радіовуглецевого аналізу і речового комп-
лексу, з іншого боку, має для ямно-катакомбних пам'-
яток Прикубання, мабуть, ті ж причини, що і для те-
риторії України. Тому можна з великою часткою впев-
неності припускати наявність етносоціальної страти-
фікації в ямно-катакомбному суспільстві Північного 
Кавказу. 

Іншим значним центром виступає Північно-Захі-
дне Причорномор'я. (Пустовалов, 1998е). На такий 
же центр претендують Правобережжя Нижнього Под-
ніпров'я і Передстеп. Першою на це звернула увагу 
І.Ф. Ковальова. Вона писала: "Сегодня есть все осно-
вания для выделения Днепровского Надпорожья в 
одну из перспективных для разработки проблемы воз-
никновения всадничества и колесного транспорта 
территорий" ("Сьогодні є всі підстави для виділення 
Дніпровського Надпоріжжя в одну з перспективних 
для розробки проблеми виникнення вершництва і ко-
лісного гранспорту територій") (Ковалева, 1993, с. 75). 
Однак поховання ці більш розсіяні і, як випливає з 
аналізу даних, що приводяться З.П. Мариною, харак-
іеризують переважно відносно ранній етап існування 
ямного населення на цій території. Недовго проісну-
вав і невеликий ямний соціальний центр на р. Мо-
лочній, який співіснував, мабуть, з катакомбним па 
селениям. 

5.3. Висновки 
Підводячи підсумки характеристики ямного сусп-

ільства, слід зазначити, що в етнічному плані в похо-
вальному обряді усе більш і більш наростали ката-
комбні впливи. Фактично з трьох підсистем (форма 
поховальної споруди, положення кістяка й орієнтуван-
ня) більш-менш зберігається незмінною тільки фор-
ма поховальної споруди, якщо не брати до уваги по-
яву окремих гібридних поховань (Пустовалов, 1999е; 
Гей, 2000). Появу поз, скорчених на боці, очевидно, 
можна зв'язати з східнокатакомбним населенням (до-
нецьким). Орієнтування по колу, що з'являється на 
певному етапі в ямній культурі, також є запозичен-
ням з катакомбного світу. Нарешті, у матеріальній 
культурі, у кераміці з'являються посудини, які зустр-
ічаються як у ямних, так і в катакомбних похованнях, 
у тому числі ініульських. 

Особливо багато паралелей у зброї: у кам'яних 
просвердлених бойових сокирах, стрілах і дротиках. 
Наявність поховань з одиночними наконечниками 
стріл серед кісток померлих свідчить про військовий 
характер взаємодії між ямними і катакомбними пле-
менами, точніше про перевагу військових зіткнень у 
відносинах їх між собою. Особливо багато таких зна-
хідок у Подніпров'ї. 

У соціальному плані ямне суспільство розвивало-
ся, як показують С.В. Іванова і В.В. Ціміданов, по 
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аристократичному шляху політогенеза. При цьому в 
ньому відбувалася диференціація управлінських 
функцій на світську владу і сакральну владу. Військо-
ва функція в поховальних комплексах була виражена 
слабо (Иванова, Цимиданов, 1993). Однак наявність 
у Північно-Західному Причорномор'ї поховань пра-
вителів з парадними бойовими сокирами говорить про 
те, що й у цій сфері розвиток ямного суспільства відчу-
вав на собі вплив катакомбного. Примітно, що такі 
могили зв'язуються з етнічними типами ямного насе-
лення, які за тенденцією тяжіють до більш пізнього 
часу. Якщо для раннього етапу ямного суспільства є 
характерними поховання правителів з візками (тобто 
до появи в регіоні катакомбного населення чи на ран-
ньому етапі співіснування з ним), то пізніше транс-
портні засоби стають прерогативою знаті катакомб-
ного населення. У цілому, транспортні засоби взагалі 
в однаковій мірі є характерними і для ямних, і для 
катакомбних поховань (Пустовалов, 1998е). 

Ямні поховання більш високого рангу з часом ста-
ють усе рідшими й у Подніпров'ї, і в Приазов'ї, і на 
Південному Бузі. Поступово вони скрізь взагалі зни-
кають. Дана тенденція простежується і для Північно-
Західного Причорномор'я, хоча і не настільки різко. 
Спостерігається неповна соціальна структура. Мабуть, 

довше інших існували соціальні центри в Північно-
Західному Причорномор'ї й у Прикубанні. Нормаль-
ний розвиток ямного населення в Нижньому Под-
ніпров'ї, в Передстепу і в західному Приазов'ї було 
перервано появою катакомбного населення. При цьо-
му зникають верхні шари ямного суспільства. Рядове 
ж населення продовжує існувати аж до багатовалико-
вого часу. Особливо це простежується в Північно-За-
хідному Причорномор'ї (Субботин, 1990, с.51- 52). 
Цікаво, що С.В. Іванова і В.В. Ціміданов реконстру-
юють для цього регіону захисні культи, покликані 
охоронити територію від ворогів (Иванова, Цимида-
нов, 1998). За етнографічними паралелями відомо, що 
борозна, рів могли захистити суспільство у важку го-
дину. З огляду на сказане вище, можна зробити вис-
новок, що цей культ у населення даного регіону був 
спрямований не проти епізоотій і іншого господарсь-
кого безладдя, а насамперед проти військової небез-
пеки. Разом з тим наявність у катакомбних похован-
нях Подніпров'я буджакської кераміки свідчить про 
те, що відносини катакомбного населення цього рай-
ону з ямним населенням Буджака були тривалий час 
мирними, можливо, навіть союзницькими, так само, 
імовірно, як і з населенням Прикубанського ямного 
центра. 
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6. ЕТНО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯМНОГО І КАТАКОМБНОГО НАСЕЛЕННЯ 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ КЕРАМШНОГО КОМПЛЕКСУ 

6.1. Класифікація кераміки 
Кераміка є одним з найбільш масових археологіч-

них джерел. Результати її дослідження, як правило, 
мають етнічну спрямованість. Значно рідшими є ре-
зультати класифікацій чи типологій, які використову-
ють у господарській чи інших реконструкціях. 

У силу важливості даного джерела кераміці завж-
ди приділялася велика увага. Одна з перших систем 
опису кераміки була опублікована B.C. Городцовим 
ще в 1899 р. (Городцов, 1899). Як відзначалося у друці, 
багато принципів і суджень B.C. Городцова з приводу 
класифікації кераміки були розвинені згодом у різних 
системах класифікації і типології. (Пустовалов, 1982). 

Деякі дослідники розрізняють класифікацію і ти-
пологію (Клейн, 1991,2001). Під першою розуміють 
угруповання деяких об'єктів, у тому числі кераміки, 
за зовнішніми, формальними показниками. Під типо-
логією - угруповання за змістовними ознаками. Од-
нак при обробці кераміки найчастіше буває складно, 
виходячи тільки з методологічних установок, відібрати 
певні змістовні ознаки. Тому починати роботу з кера-
мікою доводиться з ознак, зміст яких не завжди відо-
мий, тобто з ознак формальних. Тільки виявивши в 
результаті деяких процедур їхнє значення, можна пе-
реходити до змістовної класифікації - типології. 

Довгий час основою класифікації катакомбної ке-
раміки була система, запропонована С.И. Братченком 
в його монографії (Братченко, 1976). Після виход}' у 
світ системи опису кераміки В.Ф. Генінга (1973) ба-
гато археоіюгів, у тому числі і С.Н. Братченко, сприй-
няли запропоновану В.Ф. Генінгом формалізацію. Зов-
нішня форма посуду описується ним за допомогою 8 
- 9 розмірів, які складають ряд пропорцій. Поділу на 
типи у С.Н. Братченка передує розбивка на відділи. 
Фактично відділи відповідають видам посуду. Так їх 
називає ще E.G. Городцов. Типологія в межах видів 
була зроблена досить ретельно і довгий час задоволь-
няла дослідників. 

У даній роботі пропонується інша, ієрархічна, си-
стема класифікації кераміки. Використано дані про 
681 посудину, які походять з катакомбних і ямних по-
ховань з території Північного Причорномор'я. 

Опишемо алгоритм класифікації кераміки. На пер-
шому етапі весь масив кераміки (посуду) розбиваєть-
ся на дві групи за наявністю горла. Безгорлі посудини 
за наявністю плеча розбиваються на корчаги (тобто 
такі, що мають плече) і чаші (тобто такі що не мають 
плеча чи у яких плече слабо виражене). З корчаг за 
наявністю ребра виділяються біконічні посудини. З 
інших корчаг - за відношенням висоти до найбільшо-
го діаметра виділяються чавунці (висота посудини 
приблизно дорівнює чи ж більша найбільшого діамет-
ра) і ріповидні посудини (висота значно нижча найб-
ільшого діаметра) (рис.6.1 -1,2). 

Посудини, які не мають плеча чи в яких плече сла-
бо виражене, склали чаші. Подальший їхній поділ про-
ходить за наявністю чи відсутністю ніжок чи підста-
вок. При наявності згаданого виділяються курильниці 
(рис.6.1 - 3). На наступному етапі чаші, які залиши-
лися, розбиваються за співвідношенням висоти посу-
дини до найбільшого діаметра. Якщо висота чаші 
значно менша найбільшого діаметра, то такі чаші ви-

діляються в тип піал (рис.6.2 - 4). На наступному етапі 
за наявністю округлого дна виділяються округлодонні 
чаші (рис.6.2 - 5). Чаші, які залишилися, розділяють-
ся на усічено-конічні (рис.6.2 - 6) і плоскодонні, з 
опуклим корпусом чаші (рис.6.2 - 7). Розглянемо поділ 
іншої великої групи кераміки, що має всі основні ча-
стини посуду: тулуб, плічко і горло. За наявністю ру-
чок виділяються амфори, що у свою чергу за характе-
ром дна (плоске чи округле) розділяються на плоско-
донні (рис.6.3) чи округло/гостродонні (рис.6.4 - 9). 
Інші посудини за характером дна поділяються на гос-
тродонні (рис.6.4 - 10) і плоскодонні. Посудини, які 
залишилися, за наявністю плоского і стійкого дна под-
іляються на такі, що мають дно, і такі, що не мають 
дна (горщики з невеликим хитливим дном) (рис.6.4 -
11). Ті, що залишилися, поділяються за наявністю пе-
регину в придонній частині посудини на кубки і куб-
ковидні посудини (рис.6.5 - 12) та інші. Останні за 
наявністю найбільшого розширення посудини у 
верхній третині тулуба поділяються на округлобокі 
(рис.6.5 - 13) та інші. За наявністю комірця виділя-
ються комірцеві горщики (рис.6.6 - 14). Посудини, що 
залишилися, за наявністю відігнутих вінець поділя-
ються на такі, що мають їх і циліндрогорлі горщики 
(рис.6.6-15). 

Горщики, що залишилися, розбиті на три групи по 
висоті горла. Ті, у яких відношення діаметра основи 
горла до його висоти складає 0,8 - 5,5, віднесені до 
високогорлих (рис.6.7 - 16). Ті, у яких це відношення 
складає більше 5,5, але менше 8,0, віднесені до се-
редньовисокогорлих (рис.6.7 - 17). Ті горщики, у яких 
цс відношення понад 8,0, віднесені до низькогорлих 
(рис.6.7-18). 

Усі ямні посудини були об'єднані в кілька вели-
ких типів, а саме: гостродонні і посудини з невели-
ким хитливим дном. Інші види посуду розподілилися 
по інших типах. Для ямної кераміки в останні деся-
тиліття пропонувалися різні типологічні схеми. Од-
нак усі вони здійснювалися у відриві від кераміки ка-
такомбної, хоча дослідники в більшості випадків ука-
зували на те, що багато типів ямного посуду зустріча-
ються й у катакомбних могилах (Пустовалов, 1982; 
Ковпаненко, Фоменко, 1986, с. 14; Тесленко, 1999, с. 
15). 

Методику класифікації ямної кераміки запропону-
вали ТІ. Мамчич і А.В. Ніколова (Ніколова, Мамчич, 
1997). У значній мірі ця класифікація повторює вис-
новки своїх попередників. В основу класифікації по-
кладений кластерний аналіз, побудований на К-се-
редніх величинах. 

Загальновизнано, що кластерному аналізу передує 
факторний аналіз. Зміст факторного аналізу полягає 
у виділенні незалежних факторів, за допомогою яких 
можна описувати всю безліч об'єктів вибірки. На 
жаль, автори не пишуть, чи був проведений цей аналіз. 
А без нього вся подальша процедура в значній мірі 
залежить від суб'єктивних оцінок конкретного дослі-
дника, У таблиці 2 (Розподіл кластерів кераміки ямної 
культури за територіальними групами) допущений ряд 
істотних помилок. Так сума кількості посудин по ок-
ремих кластерах не збігається з загальною кількістю 
посуду, взятого для аналізу (471 проти 476). Замість 
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25 кластерів присутні тільки 24. Така недбалість не-
припустима в роботах із застосуванням статистики, 
оскільки унеможливлює перевірку результатів і зни-
жує віру в об'єктивність самих авторів. А.В. Ніколо-
ва також відзначає, що ряд типів ямного посуду при-
сутній в катакомбних похованнях. Однак вона відно-
сить ці поховання тільки до раннього етапу (кластери 
№Ко13,10,9,7,18,24,17,25,16,12,8). Про це ж вона 
пише й в іншій своїй роботі (Николова, 1992, с. 20). 
Однак серед ямної кераміки присутні явні пізньока-
такомбні форми. Як приклад можна взяти кластер 
№12. 

А.В. Ніколова пише, що аналогії йому зустрічають-
ся в пам'ятках бахмутського типу (1997, с. 110). Але 
бахмутські пам'ятки не ранньокатакомбні, а досить 
пізні серед інших катакомбних (Братченко, 1976; 
Смирнов, 1996 і ін.). Більш того, кераміка 17 і 16 кла-
стерів, за А.В. Ніколовою, зустрічається не тільки в 
ранньокатакомбних пам'ятках, але й у тих, котрі да-
ний автор вважає пізньокатакомбними (наприклад, 
п.Ю, к. 13 біля с. Володимирівка Томаківського райо-
ну Дніпропетровської області) (Чередниченко М.М. і 
ін., 1975). Тут в інгульській катакомбі були знайдені 
три посудини буджакського типу. Посудини найбільш 
розповсюдженого З кластеру, характерні для ямних 
поховань, також зустрічаються і серед катакомбних, у 
тому числі інгульських, похованнях, наприклад, Чка-
лове, к. З, п. 34 (Пустовалов, 1999ж). У сукупності з 
іншими даними (поховальний обряд і металеві виро-
би) теза А.В. Ніколової і інших авторів про невели-
кий відрізок співіснування (тільки на ранньому етапі) 
ямного і так званого ранньокатакомбного населення 
не витримує критики. 

Кілька слів необхідно сказати і про комірцеві по-
судини. Серед них можна виділити два підтипи за ха-
рактером оформлення вінець. Одні з ішх мають неви-
сокі випуклозрізані назовні вінця, як правило, не ор-
наментовані. Переважає цей тип у інгульських моги-
лах. Інший підтип комірцевих горщиків представле-
ний багато орнаментованими посудинами з підкрес-
лено крутозрізаними назовні вінцями. Так само, як і 
попередній тип, він зустрічається в тих самих моги-
лах з витягнутими на спині кістяками. 

Серед округлобоких посудин також можна виді-
лити два підтипи: із сильно роздутим тулубом і слабо 
роздутим тулубом. Останній - дуже нечисленний. 
Тому в даній вибірці виділяти його в особливий тип 
було недоцільно. Зустрічається в ямних (Ковалівка, 
к. гр. II, к. 8, п. 4) і в катакомбних (Златополь, к.7, п. 
11), у тому числі інгульських, похованнях (Піски, к. 
6, п. 12). 

Цікаво відзначити, що серед горщиків з невели-
ким і хитливим дном є такі, котрі знайдені в інгульсь-
ких похованнях (Виноградне, к.8, пЛ). 

Після роботи В. Кульбаки і В. Качура (1999) ріпо-
видний тип посудин вірніше було б називати мако-
видним. Це відповідало б і зовнішній подібності, і 
одночасно внутрішньому змісту ритуальних посудин 
для готування питва чи напою з маку. Цікаво відзна-
чити, що подібні за формою посудини є в пізньоенео-
літичний час на о. Крит (Ми1іег-Кафе, 1974, Vol. IV. -
fig. 377,44-47,51-52). 

Серед амфор і амфоровидних посудин автор зму-
шений був виділити лише дві групи: 1 - із широким 
стійким дном, 2 - гостродонні чи ж з невеликим хит-

ливим дном. Окрему групу складають біконічні і чу-
гункоподібні посудини. До даного типу кераміки була 
віднесена і посудина з пох. 4, кург. 1 біля Ливенцівки, 
яка відноситься С.Н. Братченком до розряду кубко-
видних (Братченко, 1976, с. 24). 

Особливу групу серед горщиковидних посудин 
займають кубки і кубковидні посудини. Характерною 
рисою даного типу є наявність відносно високого гор-
ла, присадкуватого округлобокого тулуба з характер-
ним перегином у придонній частині. Цікаво відзна-
чити, що наявність перегину в придонній частині зус-
трічається в деяких ямних горщиках (наприклад, 
Бугське, K.6, п. 18), у посудин з ряду катакомбних по-
ховань, які знаходяться значно на захід від ареалу 
поширення самої донецької культури (Відрадне, к. 1, 
п. 15 на Південному Бузі; Соколівка, к. 1, п. 23, 
ПівдГЗК, к. 2, п. 26 на Криворіжжі й ін.). 

Серед очевидно ритуального посуду виділяється 
група чаш, до яких відносяться курильниці без підроз-
ділу на окремі типи, виділені у свій час В.Г. Єгоро-
вим (1970). Особливий тип склали чаші з округлим 
дном. Вони об'єднали також і чаші з виділеним гор-
лом. Наступну групу склали чаші з плоским дном. 
Особливу групу склали чаші усічено-конічних про-
порцій і дрібні чаші-піали. 

Таким чином, у результаті типології було виділе-
но 18 типів посуду, більшість з яких є окремими ви-
дами посуду і не мають потреби у виділенні статис-
тичними методами. Вони чітко виділяються за наявн-
істю окремих деталей форми. 

6.2. Етнічний аналіз 
Виділені типи кераміки піддалися порівняльному 

аналізу за дванадцятьма територіальними масивами. 
Нумерація масивів в аналізі кераміки збігається з ну-
мерацією масивів у територіальному аналізі поховаль-
ного обряду (Пустовалов, 1992, табл. А). Тільки че-
рез нечисленність були об'єднані Південно-Бугський 
і Інгульський масиви. Для порівняння був доданий 
масив ямної кераміки (12). Таким чином, усього в 
порівнянні брало участь 12 масивів. Результати по-
рівняння представлені в таблиці (табл.6.1). Проаналі-
зуємо її. 

Найчіткіше за типами посуду виділяються Донсь-
кий лівобережний. Донський правобережний і Лу-
ганський масиви. Для них є характерними курильниці, 
біконічні посудини, чугунковидні і ріповидні посуди-
ни. Ці три масиви також характеризуються високогор-
лими горщиками. Ці особливості відзначалися нео-
дноразово (Братченко, 1976; Смирнов, 1996). Цікаво 
інше. Біконічні посудини і чугунковидні виявилися 
також характерними для Запорізького масиву, а висо-
когорлі - для Криворізького. Одиночні посудини, які 
є характерними для східної групи масивів, крім ку-
рильниць, зустрічаються далеко на захід від районів 
свого найбільшого поширення. Біконічні і чугунко-
видні - у Запорізькому, Південно-Бугському, Півден-
но-Херсонському, Кримському, Верхньо-Тарасівсько-
му масивах. Ріповидні - у Криму, на Молочній, у Вер-
хньо-Тарасівському масиві й в Орель-Самарському 
масиві. Інші типи кераміки, хоча й утворюють дуже 
розмиту діагональ, але тією чи іншою мірою пред-
ставлені майже у всіх масивах. Найбільш масовий тип 
горщика (середньовисокогорлі горщики з відігнути-
ми назовні вінцями) характеризує усі територіальні 
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масиви і ямний масив кераміки. Найчастіше він зуст-
рінутий у Луганському і Південно-Херсонському ма-
сивах. 

Цікаво відзначити, що високі пропорції посудин є 
більше характерними для східних масивів, а більш 
низькі - для інших. Нетиповим виявився розподіл 
категорії кубків і кубковидних посудин. Вони вияви-
лися характерними для Запорізького, Криворізького і 
Південпо-Бугського, а також для Молочанського й 
Орель-Самарського масивів. У той же час вони пред-
ставлені на рівні норми тільки в Донському правобе-
режному масиві. Відбулося це за рахунок включення 
в дану групу, крім власне кубків, кубковидних посу-
дин, які відбивають, очевидно, прагнення давнього 
населення України наслідувати при виготовленні влас-
ного посуду формам дійсних кубків. Присутність най-
різноманітнішої кераміки в більшості українських 
масивів відбиває змішаний характер цього населення 
і підтверджує колишні висновки за даними поховаль-
ного обряду про гетерогенний етнічний склад захід-
ного і перехідного варіантів територіальних масивів 
(Пустовалов, 1992в). 

Дуже показовим є розподіл ямного масиву керам-
іки. Практично в ньому представлені майже всі типи 
катакомбного посуду. Вже одне це говорить про три-
вале співіснування ямного населення з катакомбним. 
У ямному масиві відсутні свідомо ритуальні посуди-
ни різних катакомбних фуп; ріповидні горщики, плос-
кодонні чаші, округлодонні чаші, комірцеві горщики. 
У той же час, крім досить специфічних гостродонних 
амфор, серед ямної кераміки є присутніми і типові 
катакомбні (інгульські) форми. Наприклад, Ковалів-
ка-IV, К.1, п. 9; Лимани, к. З, п. 7 і ін. Одиночними 
екземплярами представлені в ямному масиві куриль-
ниці, біконічні і чугункоподібні посудини, високогорлі 
посудини, середньовисокогорлі, округлобокі і кубко-
видні посудини, горщики з короткою шийкою низь-
ких пропорцій і циліндрогорлі посудини - типові для 
інгульської культури. Усічено-конічні чаші також є 
загальним посудом для катакомбних і ямних груп на-
селення. Серед катакомбних масивів вони в 
найбільшій мірі є характерними для Верхньо-Тарасі-
вських пам'яток. 

Через нечисленність ямний посуд був об'єднаний 
у більш великі типи. Для останнього виявилися ха-
рактерними гостродонні горщики й амфори, чаші-піа-
ли і горщики з хитливим дном. Це очевидно і без ста-
тистичного аналізу. Показовим є в цьому розподілі 
інше. Практично весь ямний посуд зустрічається в тих 
чи інших катакомбних похованнях. Найчастіше в ка-
такомбних могилах зустрічаються горщики з хитли-
вим чи невеликим дном. Вони є характерними і для 
східної групи масивів, і для деяких західних масивів, 
причому в найбільшій мірі - для Молочанських і Верх-
ньо-Тарасівських пам'яток. Як відзначалося багать-
ма дослідниками, такий посуд сполучається з похо-
вальною спорудою з чітко виділеними кутами при 
скорченому на боці чи на спині положенням помер-
лого. Однак гостродонні чи округлодонні горщики 
зустрічаються в катакомбних похованнях інгульсько-
го типу (див. Ковалева, 1982; Марина, 1990; Пустова-
лов, 1998г, 2000к і ін.). 

Взаємна зустрічаємість катакомбного посуду в 
ямних могилах і ямного посуду в катакомбних різно-
го обряду могилах свідчить про тривале співіснуван-

ня ямного і катакомбного населення. Високогорлі гор-
щики в ямних могилах свідчать про доживання ямно-
го населення до пізньокатакомбного часу. Категорія 
плоскодонних амфор неоднорідна. Серед них пред-
ставлені посудини інгульського типу з відносно висо-
ким циліндричним горлом, крутими плічками і силь-
но роздутим округлобоким тулубом. Серед них мож-
на виділити окремі типи, але через невелику кількість 
даного типу посуду робити цього ми не будемо. Дру-
га група амфор має вертикальні петльовидні ручки на 
шийці. Іноді ці ручки додатково профільовані. Поход-
ження цих амфор А.Л. Нечитайло зв'язує з Кавказом 
(Нечитайло, 1991. с. 66-67). Разом з тим серед матер-
іалів Нижнього Подоння, Подонців'я і Середнього 
Дону на відносно пізньому етапі існування місцевого 
катакомбного населення також зустрічаються амфо-
ри інгульського типу чи дуже близькі наслідування 
їм. Уперше така амфора була знайдена біля станиці 
Семикаракорської у к. 1, п. 2. Єдиною відмінністю 
даної посудини була наявність у неї чотирьох невели-
ких виступів-ніжок у придонній частині посудини 
(Мошкова, Федоров-Давыдов, 1974.). 

Близька за формою амфора приводиться А.Т. Си-
нюком з розкопок Луговського могильника (Синюк, 
1996, с. 162, рис. 35). Ряд близьких зображень амфор 
приводить О.М. Смирнов (1996), а також О.М. Гей у 
ямних похованнях Прикубання (Гей, 1999, с.82, 143). 
Одна амфоровидна посудина була знайдена в ямному 
похованні І.В. Сініциним (Археологические памятни-
ки Калмыкии, 1979) (рис.6.8 - 1-9). 

Рівною мірйю приведені аналогії стосуються і чаш 
інгульської культури. На відміну від округлодонних 
чаш правобережжя Дніпра, на сході, у Подонців'ї і на 
Дону зустрічаються чаші з плоским дном (Синюк, 
1996, с. 158, рис. 31; Смирнов, 1996, рис. 33, 46) 
(рис.6.8-10, 17). 

Уже на території Північно-східного Приазов'я 
інгульський посуд, зокрема чаші, набуває нетипових 
для основного району поширення рис. Порушується 
стрункість орнаментації, з'являються наліпи (Санжа-
ров, 1999, С.54). У цілому кераміку з цих могил мож-
на лише з великою натяжкою називати ініульською. 
Ці посудини відбивають, напевно, нетривалий час 
перебування населення інгульської культури в дано-
му районі. Причому населення це було нечисленним. 

Звичайно інгульський посуд у пізньодонецьких чи 
навіть середньодонських пам'ятках розглядається як 
аргумент на користь пізнього датування інгульської 
культури (Санжаров, 1999). Однак знахідки типової 
для даної культури кераміки за межами власне 
інгульської території не можуть служити матеріалом, 
який датує весь період існування даного населення. 
Даний факт лише свідчить про те, що ініульське на-
селення в пізньокатакомбний час активно взаємодія-
ло зі своїми східними сусідами. Характер цієї взає-
модії на матеріалах однієї кераміки неможливо з'ясу-
вати. Просування інгульського населеїшя в східному 
напрямку відзначає у своїх роботах С.М. Санжаров 
(1991, 1999). Цілком очевидно, що момент вступу в 
контакт населення інгульської культури з населенням 
середньодонської і донецької культур не міг відноси-
тися до раннього етапу існування інгульської культу-
ри. Точно так, як і знахідки донецьких кубків на тери-
торії Побужжя і Поінгулля (Привільне, к.1, п.З і 
Відрадне, к.1, П.15) не можуть бути достовірним 
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свідченням повної синхронності донецької 1 шгульсь-
кої культур. Разом з тим такі знахідки показують, що 
на певному етапі свого існування донецька і інгульсь-
ка культури співіснують. 

Проаналізуємо, як сполучаються типи кераміки і 
техніка виконання орнаменту. Серед катакомбної ке-
раміки зустрічається відносно небагато технологічних 
прийомів орнаментації. Це гребінчастий штамп, іноді 
грубий, іноді більш дрібний, шнур, подвійний шнур 
чи ж тасьма, прокреслений чи ж продавлений орна-
мент, пальцеві защипи. Для пізніх пам'яток стають 
характерними також згорнута мотузочка і наліпна ор-
наментація. У ряді випадків різні техніки сполучають-
ся одна з однією. Оскільки в даній вибірці наліпна 
орнаментація тісно сполучається з пальцевими заіііи-
пами, то дня аналізу враховується тільки одна ознака 
- пальцеві защипи. Таким чином, для аналізу взяті 
п'ять різних технік виконання орнаменту, а також по-
казник "немає орнаменту". 

Таблиця розподілу (табл. 6.2) показала, що для 
окремих типів посуду, крім хіба що ріповидних і ви-
сокогорлих посудин, немає якоїсь однієї певної техн-
іки виконання. 

Защипи зустрічаються в найбільшій мірі на ріпо-
видних посудинах, рідше - на високогорлих і зрідка -
на конічних чашах. 

Комбінований орнамент також характерний для 
посудин східних територіальних масивів; курильнищз, 
біконічних посудин і чугункоподібних, ріповидних 
посудин, кубків і кубковидних посудин. Також у 
найбільшій мірі комбінований орнамент за технікою 
виконання притаманний і комірцевим посудинам. У 
цілому для інгульського посуду і для посуду, подібно-
го інгульському, комбінований орнамент менш харак-
терний, чим дня східних районів. Тасьма і шнур є най-
ширше розповсюдженою технікою орнаментації ямної 
і катакомбної кераміки. Вона характерна для всіх типів 
посуду, за винятком ріповидних посудин. 

Прокреслена чи продавлена техніка в найбільшій 
мірі властива в основному інгульському посуду: ок-
руглодонним і плоскодонним чашам, горщикам з ци-
ліндричним горлом, амфорам і амфоровидним посу-
динам. Однак дана техніка зустрічається більш-менш 
рідко майже на всіх типах посудин (крім гостродон-
них амфор). Виходячи з отриманих розподілів, мож-
на зробити висновок про те, що шнурова техніка більш 
властива східнокатакомбному населенню, а прокрес-
лена - західнокатакомбному чи інгульському, але при 
цьому обидва етнічних масиви активно контактують 
між собою. Питома вага обох технік практично одна-
кова (21,8% і 21,7%). 

38,5% посуду у вибірці в середньому не орнамен-
товано. Але в найбільшій мірі посуд без орнаменту 
характерний для ямної кераміки: гостродонних гор-
щиків, чаш-піал, а також і для сугубо катакомбного 
посуду: короткогорлих горщиків і округлобоких гор-
щиків. Нехарактерною є відсутність орнаменту для 
кубків, округлодонних чаш, амфор і амфоровидного 
посуду, плоскодонних чаш, чугункоподібних і біконі-
чних посудин. 

Штамп є єдиною технікою орнаментації, найбільш 
характерною для ямного посуду. Як правило, гостро-
донні горщики, горщики з невеликим дном, чаші-піа-
ли, усічено-конічні чаші мають орнамент, нанесений 
штампом. Також часто штампом орнаментуються ко-

роткогорлі горщики, у середньому цей вид техніки 
орнаментації зустрічається в 6,2% посудин. Як еле-
мент дана техніка присутня і на циліндрогорлих гор-
щиках, і на округлобоких горщиках, на біконічних і 
чугункоподібних, ріповидних, високогорлих посуди-
нах. Є присутньою вона і на специфічних над-
дніпрянських комірцевих і округлобоких посудинах. 
З огляду на більш пізній час існування в східних рай-
онах ріповидних і високогорлих посудин, наявність 
ямної техніки орнаментації на даних типах кераміки 
можна розглядати або як прояв ямних традицій, що 
доживають до пізньокатакомбного часу, або як дожи-
вання самого ямного населення до пізньокатакомбного 
часу, тобто як прямий етнічний контакт між ямним і 
східнокатакомбним (бахмутським) населенням. 

Як видно з таблиці, ямні традиції в техніці орна-
ментації катакомбної кераміки присутні скрізь і три-
валий час. 

Штамп відсутній тільки на катакомбній кераміці, 
яка традиційно вважається ритуальною: на амфорах і 
амфоровидних посудинах, плоскодонних і опукло-
донних чашах, кубках і кубковидних посудинах, ку-
рильницях. Цікаво відзначити, що і на свідомо ямних 
амфорах також відсутній штамп. 

Розглянемо тепер розподіл техніки орнаментації 
за територіальними масивами. 

Найбільше яскраво характеризує східну групу те-
риторіальних масивів защипна техніка при наліпних 
валиках. 

Інші чотири техніки представлені тією чи іншою 
мірою у всіх катакомбних пам'ятках. Відсутність ор-
наменту при високій зустрічаємості цієї ознаки у всіх 
масивах є найбільш характерною ознакою для ямно-
го посуду. Своєрідним антиподом защипній техніці є 
прокреслена техніка, яка дуже рідко зустрічається в 
східній групі і найбільше часто - у західній фупі ма-
сивів. Комбінований орнамент трохи більш характер-
ний для східних і "перехідних" масивів, а також для 
Орель-Самарського межиріччя. Тасьма і шнур більш 
характерні для східних масивів, але зустрінуті й у 
більш західних. Штамп, що є присутнім скрізь, більш 
характерний для Донського лівобережного, Верхньо-
Тарасівського і Криворізького територіальних масивів. 
Тобто для цих районів за технікою орнаментації 
найбільш характерними є ямні традиції в кераміці. 

У цілому слід зазначити, що техніка орнаментації 
розподіляється в такий же спосіб по територіях, як і 
показники поховального обряду. Це дає можливість 
говорити про те, що, крім етнічних ознак поховаль-
ного обряду, аналогічні властивості притаманні за-
гальній формі посудин і техніці орнаментації. 

Важливим моментом у даному випадку є виділен-
ня елементів орнаменту. Прагнучи максимально ук-
рупнити види орнаменту, можна виділити декілька 
його типів: 1 - вертикальні зигзаги, 2 - хрест, З - ме-
андр, 4 - вертикальні багаторядні смуги, 5 - овали з 
заокругленою верхньою частиною, 6 - розетки-
спіралі, 7 - наліпи, 8 - закраїни, 9 - піддони, 10 - руч-
ки, 11 - різний асиметричний орнамент і рідкісний 
орнамент, 12 - однорядна горизонтальна смуга, 13 -
багаторядні смуги, 14 - трикутники, 15 - зиґзаґи, шев-
рони і фестони, що Б.О.Рибаков (1981) і В.М.Дани-
ленко (1997) вважають символами води. Взаємозуст-
річаємість типів посуду й елементів орнаменту 
(табл.6.3) показує, що наявність орнаменту характе-
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ризує насамперед посуд культовий (курильниці, чаші, 
кубки, амфори, ріповидні посудини), а відсутність 
орнаменту - посуд побутовий. Так наявність найпро-
стішого орнаменту з однієї горизонтальної лінії (або 
узагалі відсутність орнаменту) характерна майже для 
всіх горщиків, крім циліндрогорлих. Мабуть, це так 
само культовий посуд. Культове навантаження несуть, 
мабуть, і орнаментовані горщики. Призначення типів 
посуду найбільш наочно виявляється в ступені орна-
ментованості кераміки. 

Проаналізуємо тепер ступінь орнаментованості 
кераміки, взятої для дослідження. Традиційно виді-
ляються такі частини посудини, як шийка, плече, ту-
луб і придонна частина. Іноді орнаментується також 
дно і внутрішня поверхня посудини. Варто також вве-
сти в дану таблицю і такий показник, як відсутність 
орнаменту. Оскільки на посудинах орнаментується не 
одна яка-небудь зона чи частина, остільки загальне 
число спостережень буде більшим (681), ніж загаль-
не число посудин, узятих для аналізу. 

Розглянемо таблицю (табл.6.4). Найчастіше орна-
ментованою частиною кераміки є плече (24,5%). На-
ступне місце займає шийка чи горло посудини (23,3%). 
Тулуб орнаментовано в 19,2% посудин, а придонна 
частина - у 9,4%. Дно орнаментується тільки в 0,3% 
кераміки, а внутрішня сторона - у 0,8%. Розподіл сту-
пеня орнаментованості за типами посуду показує, що 
верхня частина посудини, включаючи тулуб, приблиз-
но однаково орнаментується у всіх типів посуду. Це 
частини кераміки, які найчастіше орнаментуються. Ні 
для шийки, ні для плеча, ні для тулуба немає підви-
щених тенденцій. Диференціація починається з при-
донної частини. Придонна частина частіше орнамен-
тується у курильницях, амфорах і амфоровидних по-
судинах, усічено-конічних чашах. Дно - у чашах плос-
кодонних і округлодонних, внутрішня сторона - у 
ріповидних горщиках. (Розподіл чаш - піал не може 
вважатися достовірним, оскільки вибірка дуже мала 
(1 екз.). Іншими словами, ступінь орнаментації виді-
ляє посуд ритуальний, саме у нього орнаментується 
вся поверхня, у тому числі іноді і внутрішня частина. 
Одночасно серед неорнаментованого посуду за даним 
видом показників опиняються частіше горщики, тоб-
то посуд утилітарного призначення. Таким чином, 
даний аналіз показує не етнічні відмінності посуду, а 
його призначення: ритуальне чи утилітарне. Оскіль-
ки все-таки значна частина горщиків також орнамен-
тована, то можна думати, що й орнаментовані горщи-
ки також виконували ритуальну функцію. Також ри-
туальні посудини характеризуються більш різномані-
тним орнаментом (табл.6,3). Курильниці, кубки і куб-
ковидні посудини, амфори й амфоровидні посудини, 
чаші плоскодонні й округлодонні, амфори гостродонні 
і ріповидні горщики мають у цілому більш різноман-
ітний орнамент, ніж інший посуд. Горщики, як прави-
ло, орнаментовані лише однополосним орнаментом 
чи взагалі не мають орнаментації. Такі горщики мож-
на визначити як побутовий посуд. У той же час части-
на горщиків має досить складний малюнок орнамен-
ту: багаторядні горизонтальні смуги орнаменту, бага-
торядні вертикальні смуги орнаменту, зиґзаґи, трикут-
ники, овали, фестони і т д., а також рідкісні категорії 
орнаменту. Ця частина горшковидного посуду може 
бути так само, як і курильниці, кубки, амфори, чаші і 
ріповидні горщики, визначена як ритуальна. 

Змішаність різних елементів орнаменту для різних 
типів посуду свідчить про знакову базу, близьку для 
всіх ямних і катакомбних груп населення. Елементи 
орнаменту були зрозумілі всім трьом етнічним гру-
пам населення. Побічно це може свідчити про трива-
ле співіснування ямного, східнокатакомбного і 
інгульського населення. 

Цікаво простежити, як розподіляється орнамент за 
типами посудин. Одним з найбільш розповсюджених 
мотивів на кераміці є горизонтальні смуги (багато-
рядні). Цей мотив зустрічається в 29,2% посудин. 
Найбільш властивий він курильницям, кубкам, амфо-
рам і амфоровидним посудинам. Іншим загальним 
елементом орнаменту є горизонтальний зиґзаґ (зви-
саючі трикутники) - досить розповсюджений символ 
води (Рыбаков, 1981; Даниленко, 1997)(зустрічаємість 
-14,7%). Відносно часто на посуді присутні ручки 
(7,4%). Всі інші елементи орнаменту не виходять за 
середніми показниками за межі 5%. 

Підводячи загальні підсумки класифікації керамі-
ки даної вибірки, треба насамперед відзначити, що 
вона переслідувала певну мету - етнічну характерис-
тику даного населення. Виділені типи посуду, особ-
ливо ті, котрі традиційно вважаються ритуальними, 
виявилися етнічно інформативними. 

Тому виділені типи посуду можна назвати архео-
лого-етнічними типами за керамікою (АЕТ/к), а всю 
сукупність типів кераміки - археолого-етнічним ком-
плексом за керамікою (АЕК/к). 

Об'єднання більш дрібних типів з більш велики-
ми було зроблено свідомо на основі близького розпо-
ділу ознак. При більших вибірках, імовірно, буде мати 
сенс розукрупнити дані типи. 

Крім загальних типів кераміки, етнічне наванта-
ження має також техніка виконання орнаменту. Роз-
поділ ознак цих двох категорій дав можливість виді-
лити дві групи територіальних масивів, які збігають-
ся з групами, виділеними за даними поховального 
обряду. (Пустовалов, 1987, 1992в). Так само, як і в 
етнічному аналізі поховального обряду, в аналізі ке-
раміки західна група масивів - більш гетерогенна, чим 
східна група. Тут присутні риси і східної групи. 

Наявність же певних елементів орнаменту й особ-
ливо ступінь орнаментації посудин виявилися озна-
ками, що реагують на призначення посуду. Одночас-
но окремі елементи орнаменту несуть явне етнічне 
навантаження: наприклад, меандр є властивим 
інгульським і в цілому західним пам'яткам. Отримані 
дані підтвердили висновки про етнічну структуру ка-
такомбного населення Північнопричорноморських 
степів, у зв'язку з цим цікаво розглянути взаємозв'я-
зок результатів типології кераміки й етнічної типології 
за даними поховального обряду. 

Звичайно така кореляція проводиться у вигляді 
характеристики певних типів поховального обряду. На 
таблицях чи ілюстраціях приводяться ті чи інші фор-
ми кераміки, що характеризують типи поховального 
обряду. Такий підхід можна знайти в І.Ф. Ковальової 
(1982), в О.М. Смирнова (1996) і в інших дослідників. 
Безумовно, цей методичний прийом дуже наочний. 
Однак він дає тільки якісну характеристику явища. 
За цією методикою не можна визначити, у якому 
кількісному співвідношенні знаходяться дані типи 
посуду з конкретним етнічним типом. 
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Здається, що в цьому відношенні більш наочна 
таблиця (табл.6.5). Проаналізуємо результати, пред-
ставлені в цій таблиці. У рядок у таблиці розташовані 
типи кераміки. У стовпчики розташовані археолого-
етнічні типи поховань трьох великих етнічних масивів: 
двох катакомбних і ямного. За основу виділення семи 
археолого-етнічних типів катакомбного населення 
взяті дані власного аналізу, проведені раніше. (Пус-
товалов, 1987,1992в). Ямний масив поховань був роз-
битий на два великих етнічних масиви за результата-
ми етнічної характеристики ямних матеріалів (див. 
5.1.). 

Аналіз таблиці в першу чергу приводить до вис-
новку, що певним великим археолого-етнічним маси-
вам відповідають і певні групи типів кераміки. При 
цьому самі типи кераміки далеко виходять за рамки 
окремих етнічних груп. Іншими словами, спостері-
гається значна змішаність окремих етносів. Однак, як 
і в етнічному аналізі за поховальним обрядом, поділ 
між типами став більш чітким у порівнянні з терито-
ріальним аналізом. Таблиця дає можливість чітко ви-
ділити, які типи кераміки зв'язані з якими етнічними 
типами поховального обряду. Якщо звести всю роз-
маїтість етнічних типів за поховальним обрядом до 
трьох типів: східнокатакомбного, західнокатакомбного 
і ямного - то за тенденцією чітко виділяються типи 
кераміки, властиві цим трьом археолого-етнічним ти-
пам за поховальним обрядом (АЕТ/по) (табл.6.5, час-
тина 2). Лише один тип кераміки виявився характер-
ним для двох АЕТ/по - кубки і кубковидні посудини 
в силу того, що в західних масивах на території Ук-
раїни досить багато наслідувань донецьким кубкам. 
Отже, до східнокатакомбних АЕТ/по віднесені куриль-
ниці, ріповидні посудини, низькогорлі горщики, ви-
сокогорлі горщики, кубки і кубковидні посудини, се-
редньовисокогорлі горщики, округлобокі горщики, 
біконічні і чугункоподібні посудини. 

До західнокатакомбних АЕТ/по (інгульських) 
відносяться плоскодонні чаші, комірцеві горщики, 
округлодонні чаші, циліндрогорлі горщики й амфори 
і амфоровидні посудини. До ямних АЕТ/по можна 
віднести усічено-конічні чаші, горщики з невеликим 
хитливим дном, гостродонні горщики, гостродонні 
амфори і чаші-піали. 

Найбільше гомогенною є ямна кераміка. У цілому 
в ямних похованнях зустрічаються тільки 14 типів 
посуду. 17 типів зустрінуті в інгульських похованнях. 
Найбільш різноманітний посуд у східнокатакомбних 
могилах (18 типів). Однак значення цієї таблиці навіть 
не у визначенні приналежності типів кераміки до пев-
них АЕТ/по. Таблиця дає нам можливість укрупнити 
всі типи кераміки до трьох: східні типи, інгульські 
типи і ямні типи (результати цього представлені на 
таблиці 6.5а). Як бачимо, найбільш монолітні 
інгульські етнічні типи. 73,9% кераміки знаходяться 
в похованнях інгульського ж типу. Трохи менш мо-
нолітні східнокатакомбні етнічні групи. Тут кераміка 
східного типу у східнокатакомбних похованнях скла-
дає 70,3%. Найменш гомогенними є ямні етнічні типи. 
Ямна кераміка складає тільки 51,9% у ямних же мо-
гилах. 

Оскільки традиційно вважається, що керамікою, 
її виготовленням займалися жінки (в Африці, наприк-
лад, жінки-гончарі складали особливий прошарок), то 
спробуємо перевірити гіпотезу про станово-кастову 

систему в катакомбному суспільстві за результатами 
порівняльного аналізу АЕТ/по й АЕТ/к. Варто спро-
бувати виявити наявність такого важливого для кас-
тових суспільств інституту, як звичай "анулома". Якщо 
в ямно-катакомбному суспільстві Північного Причор-
номор'я такого звичаю не існувало, то шлюбні відно-
сини між усіма трьома співіснуючими групами насе-
лення повинні були бути рівноправними. Число жінок, 
які виходили заміж за межі своєї етнічної групи, по-
винно було приблизно дорівнювати числу жінок, що 
приходили в дану етнічну групу ззовні. Тоді кількість 
кераміки одного етносу, що присутня у похованнях 
іншого етносу, повинна була приблизно дорівнювати 
числу кераміки другого етносу, яка присутня у похо-
ваннях етносу першого. Як бачимо, дані таблиці інші. 
Якщо кількість кераміки східних типів у інгульських 
похованнях приблизно дорівнює кількості кераміки 
інгульських типів у східно-катакомбних могилах 
(21,6% і 21,3% відповідно), то у відношенні ямного 
населення спостерігається явна диспропорція. 
Кількість кераміки ямних типів у східних могилах у 
п'ять разів більша, ніж кераміки східних типів у ям-
них похованнях. Кількість кераміки ямних типів у 
інгульських катакомбах взагалі невелика, але і вона в 
півтора рази більша, ніж кількість інгульської керам-
іки в ямних могилах (7,5% і 4,8% відповідно). Ці дані 
можуть бути витлумачені як відображення звичаю 
"анулома". Дійсно, "ямників", які перейшли на східно-
катакомбний обряд, було в багато разів більше, ніж 
ямникив, що перейшли на інгульський обряд. Одно-
часно представники східного етносу рідше переходи-
ли на ямний обряд, чим ті ж ямники на східноката-
комбншї обряд. 

Цікавим моментом у розподілі посуду за етнічни-
ми типами є їхня хронологічна характеристика. Вва-
жається, наприклад, що ріповидні посудини досить 
пізні. Однак вони зустрінуті у всіх АЕТ, у тому числі 
й у так званих ранніх. Хоча за тенденцією вони дійсно 
більш характерні для III і IV АЕТ/по. Знаменно, що 
ямпий посуд є зустрінутим у всіх східних АЕТ. Це 
свідчить на користь тривалого співіснування ямного і 
східнокатакомбного населення, аж до кінця катаком-
бної епохи. 

Іншим важливим висновком, який випливає з роз-
поділу, є той факт, що такі типи східнокатакомбного 
посуду, як кубки, кубковидні посудини, середньови-
сокогорлі горщики, округлобокі горщики і біконічні 
горщики, є характерними за тенденцією як для східних 
АЕТ/по, так і для західних АЕТ/по. Це, мабуть, також 
є наслідком тривалого співіснування обох етнічних 
масивів населення. 

У зв'язку з тим, що в розподілі окремих типів по-
суду за етнічними типами поховального обряду мож-
на доглянути відображення відомого в Індії й інших 
кастових суспільствах звичаю "анулома", доцільно 
провести соціальну характеристику типів кераміки. 

6.3. Соціальний аналіз 
Оскільки кераміка, крім поховань дорослих людей, 

зустрічається в дитячих могилах, у зруйнованих по-
хованнях, що не ввійшли в соціальний аналіз, то за-
гальна чисельність посудин нижча, ніж у типології чи 
в етнічній характеристиці. Таким чином, при харак-
теристиці за соціальними групами використано 484 
посудини. Щоб уникнути надмірного подрібнення 
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ТИПІВ кераміки за соціальними стратами, соціальна 
структура східнокатакомбного населення, виділена в 
результаті соціального аналізу (див. 4.2), була об'єдна-
на в три групи: знать, рядове населення і, можливо, 
неповноправне населення. Соціальна структура 
інгульського населення також була об'єднана в три 
групи: знать, рядове населення і, можливо, неповноп-
равне населення. Для соціального розподілу ямних 
матеріалів використані дві групи поховань: ті, що ма-
ють досипки, і ті, що не мають досипок. 

Таким чином, у ямному масиві виділено тільки дві 
групи: знать (поховання з досипками чи насипом) і 
рядове населення (не має досипок чи насипів). Резуль-
тати порівняльного аналізу представлені в таблиці 
(табл.6.6). Відповідно до гіпотези про станово-касто-
ву систему, перед проведенням такого аналізу можна 
було думати, що кераміка якого-небудь етнічного ма-
сиву (мається на увазі характерна кераміка) повинна 
бути представлена як у рядових похованнях, так і в 
похованнях знаті. Не можна виключити і того, що які-
небудь типи посуду будуть більш характерними для 
знаті чи рядового населення. Кераміка ж іншого етні-
чного вигляду, не властивого даному етнічному маси-
ву, повинна скоріше зустрічатися в рядових чи навіть, 
можливо, неповноправних стратах. Якщо катакомбне 
суспільство кастове, то не виключене також відобра-
ження правила "анулома". Проаналізуємо з цих по-
зицій таблицю (табл.6.6). 

Підтвердилося припущення, що посуд, який є вла-
стивий певним етнічним масивам, зустрічається як у 
рядових, так і в похованнях знаті. Особливо повно ця 
залежність простежена в ямному і інгульському етні-
чних масивах. Досить своєрідним є розподіл східно-
го посуду. Так курильниці, ріповидні посудини, низь-
когорлі горщики і високогорлі горщики є характерни-
ми для поховань рядового населення і для могил знаті. 
Те ж можна сказати і про кубки. А середньовисоко-
горлі, округлобокі, біконічні і чугункоподібні горщи-
ки в східних АЕТ/по зустрічаються частіше у знаті, а 
в західних АЕТ/по - частіше у рядового населення. 
Деякі категорії ямного посуду виявилися характерни-
ми не тільки для рядових поховань східних етнічних 
типів, але і для знаті цього населення. Цікавим є роз-
поділ посуду в категорії, можливо, неповноправного 
населення. У цілому кераміка в цих похованнях по-
одинока. Але показово, що тільки в інгульських етні-
чних типах у даній соціальній страті зустрінуті кера-
міка і східнокатакомбна, і ямна, і інгульська. У похо-
ваннях східнокатакомбного масиву інгульська кера-
міка частіше зустрічається в похованнях рядового на-
селення і в поодиноких випадках - у похованнях, мож-
ливо, неповноправного населення. Іншоетнічна кера-
міка в ямних могилах зустрінута практично тільки в 
похованнях рядового населення. 

Якщо укрупнити різні типи кераміки до східної, 
інгульської (західної) і ямної (таблиця 6.6а), то залеж-
ності, які проявилися в етнічному аналізі, виступають 
тут ще яскравіше. Ямна кераміка в інгульських моги-
лах зустрінута й у знаті, і в рядового населення, і се-
ред неповноправного, причому найбільш характерна 
вона для неповноправного населення. Інгульської ж 
кераміки в ямних могилах у 1,8 рази менше, ніж ямної 
в інгульських катакомбах, та й зустрінута вона тільки 
в похованнях рядового населення. 

Ямний посуд у східнокатакомбних похованнях 
приблизно нарівно є присутнім у могилах знаті і ря-
дового населення, а посуд східнокатакомбний пере-
важає в ямних рядових похованнях. Значно менше 
інгульського посуду у східнокатакомбних могилах, у 
порівнянні з східнокатакомбним посудом у інгульсь-
ких. В обох випадках інгульський і східнокатакомб-
ний посуд є присутнім в похованнях усіх трьох соці-
альних страт, переважаючи в рядових похованнях. 

6.4. Висновки 
Таким чином, проведена обробка кераміки, її етн-

ічна типологія, кореляція і порівняльний аналіз виді-
лених груп кераміки за АЕТ/по і за соціальними стра-
тами дозволили виявити цікаві закономірності. Зок-
рема, розподіли показали, що не тільки дані етнічної 
типології за поховальним обрядом, але і розподіл типів 
кераміки за етнічними типами поховального обряду 
дають підставу зробити висновок, що в ямно-катаком-
бному суспільстві Північного Причорномор'я, як 
представляється, існувала ранньокастова система соц-
іальної організації. Це найбільше чітко просліджуєть-
ся у відношенні взаємозалежностей між ямним і 
інгульським населенням. Менш чітко це про-
сліджується у відносинах між інгульським і східно-
катакомбним населенням. Зокрема присутність 
інгульської кераміки в східних могилах, можливо, 
неповноправних членів суспільства відображає той 
факт, що східнокатакомбний соціальний організм і 
інгульський соціальний організм певний час супер-
ничали між собою. Цим, мабуть, і можна пояснити 
той факт, що інгульська кераміка зустрінута й у похо-
ваннях рядового населення, і в могилах знаті. І лише 
через деякий час східнокатакомбне населення, яке 
жило в західних районах, потрапляє в залежність від 
інгульського населення. Можливо також, що наявність 
інгульської кераміки в східних могилах є результатом, 
вірогідно, військового розгрому ініульського суспіль-
ства наприкінці катакомбної епохи східними сусіда-
ми, серед яких були і групи східнокатакомбного насе-
лення. У цілому ж результати обробки кераміки 
підтверджують висновки, зроблені на основі аналізу 
поховального обряду. 
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7. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯМНО-КАТАКОМБНОГО СУСПІЛЬСТВА 

7.1. Загальні зауваження 
Становлення відтворюючої економіки виявило-

ся вирішальним фактором у процесі прискорення сус-
пільного прогресу людства. У кінцевому рахунку її 
розвиток привів до виникнення перших державних ут-
ворень спочатку в долинах великих рік Давнього 
Близького Сходу, а згодом і на значних просторах Ста-
рого і Нового Світу. Однак у помірній смузі тривалий 
час розвиток продуктивних сил суспільств, що базу-
валися на відтворюючій економіці, залишався на-
стільки слабким, що існування спеціалізованого зем-
леробського чи скотарського господарства було про-
сто неможливим. Щоб забезпечити себе продуктам^ 
харчування й іншими необхідними предметами, сус-
пільства цих районів світу змушені були вести комп-
лексне багатогалузеве господарство. Скотарство і як 
найбільш яскраве його вираження - кочівництво яви-
лося закономірним результатом виробничої диферен-
ціації і спеціалізації, з одного боку, а з іншого боку, -
наслідком адаптації до екологічних умов, що зміни-
лися. 

Використання степових просторів скотарями да-
вало спочатку досить значний економічний ефект. Він 
був порівняно більшим, ніж у землеробстві. Голов-
ним фактором виникнення кочівництва, у цілому -
рухливого скотарства, була наявність великих про-
сторів відкритого степу і нагір'їв у помірних широ-
тах. Буйні трави, відносно непогана забезпеченість 
водою, зручний рельєф місцевості, що прорізаний бал-
ками, байрачними рідколіссями, подами - усе це вис-
тупало об'єктивними умовами ведення рухливого ско-
тарського господарства. 

Іншим, не менш важливим фактором виникнення 
кочівництва явилася поява розвинених землеробських 
народів на кордонах с тепу. Взаємодіючи зі скотарями 
в найрізноманітніших областях, ці народи забезпечу-
вали їхній прискорений розвиток. Хлібороби поста-
чали скотарів продукцією свого господарства в обмін 
на продукти скотарства. Це поглиблювало поділ праці 
на міжетнічному рівні і приводило до виникнення 
кочового скотарства. Прикладом такої взаємодії є три-
пільська культура і такі скотарські культури, як пост-
маріупільська і нижньомихайлівська, що не мали прак-
тично поселень (Пустовалов, 2001е). 

Аридизація, континенталізація клімату на почат-
ку II тис. до н.е. привели до помітного скорочення діля-
нок лісу в степу, у тому числі і на півдні України. Ус-
кладнення екологічних умов вимагало від скотарів 
вироблення більш диференційованих прийомів веден-
ня свого господарства, створення нових його моде-
лей, найбільш оптимальних у нових умовах. 

З одомашнюванням коня, особливо з появою коліс-
ного транспорту, з'явилася можливість керування ве-
ликими чередами домашньої худоби, різко зростає 
мобільність скотарського населення. Праця пастуха 
стає більш легкою у порівнянні з працею хлібороба. 
Важливим фактором чи індикатором появи кочівниц-
тва деякі фахівці вважають появу юрти і стремен (Ар-
тамонов, 1947, Вайнштейн, 1971 і ін.). Це відсувало 
появу кочівництва не просто до залізного віку, а до 
раннього середньовіччя. A.M. Хазанов довів помил-
ковість цього положення (1975). На його думку, роль 
юрти могло добре виконувати легке шатро, а вершни-

ки сюнну славилися як влучні стрілки з луку, не кори-
стаючись стременами (Крадин, 1992, с.46). Дійсно, 
дренажні канавки, які представляють у плані незамк-
нуту окружність і зустрічаються на деяких поселен-
нях епохи бронзи півдня України, можуть бути мате-
ріальними залишками таких шатрів. Деякі скіфські 
поховальні камери влаштовувалися у вигляді шатра. 
Шатро як похідне житло доживає в Східній Європі до 
давньоруського часу і навіть пізніше. 

Специфіка скотарського господарства, немож-
ливість появи високопродуктивних ремесел, одержан-
ня продуктів землеробства або військовим шляхом, 
або в результаті обміну в остаточному підсумку ста-
вили скотарські кочові соціуми в залежність від зем-
леробських цивілізацій. А якщо таких поблизу не існу-
вало, саме скотарське суспільство змушене було ди-
ференціюватися на землеробські і скотарські грома-
ди, клани, родини і т.д. Це сповільнювало чи навіть 
зупиняло поступальний розвиток скотарських 
суспільств. Коли ж скотарське суспільство стає пери-
ферією цивілізації, то його розвиток різко приско-
рюється. Нездатність таких суспільств до поступаль-
ного розвитку прирікає ці суспільства на соціально-
економічну стагнацію. За образним висловом 
А. Тойнбі, вони приречені зникнути з обличчя землі з 
розвитком капіталізму (Toynbee, 1934, vol. Ill, p. 21). 

Український степ є одним з найбільш сприятли-
вих районів степового пояса Євразії для ведення і роз-
витку скотарського господарства, у тому числі і рух-
ливого типу. Порівняно м'який клімат, багатоводність, 
наявність укриттів у вигляді байрачних лісів по бал-
ках і заплавах рік, особливо таких великих, як Дніпро, 
Дунай, Південний Буї; Дністер, давали можливість 
випасати худобу на пасовищах цілий рік. 

Поява в населення ямної і катакомбної спільнос-
тей колісних екіпажів вирішила транспортну пробле-
му. Катакомбне населення, зв'язане культурно і гене-
тично з Близьким Сходом, принесло із собою в 
Північне Причорномор'я розвинену металургію, де-
ревообробку, ткацтво, інші ремесла, досконалі для 
того часу прийоми догляду за худобою, організацію 
річного господарського циклу. Етносоціальна страти-
фікація і ранньокласові тенденції, з одного боку, і ско-
тарський характер економіки даного суспільства, з 
іншого боку, і обумовили специфіку соціально-еко-
номічної системи катакомбіюго суспільства Північно-
го Причорномор'я. 

Велика кількість короткочасних стоянок і сезон-
них поселень при одиничних довгострокових посе-
леннях дозволяє стверджувати, що кочовий, рухливий 
уклад економіки і життя даного населення практику-
вався окремими групами, можна припускати, вищи-
ми етносоціальними прошарками. 

Ямно-катакомбне суспільство створило досить 
розповсюджений тип напівкочової економіки, коли 
'одна частина населення залишалася осілою. Вона за-
безпечувала потреби суспільства в продуктах земле-
робства, ремесла, рибальства. Інша частина населен-
ня, займаючись скотарством, вела кочовий спосіб 
життя, більш-менш постійно пересуваючись протягом 
року з пасовища на пасовище. Такий тип господарсь-
кої системи в літературі називається трансюмансом 
(Андрианов, 1985, с. 74). Детальній характеристиці 
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цього суспільства в господарсько-економічному ас-
пекті буде присвячений цей розділ. 

Як спеціальний предмет дослідження економіка 
степових суспільств епохи бронзи і більш пізніх епох 
донедавна практично ніюли не виступала (Гаврилюк, 
1999, сЛ5). Однією з небагатьох робіт, де піднімали-
ся питання економіки степових племен епохи бронзи, 
була колективна монографія "Михайлівське поселен-
ня" (Лагодовська, Шапошникова, Макаревич, 1962). 
Тут на матеріалах кісткових залишків обгрунтовано 
ставилося питання про відгінне скотарство, навіть про 
напівкочове скотарство (Лагодовська, Шапошникова, 
Макаревич, 1962, с. 203). Цей висновок був зробле-
ний на основі аналізу кісткового матеріалу з поселен-
ня Михайлівка. Тому при розкопках поселень аналіз 
видового складу домашніх тварин став обов'язковою 
вимогою. Тепер основні висновки про характер ско-
тарства робилися на основі видового складу худоби 
(наприклад, Мерперт, 1974). 

Чітка залежність між ґрунтом, рослинністю і ви-
дами домашніх тварин, які стравлюють певні види 
рослин, викликали до життя новий еколого-економі-
чний підхід, який виклав у своїй етапній статті В.П. -
Шилов (1975). Для Північного Причорномор'я В.П. -
Шилов виділяє три основні моделі. Серед них виді-
ляються вівчарі, які ведуть рухливий спосіб життя, 
конярі, які ведуть осілий спосіб життя, осілі скотарі, 
що розводили велику рогату худобу (Шилов, 1975, с. 
5-16) . 

Подальший розвиток цього напрямку був початий 
М.М. Чередниченком в статті, опублікованій, на жаль, 
уже після його смерті (1995). Він зіставив еколого-
економічні моделі В.П. Шилова з археологічними 
матеріалами Північного Причорномор'я. У своїй 
статті М.М.Чередниченко висловлює думки про те, що 
кургани маркірують освоєні і використовувані як па-
совища землі (Чередниченко, 1995, с. 85, 86), він го-
ворить про співіснування курганних і ґрунтових мо-
гильників (Чередниченко, 1995, с.87) і т.д. П)ловний 
висновок роботи М.М. Чередниченка: у Північному 
Причорномор'ї в епоху енеоліту - бронзи існували два 
основних господарсько-культурних типи. Перший тип 
був заснований на відгінному скотарстві і перелого-
вому землеробстві. Другий тип був зв'язаний з рух-
ливим скотарством, заснованим на розведенні овець. 
Найдавнішим типом господарства в Причорноморсь-
ких степах є, за М.М. Чередниченком, господарсько-
культурний тип (ГКТ), заснований на розведенні ве-
ликої рогатої худоби (Чередниченко, 1995, с. 88-89). 

У результаті багаторічних мімодисциплінарних дос-
ліджень до дев'яностих років XX сторіччя склалися 
основні теоретичні принципи дослідження скотарсь-
ких суспільств, їхньої економіки (Марков, 1976; Ха-
занов, 1975, 1979; Адрианов, 1985; Крадин, 1992, 
1996; Масанов, 1996). Вони включають системність 
дослідження, крайню залежність цих суспільств від 
екологічних факторів, що припускає використання в 
дослідженнях даних палеоекономіки, палеоклімато-
логії, палеопедології, археозоології. 

Скотарське суспільство завжди розвивається по 
колу: стагнація, підйом, спад, стагнація . . . Моменти 
підйому залежать від контактів із землеробськими 
суспільствами чи цивілізаціями, рівень розвитку яких 
і визначає рівень розвитку скотарів. Внутрішня 

подвійність і суперечливість економіки (скотарство 
вимагає рухливості, а землеробство - осілості) обу-
мовлює стагнацію чи навіть регрес при відсутності 
контактів із хліборобами. 

Для регіональних економічних реконструкцій на 
території Північного Причорномор'я в епоху бронзи 
принципово важливими є результати наступних дос-
ліджень: 

- про соціальні аспекти металургії і металооброб-
ки (Нечитайло, 1991, 1997); 

- про обмін і зв'язки степового населення Північно-
го Причорномор'я з ІСавказом (Нечитайло, 1991; Ку-
бьішев, Нечитайло, 1991); 

- про наявність вагової системи в населення брон-
зового віку Східної Європи (Кубышев, Черняков, 
1985). 

Перелічені результати не були враховані в узагаль-
нюючому дослідженні з давньої історії України (Бе-
резанська, Отрощенко за участю Рассамакіна, 1997, 
с.384-528). 

Подібною спробою ігнорувати приведені теоре-
тичні положення є стаття К.П. Бунятян, що виражає 
думку групи дослідників: "Наостанок висловлю по-
дяку колегам -В.В. Отрощенку, Л.А. Черних, А.В. Ні-
коловій, Ю.Я. Рассамакіну, Я.П. Гершковичу, спілку-
вання з якими сприяло шліфуванню ідеГ (Бунятян, 
2001, C.83). Запропонована К.П. Бунятян еволюційна 
схема розвитку скотарських суспільств Північного 
Причорномор'я від енеоліту до пізньої бронзи включ-
но непереконлива. Розгорнута критика роботи К.П. Бу-
нятян дана С.Ж. Пустоваловьім (2001е, 2002). 

Розврггок методу палеоекологічних підходів до ре-
конструкції економічних систем було здійснено 
Н.О. Гаврилюк (1999). І хоча монографія присвячена 
реконструкції скіфської економіки, її висновки і спо-
стереження мають більш широке значення і можуть 
бути застосовані для більш ранніх епох. 

У згаданій книзі Н.О. Гаврилюк вперше в скіфоз-
навстві задається метою відповісти на запитання, "что 
- какие товары (продукты труда) должны производить-
ся; - как, т.е. из каких ресурсов и с помощью какой 
техники, по какой технологии продукты труда долж-
ны быть произведены; для кого предназначены про-
изведенные товары (продукты труда), т. е. кто должен 
владеть ими и распределять их" ("що - які товари (про-
дукти праці) повинні вироблятися; - як, тобто з яких 
ресурсів і за допомогою якої техніки, за якою техно-
логією продуїсги праці повинні бути зроблені; для кого 
призначені зроблені товари (продукти праці), тобто 
хто повинен володіти ними і'розподіляти їх") (Гаври-
люк, 1999, С.5). 

Монографія Н.О. Гаврилюк за своїм значенням 
далеко виходить за рамки сугубо скіфознавства. Тому 
доцільно розглянути її більш докладно. Н.О.Гаврилюк 
розробила оригінальний метод реконструкції загаль-
ної чисельності населення за археологічними джере-
лами. В основі її методики лежить принцип трофіч-
ного ланцюга, що існує в природі. Отримані нею мак-
симальні величини чисельності населення Степової 
Скіфії, яке базувалося своїми зимниками на Велико-
му Лузі (678 тис. чол.) (с. 115), є тими граничними зна-
ченнями, вище яких не могло піднятися число людей 
не тільки в скіфський час, але й в інші епохи, в інших 
народів, що займали цю екологічну нішу. 
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Розраховані Н.О. Гаврилюк кілька ступенів свобо-
ди співвідношення домашніх і диких тварин роблять 
показники чисельності населення дуже гарними ре-
перами для дослідників інших епох. 

Запропонована і використана С.Ж. Пустоваловим 
методика (Пустовалов, 1995а, 1997в) базувалася на 
оцінці ймовірної чисельності курганів у степу. Для 
підрахунку числа курганів використовувалися вели-
комасштабні карти, дані аерофотознімків, розвідок і 
показники зруйнованості і^тігаиів внаслідок інтенсив-
ної оранки. Для скіфського часу за цими даними кур-
ганне населення і населення, зв'язане з ним кревни-
ми узами, але яке не ховалося в курганах, склало всьо-
го 42 тис. чол. (Пустовалов, Степанова, 1994; Пусто-
валов, 1995а). 

Зіставляючи ці цифри з отриманими Н.О. Гаври-
люк (285 тис. чол.) (Гаврилюк, 1999, с.302), можна 
констатувати, що метод, використаний С.Ж. Пустова-
ловим, дає нижню границю чисельності населення, у 
т.ч. для скіфського часу в степу. Цей метод не може 
врахувати цілком населення, яке ховало своїх помер-
лих у ґрунтових могильниках. Про численність без-
курганних поховань свідчить розкопаний на Мамай-
Горі скіфський ґрунтовий могильник (Андрух, Тощев, 
1999). Р^зом з тим, при підрахунках населення на ос-
нові природних ресурсів, у переважній більшості ви-
падків залишається невідомою ступінь освоєння те-
риторії, земельних угідь і т.д. Таким чином, питання 
про абсолютну чисельність населення може бути ви-
рішеним лише в деяких інтервалах. При цьому 
співвідношення між курганним і безкурганним насе-
ленням повинне мати значну перевагу на користь ос-
таннього. Це вказує на неповноту соціальних рекон-
струкцій скіфського суспільства, які базувалися тільки 
на курганних матеріалах (Бунятян, 1985). Представ-
ляється правильним висновок А.Т. Синюка про те, що 
поховання Б курганах могла собі дозволити тільки 
незначна частина скотарського населення (Синюк, 
1996, с.289-290). Цей висновок, зроблений на основі 
аналізу пам'яток епохи бронзи в басейні Дону, може 
бути розповсюджений і на інші епохи. 

У цілому, метод демографічного аналізу на основі 
трофічного ланцюга, розроблений і застосований 
Н.О. Гаврилюк до скіфського матеріалу, є універсаль-
ним для одержання максимальних значень чисельності 
населення окремих регіонів. 

Традиційно вважається, що ті чи інші тварини, 
принесені в жертву, що супроводжували у виді м'яс-
ної їжі похованого, відбивають, насамперед, ідео-
логічні погляди давніх народів. Особливо шанованою 
домашньою твариною в індоєвропейських народів 
вважається кінь, потім - корова, нижче за рангом зна-
ходяться кози і вівці (Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 
с.482-483). Здавалося б, розподіли за видами кісток 
тварин у похованнях, отримані НҐ.О. Гаврилюк, по-
винні відбивати скоріше соціальну сферу, або взагалі 
нести тільки ідеологічне навантаження. Так кістки 
коня складають у скіфів 43,3 %; кістки вівці - 28,3 %; 
кістки великої рогатої худоби - 23,4 %; кістки собаки 
-1 ,7 %; диких тварин - 2,9 %; риб - 0,4 % (Гаврилюк, 
1999, С.137). Однак кількість кісток коня в похован-
нях не відповідає соціальній структурі скіфів (Генинг, 
1984). їх занадто багато. Більш того, процентний роз-
поділ видів домашніх тварин відповідає тому, що го-

ворять про склад череди письмові, етноірафічні дже-
рела. Показовими є й інші археологічні дані. 

За даними катакомбних поховань Північного При-
чорномор'я процентне співвідношення трьох основ-
них видів домашніх тварин залежить від довготи 
місцевості. На Сіверському Дінці і Нижньому Дону 
(східна територіальна група) дрібна рогата худоба 
складає 53,8 %. У перехідній територіальній групі, в 
яку входять р. Молочна і Нижнє Подніпров'я (заплавні 
райони Дніпра), - 38,7 %. У західній територіальній 
групі кози і вівці складають всього 20 %. Навпаки, 
чисельність коней і великої рогатої худоби помітно 
підвищується зі сходу на захід (Пустовалов, 1992в, 
табл. А) (таблиця 7.1). 

Частка коней у напутній їжі катакомбних поховань 
ще вища в Орель-Самарському межиріччї - 38,7 % 
(Ковалева, 1983, с.54). Близькі скіфським розподіли 
за видами основних домашніх тварин отримані 
Ю.Я. Кожевниковою для зрубних поселень басейну 
Сіверського Дінця. Велика рогата худоба - 49,6 %, кінь 
- 26,5 %, дрібна рогата худоба - 22,3 %, свиня - 1,7 
%. (Кожевникова, 1987). Незайве відзначити, що дані 
по складу кісток тварин у похованнях і на поселеннях 
для Нижнього Подніпров'я в цілому збігаються (Ни-
китин, 1989, Пустовалов, 1992в, с. 124). Тому можна 
констатувати, що поховальний обряд степових народів 
Північного Причорномор'я в епоху бронзи і раннього 
залізного віку відображає не тільки основний видо-
вий склад череди, але і його процентний склад. 

Чим же пояснити таку невідповідність реального 
положення і сакральної ієрархії для будь-яких епох? 
Можливо, що в середовищі скотарського населення 
існувала спеціалізація. Оцінити її в даний час точно -
важко. Але, мабуть, володіючи чередами тварин різних 
порід, кочівник-патріарх, клан чи інший низовий гос-
подарський підрозділ спеціалізувалися на якому-не-
будь одному виді тварин. Цьому могли сприяти ті угід-
дя і пасовища, якими розпоряджалася дана госпо-
дарська одиниця. Імовірно, така спеціалізація, пере-
ломлюючись крізь призму ідеологічних поглядів і соц-
іальну структуру суспільства, і знаходила висвітлен-
ня в поховальному обряді і підкреслювалася відпові-
дними видами тварин, частини яких клали як напут-
ню їжу. 

Відсутність свині у степових похованнях різних 
епох зайвий раз свідчить про ритуальну нечистоту 
даної тварини і про те, що вона практично не розво-
дилася. Для епохи бронзи і для скіфів у степу її част-
ка не перевищує 2 %. Інша справа Лісостеп. Тут в епо-
ху неоліту - бронзи свиня є досить частою жертов-
ною твариною. 

Перехід скіфів до напівкочової економіки, який 
зафіксовано Н.О. Гаврилюк, привів до зміни частки 
кожного виду тварин у череді. За рівнем значимості 
ці частки збігаються з процентним складом череди в 
катакомбний час (Журавлев, Сычева, 1989) у Ниж-
ньому Подніпров'ї - Побужжі. Усе це дозволяє про-
водити в економіці паралелі між скіфами і населен-
ням катакомбної КІС. Цікаво, що збігаються в дано-
му випадку не тільки склад череди, але і система ко-
чування і топографія типів поселень. 

Принципово новими і основаними на достовірних 
даних варто визнати розробки Н.О. Гаврилюк в об-
ласті форм і спрямованості землеробства в скіфів. 
Палеоботанічні визначення зразків зерна і його 

120 



відбитків з розкопок, виконані Г.О. Пашкевич, дали 
можливість Н.О. Гаврилюк обгрунтовано говорити 
про допоміжний, переважно фуражний характер зем-
леробства у скіфів. Ця особливість землеробства в 
Північному Причорномор'ї зберігається в скотарсь-
ких народів аж до XVIII ст. 

Виділення на основі етнографічних паралелей чо-
тирьох типів поселень у скіфів (Гаврилюк, 1999, с. 168) 
знаходить підтвердження і серед матеріалів епохи се-
редньої бронзи, зокрема в катакомбній спільності. Для 
катакомбних пам'яток Північного Причорномор'я, 
відкрито короткочасні стоянки, сезонні поселення 
(Никитин, 1989,1991), городища-схованки (на остро-
вах Байда, Перун, Дурна Скеля, Скеля Каменоломня), 
поселення в порожистій частині Дніпра, довгостро-
кові поселення (Михайлівка - III, верхній горизонт). 

Цілком вірним треба визнати і корегування авто-
ром даної монографії відомого положення про пере-
важне осідання на землю кочової бідноти. Як красно-
мовно говорять історичні й етнографічні аналогії, які 
приводяться Н.О. Гаврилюк (с. 170), безпосередньо 
землеробством дійсно займалася біднота, але самою 
землею володіли самі багаті кочівники. 

Здається, що висновок автора про виділення окре-
мих нехарчових виробництв як ремесла на рубежі V-
IV ст. до н.е. не викликає сумнівів і є досить аргумен-
тованим. Фактично в цій області економіки скіфи за 
ступенем організації і розвиненості технології знахо-
дилися майже на тім же рівні, що і більшість 
суспільств епохи бронзи цього регіону, де насампе-
ред виділення нехарчових виробництв в окрему га-
лузь фіксується для металургії і металообробки (Чер-
ных Е.Н., 1966, 1978). 

Для перехідних від первісності до державності 
суспільств у цілому характерне виділення як ремесла 
саме тих спеціальностей, продукція яких задовольняє 
насамперед потреби знаті. 

Дуже цікаво написаний і параграф, присвячений 
реконструкції товарно-грошових відносин у контакт-
них зонах Північного Причорномор'я. Автор дійшов 
висновку про те, що "для большинства регионов Степ-
ной Скифии были характерны обменно-торговые от-
ношения" ("для більшості регіонів Степової Скіфії 
були характерними обмінно-торгові відносини") -
тобто обмін товарів на товар. При цьому при торгівлі 
з греками мали місце і товарно-грошові відносини. 
Цей висновок автора книги досить обережний, щоб 
бути дискусійним. Дані досліджень Н.О. Гаврилюк 
дозволяють говорити про значно більшу поширеність 
у скіфів товарно-грошових відносин. Про більшу по-
ширеність цього виду торгівлі свідчить той факт, що 
з п'яти еколого-економічних районів, виділюваних 
Н.О. Гаврилюк, тільки два (Кам'янський і Капулівсь-
кий) були-чисто скіфськими, а в інших випадках їхніми 
центрами виступали античні міста (Тира, Ольвія, Єли-
саветівське городище і т.д.). 

Вже в силу цієї обставини, поряд з іншими фор-
мами, грошові відносини поступово повинні були 
зміцнювати свої позиції в скіфському суспільстві, у 
цілому, варто помітити, що використання первісних 
грошей, яке відмічається дослідниками ще в епоху 
ранньої бронзи і навіть енеоліту, було відоме і для 
Північного Причорномор'я. При цьому, товарно-гро-
шові відносини мирно уживаються з іншими форма-

ми обміну, не витісняючи один одного (Массон, 1990, 
С.62). 

Виділення еколого-економічних районів (Гаври-
люк, 1999) підводить до думки про наявність у 
скіфському суспільстві складного етносоціального 
організму, який існував у Степовій Скіфії. Виявлення 
внутрішньої підпорядкованості окремих районів може 
бути проведене за допомогою порівняння просторо-
вого розподілу соціальних шарів скіфського населен-
ня. Частково, такий аналіз був виконаний за матеріа-
лами розвідок Б.М. Мозолевським для скіфів (1990). 
У результаті обстеження курганів у степовій частині 
України ним були виділені три райони, де сконцент-
ровані найвищі скіфські кургани. Найбільш значимим 
з цих районів є Каменський. 

Соціальна стратафікація окремих могильників 
рядового скіфського населення була зафіксована К.П. -
Бунятян в одному локальному районі без поширення 
цього аналізу на всю Степову Скіфію (1985). 

Звертає на себе увагу попарне розташування 
центрів деяких еколого-економічних районів, виділе-
них Н.О. Гаврилюк. Це Тира і Ніконій, що лежать по 
різні сторони Дністровського лиману, Капулівське і 
Кам'янське городища, розташовані один навпроти 
одного на правому і лівому берегах Дніпра, Ольвія і 
Березань, а потім і поселення на східному березі Бугсь-
кого лиману. Це, мабуть, не є випадковим збігом об-
ставин. Цікаві ііаршіелі даному явищу простежують-
ся й у Південному Заураллі для Сінташтинської епо-
хи. З вісімнадцяти зафіксованих там городищ 
більшість також розташована попарно на різних бе-
регах ріки: Степове і ЧорнорічекСьке, Устя і Джере-
ла, Куйсак і Сакрин-Сакла, Журунбай і Ольгіно, Кри-
вий Діл і Селенташ (Генинг, Зданович, Генинг В.В., 
1992, мал. 1). 

Пояснень цьому явищу може бути багато. Виник-
ненню таких парних укріплених поселень могла спри-
яти наявність у цій місцевості броду чи переправи, 
поруч з якими влаштовувалися обмінні операції, яр-
марки, свята і шлюбні церемонії. Крім того, така то-
пографія могла бути відображенням збережених у тій 
чи іншій мірі і формі представлень про дуальну орган-
ізацію суспільства. 

Представлення про дуальну організацію світу про-
сліджуються в Північному Причорномор'ї в епоху 
бронзи і, можливо, доживають до раннього залізного 
віку. 

Розглядаючи комплекс пояснень попарного розта-
шування укріплених центрів скіфо-античного світу, 
мабуть, не слід відкидати і цього припущення. 

Розвитком цього напрямку є і роботи С.Ж, Пусто-
валова, де, використовуючи дані про кліматичну си-
туацію, що змінюється у Північному Причорномор'ї 
в період середнього суббореала, пропонується конк-
ретизація річних господарських циклів скотарів (Пу-
стовалов, 1998в, 2001г). Як було показано вище, в 
організації скіфської економіки, у виділенні окремих 
районів багато загального з економікою ямно-катаком-
бного суспільства й у цілому із суспільствами епохи 
бронзи Схіцноєвропейських степів. 

Отже, Н.О. Гаврилюк дуже вдало використала еко-
лого-економічний підхід для реконструкції економі-
ки степової Скіфії (Н. А. Гаврилюк, 1995,1999). Фак-
тично ця робота поклала початок новому напрямку, 
не тільки в скіфознавстві, значно збагативши і роз-
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вивши метод палеоекономічного моделювання, зап-
ропонований у свій час С.М. Бібіковим (1953). Новиз-
на і продуктивність розробок Н.О. Гаврилюк були 
відразу ж відзначені в нго^ковій літературі (Щеглов, 
1998). 

7.2. Динаміка змін клімату середнього голоце-
ну і проблеми соціально-економічних реконст-
рукцій катакомбного суспільства 

Загальновідомо, що географічний і кліматичний 
фактори відігравали значну роль у житті народів дав-
нини. Господарство, економіка з усіх сфер діяльності 
давнього населення найсильніше залежали від навко-
лишнього середовища, клімату. Тому економічні ре-
конструкції неможливі без точних знань географічного 
середовища існування даного конкретного населен-' 
ня, особливостей клімату в дану епоз^ й у даному ре-
гіоні. Тому перш ніж реконструювати господарську 
діяльність, необхідно звернутися до характеристики 
клімату в Північному Причорномор'ї. 

Сучасне природно-кліматичне районування тери-
торії України склалося в результаті тривалої еволюції 
ландшафту, ґрунту, клімату. Охарактеризуємо спочат-
ку сучасний стан природно-кліматичних зон півдня 
України. 

Степова зона України, яка збігається в цілому з 
ареалом поширення катакомбної спільності, витягну-
та з заходу на схід-північний-схід від низов'їв Дунаю 
до південно-західних схилів Середньоруської височи-
ни. У широтному напрямку довжина її складає понад 
1000 KM. Ширина зони збільшується від ста км на за-
ході до 300 км на сході. У центрі, в Подніпров'ї ши-
рина степу досягає 450 км. Загальна площа степів на 
території України складає 240 тис. кв. км. Розширен-
ня пояса степів на схід обумовлене загальними зако-
номірностями циркуляції атмосфери, а саме дією 
східносибірського атмосферного максимуму тиску, 
вплив якого вузьким клином досягає західних рубежів 
степової зони, у тому числі України. 

У широтному напрямку степ на Україні підрозді-
ляється на: 

- спустелені, що займають район Південного і 
Північного Присивашшя (полинно-дерново-злакові 
степи); 

- сухі дерново-злакові степи, північна межа яких 
проходить по лінії Бердянськ - Токмак - Нікополь -
Кривий Ріг - Вознесенськ - Тираспіль - Рені; 

- різнотравно-дерново-злашві і різнотравневі сте-
пи, північна межа яких проходить по лінії Харків -
Кременчук - Первомайськ - Тираспіль; 

- лугові злаково-різнотравневі степи в сполученні 
з лісами, що займають компактний масив на лівому 
березі Дніпра з північною межею Курськ - Київ. 

Окремі острівці лісостепу існують і на пршобе-
режжі України, доходячи своїм північно-з^ідним ку-
том майже до Львова (Геофафический Атлас СССР, 
1984, с. 108) (мал.7.1). 

Уіфаі'нський степ має рівнинний рельєф (опис ланд-
шафту, природи дається за Маринич, 1985). Однак у 
межах рівнини виділяються окремі частини. Півден-
но-західну, центральну і Північно-Кримську частини 
степової зони займає слабко розчленована неглибо-
кими балками, подекуди плоска Причорноморська 
низовина. На сході України вона переходить у хвиля-
сту Приазовську низовину. У північній частині сте> 

пової зони розташована південна окраїна При-
дніпровської низовини (лівий берег) і розчленований 
ярами і балками південний схил Придніпровської ви-
сочини (правий берег Дніпра). На північному заході 
регіону до степової зони відносяться південні схили 
Подільсьюї і ІДентрально-Молдавської височин, що 
мають сильно розчленований рельєф через балки і яри. 
На сході виділяються Донецька і Приазовська висо-
чини, глибоко розчленовані заплавами рік. На східних 
схилах Приазовської височини на поверхню виступа-
ють кристалічні породи - пагорби-могили (наприк-
лад, заповідник Кам'яні Могили). У Криму виділяєть-
ся Тарханкутська височина з глибокими виходами 
напівскельних вапняків і доломітів, а також хвиляста 
рівнина Керченського півострова з окремими група-
ми грязьових вулканів. 

Важливе ландшафтоутворююче значення мають 
гірські породи. Насамперед - це Український криста-
лічний щит. Його виходи є в порожистій частині 
Дніпра, у середньому плині Південного Бугу й інших 
рік. У басейні р. Мокра Волноваха виходять на по-
верхню девонські піщаники, вапняки, сланці, вулкан-
іти. На північному схилі Причорноморської низови-
ни, на Українському щиті, у річкових заплавах Над-
дніпрянщини, по периферії Донецької височини, у 
долинах Наддністрянщини, Задонців'я і на південно-
му заході Керченського півострова зустрічаються нео-
генові мергелі, вапняки, піщаники і глини. Неогенові 
відкладення оголюються по долинах рік і в балках. 
Вони розвинені майже скрізь. Тому степ забезпече-
ний природними будівельними матеріалами і сирови-
ною для керамічного виробництва. Загальна товщина 
відкладень складає 200 м. 

Важливим моментом для реконструкції госпо-
дарської системи катакомбного суспільства є така 
особливість Причорноморського ландшафту, як поди 
і блюдця. Це - безстічні чи слабосточні пониження 
просадкового льодовикового чи змішаного типів (Мо-
лодых, 1982, С.21 - 26). Сильніше усього вони розви-
нені в Присивашші. Це Михайлівський под у За-
порізькій області, численні поди Херсонського ліво-
бережжя: Чорна долина, Сиваський і ін. Поперечник 
подів досягає десятків кілометрів. Розміри блюдець 
вимірюються десятками метрів. У подах грунтові води 
розташовані порівняно високо. У них довше, ніж в 
інших місцях зберігається навесні тала вода. За роз-
повідями старожилів, ще на початку сторіччя вода в 
подах стояла до середини літа. 

Для всіх степів є характерним дефіцит вологи, ос-
кільки випар з поверхні степів перевищує надходжен-
ня води на півночі регіону на 250 мм і на півдні- на 
400 мм. (Мордкович, 1982, с. 27). Тому всі степові ріки 
мають дуже малий дебіт води. Усі вони течуть з півночі 
на південь і належать до басейнів Чорного й Азовсь-
кого морів. З великих рік - це Дунай, Прут, Дністер, 
Південний Буг з Інгулом, Дніпро з Інгульцем, Базав-
луком, Ореллю, Самарою, Вовчою і Конкою; ріки 
Молочна, Берда і Кальміус. 

Озера - це, як правило, лимани приморського типу. 
Самі значні з них - це Дніпровський, Південнобугсь-
кий, Молочанський і ін. Для ґрунтових вод є харак-
терною висока мінералізація - до 50 г/л води. Засо-
лення переважно сульфатне, хлоридно-сульфатне, у 
Присивашші - хлоридне (Маринич, 1985, с.124). Бо-
лота практично відсутні. Вони зустрічаються тільки 
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в низов'ях Дніпра, Дністра і Дунаю і не грають істот-
ної ролі. Таким чином, варто констатувати недостат-
ню забезпеченість степової зони водою. Джерела води 
могли відігравати вирішальну роль у розміщенні по-
селень, у маршрутах пересувань напівкочового і ко-
чового населення степів. 

Загальна середня кількість опадів у степу в межах 
України змінюється з заходу на схід від 420 мм у По-
дунав'ї до 326 мм у басейні Дону (Мордкович, 1982, 
с. 51). У широтному напрямку кількість опадів змен-
шується з півночі на південь від 420 до 150 мм. 75% -
80% опадів випадає навесні і восени і випаровується. 
Тому для вегетації рослин велику роль грають зимові 
опади, які складають 90 - 40 мм у залежності від ши-
роти місцевості. 

Тривалість безморозного періоду складає в Поду-
нав'ї- Подонці від 300 до 205 днів у рік, у тому числі 
- у Причорномор'ї 265 днів. Середня температура 
січня " + 9 градусів, липня " + 23 градуса. Кількість 
сонячної радіації, що надходить на землю, збтьшуєть-
ся з півночі на південь від 90 до 120 ккад/см^ у рік 
(Мордкович, 1982, с. 25-26) . 

У степу серед ґрунтів переважають глинисті зви-
чайні чорноземи на лесах з 6% - 9% гумусу (Чернозе-
мы СССР, с. 256). Вони складають 90®/о усієї площі 
степів. З півночі на південь чорноземи змінюються від 
потужних до звичайних, а ті, у свою чергу, на південні 
і, нарешті, темнокаштанові грунти. Гумусоакумулю-
ючі горизонти складають 40 - 50 см. Кількість зеле-
ної фітомаси складає в лісостепу до 23 ц/га, у 
справжніх степах - 23 ц/га, у посушливих степах -
12 ц/га, у сухих степах - 0,7 ц/га, у степах пустельно-
го типу - 0,1 ц/га. 

Самою характерною рисою степових грунтів є со-
лончаки. У північній частині степу вони залягають по 
низинах. На півдні, навпаки, скрізь зустрічаються на 
плато. Шар солонцю, крім сугубо негативного впли-
ву на родючість ґрунтів, виконує і позитивну функ-
цію. Він затримує воду, не дає їй опускатися вниз. Він 
же захищає верхній шар грунту від занадто великого 
солонцювання по капілярах. 

Каштанові і світлокаштанові ґрунти поширені в 
Присивашші. Північна межа південних чорноземів 
проходить по лінії кордону сухого степу. Північний 
край типових чорноземів збігається в цілому з межею 
степу на правому березі Дніпра і доходить до широти 
Києва на лівому березі. У Донбасі переважають щеб-
нисті чорноземи. 

Серед природної рослинності степу переважають 
трави. Це переважно сухолюбиві трави: ковила, тип-
чак, кореневищні злаки. Різнотрав'я має другорядне 
значення. Спостерігається флористичне спрощення 
степової рослинності з півночі на південь. Так у 
північному степу нараховується 25 видів/м^, у справ-
жньому степу - 18-20 видів/м^, у південному степу -
9-12 видів/м^. У цілому в степу нараховується до 200 
видів трав. 

Крім злаків, що нараховують 20 видів (серед них 
житняк типчак, тирса, і ін.), у складі травостою бага-
то дводольних, ефемерів, ефемероїдів; крупка, синя 
цибуля, адоніс, тюльпан і ін. На півночі поширені бай-
рачні ліси, на півдні зони в долинах рік - осокоровни-
ки. Серед чагарників: терн, вишня, мигдаль, шипши-
на, карагана, дереза, таволга. Березово-дубові ліси 
збереглися лише в деяких улоговинах Олешківських 

пісків. По балках і мулистих грунтах росте болотна 
рослинність: очерет, комишево-рогозні угруповання. 

Д ля тваринного світу є характерною колоніальність. 
Щільність бабаків досягає 200-300 особів/га. Для ко-
питних є характерною стадність. Тваринний світ 
представлений зайцями, бабаками, ховрашками, хо-
м'яками, мишами, козулями, кабанами. Серед хи-
жаків: вовк, лисиця, тхір, борсук. Птахи представ-
лені перепелами, куріпками, дрохвами, орлами, яст-
рубами, совами. Серед плазуючих: степова гадюка, 
полози, ящірки. 

Розглянемо тепер динаміку змін клімату протягом 
існування катакомбної спільності. 

Катакомбна спільність датується початком III тис. 
до н.е. - першою чвертю II тис. до н.е. (див. розділ 
3.4). Співвідносячи це датування з геологічною і 
кліматичною періодизацією, можна констатувати, що 
катакомбна спільність існувала в епоху раннього суб-
бореала і протягом середнього суббореала. 

Клімат голоцену на території України на сьо-
годнішній день відносно добре вивчений. Докладна 
історіографія цього питання приведена в узагальню-
ючій роботі Н.П. Герасименко (1997). Якщо початок 
суббореала зв'язують з похолоданням, просуванням 
лісів до півдня, більшою заводненістю степів, то се-
редній суббореал характеризується різкою аридиза-
цією клімату не тільки на Україні, але й у цілому в 
Східній Європі (Спиридонова, Алешинская, 1999). 

За К, Бруксом, епоха підвищеної в порівнянні із 
сучасною ситуацією вологістю приходиться на другу 
половину III тис. до н.е. (Брукс, 1952, с.59). Початок 
другого тисячоріччя, навпаки, характеризується 
різким збільшенням сухості. Клімат на території Зах-
ідної Європи й України на початку II тис. до н.е. стає 
значно посушливішим (Бучинский, 1963, с.46). 
В.М. Гвоздецький при детальному вивченні лісосте-
пових ґрунтів прийшов до висновку, що наявність 
безлічі кротовин у деградованих ґрунтах лісостепу 
свідчить про переживання ними степового періоду 
фунтоутворення, що передував поширенню лісової 
рослинності (1936). у цей час у долинах рік спостер-
ігаються ґрунти неалювіального походження. Вони 
утворилися в суббореальну епоху, коли сучасні зап-
лави не покривалися паводковими водами. У суббо-
реальний час теплолюбні риби (соми) просуваються 
на північ аж до Ладоги. Річки Криму пересихають, 
про що свідчить зникнення в них прохідних риб (ло-
сось) (Швец, 1978). 

Проведене К.Д. Кременецьким дослідження палі-
нологічних стратифікованих розрізів боліт Молдавії 
й України, зокрема Кардашинського болота в низов'-
ях Дніпра, підтверджують у цілому ці висновки. Він 
гіише, що в цей час зменшується нагромадження тор-
фовищ, на деяких з них відзначені пожежі (Дніпро). 
Найбільш несприятливий період датується ним 2200 
- 1700 р. до н.е. (Кременецкий, 1991, с.57). У цей час 
зменшується площа заплавних лісів, а в них спостер-
ігається скорочення Ільма, у цілому клімат стає більш 
континентальним, у середньому опади скорочуються 
на 50 мм. Ці коливання тепер надійно зафіксовані і 
палеопедологією (Иванов, 1985). Для південних рай-
онів Донбасу Н.П. Герасименко відзначає сильне по-
сушення клімату. Вона пише: "... на этом отрезке ус-
ловия были неблагоприятными не только для гумусо-
накопления, но и почвообразования в целом, даже на 
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склонах плакоров, в балках. Низкая гумусность, сла-
бая структурированность, низкие показатели интен-
сивности глинного выветривания, отсутствие призна-
ков выщелачивания в сформированных на описывае-
мом отрезке слоях отражают аридность климата, а 
трещинообразование в грунтах - его континенталь-
ный режим" ("... на цьому відрізку умови були неспри-
ятливими не тільки для гумусонакоплення, але і ґрун-
тоутворення в цілому, навіть на схилах плакорів, у 
балках. Низька гумусність, слабка структурованість, 
низькі показники інтенсивності глинного вивітрюван-
ня, відсутність ознак вилуговування в сформованих 
на описуваному відрізку шарах відбивають аридність 
клімату, а тріщиноутворювання в грунтах - його кон-
тинентальний режим") (Герасименко, 1997, с. 55). Да-
тується цей шар за радіокарбоном 3720 ± 90 років до 
сучасності (дата некалібрована). Для Донбасу Н.П. -
Герасименко фіксує в цей період сухий степ (1997,с. 
58, мал. 20). 

Е.А. Спиридонова й А.С. Алешинська відзнача-
ють, що степова зона Європейської частини території 
Росії поступово перетворюється в напівпустелю і пу-
стелю (1999, с. 24, мал. 1. Відмітка 3800 років тому). 
І.В. Іванов пише, що родючість чорноземів різко змен-
шилася в цей період. Вони стають ідентичними 
південним чорноземам, малопотужним і солонцюва-
тим. На його думку, продуктивність пасовищ змен-
шилася в порівнянні з атлантичним періодом на 50 -
60 %. У колодязях зменшилася кількість води і по-
гіршилася її якість (Иванов, 1985, с. 30-31). Погіршен-
ня умов для ведення землеробства прямо пропор-
ційне погіршенню кліматичних умов. Тому висновок 
I.E. Іванова тільки про "деяке (курсив мій - С.Пусто-
валов) погіршення умов скотарства і землеробства" 
потрібно визнати дуже обережним. 

Г.І. Швець провів палеокліматичне дослідження на 
основі аналізу водності р. Дніпро і її кореляції з мікро-
структурними відкладеннями Сакського озера в Кри-
му (Швец, 1978). Це дало йому можливість реконст-
руювати клімат степової зони України, простежити 
динаміку кліматичних змін навіть більш широкого 
регіону, починаючи з 2149 р. до н.е. (табл.7.2). Відпо-
відно до його висновків, XXIII в. - XX в. до н.е. 
відрізняються підвищеною вологістю, з XIX в. по 
XVIII в. до н.е. спостерігається різке зменшення 
опадів, вологості, що продовжувалося аж до XVII в. 
до н.е. Початок аридного періоду, за даними Г.І. Шве-
ця, був особливо маловодним, посушливим. Процес 
арндизації проходив відносно швидко і зайняв усього 
лише півтора сторіччя. Населення, що жило в цей час 
у зазначеному регіоні, було змушене терміново при-
стосовуватися до швидкоплинних кліматичних умов. 

Обчисливши середній річний стік води в Дніпрі за 
досліджуваний період, Г.І. Швець виявив основні за-
кономірності циклічного коливання клімату на Ук-
раїні, у тому числі в степах. Якщо середні коефіцієн-
ти водності Дніпра збігалися із сучасними даними, то 
водність кінця Ш тис. і кінця першої чверті II тис. до 
н.е. досить сильно відрізняються від середніх даних. 
Так для кінця III тис. до н.е. коефіцієнт водності скла-
дає 1,15, а для XVIII сторіччя до н.е. він складає усь-
ого лише 0,86. Таким чином, коливання водності р. Д-
ніпро склали за три сторіччя майже 30% (табл. 7.2). 

Оскільки загальний клімат залежить від сонячної 
радіації й опадів, то, маючи дані про зміну водності і 

приймаючи за константу величину сонячної радіації, 
можна приблизно обчислити, наскільки були зрушені 
підзони степу в цікавлячий нас період голоцену. Для 
цього звернемося до характеристики степових підзон 
за кількістю опадів, від яких залежить річний стік рік 
(табл. 7.3). 

Як бачимо, інтервали між показниками окремих 
підзон степу знаходяться в межах 15% (Мордкович, 
1982, С.77). З приведених даних по підзонам видно, 
що на території України присутні тільки чотири пер-
ших підзони. У Присивашші - це сухий степ, що пе-
реходить у степ пустельного типу, північніше - це 
посушливий степ і т.д. 

Виходячи з розподілу опадів у підзонах степу в 
даний час і приймаючи до уваги дані для кінця III тис. 
до н.е. і XVIII ст. до н.е., можна констатувати, що на 
початку існування катакомбної спільності підзони сте-
пу були зрушені на одну підзону на південь від сучас-
ного стану. Тому велику частину сучасного справж-
нього степу займав луговий степ, лісостепові просто-
ри. Очевидно, що байрачні ліси були поширені до уз-
бережжя моря. Вони складалися переважно із широ-
колистяних порід і займали великі площі, виходячи з 
долин і балок на схили плато. 

У середині періоду існування катакомбної 
спільності спостерігається сучасна картина з поправ-
кою на більшу залісенність заплав і балок. На зак-
лючній фазі існування катакомбного населення відбу-
вається різка аридизація степу. В окремі роки річний 
стік рік складав усього лише 50% від сучасного се-
редньорічного стоку (табл.7.2). Клімат ставав усе 
більш континентальним і сухим. Це привело до ско-
рочення опадів взагалі і зимових опадів зокрема. Як 
відзначалося, саме ці опади відіграють визначальну 
роль при вегетації рослинного світу степу. У резуль-
таті процесу арндизації підзони степи зрушуються на 
одну підзону до півночі від сучасної ситуації. Тому 
справжній степ піднімається в цей час лівим берегом 
Дніпра до широти Києва. Цілком імовірно, це й обу-
мовило просування катакомбного населення так да-
леко на північ (Клочко, Рьічков, 1989, с. 60-65). 

Переміщення підзон степу вплинуло не тільки на 
їхнє широтне розміщення, але і проявилося в наступі 
відкритих просторів на заплави і балки з їхніми ліса-
ми. Останні також повинні були різко скоротитися. У 
лісах зникають вологотеплолюбиві види, стають більш 
доступними плавні. Це приводить і до скорочення 
чисельності деяких видів тварин, які там жили. 

Таким чином, велику частину території, зайнятої 
катакомбними племенами наприкінці періоду їхнього 
існування, складали сухі степи з різко континенталь-
ним кліматом. Це була зона з відносно рівнинним рель-
єфом, із сильною вітровою ерозією, з різнотравно-
типчаковою рослинністю. Найбільша кількість опадів 
випадала в першу половину літа. Іноді влітку дощів 
не буває протягом 1 - 2 місяців. Температура узимку 
- близько О' С, улітку - +23,2" С. Суховії продовжу-
ються до п'яти діб. Часто бувають курні бурі. Вони 
проходять із квітня по жовтень і повторюються раз у 
3 - 5 років. За XX сторіччя такі явища спостерігалися 
вже 23 рази. Це свого роду метеорологічні катастро-
фи. Зима дуже хитлива. Сніг тримається 14 днів. Іноді 
його взагалі не буває, іноді випадає багато (Швец, 
1978, с. 17). Наявність у деяких курганах досипок, не 
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зв язаних з похованнями, можна пояснити результа-
том дії курних бурь. 

Зміни клімату, які фіксуються за матеріалами вод-
ності р. Дніпро, підтверджуються і матеріалами дос-
ліджень Дж. Едді (1978), який показав, що найбіль-
ший пік сонячної радіації протягом III - першої поло-
вини II тис. до н.е. приходиться на 1800 р. до н.е. Ця 
обставина в кінцевому рахунку тільки підсилювала 
аридизаційний ефект. 

Таким чином, у другій половині періоду існуван-
ня катакомбного суспільства в Північному Причор-
номор'ї кліматична ситуація значно погіршилася. У 
результаті відкриті плато ставали усе менш присто-
сованими для існування навіть скотарських рухливих 
груп населення. Господарське і громадське життя в 
основному зосереджувалося поблизу від річкових 
долин, що забезпечувалися водою протягом року 
(Дніпро, Дністер, Дунай і Південний Буг). Про жор-
стку прив'язаність населення степів до води свідчать 
і демографічні розрахунки (Пустовалов, 1995а, 1997в). 

Охарактеризована динаміка кліматичних змін була 
причиною того, що інгульське населення, яке жило 
спочатку у відкритому степу (Pustovalov, 1994), по-
ступово зміщується до річкових долин, а не виходить 
з долин у відкритий степ, як це вважають В.В. Отро-
щенко і Ю.В. Болтрик (1982), а також автор цих рядків 
раніше (1982). Це підсилювало етнічну змішаність 
населення і побічно свідчить про те, що ямне і різні 
катакомбні групи населення співіснували й утворю-
вали єдине суспільство. Таким чином, інгульське на-
селення не просте розширює територію свого існу-
вання, а зрушується убік річкових долин і великих 
балок. 

Виявлена картина дозволяє досить чітко реконст-
руювати річний господарський цикл для скотарів 
Північного Причорномор'я. Треба сказати, що матер-
іали про господарську діяльність катакомбного насе-
лення вкрай обмежені. Розкопані поселення вичерпу-
ються схованками в порожистій частині Дніпра, 
верхнім шаром Михайлівського поселення і Матвіїв-
кою-1 на Південному Бузі (Никитин, 1989). Останнім 
часом стали надходити матеріали і з городища на 
о. Байда (Пустовапов, 19976,1998а, 19996, Pustovalov, 
1996). У цілому господарство суспільств степової 
бронзи було комплексним хліборобсько-скотарським 
(Массон, 1964, 1976). Носіям катакомбної спільності 
також притаманна комплексність господарства (По-
пова, 1955, с. 154). О.Г. Шапошникова відзначає для 
Нижнього Подніпров'я придомне пастушаче скотар-
ство, що доповнювалося землеробством, а для басей-
ну Сіверського Дінця - напівкочове скотарство (1971, 
С.331). Іншими словами, у катакомбному суспільстві 
в залежності від конкретних географічних і кліматич-
них умов спостерігається диференціація господарсь-
кої діяльності. Якщо північні райони степу і його 
західні області давали більше можливостей для веден-
ня землеробства, то південні, особливо посушливі 
внутрішні райони Криму і Таврії, були придатні тільки 
для скотарства, причому досить мобільного типу. Уже 
для населення верхнього шару Михайлівського посе-
лення автори публікації допускають наявність напівко-
чового скотарства (Лагодовська, Шапошникова, Ма-
каревич, 1962, с. 178). Вони вважали, що більша час-
тина населення вела осілий спосіб життя, а менша 
пересувалася разом з чередами більшу частину року. 

Якщо капітальні кам'яні будинки Михайлівського 
поселення не викликають сумнівів у тому, що тут жили 
постійно, то матеріали розкопок Матвіївки-1 дозво-
ляють розглядати їх як сезонне поселення. У той же 
час потужні стіни фортеці, прясельця є свідченням 
осілого способу життя на поселенні на о. Байда. 

Приймаючи до уваги те, що всі три поселення на-
лежать до різних фуп населення, яке співіснувало 
впродовж більшого чи меншого часу, мабуть, помил-
ково прагнути до реконструкції господарства 
катакомбного суспільства в цілому без реконструкції 
господарської діяльності кожного з етносоціальних 
підрозділів даного суспільства. Приймаючи до уваги 
складний в етнічному плані характер цього населен-
ня, потрібно виотати доцільним визначення специфі-
ки господарської діяльності кожної етносоціальної 
групи населення. 

Територіально пізньоямні поховання так само, як 
і східнокатакомбні, тяжіють до річкових долин (От-
рощеНко, Болтрик, 1982, с. 38-46), а інгульські ката-
комби розташовані як по схилах плато, так і у відкри-
тому степу, де вони переважають. Приймаючи до ува-
ги, що заплави були покриті лісами навіть у самий 
несприятливий період, можна припустити, що пізньо-
ямне і східнокатакомбне населення були більш осіли-
ми, чим інгульське. У якійсь мірі цей висновок 
підтверджується знахідками гарпунів, гачків для в'я-
зання сіток у катакомбах східного обряду, а на Ми-
хайлівському і Байдоострівському поселеннях - зна-
хідками грузил. Купи стулок черепашок на Михайлі-
вському поселенні, крім всього іншого, свідчать про 
крайню нестачу білкової їжі. 

Склад череди на Матвіївці-1 і на Михайлівському 
поселеннях дуже близький між собою у видовому й у 
кількісному відношенні. Велика питома вага великої 
рогатої худоби також припускає скоріше пастушаче 
скотарство, ніж кочове. Корови і бики не можуть пе-
ресуватися на великі відстані, як це властиво вівцям 
чи коням. Тому немає підстави стверджувати, що в 
катакомбному суспільстві з'являється справжня кочо-
ва економіки. Однак як уклад життя, рухливість, кочів-
ництво, без сумніву, присутні в даному суспільстві. 

з етнографії й історичних джерел відомо, що се-
ред скотарів праця пастуха вважалася престижною, 
праця хлібороба - ні. Вимушено займаючись земле-
робством, кочівники, що зубожіли, з першою ж наго-
дою поверталися до кочування (Марков, 1976, с. 160). 
У північнопричорноморському катакомбному 
суспільстві вищу ступінь у соціальній ієрархії займа-
ли інгульські племена, а ямні - нижню. Посередині 
знаходилися катакомбні племена східного обряду. 
Кореляція високого соціального стану інгульського 
•населення з розташуванням поховань цього населен-
ня у відкритому степу, здається, може служити аргу-
ментом на користь більш рухливого способу життя 
цього етносоціального прошарку. У зв'язку з цим 
Матвіївка-1 виступає типовим зимником, де худоба 
перебувала в несприятливу пору року. Там же прохо-
див окіт, перший час утримувався молодняк. Сказане 
не виключає можливості того, що якась частина насе-
лення проживала там постійно. 

Для скотарів найбільшою цінністю була не земля, 
а худоба. Тому оборонні стіни Михайлівського посе-
лення, городища на о. Байда і городищ порожистої 
частини Дніпра повинні були захищати не тільки на-
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селения певного району, але і його худобу. Саме цим 
можна пояснити відносно великі розміри городищ. 
Напевно, і скотарський, і землеробський уклад прак: 
тикувалися всіма етносоціальними групами населен-
ня, але питома вага різних укладів була різною. Рух-
ливе скотарство в більшій мірі було властиве інгульсь-
кому населенню. Нижні етносоціальні прошарку мог-
ли випасати худобу, яка належала вищому шару 
суспільства. Така практика добре відома в скотарсь-
ких народів (Хазанов, 1975; Марков, 1976; Калиновс-
кая, 1989; Крадин, 1992). 

Цікавим є питання і про шляхи перекочівок і їхньої 
тривалості в умовах Північного Причорномор'я. Дов-
жина маршруту і тривалість кочування в історично 
вивчених кочівників і напівкочівників обумовлювали-
ся, з одного боку, чисельністю череди, а з іншого, 
запасами трави на пасовищах. Чим більша череда і 
чим бідніші пасовища, тим довшим ставав маршрут 
кочування. 

В історичний час у Північному Причорномор'ї 
перекочівки мали переважно меридіональну спрямо-
ваність: північ - південь. Так, Рубрук повідомляв, що 
кочівники спускалися на зиму на південь до моря, а 
влітку відкочовували на північ. У місцях, позбавле-
них води, пасли худобу узимку, коли сніг заміняв воду 
(Кириков, 1983, с. 8). Польський посол у Кримському 
ханстві доносив у Варшаву, що татари не живуть 
влітку і восени у будинках, а кочують (Кириков, 1983, 
с. 17). Приймаючи до уваги динаміку змін клімату в 
катакомбний час, можна реконструювати такий річний 
цикл (табл. 7.4). 

Як бачимо, на першому, ранньому етапі передба-
чалося двочастне кочування. Населення вільно могло 
існувати в степу майже цілий рік, лише ближче до 
осені спускаючись в балки і поди і проводячи в зап-
лаві тільки зиму. Характерним прикладом такого мар-
шруту можуть стати пам'ятки Сірогозської балки 
(Оленківський, Пустовалов, 1993). ТутЯ.І. Болдіним 
у 1980 р. була проведена розвідка, яка виявила значну 
кількість короткочасних стоянок і сезонне поселення 
в гирлі балки біля пода. 

Інший варіант кочування був чотирьохчастним. Як 
і раніше зима проходила в заплаві. Навесні на корот-
кий чи більш тривалий час (у залежності від року) 
череди паслися у відкритому степу і в міру його виго-
ряння спускалися до балок і подів, де довше затриму-
валася вода. Восени після дощів череди на короткий 
час знову паслися у відкритому степу і після цього 
ближче до зими знову поверталися в заплаву. Піцтвер-
дженням наявності такої системи господарювання 
служать матеріали розвідок В.І. Нікітіна (1991) і 
М.П. Оленківського (Оленківський, Пустовалов, 
1993). Більш-менш значні катакомбні поселення зо-
середжені або на схилах плато побли:^рік, або на краю 
заплав (Михайлівка, Матвіївка-1, Костянтинівка, Чер-
вона Українка, Ташино, Пересадівка-3, Новопавлів-
ка-1, Криворізьке-2, Леонтіївка, Піщанівка). У той же 
час короткочасні стоянки зустрічаються у відкритому 
степу. Вони практично не мають шару. 

Третій варіант перекочівель у районі Нижнього 
Подніпров'я в зв'язку з посухою в степу і неможли-
вістю його використання для скотарства більшу час-
тину року передбачає різку зміну і системи господа-
рювання. Тепер узимку череди знаходяться в заплаві 
в Нижньому Подніпров'ї (переважно в районі Вели-

кого Лугу), а навесні починають поступово просува-
тися на північ, проводячи літо в Середньому Под-
ніпров'ї. При такій системі на півдні, у Нижньому 
Подніпров'ї, знаходилися зимники, тобто поселення 
поблизу річкових долин, а на півночі, у Середнім Под-
ніпров'ї, знаходилися літники. Присутність катакомб-
ного населення в Середньому Подніпров'ї зафіксова-
на за матеріалами катакомбної спільності на поселен-
нях типу Ісківщини (Бондар, 1974,1986). Появу ката-
комбного населення в цьому районі відзначають у 
своїй роботі М.М. Іевлєв і І.Л. Сердюкова(1989). 

Демографічні підрахунки чисельності населення 
катакомбного часу в Нижньому Подніпров'ї й у ціло-
му в Північному Причорномор'ї (Пустовалов, 1997в) 
дають можливість приблизно визначити чисельність 
поголів'я худоби. Кількість населення для даного ре-
гіону визначається в 60 тис. чоловік (Пустовалов, 
1997). Відомо, що в Монголії на початку XX сторіччя 
на одного кочівника приходилося в середньому 17,8 
голів худоби (Майский, 1921, с.67, 124). У казахів на 
одну юрту приходилося 5 коней, 4 корови, 2 верблю-
да, 10 баранів (Марков, 1976, с. 203). Взявши ці дані 
як вихідні, можна обчислити і загальну кількість ху-
доби. Вона буде дорівнювати приблизно одному 
мільйону голів. При цьому варто врахувати, що пері-
одичні джути й епідемії забирали до 50% поголів'я 
раз у 10-12 років. Це, з одного боку, перешкоджало 
перевипасу, а з іншого,- стримувало ріст народонасе-
лення. 

Цілком можливо, екологічні катастрофи рубежу III 
- II тисячоліть до н.е# привели до консолідації ямно-
катакомбного суспільства. Протистояння різким еко-
логічним змінам сприяє зміцненню суспільства (Гу-
милев, 1993, с.67-132). У результаті цього можуть 
прискоритися процеси формування централізованих 
владних структур, відходять на другий план 
міжетнічні, міжобщинні, міжродові конфлікти. Такі 
процеси, можливо, були однією з причин оформлен-
ня і зміцнення кастової системи. 

Однобокі, моногалузеві господарські системи, як 
правило, менш стійкі стосовно зовнішніх впливів, зок-
рема, кліматичних коливань. Тому аж до появи 
справжніх кочівників економіка суспільств скотарів 
епохи бронзи була комплексною. Для катакомбної 
спільності також є наявними безперечні дані про зем-
леробство. У серії поховань знайдені залишки злаків 
(Корпусова, Ляшко, 1991; Ковалева, 19836, с.57). Зоб-
раження колосся відоме і на кам'яних сокирах (Ша-
рафутдинова, 1980а, с.60-70) (правда, це можуть бути 
і більш загальні символи, які означають древо жит-
тя). М.О.Чмихов розглядав календарні системи ката-
комбної інгульської культури як відображення насам-
перед землеробського річного циклу (1977, 1991). 
Знахідка рала в інгульському похованні стала дока-
зом наявності в цього населення орного землеробства. 
(Бидзиля, Яковенко, 1973; Никитенко, 1977). Однак 
останнім часом була почата спроба взяти під сумнів 
це твердження. Б.І. Шрамко показав, що предмети, 
знайдені в цьому похованні, могли бути скоріше де-
талями верстата (Шрамко, 1992, с. 220). Проте, вис-
новок Б.І. Шрамка не може заперечувати наявність 
орного землеробства в катакомбного населення. 
Подібні типи знарядь були знайдені в Орель-Самарсь-
кому межиріччі (Лихачев, 1982). 

На посуді катакомбної спільності знайдені відбит-
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ки проса, ячменя, чини і вівса (Кузьминова, Петрен-
ко, 1982, с. 120, Яровой, 1990, с. 89). Про наявність 
осілого компонента серед населення інгульської куль-
тури свідчать і знахідки кісток свині (Журавлев, 1991 
Журавлев, Сычева, 1989; Журавлев, 2001). Свиня знай 
дена і на інших поселеннях катакомбної спільності 
(Никитин, 1989; Лагодовська, 1961; Бибикова, 1970 і 
ін.). Імовірно, розвідані В.І. Нікітіним поселення 
інгульської культури (Никитин, 1991) на берегах 
Південного Бугу не всі були короткочасними стоянка-
ми, серед них, мабуть, багато які були зимниками чи 
навіть довготривалими поселеннями. Не можна ски-
дати з рахунку і той факт, що в середній суббореаль-
ний період рівень води в Дніпрі і в інших великих ріках 
був значно нижчим від сучасного. Тому значне число 
довготривалих поселень цієї доби в даний час знахо-
диться під водою. 

Реконструкція виробництва взагалі і нехарчового 
напрямку зокрема для ямно-катакомбної епохи - за-
дача досить важка. Детальна й адекватна реконструк-
ція рівня й особливостей господарства й економічно-
го розвитку конкретного суспільства давнини висту-
пає підосновою при рішенні питань соціального ладу, 
етнічної характеристики й ідеологічних поглядів. Тра-
диційними найбільш інформативними джерелами для 
палеоекономічних реконструкцій є матеріали посе-
лень, гірських розробок, майстерень, скарбів, випад-
кових знахідок, залишків давніх ланів і т.д. 

Степові культури епохи бронзи півдня України 
відомі переважно за матеріалами поховальних пам'я-
ток. Поховальний обряд, норми якого формуються при 
визначальному впливі релігійних представлень, відоб-
ражає господарсько-економічну сферу не прямо, а в 
опосередкованому і, як правило, перекрученому виг-
ляді. Удавана простота при інтерпретації його даних 
дуже оманна. Це застереження повною мірою сто-
сується ямної і катакомбної спільностей. Кам'яно-кре-
м'яно-кістяний і керамічний інвентар поховань, не-
велика питома вага металевих виробів серед інвента-
рю свідчать начебто на користь низького рівня техні-
ко-технологічного й економічного розвитку даного 
суспільства. Однак більш глибокий аналіз матеріалів 
переконує в іншому. 

Для степових народів, значною мірою позбавле-
них природних джерел металів, що складають компо-
ненти бронзи, вартість металу була дуже високою. 
Тому ступінь утилізації зламаних виробів, мабуть, 
наближався до 100%, що не дозволяє прямо судити 
про міру поширеності бронзи в побуті, у свій час 
Л.С. Клейн, вивчаючи саме катакомбні старожитності, 
писав, що інвентар поховань має насамперед символ-
ічне значення і приблизно на епоху відстає від тих 
предметів, що дійсно знаходилися в побуті (Клейн, 
1973). 

Навіть у похованнях досить часто зустрінуті брон-
зові знаряддя деревообробки: тесла, долота і т.д. Зна-
хідки транспортних засобів і інших дерев'яних ви-
робів переконують, що вони виготовлені винятково 
бронзовими знаряддями праці. 

І.О. Післарій, характеризуючи деревообробку епо-
хи середньої бронзи півдня України, зв'язує появу 
рубанка з наявністю дошок у культурі багатовалико-
вої кераміки (Писларий, 1995, с. 198). Погоджуючись 
з ним у тому, що рубанок і стругана дошка взаємоо-
бумовлені, слід зазначити, що дошки і планки широ-

ко відомі в ямно-катакомбну епоху. Це розповсюджені 
деталі транспортних засобів, зокрема, деталі бортів. 
Тому принципових розходжень між багатоваликови-
ми і ямно-катакомбними інструментами не було. Роз-
ширилася тільки сфера їхнього застосування. 

На думку І.О. Післарія, зовнішній вигляд рубанка 
епохи середньої бронзи міг бути близьким одному з 
видів рубанка, відомого грекам (Писларий, 1995, 
с. 198-199). Уперше на користь наявності такого виду 
рубанка в давньогрецькому деревообробному ремеслі 
виступив І.М. Гребнер (Grebner, 1956, s.54,56). З ним 
згоден і М.І. Сокольский: "Мысль о том, что греки 
видоизменили тесло в рубанок, кажется нам плодо-
творной и подкрепляется системой заклинивания же-
лезных лезвий в тесле, а также изображением на гре-
ческом надгробии мастера кроватей" ("Думка про те, 
що греки видозмінили тесло в рубанок, здається нам 
плідною і підкріплюється системою заклинювання 
залізних лез у теслі, а також зображенням на грецько-
му надгробку майстра ліжок" )(Сокольский, 1971, с. 
185-186) (мал.4.1). Фактично це те ж саме тесло, 
тільки прикріплене до У - подібної рукояті плоскою 
стороною, у світлі сказаного вище, подібний тип ру-
банка міг існувати ще в ямно-катакомбну епоху. 

Відбитки на стінках катакомб від знарядь, якими 
вони рилися, що мають у розрізі квадратну чи чітку 
прямокутну форму, свідчать про те, що поховальні 
споруди викопувалися в цих випадках за допомогою 
металевих знарядь типу кирки, вага якої, імовірно, 
була тотожною вазі сокир. Таким чином, сфера засто-
сування металу була набагато ширшою, а рівень роз-
витку цього суспільства був значно вищим, чим це 
вважають зараз деякі археологи. 

Більш продуктивні для визначення рівня соціаль-
но-економічного розвитку за матеріалами катакомб-
ної спільності - непрямі, опосередковані показники. 
Наприклад, результати соціального аналізу дають 
складну багатоступінчасту соціальну структуру, що 
була б неможливою без відповідного рівня розвитку 
економіки (Пустовалов, 1991а, 19956, 19986). Демо-
графічний аналіз за матеріалами ямної і катакомбної 
спільностей показав, що в ямно-катакомбну епоху 
чисельність населення в порівнянні з енеолітом ви-
ростає в 10 - 15 разів. Ріст чисельності курганного 
населення був би неможливий без зрослих економіч-
них можливостей ямно-катакомбного суспільства. 
Дуже важливими показниками рівня добробуту сусп-
ільства можуть бути дані про карієс. Справа в тому, 
що ще на початку XX століття цим захворюванням 
страждали переважно забезпечені шари населення, які 
проживали в містах. У катакомбного і багатовалико-
вого населення карієс, за даними відомого українсь-

, кого антрополога С.І. Круц, був розповсюджений у 3-
4 рази ширше, ніж в інших культурах епохи бронзи 
(Круц, 1984, C.96). У більш пізній роботі С.И. Круц 
пише, що карієс розповсюджений більше в населен-
ня, яке харчувалося вуглеводною їжею (Круц, 1997, с. 
538). Для катакомбного суспільства це означає 
збільшення частки зернових і цукромістких продуктів, 
тобто більш високу якість і розмаїтість їжі. 

Одним з небагатьох прямих свідчень росту про-
дуктивності праці в катакомбному суспільстві є зна-
хідки критих кошар на поселенні Матвіївка-1 (Нікітін, 
1989). Тут повністю була розкопана одна така кошара 
і частково досліджена ще одна. Не можна повністю 
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заперечувати і можливість використання таких кошар 
як жител, особливо в холодну пору року. Поруч з ви-
ходами з кошар були зафіксовані округлі ровики, як} 
можна інтерпретувати як дренажні канавки навколо 
легких жител типу шатрів (Pustovalov, 1994). На-
явність критих кошар, за етнографічними свідчення-
ми (Марков, 1976; Шамиладзе, 1979; Адрианов, 1985 
і ін-Х різко збільшує продуктивність праці в скотарстві. 
Завдяки кошарам виживають практично всі ягнята, час 
появи на світ яких приходиться на провесну, коли 
можливі ще і сильні заморозки, і заметілі, і інші нега-
тивні явища атмосферного порядку, що приводять в 
інших умовах до загибелі більшості молодняку. 

Розглянемо тепер, яка ситуація склалася в мета-
лургії і металообробці в катакомбному суспільстві 
Північного Причорномор'я. Є.М. Черних, Л.І. Авіло-, 
на, Л.Б. Орловська і Т.О. Тенейшвілі (1990) на підставі 
комплексного дослідження рудних джерел, самого 
процесу виробництва, оцінки росту чисельності зна-
хідок металевих речей по епохах прийшли до виснов-
ку, що для середньої бронзи спостерігається зростан-
ня виробництва в З - 6 разів у порівнянні з поперед-
ньою епохою. Якщо для Кавказу ріст складає приблиз-
но 600%, то для степової зони він досягає 300%. Ве-
личини вражаючі, якщо взяти до уваги, що і кілька 
відсотків росту в економіці - дуже значне досягнен-
ня. Фундаментальні висновки цієї групи дослідників 
підтверджують і розробки А.Л. Нечитайло, яка пише 
про те, що кількість знахідок металевих сокир у ката-
комбну епоху збільшується в 10 разів (Нечитайло, 
1991, с. 107-109). 

Технологія виплавки металу , яка склалася в епо-
ху катакомбної спільності, не вимагала особливо 
складних технічних пристроїв і значних витрат мате-
ріальних ресурсів і праці. Саме обладнання було над-
звичайно мобільним. Подібна техніка існувала й в 
епоху пізньої бронзи. Показові експериментальні ро-
боти з відтворення процесу плавки проводилися 
А.Д. Пряхиним і його учнями і співробітниками при 
розкопках Мосолівського поселення. Вони дали пре-
красні результати (Саврасов, 1996, с. 135 - 158). Про-
стота технологічного процесу виплавки металу, вияв-
лена під час експерименту, є саме тією умовою, яка і 
забезпечує розширене виробництво. 

Усі відомі на цей час знаряддя праці, які викорис-
товувалися в металообробці і металургії катакомбни-
ми майстрами, були зібрані і проаналізовані А.Л. Не-
читайло (1997). Нею відновлений технологічний про-
цес плавки металу. Виділяються такі групи знарядь 
праці як сопла, тиглі, ллячки, ложки для взяття проби 
металу, посудини для лиття і т.д. (Нечитайло, 1997, с. 
21). Як вважає А.Л. Нечитайло, сопла, тиглі і ллячки 
є обов'язковим набором ливарників (Нечитайло, 1997, 
с. 22). Крім них, за одностайним висновком фахівців, 
важливою складовою частиною інструментарію 
майстрів-ливарників були стулки черепашок Unio, 
ливарні форми зі слідами підправлення при повтор-
ному литті. Готові вироби допрацьовувалися абрази-
вами, молотками на ковадлах. Часто в похованнях 
майстрів зустрічається також сировина (глина, пісок, 
крейда). Важливо відзначити, що, на думку А.Л. Не-
читайло, "все основные компоненты для организации 
литейного дела имелись у мастеров эпохи средней 
бронзы Северного Причерноморья. Следует обратить 
внимание на то, что эта организация по своему уров-

ню не уступала высокоразвитой металлообработке 
Кавказа и Малой Азии" ("всі основні компоненти для 
організації ливарної справи були в майстрів епохи 
середньої бронзи Північного Причорномор'я. Варто 
звернути увагу на те, що ця організація по своєму 
рівню не уступала високорозвиненій металообробці 
Кавказу і Малої Азії") (Нечитайло, 1997, с. 26). Е.В.-
Сайко також підкреслює, що величина тиглів для 

плавки в майстернях анатолійського Каніша також 
відрізнялася невеликими розмірами (Сайко, 1990, 
с. 179). Дуже важливим моментом у вивченні знарядь 
праці при металообробці є їхня однотипність на знач-
них просторах. На Кубані й у Криму, на Нижньому 
Дону й у Подніпров'ї - скрізь простежені однакові 
форми знарядь праці і різних пристосувань (Нечитай-
ло, 1997, с. 26). Підсумковий висновок А.Л. Нечитай-
ло варто привести дослівно: "Итак, имеющиеся мате-
риалы дают представление о четком выделении у ка-
такомбных племен специализированного металлооб-
рабатывающего производства и о высоком уровне его 
развития, который соответствовал не только кавказс-
ким, но и мировым достижениям того времени" 
("Отже, наявні матеріали дають уявлення про чітке 
виділення в катакомбних племен спеціалізованого 
металообробного виробництва і про високий рівень 
його розвитку, що відповідав не тільки кавказьким, 
але і світовим досягненням того часу") (Нечитайло, 
1997, С.27). 

Про якісно інший, більш високий рівень розвитку 
металургії і металообробки в катакомбну епоху 
свідчать і параметри окремих виробів. Це стосується, 
зокрема, сокир костромського типу і більш подовже-
них і трапецієподібних тесел з відносно широким ле-
зом і вузькою, часто округлою п'ятою. Стрункість, 
подовженість виробів катакомбного часу, менша пло-
ща п'ятки в порівнянні із шириною леза свідчать про 
іншу, більш високу, чим в енеоліті, якість металу, його 
здатність витримувати великі механічні навантажен-
ня. 

Про високий у цілому рівень катакомбного ремес-
ла і його Близькосхідні корені свідчать і дослідження 
давніх катакомбних тканин з розкопок на Північному 
Кавказі. Складність їхнього виготовлення на порядок 
вища, ніж ямних. Катакомбні тканини робилися з вов-
ни. Виготовлення було складним процесом, який 
включав шість окремих операцій. Тканини з ямних 
поховань були рослинного походження (Шишлина, 
1999). 

О.М. Балушкін і В.І. Нікітін вважають, що виго-
товлення кам'яних провушних сокир здійснювалося 
катакомбними майстрами за допомогою спеціальних 
верстатів (Балушкин, Никитин, 1990). 

Про високий рівень організації ремесла в катаком-
бну епоху свідчить і територіальний поділ праці, за-
фіксований для районів Північного Причорномор'я. 
Жрецькі комплекси (з модельованими черепами) кон-
центруються в районі р. Молочної (Пустовалов, 
1999в). Поховання, які містять набори ливарного 
інструментарію і приналежностей до нього, за вис-
новком А.Л. Нечитайло (1989,1991), прив'язані до 
трьох вузьколокальних районів: р. Бахмутки, право-
му припливу Сіверського Дінця, де є виходи мідних і 
поліметалевих руд, Присивашшя (поруч із соціальним 
центром інгульської культури) (Пустовалов, 1990г, 
1991а, 1994а, 19956), Нижнього Подніпров'я. Цікаво 

128 



відзначити, що донбаський центр зв'язаний з населен-
ням донецької культури, нижньодніпровський - з 
ямно-катакомбними нижньодніпровськимгі племена-
ми, а присивашський - з інгульськими племенами. 

Крім безпосередніх свідчень, які стосуються рівня 
розвитку виробництва, про це ж може красномовно 
говорити й обмін. На високорозвинений обмін указує 
наявність незвичайних ливарних форм, що дають 
брусковидні й овальні відливки (Кубышев, Черняков, 
1985). A.I. Кубйшевим і І.Т.Черняковим була обґрун-
тована думка, що дані відливки були важками і, не 
виключено, служили обмінними еквівалентами (Ку-
бышев, Черняков, 1985). 

Підкреслення професійної приналежності в похо-
вальному обряді катакомбної спільності викликане, 
мабуть, наявністю в цьому суспільстві тієї чи іншої 
форми кастової системи (Пустовалов, 1990в, 1991а, 
1992а, 1994а, 19956, 1996в, 1997а, 1998ж). Проетно-
соціальну стратифікацію в середовищі середньодонсь-
кого суспільства пише й А.Т. Синюк (1996). Аналізу-
ючи зображення квадрата на Керносівській стелі, І.Ф. -
Ковальова пише, що "... квадрат определял четырех-
членные классификации в социальной сфере (четыре 
брачных класса, четыре касты, варны), план поселе-
ний, отдельных построек - зиккур^тов, алтарей и т.д." 
("... квадрат визначав чотиричленні класифікації в 
соціальній сфері (чотири шлюбних класи, чотири ка-
сти, варни), план поселень, окремих будівель - зікку-
ратів, вівтарів і т.д." (Ковалева, 1989, с. 43). У світлі 
розробок по кастовій системі трактування зображен-
ня квадрата І.Ф. Ковальовою не може викликати за-
перечень. Кастова система, мабуть, добре була знайо-
ма всім катакомбним племенам і існувала в Північно-
му Причорномор'ї тривалий час. 

В останні роки з'явилися спроби ревізувати вис-
новки Є.М. Чсрних, Л.І. Авілової, Л.Б. Орловської, 
Т.О. Тенейшвілі, А.Л. Нечитайло, А.І. Кубишева, І.Т. -
Чернякова, С.Ж. Пустовалова щодо рівня розвитку 
металургійного і металообробного виробництва в ка-
такомбну епоху. Звернемося до цитування Л.А. Чер-
них. 

1."... технико-технологические показатели свиде-
тельствуют о малой производительности труда и от-
сутствии реальных технических возможностей для 
осуществления массового выпуска продукции" ("... 
техніко-технологічні показники свідчать про малу 
продуктивність праці і відсутність реальних техніч-
них можливостей для здійснення масового випуску 
продукції"') (Черних Л.А., 19976, с. 177). 

2. "Таким образом, древнейшие способы выплав-
ки меди и плавления меди-бронзы, видимо, не требо-
вали особо сложных тепло-технических устройств, а 
также значительных затрат труда по их сооружению" 
("Таким чином, найдавніші способи виплавки міді і 
плавлення міді-бронзи, мабуть, не вимагали особли-
во складних теплотехнічних пристроїв, а також знач-
них витрат праці по їх спорудженню") (Черних Л.А., 
19976, с. 155). 

3. "... процес розвитку не виявляє суттєвих якіс-
них змін у технології та організації виробництва, які 
б дозволили мати більш потужний виробничий ефект" 
(Черних Л.А., 1997а. С. 21). 

4. "За сукупністю розглянутих даних (металоком-
плексу та технологічних ознак) можна зробити загаль-
ний висновок про відсутність технічних можливос-

тей для масового випуску продукції, незначних зага-
лом масштабів виробництва та його дислокальності, 
що пеі^едбачає діяльність кількісно невеликих груп 
спеціалістів у складі окремих скотарських громад" 
(Черних Л.А., 1997а, с. 19 - 20). 

5."Нет данных и о каких-либо обособленных мо-
гильниках мастеров-металлургов, позволяющих гово-
рить о существовании особых социально-профессио-
нальных групп - каст" ("Немає даних і про які-небудь 
відособлені могильники майстрів-меіталургів, що доз-
воляють говорити про існування особливих соціаль-
но-професійних груп - каст") (Черных Л.А., Плеши-
венко, 1993, с. 252). 

6. "Отсутствие четкой локализации типов инвен-
таря затрудняет детализацию каких-либо центров или 
очагов" ("Відсутність чіткої локалізації типів інвен-
тарю утруднює деталізацію яких-небудь центрів чи 
вогнищ") (Черних, 1997, с. 175). 

Як бачимо, цитата 1 суперечить цитаті 2, оскільки 
саме простота технології і є однією з умов розшире-
ного виробництва. Більш того, протиріччя міститься 
навіть в одній фразі (цитата 4). Дислокальність і гро-
мада - поняття несумісні. Навіть скотарські кочові 
громади пересуваються по певній, звичайно чітко об-
говореній території (Адрианов, 1985). Цитата 5 
свідчить, що автор зовсім не знайомий з особливос-
тями кастових суспільств і знаходиться під впливом 
стійкої повсякденної омани про характер взаємин між 
кастами. Навіть у самій Індії села в кастовому відно-
шенні носять дуже строкатий характер (Lewis, 1958). 
Як спеціально підкреслює М.К. Кудрявцев, каста ніко-
ли не була господарською одиницею, оскільки існу-
вав міжкастовий поділ праці. Практично всі касти в 
Індії знаходяться в сервісних відносинах одна з од-
нією. М.К. Кудрявцев пише, що касти не мають чітко 
обкреслених границь, але розсіяні між іншими каста-
ми. Однокастові села зустрічаються вкрай рідко. Ок-
ремо живуть лише найнижчі касти. При цьому не існує 
й окремих кастових могильників. Попіл після спален-
ня небіжчиків кидали в ту саму ріку чи ховали в зем-
лю на краях полів (Кудрявцев, 1992, с.5, 124-135). 
Подібна картина спостерігається й в інших кастових 
суспільствах. 

Цитата З спростовується роботами не тільки 
Є.М.Черних, А.Л. Нечитайло, С.Ж. Пустовалова й 
інших дослідників, але і матеріалами статей самої ж 
Л.А. Черних. Вона зібрала вибірку інструментів (68 
екземплярів), названих теслами, епохи енеоліту -
бронзи з території Північного Кавка:^ і Причорномо-
р'я, обчислила відносини довжини до ширини і леза 
до п'ятки і побудувала на цій основі кореляційний 
графік (Черных Л.А., 1997, с. 101). Однак її інтерпре-
тація отриманого графіка зовсім незадовільна. Необ-
хідно заново проаналізувати цей графік (мал.7.2). 

Об'єднання в одну групу ямних тесел з енеолітич-
ними не настільки беззаперечне. Незважаючи на малу 
чисельність (6 екз.), вони займають проміжну пози-
цію між енеолітичними і середньобронзовими екзем-
плярами. Причому частина з них ближча до катаком-
бних тесел, що ще раз говорить про часткове співісну-
вання ямного і катакомбного населення. Не проанал-
ізовані і причини більшого, ніж в енеоліті, розкиду в 
пропорціях тесел ямної, катакомбної й іншої культур 
середньої бронзи. А причини ці очевидні. Ще О.Д.Ре-
зепкін звернув увагу на наявність у новосвободненсь-
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ких пам'ятках двох типів тесел: більш довгах і більш 
коротких (Резепкин, 1989, с. 9). Це вказує на дифе-
ренціацію функцій тесел. Коротке тесло, мабуть, було 
робочою частиною знарядь типу середньоазіатського 
чота. Більш довгі тесла - могли використовуватися або 
самостійно, або бути робочою частиною інших сто-
лярних знарядь (наприклад, рубанка). Розглядаючи з 
цих позицій даний графік, можна констатувати, що в 
епоху середньої бронзи відбувається подальша дифе-
ренціація функцій столярних інструментів, названих 
теслами. На даному графіку можна виділити щонай-
менше три групи: низьких пропорцій, яка близька до 
енеолітичних зразків, середніх пропорцій з більшою 
чи меншою скошеністю боків, а також довгих тесел. 

Параметри, якими описує тесла Л.А. Черних, не-
достатні для визначення їхнього призначення. Для-
цього необхідно використовувати таку важливу озна-
ку, як характер заточення самого леза. Так за спосо-
бом заточення леза можна виділити два типи знарядь: 
лінзоподібні й однобічнозаточені. За формою леза 
можна виділити знаряддя з прямими рівними лезами 
і з напівовальними лезами. Розходження у формі лез 
вказують на призначення цих знарядь праці. Лінзо-
подібні тесла дійсно могли використовуватися як тес-
ла для виготовлення рівних площин. Вигнуті вироби 
- для вибірки баласту і виготовлення увігнутих пло-
щин. Леза, заточені на одну сторону, могли викорис-
товуватися і як тесла, і як леза для інструментів типу 
рубанка! При цьому овальні леза використовувалися 
для первинної обробки поверхонь, а прямі - для більш 
тонкої. Як видно з даного аналізу, якісний стрибок у 
катакомбну епоху відбувся не тільки в металообробці, 
у ткацтві, але й у столярному ремеслі. 

У цитаті 6 фактично піддається сумніву пра-
вомірність виділених А.Л. Нечитайло трьох виробни-
чих центрів (Нечитайло, 1991). Розглянемо це питан-
ня детальніше. Виділені для епохи пізньої бронзи ви-
робничі центри характеризуються локальними особ-
ливостями у формі виробів і дуже вузькою сферою 
збуту цих виробів. Іншими словами, центри зрубного 
часу обслуговували своєю продукцією дуже обмеже-
ну територію, у катакомбний час картина була зовсім 
іншою. Відсутність локальної специфіки в Північно-
му Причорномор'ї свідчить про високорозвинений 
обмін не тільки готовою продукцією, але і технологі-
ями (Пустовалов, 1998ж). 

Про високорозвинений обмін у катакобну епоху 
свідчать і дані палеозоології. За розробками О.П. Жу-
равльова (Журавлев, 1997, с. 17; 2001, с.70) у катаком-
бний час Спостерігається порівняльна єдність порід 
великої рогатої худоби на значній території Східноє-
вропейського степу. У більш пізній час ця єдність роз-
падається і її замінює розмаїтість, яка свідчить про 
слабкі контакти між окремими селищами і громада-
ми. 

Зв'язок катакомбних виробничих центрів не тільки 
з родовищами міді і поліметалів, але і з соціальними 
центрами також свідчить про виділення деяких видів 
ремесла вже в самостійні галузі виробництва. У по-
ховальному обряді відображений виробничий інстру-
ментарій тих професій, продукція яких є найбільш 
яскравими ознаками катакомбної, особливо інгульсь-
кої знаті (Пустовалов, 1990в, 1991а, 1992а, 1998ж, 
Pustovalov, 1994). 

Настільки ж непереконливо даний автор пояснює 

призначення ливарних форм, які дають овальні чи 
брусковидні відливкі, як порцій металу для наступ-
ної обробки куванням чи литтям (Черних Л.А., 1995). 
Будь-яке виробництво прагне до сіюрочення шляху від 
сировини до готової продукції. Це добре показав у 
своїй роботі С.В. Смирнов (1983). Тому проміжні лан-
ки, якщо вони не викликані технологічною необхідніс-
тю, є зайвими. Навіщо, запитується, робити спочатку 
бруски, а потім їх кувати, якщо можна відлити готову 
річ: сокиру, тесло чи долото, які після невеликої до-
робки будуть придатні до використання? При куванні 
постійне нагрівання металу приводить до його знач-
них утрат. 

Автор, який критикується, заперечує зв'язок да-
них відливків з ваговою і грошовою системами Близь-
кого Сходу, мотивуючи це тим, що відливки не точно 
відповідають ваговим стандартам, а значно відхиля-
ються від них частіше в меншу сторону. Однак ці 
відхилення зв'язані з дуже зрозумілим бажанням збе-
регти бронзу. У більшості випадків фіксується змен-
шення ваги. Аналогічне явище зафіксоване в нуміз-
матиці як "псування монети". Прагнучи зменшити 
вагу монети, її обрізали по краю. Напевно, і у випад-
ку з катакомбними відливками ми маємо справу та-
кож із прагненням скоротити вагу важка. Сам факт 
зменшення ваги важків побічно свідчить про те, що 
відливки служили обмінними еквівалентами. Подібні 
відливки, так звані "прутики", відомі і пізніше в 
зрубній культурі (Пряхин, 1996, с. 28). Прутовидну 
форму мають і багато давньоруських гривень. 

Як видно з проробленого аналізу, спроби Л.А. Чер-
них ревізувати концепцію, у розвиток якої зробили 
свій внесок багато видатних учених, виявилися дуже 
суперечливими, слабко аргументованими і поверхне-
вими. 

Господарсько-економічна система катакомбного 
суспільства Північного Причорномор'я базувалася на 
складному соціальному організмі (Пустовалов, 1990в, 
1991а, Pustovalov, 1994). Для нього був характерним 
географічний і територіальний поділ праці. Головні 
центри громадського життя були зосереджені на р. -
Молочній в районі м. Молочанська, у Поінгуллі-По-
бужжі й у районі Присивашшя. Тут зосереджувалися 
правляча верхівка, ремісники, що обслуговують її, 
рядове заможне населення, добробут якого базувався 
на участі у воєнних діях (наявність поховань із трепа-
нованими черепами і кенотафи, чий зв'язок з війною 
був спеціально показаний) (Клочко, Пустовалов, 1992, 
Klochko, Pustovalov, 1994). Очевидно, вирішальну 
роль у виборі місця розташування головного центра 
зіграли транспортні шляхи, добре відомі в більш пізній 
час, але, судячи з усього, які використовувалися й у 
катакомбну епоху. Так у районі р. Молочної перети-
наються дороги, які ведуть із Криму на північ (так 
звані Кальміуська сакма і Муравський шлях) (Болт-
рик, 1990, С.36), і дороги, які ведуть у широтному на-
прямку (переправи в районі Каховки, Кам'янки-
Дніпровської і Хортиці). Вузьке дефіле між глибокою 
заплавою р. Конки і р. Молочної (10 - 15 км шири-
ною) забезпечувало контроль за перехрестям доріг. 

Саме тому тут виникають великий могильник ка-
такомбної інгульської знаті, величезний храм під 
відкритим небом - Молочанське святилище, а також 
продовжує використовуватися відоме святилище 
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більш раннього часу - Кам'яна Могала (Pustovalov, 
1994). 

Уперше розгорнута аргументація просторової гео-
графічної моделі соціального організму і його відоб-
раження на матеріалах епохи бронзи Північного При-
чорномор'я була запропонована автором на початку 
дев'яностих pp. (Пустовалов, 1991). Пізніше була 
зроблена спроба подібного аналізу на матеріалах ямної 
культури (Рычков, 1994, с.89-91). 

Присивашський субцентр, мабуть, предстваляє 
собою периферію Молочанського центра і не виді-
ляється нічим, крім військових атрибутів поховань. 
Добробут населення ж Поінгульсько-Бугського суб-
центра базувався на інших початках. На лівому березі 
р. Інгульця і на р. Саксагань знаходилися діабазові 
виходи, які і розроблялися місцевим населенням. Ка-
м'яні парадні сокири з цього району поставлялися на 
всю територію інгульського об'єднання. Як вважає ряд 
фахівців, тут знаходився центр по обробці каменю і 
виготовленню з нього насамперед зброї (Березанская, 
Ляшко, 1989, с. 21-22; Березанская, 1994). Упевнено 
можна говорити і про розробку в катакомбний час 
криворізьких залізорудних родовищ з метою одержан-
ня вохри. 

Саме в трикутнику між Південним Бугом, 
Північним Кримом і р. Молочною знайдені самі значні 
катакомбні укріплення (Верхній шар поселення Ми-
хайлівка, фортеця на о. Байда) (Лагодовська, Шапош-
никова, Макаревич, 1962; Пустовалов, 19976, 1998а, 
19996). 

Наявність трьох соціальних центрів у межах 
інгульського етносоціального об'єднання знаходить 
аналогії як у багатьох кочових народів (хунну, сянбі, 
уйгури і т.д.), так і пізніше на території Північного 
Причорномор'я в державі скіфів (Мозолевский, 1990, 
с. 122-138). При цьому розміщення курганів скіфської 
знаті майже цілком збігається з розміщенням могиль-
ників катакомбної знаті. Так головний центр інгульсь-
кої знаті знаходиться на р. Молочній. Головний центр 
скіфської знаті - на лівому березі Дніпра в районі Ка-
м'янки-Дніпровської. Другий соціальний центр 
інгульського суспільства розміщений на Південному 
Бузі - Інгулі. Скіфський центр - на Інгульці. Третій 
катакомбний центр знаходився в Присивашші, а 
скіфський - у Передгірному Криму. Трьохчастність 
побудови суспільства в скотарів була досить розпов-
сюдженим явищем. Імовірно, початок цього процесу 
варто відносити до катакомбного часу. 

Отже, проведений аналіз доступних для дослід-
ження аспектів господарської діяльності ямного і ка-
такомбного населення і кліматичних умов, екології 
даного суспільства дозволяють зробити такі виснов-
ки: 

Господарська діяльність катакомбного населення 
проходила при кліматі, який постійно погіршувався . 
За півтора - два сторіччя квітучий лісостеп перетво-
рився в напівпустелю чи дуже посушливий степ. Це 
привело до концентрації населення поблизу долин 
транзитних рік, до зміни системи ведення скотарсь-
кого господарства на більш трудомістку систему й у 
кінцевому рахунку - було однією з головних причин 
загибелі цього суспільства. 

Господарсько-економічна діяльність була органі-
зована за принципом складного соціального організ-
му з відносно розвиненим ремісничим виробництвом. 

що насамперед обслуговувало знать. Концентрація 
виробництва в декількох великих центрах при інтен-
сивному обміні була основою для існування як знаті, 
так і професійного військового прошарку, який при 
необхідності ставав на чолі загонів ополчення. Рівень 
розвитку економіки в цілому й окремих виробництв 
(зокрема металургійного, деревообробного і ткацько-
го) був досить високий. Також на високому рівні зна-
ходилися обмінні відносини. Можна припускати, що 
поряд з натуральною формою існував і обмінний екв-
івалент - відливки металу особливої форми. Набага-
то вищий рівень розвитку землеробства і скотарства, 
у цілому економіки в порівнянні з попередньою епо-
хою забезпечував військову експансію інгульського 
суспільства в напрямку Донецького кряжа (мідноми-
ш'яковисті родовища) і уздовж долини Дніпра в лісо-
степ (літівки для худоби). Початкові фази погіршення 
клімату були однією з імовірних причин зімкнення 
інгульського суспільства й остаточного оформлення 
в ньому ранньокастової системи. 

7.3. Реконструкція демографічної структури 
катакомбного населення Північного Причорно-
мор'я 

Демографічні дослідження завжди складають важ-
ливу частину історичних реконструкцій за археологі-
чними джерелами. 

Не маючи даних про кількісний склад населення 
певного суспільства, дуже важко проводити дослід-
ження з економіки, зокрема, реконструювати, скільки 
і чого могло вироблятися, що споживалося, що зали-
шалося як запас, що обмінювалося тощо. Кількість 
населення дозволяє визначити (за умови, що відомі 
інші фактори) економічний потенціал, військові мож-
ливості, чисельність окремих соціальних шарів насе-
лення тощо. Демографічні дані дозволяють також кон-
кретизувати форму етнічної спільності. 

Для реконструкції чисельності давнього населен-
ня фахівці пропонують різні методи, які можна об'-
єднати в кілька груп. Першу з них можна назвати рет-
роспективною, її сутність полягає в тому, що на 
основі сучасної кількості населення у певному регі-
оні і за умови знання загального механізму приросту 
населення можна ретроспективно досліджувати цей 
процес. Якщо для осілих народів цей метод може дати 
деякі результати, то для скотарів, де постійно відбу-
валися міграції, а також найчастіше йшли процеси 
депопуляції, ретроспекція не дає обґрунтованих ре-
зультатів (Козлов, 1969). 

Другий метод, який використовується в палеоде-
мографічних реконструкціях, називають палеоеконо-
мічним. Тут кількість населення обчислюється на 
підставі обсягу сукупного суспільного продукту, що 
міг вироблятися на певній території при пануванні 
певного господарсько-культурного типу. Знаючи з ет-
нографії, скільки за рік споживає в середньому люди-
на, неважко підрахувати чисельність населення на тій 
чи іншій території. Цей метод, безсумнівно, надає 
археологу важливі репери в палеодемографії, а саме: 
він дає максимальну теоретично можливу чисельність 
населення. При правильному визначенні коефіцієнта 
освоєння території цей метод дає цілком позитивні 
результати. Істотним недоліком цього методу є 
відсутність у багатьох випадках надійних реперів при 
встановленні показника освоєння території. 
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Третій метод базується на аналізі реальних фактів 
минулого, поселень, могильників. Цей метод також 
дає саму реальну картину народонаселення, проте, -
тільки для добре досліджених територій і епох, тобто 
там, де є можливість вийти на генеральну сукупність 
пам'яток. Причорноморські степи, що інтенсивно вив-
чаються вже чотири десятиліття, можуть відповідати 
цій умові. 

Археологи вже давно користуються при рішенні 
різних проблем демографії зазначеними методами. 
Розроблено досить тонкі методики. Проте, більшість 
з них призначено для дослііркення народів осілих, 
спосіб життя яких вивчається за даними поселень і 
могильників (Бибиков, 1971;Массон, 1976; Толочко, 
1972; Hassan, 1981;Крижицький. 1982;Шмаглій, 1986; 
Круц, 1993; Колесников, 1989). 

Дуже мало є прикладів демографічних досліджень 
скотарських народів (Романова, 1986; Гей, 1990). На 
перший погляд здається дивним майже повна 
відсутність палеодемографічних досліджень за кур-
ганними пам'ятками, незважаючи на те, що в степах 
уже чотири десятиліття ведуться інтенсивні польові 
роботи. Але ця обставина має пояснення: відсутні 
дуже важливі дані. Так немає зведень про кількість 
курганів, що збереглися, а там, де є такі підрахунки, 
немає впевненості, що зафіксована кількість курганів 
збігається з їх колишньою чисельністю. Немає даних 
і про руйнування пам'яток. 

Тому, розробляючи методику палеодемографічно-
го дослідження за курганними матеріалами, треба 
чітко усвідомлювати те, що на першому етапі мож-
ливі лише приблизні підрахунки. 

Перш ніж почати конкретні підрахунки, треба вис-
ловити кілька загальних припущень. По-перше, з ет-
нографії відомо, що цвинтарі розташовані неподалік 
від традиційних місць існування людей. Тому концен-
трація курганів у певних місцях повинна відповідати 
і концентрації населення. По-друге, виходячи з того, 
що чоловіки в степових народів займали переважно 
більш високу соціальну ступінь серед інших статево-
вікових груп, можна припустити, що саме ця катего-
рія повністю ховалася в курганах. По-третє, у будь-
яких суспільствах, демографічно вивчених, спостері-
гається рівновага між статевими групами популяції. 
Її порушення приводить до катастрофічних наслідків. 

Запропонована методика демографічного аналізу 
складається з двох відносно незалежних блоків. Пер-
ший з них має на меті на основі загальної чисельності 
курганів і поховань (звідси і померлих), визначених 

-за допомвгою тошнрафі<ших і^пїобчиеяшгя кількість 
населення, яке існувало одночасно. Другий блок по-
винен з'ясувати на основі статевовікових пірамід, чи 
ховалось в курганах усе населення, чи тільки якась 
його частина. 

За підрахунками, у п'яти областях (Миколаївській, 
Херсонській, Кримській, Запорізькій і Дніпропет-
ровській) кількість курганів, позначених на топогра-
фічних картах масштабом 1:100000, дорівнює 11900 
одиницям. Проте, ясно, що на них показана тільки 
якась частина реально існуючих курганів. Якби у всіх 
згаданих областях України були проведені суцільні 
розвідки,-а всі існуючі кургани були б взяті на облік, 
завдання це було б легшим. Але ця робота не прове-
дена.Авт0ржшацк-данимиліюі&подна!£.абдастяхіл 
Запорізькій - нараховується за матеріалами розвідок 

5878 курганів; в Херсонській - 4457. Розкопані кур-
гани входять також у це число. У Херсонській області 
збереглося 3232 кургана, у Запорізькій області - 5404 
(Офощенко, 1985,с.22-23). 

Здавалося б, відшукавши середній відсоток позна-
чених на картах курганів і екстраполювавши це чис-
ло на інші три області (Миколаївську, Кримську, 
Дніпропетровську), одержимо загальну кількість кур-
ганів у регіоні. Але треба враховувати такий важли-
вий фактор, як тривалу оранку пам'яток. Дані про це 
- уривчасті, а спеціальних досліджень не проводило-
ся. За власними багаторічними спостереженнями 
дійдемо висновку, що висота курганів, які розорюють-
ся, зменшується щорічно на 5-10 см. Тобто метровий 
курган зникає з поверхні землі за 10, у кращому ви-
падку за 15-20 років. 

Для того, щоб якоюсь мірою заповнити цю лакуну 
і приблизно оцінити розміри руйнування курганних 
груп, треба порівняти дані різних у часі розвідок тієї 
самої пам'ятки - могильника - чи залучити для зістав-
лення дані аерофотозйомок. 

Так з 129 насипів на острові Хортиця, що відзна-
чалися на початку XX сторіччя, на сьогоднішній день 
залишилося лише 29 (Казачок, 1991). На величезно-
му курганному полі з 500 курганами біля с. Малока-
теринівка на лівому березі Дніпра неподалік від м. -
Запоріжжя збереглося не більше 20 курганів. Пере-
віркою даних аерофотозйомок на правому березі р. -
Молочної, установлено що чітко на поверхні видно 
лише 25% курганів. Інші утворюють тільки плями 
світлого грушу на більш темному тлі навколишньої 
землі (Пустовалов, 19916). У групі Солохи, що скла-
далася з 75 насипів, височять лише 23. Цей сумний 
перелік можна продовжувати далі. На підставі сказа-
ного можна прийти до висновку, що в середньому руй-
нування курганів лише при оранці досягає 70-75%. 
Тому первинна кількість підрахованих насипів повин-
на бути збільшена на відповідну величину. З огляду 
на це виправлення, кількість курганів у п'ятьох обла-
стях визначимо приблизно в межах 139 тис. насипів. 

На наступному етапі необхідно встановити, скільки 
поховань містять ці кургани. У середньому в кожно-
му кургані знаходиться 5-7 поховань. Наприклад, на 
Україні за 5 років (1973-1977) було розкопано 1189 
курганів з 6614 похованнями (Бунятян, Генинг, Пус-
товалов, Рьічков, 1989, С.5). За період 1983-1988 pp. 
новобудовними експедиціями Інституту археології АН 
України, що працювали на цій території, розкопано 
918 курганів з 5298 похованнями. Знаючи можливу 

^ сер^Иію чиселі>ність ідфганів і середню к іпь і^ь по-
ховань у кургані, можна установити можливу кількість 
поховань у всіх курганах на досліджуваній території. 
Вона буде дорівнювати 780 тисячам. 

Знаючи загальну кількість поховань, можна виз-
начити кількість власне катакомбних поховань. Для 
цього можна скористатися даними про співвідношен-
ня різнокультурних поховань за матеріалами багато-
річних експедицій (наприклад, ЗапорізьюО (Отрощен-
ко, 1985) і новобудовного відділу Інституту археології 
НАН України. За цими даними катакомбні поховання 
складають 21,5%. Таким чином, загальна кількість 
катакомбних могил на території п'яти областей по-
винна бути 167700. 

такомбі в середньому знаходиться 1,22 померлих. Тому 
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167700 х: 1,22 = 204594 небіжчика, чи приблизно 
204600 померлих. Це - число померлих у катакомб-
них могильниках п'яти областей, що ми можемо вва-
жати (умовно звичайно) одним катакомбним могиль-
ником. Знаїочи Середній вік життя катакомбного на-
селення - 27,0 роюв (Круц, 1984) і користаючись фор-
мулою, що вживається в демографії (Кузьмина, 
19746), можна BCtaHOBHTH середню чисельність насс' 
лення, яке жило одночасно. 

„ n x v 204600x27 ,0 . . 
f = — = - - ^ = 1 3 8 0 0 - 1 4 тис. 

чоловік. t 4 0 0 

п - загальна кількість населення; 
V - середній вік населення, яке досліджується; 
t - час існування могильника (в даному випадку -

культури). 
Наступна задача стосується реконструкції 

статевовіковоїструкіури катакомбного населення. Для 
цього використовуються так звані "піраміди смерт-
ності". Але статевовіковий розподіл за матеріа-
лами проведених досліджень навряд чи може бути 
взятий для аналізу без певних коректив (Круц, 1984, 
мал. 1), тому що вибірка, яку вивчала С.І. Круц, не є 
випадковою. На її формування об'єктивно впливав 
такий фактор, як збереженість кісток. Тому діти і 
підлітки, кістяки яких відносно погано зберігаються 
навіть у катакомбах, складають разом ледь 8,7%. А ця 
цифра не може бути достовірною. Тому що навіть у 
сучасних суспільствах дитяча смертність буває ви-
щою. 

Але в тій частині розподілу, який стосується до-
рослих, дані антропологічних досліджень більш об'-
єктивні. Привертає увагу те, що в цілому померлих 
чоловіків удвічі більше, ніж жінок, а для людей похи-
лого віку ця пропорція ще більша -4:1. Окремі досл-
ідники вважають таку картину цілком об'єктивною і 
такою, що відповідає дійсності (Романова, 1988). Так 
О.Є. Кислий, приводячи дані про ямну, катакомбну і 
зрубну культури, розглядає подвійне перевищення 
числа чоловіків як реальне, об'єктивне явище. Він 
пише, що значна частина жінок умирала від перших 
пологів у підлітковому віці (Кислий, 1990, с.124). Але 
якщо навіть припустити, що всі підліткові поховання 
- жіночі (що невірно), то і тоді наявна диспропорція 
не буде усунута тому, що підліткові поховання скла-
дають лише 3,1%-5,9% від загальної кількості помер-
лих. Таку ж саму картину (подвійне перевищення чис-
ла чоловіків) спостерігаємо і для Ківуткалнинського 
могильника в Прибалтиці, близького за часом ката-
комбним пам'яткам (Денисова, Граудоне, Гравере, 
1985, C.148). Автори публікації зв'язують це явище з 
тим, що частину жінок за правилами родового суспіль-
ства ховали на родових цвинтарях. Іншими словами, 
частина жінок громади, якій належав могильник, по-
хована десь у іншому місці. Але це правило при-
пускає, що жінки родового підрозділу, який залишив 
Ківуткалнинський могильник, що були видані заміж 
в інші родові підрозділи, також після смерті повинні 
бути поховані на своєму могильнику. Це повинно було 
дати необхідну рівновагу. Тому причина відзначеної 
диспропорції полягає, імовірно, в іншому. Сучасні дані 
про самі примітивні суспільства передбачають при-
близну чисельну рівновагу між статевими групами 

дорослих. Це, однак, не заперечує того факту, що мо-
лодих чоловіків умирало більше, а жінки частіше до-
живали дб літнього віку. 

Таким чином, думка про об'єктивність чисельної 
переваги чоловіків у могильниках, посилання на те, 
що десь в іншому могильнику повинні переважати 
жінки, не переконливі. Здається, що причина такого 
співвідношення криється в іншому, а саме - в ідеоло-
гічних уявленнях людей епохи бронзи. Загальновідо-
мо, що поховальний комплекс формується навмисно і 
дослідник одержує лише те, що спеціально поклали 
чи зробили сучасники померлого, котрі виконували 
поховальну церемонію. Обряд, за яким ховалися не-
біжчики, залежав від багатьох факторів: етнічних, 
соціальних, статевих, вікових особливостей, причин 
смерті тощо. Повноправними членами свого суспіль-
ства діти ставали не відразу після народження, а че-
рез деякий час. До цього моменту, який відзначала 
ініціація, поховальний обряд дітей міг відрізнятися від 
загальноприйнятого. Ховати могли на деревах, у воді, 
у ґрунтових могильниках, спалювати, навіть викида-
ти. Так, наприклад, в Індії був розповсюджений об-
ряд двічі народжених, відповідно до якого діти пев-
них каст ставали повноправними членами суспільства 
лише після досягнення ними визначеного віку. Для 
дітей, соціальний стан яких був високим, ця процеду-
ра проводилася відносно швидко після народження, 
для інших - значно пізніше (Бонгард-Левин, Ильин, 
1985, с. 170). Вступ двічі народженого в соціально ак-
тивне життя проходив для брахманів на восьмому році 
від зачаття, для кшатріїв - на одинадцятому році, а 
для вайшьїв - на дванадцятому році. Для привілейо-
ваних брахманів, тих, котрі бажали одержати священні 
знання, цей вік знижувався до п'яти років. Для 
кшатріїв, які жадали могутності, - до шести років, для 
вайшьїв, які бажали багатства, - до восьми років (Аль-
бедиль, 1985, с.65-94). Про існування подібної тра-
диції (особливі поховальні ритуали для дітей, що не 
пройшли ініціацію) свідчать особисті спостереження 
автора під час розкопок курганів. У 1986 році в про-
цесі розкопок зрубного кургану в траншеї на краю 
насипу в норі лисиці чи бабака був знайдений кістяк 
немовляти зі зрубним горщиком (Отрощенко, Расса-
макин, Пустовалов, 1986). У поховальному обряді п'я-
ноборської культури, зокрема, на могильнику Чеган-
да-ІІ, відсутні поховання дітей до 4 - 5 років (Генинг, 
1962, С.31). У катакомбному суспільстві Північного 
Причорномор'я колективні поховання дітей тяжіють 
до місць поховань знаті (Пустовалов, 1991а, с.27). В 
інших регіонах індивідуальні дитячі могили зустрі-
чаються рідко. 

У катакомбному суспільстві, так само як і в бага-
тьох інших скотарських народів, жінки і діти займа-
ють у соціальній ієрархії більш скромне місце, чим 
чоловіки (Пустовалов, 1989г). Ця ознака простежуєть-
ся як тенденція, хоч вона не є обов'язковою. Тому 
допускаємо, що приблизно половина жінок була по-
хована не в курганах, а десь в іншому місці. Розвідка-
ми 50-70 р. установлено, що в Нижньому Подніпров'і, 
а саме в долині Дніпра, існували відповідні ґрунтові 
могильники (Оленковський, Пустовалов, 1993). 

За даними катакомбного обряду (Пустовалов, 
1992в), дорослі складають 69,4%, а діти лише 22,0% 
усіх похованих у катакомбах. Ці показники об'єктивні. 
Щоб з'ясувати, наскільки повно вони відбивають де-
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мографічну ситуацію в катакомбному суспільстві, 
порівняємо їх з моделлю, якою буде служити статево-
вікова піраміда республіки Зімбабве (Демографічниіі 
словник, С.143). Такими моделями могли б служити 
багато країн Африки й Азії, де вуаль цивілізації зали-
шила маііже недоторканим традиційний сільський 
побут, звичаї, господ^ство, демографічний розвиток. 
Названа піраміда характеризує дуже молоду популя-
цію з великою кількістю дітей (38,7%) (мал.7.3 - 1). 
Такі розподіли притаманні країнам третього світу, що 
розвиваються, (наприклад, Афганістан, Лівія, С^дан 
тощо). 

Для того, щоб порівняти з моделлю розподіл ката-
комбних вікових груп, його треба перевести з стате-
вовікової піраміди померлих у статевовікову пірамі-
ду одночасно живучих індивідів. У цьому випадку, 
використовуємо спрощену формулу, запропоновану 
О.М. Геєм (1990, С.87). Результати цієї операції при-
ведені в окремому малюнку (мал.7.3 - 2). 

Порівняємо статевовіковий розподіл населення 
Зімбабве і катакомбної спільності. Як бачимо, у час-
тині малюнка, яка відбиває розподіл дорослих, гістог-
рами обраної моделі і катакомбного населення збіга-
ються (мал. 7.3 - 3). Дітей в катакомбній гістограмі 
значно менше. Спираючись на дані моделі, можна 
стверджувати, що за традиціями катакомбного похо-
вального обряду похована лише певна частина дітей. 
Як ховалися інші померлі діти, поки невідомо. Мож-
ливо, вирішити цю проблему допоможуть у майбут-
ньому широкі розкопки ґрунтових могильників ката-
комбної спільності. 

Тепер приведемо у відповідність з моделлю і мож-
ливу кількість катакомбного населення. Для цього 
необхідно прирівняти до відсотка, який складає ці 
вікові категорії в моделі (47,3%), абсолютну кількість 
дорослого і старого одночасно існуючого катакомб-
ного населення. Тоді число катакомбного населення 
повинне складати 

П = 
11163x100 

47,0 
= 23600 чол. 

Як бачимо, унаслідок цього загальне число людей 
значно збільшилося. 

На цьому можна було б і закінчити підрахунки, але 
відомо, що значна частина ямного населення співісну-
вала з катакомбним населенням і входила, на нашу 
думку, у катакомбне північнопричорноморське етно-
політичне угруповання. Необхідно визначити, яка ча-
стина ямного населення співіснувала з катакомбним 
населенням. Вищенаведеною методикою можна одер-
жати загальну кількість одночасно існуючого ямного 
населення. Приблизно 40% ямних поховань мають 
ознаки, що вказують на одночасність цих могил з ка-
такомбними: це - положення небіжчика в скорченій 
на боці позі, речі катакомбних типів тощо (Шапош-
никова, Фоменко, Довженко, 1986, с.56-60). 

Тому можна припустити, що ці 40% співіснують з 
катакомбним населенням. 

40% від загальної кількості населення ямної куль-
тури в межах досліджуваної території складають за 
аналогічними розрахунками приблизно 7 тис. чоловік. 
Якщо навіть залишити осторонь питання про повно-
ту відображення в ямному поховальному обряді всіх 
померлих даної культури, то і тоді кількість людей, 
які жили одночасно на цій території в катакомбний 

час без обліку приросту населення, буде дорівнювати 
30600 чоловік, тобто приблизно 31 тисячі чоловік. 

Тепер є можливість підрахувати і чисельність на-
селення в границях всього ареалу інгульської культу-
ри Північного Причорномор'я. Крім згаданих облас-
тей, відповідні пам'ятки поширені також на території 
Кіровоградської, Одеської, Донецької областей Украї-
ни й у Молдавії. Підрахувавши, який відсоток площі 
складають 5 перших досліджених областей від площі 
усього етносоціального організму, легко довідатися 
про загальну чисельність населення - 57 тис. чоловік. 

Знаючи площу згаданих областей, можна визна-
чити густоту населення. Вона складає 1 людина на 
4,64 км .̂ Але це в середньому. 

Розташування могильників є досить нерівномір-
ним. Можна припустити, що воно відображує реаль-
ну чисельність населення в катакомбний час. Підра-
хунки по окремим, штучно створеним квадратам да-
ють більш диференційовану картину (мал.7.4). Анал-
ізуючи ці дані, дійдемо висновку, що існує пряма за-
лежність кількості населення в тій чи іншій місцевості 
від забезпеченості водою. Так 3-7 чол. на 100 км^ спо-
стерігається для внутрішніх районів Херсонської і 
Запорізької областей. Майже такий же показник 
фіксується і для Степової частини Криму, тобто насе-
лення дуже рідке там, де немає рік чи якихось інших 
джерел води (мал.7.4). 

Найвища щільність населення фіксується на пра-
вому березі Дніпра поблизу Запоріжжя (50-чол. на 
100 км^), у передгір'ях Криму й у Присивашші (49-31 
чол. на 100 км^). Іншими ж районами, де густота на-
селення вища середньої (32,6 чол. на 100 км )̂, є Орель-
Самарське межиріччя, межиріччя Південного Бугу й 
Інгулу, середній плин р. Молочної. Виявлені райони з 
підвищеною густотою населення цілком збігаються з 
районами розташування найбільших могильників 
знаті, зокрема, багатокамерних поховань (Пустовалов, 
1991а). 

Приведені вище розрахунки були зроблені на 
підставі припущення про те, що період співіснування 
ямного і катакомбного населення за традиційною хро-
нологією складав приблизно 400 років. Як показали 
радіокарбонові калібровані датування, період рівноб-
іжного існування був набагато більшим. На підставі 
нових датувань за вищевикладеною методикою були 
проведені розрахунки чисельності ямного і катаком-
бного населення за трьома варіантами: мінімальний 
час співіснування складав 800 років, середній - 1000 
років, максимальний - 1200 років. Були отримані три 
варіанти чисельності населення: 61000 чол., 49000 
чол., 41000 чол. (табл. 7.6). Час співіснування подо-
вжився, але збільшилася і кількість співіснуючого з 
катакомбним ямного населення. Як бачимо, нові да-
тування не змінили загальної картини. Отримані дані 
виявилися близькими попереднім. Вони дали мож-
ливість одержати динаміку чисельності населення, що 
співіснувало (табл. 7.5; мал. 7.5,7.6). 

Вірогідність отриманої загальної чисельності ка-
такомбного населення підтверджують розрахунки 
Н.О. Гаврилюк (1989,1993). Нею були отримані відо-
мості про максимально можливу чисельність населен-
ня Степової Скіфії при різному співвідношенні до-
машніх і диких тварин. Якщо взяти самий малий по-
казник (5 особів дикої фауни на 1 одиницю домаш-
ньої*), то тоді населення Північного Причорномор'я, 
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що базувалося на Великому Лузі, не може перевищу-
вати 95 тис. чол. (Гаврилюк, 1989, с.24). 

Визначення загальної чисельності населення доз-
воляє одержати показники по окремих стратах, про-
фесійним групам, тощо. Так військові поховання скла-
дають 10-12% від загальної чисельності могил. Отже, 
професійний військовий шар досягав 5-7 тис. чоловік. 
У великих походах і битвах могло брати участь до 14-
17 тис. чоловік, тобто все доросле чоловіче населен-
ня (Pustovalov, 1994, p. 124). 

Отримані зведення про густоту катакомбного на-
селення в цілому представляють проміжну ланку між 
даними про густоту мисливців (0,10-0,12 чол./км^) 
(Гей, 1990) і даними про густоту хліборобів(5 чол./ 
км )̂ (Круц, 1993, с. 11-13). 

У цілому густота катакомбного населення тісно 
зв'язана з кліматичним фактором, водяними джере-
лами й опосередковано свідчить про те, що якась ча-
стина цього населення жила осіло. Гранично низька 
густота катакомбного населення у внутрішніх райо-
нах Криму і внутрішніх районах лівобережжя підтвер-
джує висновок кліматичної характеристики про не-
сприятливі умови в цих районах. Наявні в цих місцях 
поховальні пам'ятки, імовірно, варто віднести до 
відносно більш раннього часу, коли зволоженість у 
відкритому степу була достатньою для існування лю-
дини і тварин. Це підтверджують і дані радіовуглеце-
вого аналізу (табл. 3.1, мал. 3.37, 3.38). 

7.4. Висновки 
Зроблена характеристика господарсько-економіч-

ної системи і демографічної структури катакомбного 
суспільства дає підставу зробити висновок про знач-
но більш високий рівень розвитку економіки ямно-

катакомбного суспільства, чим вважалося раніш. 
Відчутний прогрес спостерігається у всіх основних 
галузях виробництва: скотарстві, металургії і метало-
обробці, ткацтві, деревообробці. В останньому випад' 
ку урізноманітнюється, удосконалюється набір дере-
вообробних інструментів, з'являються інструменти 
принципово нові (довгі тесла з вузькою п'яткою і роз-
кутим лезом). Такі знаряддя праці використовували-
ся в Давньому Єгипті (герзейський і ранньодинастич-
ний періоди) для виготовлення великих виробів, зок-
рема, суден (Кинк, 1967, с. 49). Можна думати, що в 
ямно-катакомбному суспільстві такі тесла використо-
вувалися також для виготовлення масивних виробів: 
колісниць, возів, човнів і т.д. Не виключена поява та-
ких інструментів, як рубанки. 

Реміснича диференціація в аналізованому 
суспільстві досягла значного рівня. Цілий ряд вироб-
ництв, що обслуговували знать, виділився в окремі 
галузі. Це, насамперед, відноситься до воїнів. Війна 
була найбільш дохідним ремеслом. Як зауважує 
Р.Шарма, "Для общества периода создания Ригведы... 
война была логичной и естественной экономической 
функцией" ("Для суспільства періоду створення Рігве-
ди... війна була логічною і природною економічною 
функцією") (Шарма, 1987, с. 71). 

Можна думати, що на порядок виріс рівень роз-
витку сільського господарства. Розвиток орного зем-
леробства, використання критих кошар були основою 
одержання більш стабільного суспільного продукту, 
чим у попередню епоху. Економічному росту допома-
гала і сприятлива демографічна ситуація. Людський 
потенціал суспільства був таким, що дозволяв у кри-
тичні ситуації виставляти 5 - 7 тисяч професійних 
воїнів. 
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8. ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ 

8.1. Соціальна система катакомбного суспіль-
ства Північного Причорномор'я 

У розділі 2 були викладені основні передумови й 
ознаки складання переддержавних і ранньодержавних 
утворень, особливості протікання цього процесу в 
скотарських, кочових народів, взаємодія центра і пе-
риферії і т.д. Преференційною гіпотезою форми соці-
альної організації ямно-катакомбного суспільства 
Північного Причорномор'я була обрана рання стано-
во-кастова система. 

Та обставина, що станово-кастова система не зна-
ходила дотепер свого відображення в археологічному 
матеріалі, пояснюється тим, що соціальний аналіз 
проводився в межах одноетнічних за походженням уг-
руповань. Поступовий перехід від однієї соціальної 
групи до іншої не давав можливості мати на увазі інше. 

Для того, щоб перевірити висунуту гіпотезу про 
археологічне відображення станово-кастової системи, 
звернемося до підсумовування даних аналізу похо-
вальних пам'яток катакомбної спільності, що комп-
лексно відбивають соціальний статус померлого, як 
етнічного, так і соціального плану (Массон, 1976, 
С.153). 

Розглянемо тепер результати проведеного аналізу 
з боку наявності в катакомбному суспільстві станово-
кастової системи. 

Катакомбне суспільство є продуктом взаємодії 
близькосхідного цивілізаційного центра і степової пер-
вісної периферії. Обгрунтовано можна припускати, що 
у формуванні катакомбного етносу взяло участь сто-
роннє населення, знайоме з багатьма досягненнями 
цивілізацій Близького Сходу. Майкопська і куро-
аракська культури на порядок придвинули до степо-
вого пояса цивілізації Давнього Сходу, Не виключе-
ний і морський шлях проникнення катакомбного на-
селення в Північне Причорномор'я (Пустовалов, 
2001г). Очевидно, переселення відбувалося паралель-
но як мінімум трьома шляхами: через Кавказ і Балка-
ни чи морським шляхом. 

Дані радіокарбонового аналізу і типологічного 
аналізу поховального обряду й інвентарю показують, 
що пізньоямне населення тривалий час, а в окремих 
районах практично цілком паралельно, співіснувало 
з різними групами катакомбного населення. Так зва-
не "ранньокатакомбне" населення на аналізованій те-
риторії співіснує з інгульським, подекуди з'являючись 
навіть пізніше інгульського (р.Молочна) як результат 
впливу інгульського населення на ямне. 

В етнічному плані катакомбне суспільство 
Північного Причорномор'я являло собою складну 
систему, в основі якої лежали два основних етнічних 
масиви, взаємодіючі між собою і з ямним населенням. 
Численні етнічні типи відбивають широкий спектр 
контактів взаємодіючих етнічних масивів населення. 
Незважаючи на тривале спільне існування, інтеграція 
окремих етнічних угруповань відбувалася слабо. 
Найбільш інтегрований західний регіон усього лише 
на 10% більш консолідований, у порівнянні з більш 
однорідним східним регіоном. 

Катакомбне суспільство виявило глибоке і под-
рібнене соціальне розшарування. Для інгульського на-
селення було виділено шість соціальних шарів, а для 
східнокатакомбного населення - чотири шари. Так для 

інгульського суспільства маємо знать І рангу, знать II 
рангу, знать III рангу, рядове заможне населення, ря-
дове незаможне і, можливо, неповноправне населен-
ня. Для східнокатакомбного суспільства маємо знать, 
рядове заможне населення, рядове незаможне насе-
лення і, можливо, неповноправне населення. Треба 
підкреслити, що соціальне розшарування проявило-
ся в більшому ступені серед інгульського населення і 
значно в меншому ступені - серед східнокатакомбно-
го населення. У цілому поховань знаті для інгульсь-
кого населення в 2,5 рази більше, ніж для східноката-
комбного. Якщо розглядати територіальне поширен-
ня різних соціальних шарів обох етнічних груп, мож-
на одержати досить цікаву картину. Для інгульських 
поховань (середній показник для групи знаті 20,2%) 
лише на Молочній спостерігаємо значно більше чис-
ло знаті (45,5%). Тут досить багато і неповноправно-
го населення. Найменший показник для групи знаті 
маємо для Подніпров'я. При визначенні територіаль-
ного розповсюдження шарів східнокатакомбного на-
селення одержуємо зворотну картину. 

Порівнюючи розподіл різних шарів східнокатаком-
бного населення на ранньому і пізньому етапах, тре-
ба відзначити, по-перше, збереження відносного рівня 
соціального статусу окремих районів, по-друге, різке 
зниження кількості соціальної верхівки цього насе-
лення на пізньому етапі (більш ніжу три рази). Якщо 
на ранньому етапі Доно-Донецький район виділяєть-
ся як соціальний центр, де живуть заможні общинни-
ки і соціальна верхівка, то на пізньому етапі тут відзна-
чаються вже майже 30% незаможного населення, ско-
рочення в 2,5 рази числа знаті (до 8,5%). У цілому на 
більш пізньому етапі східнокатакомбне населення 
бідніє. 

По-третє, на р.Молочній й у Степовому По-
дніпров'ї (Північному Криму, Поінгуллі, Запоріжжя) 
серед східнокатакомбного населення на пізньому 
етапі існування взагалі немає поховань знаті. Ра-
зом з тим, у Степовому Подніпров'ї скорочується і 
незаможне населення. Можливо, неповноправне на-
селення також зв'язане з раннім етапом. Це підкрес-
люється скороченням соціальної стратифікації серед 
східнокатакомбного населення на пізньому етапі його 
існування. 

Хронологічне порівняння територіального розпо-
ділу соціальних шарів східнокатакомбного населен-
ня дає підставу стверджувати, що мав місце політич-
ний занепад цього соціального угруповання і втрата 
ним на деяких територіях самостійності. У степово-
му Причорномор'ї й у західному Приазов'ї роль па-
нуючого шару приймає на себе інгульська знать. Інши-
ми словами, між двома етнічними групами на певно-
му етапі їхнього існування виникають відносини типу 
панування - підпорядкування. Порівняння за терито-
ріями свідчить про те, що для районів з великою 
кількістю поховань інгульської знаті немає поховань 
східнокатакомбної знаті і - навпаки. Тобто на тери-
торії Західного Приазов'я, Нижнього Подніпров'я, 
Північного Криму, Поінгулля складається один етно-
соціальний організм, а на Дону-Дінці - інший, кот-
рий згодом попадає на якийсь час у залежність до 
інгульського об'єднання. Ситуація, при якій на тих 
самих територіях переважає знать лише одного з двох 
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етнічних масивів, підтверджує одночасність їхнього 
існування. Велике значену має те, що на р.Молочній, 
у Північному Криму, Поінгуллі, на деяких інших те-
риторіях узагалі відсутні могили східнокатакомбної 
знаті. Хронологічний розподіл показує, що східнока-
такомбне населення в згаданих районах опиняється 
на пізньому етапі свого існування з неповною соціаль-
ною структурою, що є характерною ознакою стано-
во-кастової системи. 

Ямне населення також мало досить складну соці-
альну структуру, порівняльну з катакомбною. 

Визначити точну кількість пізньоямних поховань, 
одночасних з катакомбними похованнями, можна 
тільки приблизно. Проте, важливо відзначити, що самі 
пізні ямні поховання на території Степового Подніпро-
в'я переважно відносяться до самих незаможних 
соціальних шарів даного суспільства. Велика 
кількість пізньоямних поховань з кістяками в скор-
ченій на боці позі також свідчить про значний час 
співіснування ямного і катакомбного населення. Оче-
видно, що на пізньому етапі існування обох катаком-
бних і пізньоямного населення керівництво східнока-
такомбною і пізньоямною етнічними групами бере на 
себе інгульська знать. І в результаті виникає складне 
поліетнічне суспільство. Як бачимо, скорочення соц-
іальної диференціації в деяких етносоціальних гру-
пах, які співіснують у Північному Причорномор'ї, 
проходить за рахунок усунення знаті. Проте, для 
східнокатакомбного населення в деяких районах спо-
стерігається скорочення кількості знаті і нижніх шарів 
населення за рахунок збільшення заможного населен-
ня (Степове Причорномор'я). Це теж підтверджує 
існування кастової системи на цих територіях і фор-
мування середнього шару суспільства із східноката-
комбного населення. Логічно можна припустити, що 
пізніше ямне населення займало останню, нижню схо-
динку в цій етносоціальній ієрархії. 

Розглянемо, наскільки тісні контакти були між 
різними за етнічними традиціями групами катакомб-
ного і ямного населення, що входили в це політичне 
об'єднання. Самим стійким етнічним показником у 
катакомбній спільності виступає загальна поза помер-
лого. Відзначалося, що лише третина катакомбних 
поховань представляє полярні, протилежні етнічні 
типи. Інші треба відносити до перехідних, змішаних 
типів. Ці переходи відбивають етнічні контакти, що 
здійснювалися шляхом шлюбів, адаптації і т.д. Див-
лячись крізь призму згаданої гіпотези на етнічну 
структуру катакомбного суспільства, можна конста-
тувати майже повну відсутність контактів між 
інгульським і ямним населеннями (1%). Контакти 
інгульського з східнокатакомбним носять більш склад-
ний характер. Серед інгульських поховань виділяєть-
ся IV АЕТ/по, де померлі лежать у скорченому на боці 
положенні (11,5%). Навпаки, кількість людей у тра-
диційному інгульському положенні (витягнуто на 
спині) у східнокатакомбних поховальних спорудах (I-
II АЕТ/по) досягає лише 4,3%. Аналогічні результати 
були отримані і при дослідженні розподілів кераміки. 

Ця картина відповідає гіпотезі про ендогамію ок-
ремих каст. Поховальний обряд інгульського населен-
ня став не тільки етнічним показником, але і комп-
лексною ознакою вищого соціального рангу. Частина 
населення більш низької касти переводиться у вищу, 
що знаходить відображення в новому поховальному 

ритуалі, де зберігається тільки стара поза померлих. 
Відзначимо, що серед цих поховань - значна кількість 
катакомб зі зброєю. Можливо, тут криється одна з 
причин переводу у вищу касту? Це тим більше пока-
зово, що серед пізніх східнокатакомбних поховань у 
Приазов'ї, Нижньому Подніпров'ї і далі на захід різко 
зменшується кількість поховань зі зброєю (Пустова-
лов, 1992в, C.99), їх всього 4%. Більш того, навіть 
підвищивши свій соціальний стан, потрапивши за 
військові заслуги в інгульське населення і будучи по-
хованими за інгульським ритуалом, ця частина насе-
лення все-таки не піднімалася високо в становій 
ієрархії інгульського суспільства. Воїни, озброєні дро-
тиком (ямна ознака), луком і стрілами (східноката-
комбна ознака), рідко займають сходинку вище знаті 
III, нижчого рангу (Клочко, Пустовалов, 1992, с. 134). 
Крім того, як уже відзначалося, у таких могилах зав-
жди присутні ще одна чи кілька ознак більш низької 
етносоціальної групи (кістки тварин, скорчене на боці 
положення покійного, характерна кераміка тощо). З 
приводу взаємин східнокатакомбного населення і 
пізньоямного населення можна сказати, що в похо-
вальному обряді ці взаємини проявляються у відхи-
леннях від стандартного поховального обряду: похо-
ваний лежить головою праворуч від входу в камеру, 
спиною до виходу, посуд має ямні ознаки, антрополо-
гічний тип східнокатакомбного населення близький 
чи навіть ідентичний типу пізньоямного населення 
(Круц, 1984,с.90-91; 1997, с.530-531). Усе це свідчить 
про прагнення ямного населення перейти на катаком-
бний обряд, тобто підвищити свій соціальний статус. 
Незначні контакти між інгульською і пізньоямною 
групами населення, як протилежними кастами, ука-
зують на правове положення кожної з них. Соціальні 
ознаки пануючої касти стають престижними. Вони пе-
реймаються іншими групами. Так у пізньоямнего на-
селення одержують поширення поховання знатних 
осіб із транспортними засобами, має місце імітація 
моделювання черепів (Алексеева, 1989; Рассамакин, 
1989, с.82-84; Марина, 1990, с.83, 84), у східноката-
комбного населення форми катакомб стають овальни-
ми. Цей перелік можна продовжити. Поступово 
етнічні кордони ставали соціальними. З часом у рай-
онах поширення інгульських пам'яток частина насе-
лення переходить на інгульський ритуал з невелики-
ми варіаціями. Тому за тенденцією інгульський риту-
ал виявляється самим пізнім. Так, наприклад, для 
східнокатакомбного населення притаманне положен-
ня в камеру ритуальної їжі (кістки тварин). Ця риса 
зберігається й у інгульських похованнях, але тут кістки 
тварин лежать лише в катакомбах рядового населен-
ня. У контексті цього процесу, можливо, виявляються 
правими дослідники, які вважають чіткі кути катаком-
бних поховальних споруд ямною ознакою. (Евдоки-
мов, 1980, с.48-50). Звичаї типу "анулома" простежені 
і на такому специфічному матеріалі, як кераміка. 

Виконується в катакомбному суспільстві і така 
умова виникнення станово-кастової системи, як відок-
ремлення ремесла від нехарчової сфери виробницт-
ва. Як було показано вище, воїни, зі своєю детальною 
спеціалізацією, ливарникиі, зброярі, стельмахи, ткачі, 
художники, бальзамувальники, музиканти та інші 
фахівці, що задовольняли потреби знаті і працювали 
на замовлення, можуть розглядатися як такі, котрі уже 
виділилися в самостійні галузі діяльності. 
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Набагато складніше довести такий з археологіч-
ної точки зору миттєвий акт, як завоювання. Викори-
стовувати для цього можна лише непрямі дані. По-
перше, для катакомбної спільності, як і для скіфів, 
властива військова діяльність. Для інгульського насе-
лення кількість поховань зі зброєю, тобто поховань 
воїнів, складає майже 15%. Для найдавніших східно-
катакомбних поховань (І-II АЕТ/по) також притаман-
на підвищена кількість зброї (Пустовалов, 1992в, 
C.98). Врахуємо те, що міграційні моменти грали у 
формуванні катакомбної спільності велику роль, тому 
вірогідність міграції з завоюванням, з огляду на вой-
овничість катакомбного населення, дуже велика. 

На сьогоднішній день це представляється самою 
ймовірною гіпотезою походження катакомбної 
спільності (Клейн, 1962, с.74-87). Кількість зброї в 
катакомбних похованнях у 5-6 разів вища, ніж у ям-
них похованнях(10-12% проти 1,8-2,0%). Відповідно 
до спостережень С.І.Круц, у катакомбного населен-
ня, як ніде більш в епоху бронзи, часто зустрічаються 
травми, трепанації, зламані кістки (Круц, 1984, с.95). 

У кістках померлих, як у пізньоямних, так і в ката-
комбних похованнях, досить часто зустрічаються кре-
м'яні вістря стріл, чи частіше їхні фрагменти, що були 
причинами смерті померлих. Стіни верхнього шару 
Михайлівського поселення, залишки стін на природ-
них фортецях-останцях порожистої частини Дніпра 
також можуть розглядатися як факт нестабільної пол-
ітичної ситуації в період переходу між давньоямною і 
ямно-катакомбною епохами. Є і така ознака кастової 
системи, як відмінності в культах населення різних 
каст. Ними були традиційні культи кожної етнічної 
групи, що входили в складне етнополітичне суспіль-
ство. Для інгульського населення це були культи, зв'я-
зані з моделюванням і бальзамуванням небіжчиків, 
ритуали, у яких використовувалися керамічні і необ-
палені чаші (Пустовалов, 1981, Лихачев, 1982). У 
східнокатакомбного населення велику роль грав у 
культовому житті вогонь, що знаходить відображен-
ня в наявності курильниць, жаровень, обпалених ка-
мер, залишків багаття в камерах і в шахтах катакомб. 
У східнокатакомбного населення, на відміну від 
інгульського, практикувався звичай деформації че-
репів. Ямне населення переважно використовувало 
стели - зображення, імовірніше за все зв'язані з куль-
том предків. Недарма в катакомбних похованнях сте-
ли використовуються як заслони, одночасно вони є 
охоронцями померлих, які лежать у камерах (згадає-
мо охоронців у багатокамерних катакомбах). 

Зупинимося на функціях, які виконували в ката-
комбному суспільстві різні етнічні групи. Представ-
ляється, що знать інгульського населення здійснюва-
ла керування: ідеологічне, світське і військове. Знач-
на частина іншого інгульського населення була зв'я-
зана з війною. Серед поховань цієї групи значно 
більше кенотафів, заможних поховань, насамперед, у 
місцевостях, що оточують Молочанський центр, і на 
периферії інгульського ареалу пам'яток. На ці ж 
функції інгульського населення вказує і те, що на 
пізньому етапі у східнокатакомбного населення в ме-
жах інгульського ареалу різко зменшується число по-
ховань зі зброєю. Очевидно, що середню касту - ос-
новне виробниче населення - представляло саме 
схіДнокатакомбне населення. Воно мало, імовірно, 
певні права і користувалося більшими пільгами, чим 

залишки "ямників", які значною мірою переходили на 
катакомбний ритуал поховання. 

Отримані результати можуть бути інтерпретовані 
як наявність у катакомбному суспільстві станово-ка-
стової системи. Соціальне розшарування в межах ет-
нічних груп відбиває становий поділ, а тенденція до 
скорочення соціальних шарів для східнокатакомбно-
го і пізньоямного населення, закріплення в тенденції 
за певними етнічними групами особливого соціаль-
ного стану відбивають кастову систему. 

Виходячи з приведених даних, можна припуска-
ти, що в Північному Причорномор'ї склалося етно-
політичне утворення, в основі якого була станово-ка-
стова система. Можливо, на якомусь етапі існування 
в сферу його впливу попадають Нижній Дон і Донець, 
населення яких могло знаходитися в данницьких 
відносинах зі згаданим етносоціальним об'єднанням 
(якась частина соціальної верхівки тут зберігається). 
Констатуючи наявність кастової системи, ми одержує-
мо важливу ознаку переходу до державності - появу 
експлуатації (саме так можна інтерпретувати зникнен-
ня подекуди соціальної верхівки східнокатакомбного 
населення). 

Дійсно, як було показано в теоретичному розділі, 
перша форма експлуатації носила міжетнічний харак-
тер. Зникнення знаті у східнокатакомбного населення 
на пізньому етапі його існування в Північному При-
чорномор'ї і є саме відображенням такого положен-
ня. Якщо у східнокатакомбного населення знаті вза-
галі немає, то в інгульського населення - підвищений 
відсоток знаті (до 20%). При цьому формується суб-
культура знаті. 

Гіпотеза про станово-кастовий характер катаком-
бного суспільства дає можливість вирішувати дис-
кусійні питання про походження катакомбного риту-
алу. Вона пояснює перехід значної частини ямного 
населення на новий поховальний обряд, пояснює при-
чини загальних рис у матеріальній культурі ямного і 
катакомбного населення, причини довгострокового 
збереження етнічних традицій, що в умовах первіс-
ності стираються за три-чотири покоління, тобто за 
100 років; нарешті, вона конкретизує форми співісну-
вання ямної і катакомбної культур, дозволяє виріши-
ти питання про етнолінгвістичний склад цього насе-
лення і відповідності археологічним катакомбним 
культурам різних мовних спільностей. 

Станово-кастова система, що панувала на почат-
кових етапах становлення державності, дає ключ до 
розуміння етнічних, соціальних, релігійних і економ-
ічних процесів, які протікали в ямно-катакомбну епо-
ху (Пустовалов, 1990в, 1991а, 1992а, 1994а, 19956, 
1997а, 1998ж, 1999 д, 2000 г, 2000е,2000ж). У тому 
числі вона дозволяє пояснити і строгу послідовність 
поховань у курганах. Якщо в кургані ховали представ-
ників одного роду чи родини, то людина, що народи-
лася в одній етно-соціальній групі, могла бути похо-
ваною або за обрядом своїх предків, або за обрядом 
тієї етно-соціальної групи, до якої вона стала належа-
ти після підвищення свого соціального статусу. Для 
чоловіків - це були військові подвиги, а для жінок -
заміжжя (Пустовалов, 19956, 1999 д). Мезальянс су-
воро карався у кастових суспільствах. Тому майже не 
спостерігаються і випадки зворотної стратиграфії (Пу-
стовалов, 2000 к). Таким чином, настільки однознач-
на послідовність поховань різних етнокультурних іруп 
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у курганах могла бути наслідком кастової системи, що 
існувала в ямно-катакомбному суспільстві Північно-
го Причорномор'я. 

Вирішення сучасних протиріч у побудові періоди-
зації ранньої і середньої бронзи степової частини Ук-
раїни досягається завдяки використанню станово-ка-
стової моделі. Ідея станово-кастової системи може 
бути продуктивною і для східних областей катакомб-
ної спільності. Щось подібне реконструює А.Т. Си-
нюк для Середнього Дону (Синюк, 1996). Елементи 
кастової системи можна простежити у відносинах 
ямного населення з кемі-обинським, у черняхівськііі 
культурі, у хазарському суспільстві (Пустовалов, 
2000 ж). Дисонанс між даними стратиграфії і резуль-
татами аналізу поховального обряду, інвентарю і рад-
іовуглецевого аналізу може служити індикатором на-
явності в даному конкретному суспільстві кастової 
системи. Дана ідея буде продуктивною також для ана-
лізу ямно-катакомбних (ново-титорівських) пам'яток 
Північного Кавказу і для реконструції етносоціальних 
відносин на ранньому етапі пізньої бронзи Східної 
Європи. 

Таким чином, можна порушити питання про те, що 
ямно-катакомбна спільність на Україні, насамперед у 
районах Західного Приазов'я, Північного Криму, Ниж-
нього Подніпров'я, Поінгулля-Побужжя, існувала як 
протодержавне утворення, яке мало станово-кастову 
структуру, що складалася з трьох колишніх етносів. 
Поступово етнічні особливості перетворювалися в 
соціальні. Гноблення пізпьоямного і східнокатакомб-
ного населення, одержання від нього додаткового про-
дукту дозволяло пануючому інгульському етносу 
здійснювати військову експансію на схід, а також 
підтримувати непорушність створеної системи. 
Здається, що станово-кастова система організації ка-
такомбного суспільства стала причиною і досягнень 
цього народу, і зрештою його загибелі. 

Дійсно, під час успішних грабіжницьких походів, 
які давали велику здобич, панівний шар мав мож-
ливість підгодовувати нижні шари населення, чим 
підтримувалася зацікавленість останніх в існуванні 
станово-кастового суспільства. Під час воєнних дій 
представники нижніх каст могли підвищити свій соц-
іальний статус і потрапити в пануючу касту. 

Проте, ведення безперервних воєн виснажує сили 
суспільства, підриває економіку, негативно Впливає на 
демографічний розвиток даного суспільства, приво-
дить до об'єднання ворожих сил. Захоплення і наступ-
ний контроль інгульським етнополітичним об'єднан-
ням мідномиш'яковистих родовищ Донбасу різко по-
рушили рівновагу між окремими етносоціальними 
утвореннями в межах катакомбної спільності. Неза-
доволених виявилося набагато більше, ніж могли пе-
редбачати правителі інгульського етнополітичного 
утворення. Населенню середньодонської культури 
удалося створити таке могутнє етнополітичне об'-
єднання, що перед ним виявилася безпомічною відпра-
цьована військова система "інгульців". Згадаємо, що 
наприкінці катакомбного часу в Причорноморських 
степах поширюються поховання як середньодонсько-
го (Николова, Бунятян, 1991), так і північно-кавказь-
кого типів (Нечитайло, 1991, с.76-77). Швидше за все, 
кастова система була підірвана зсередини. 

В часи випробувань відразу ж проявилися розбіж-

ності в кінцевих цілях різних етносоціальних шарів 
населення. Нижні касти не хотіли вмирати за те, щоб 
ними правили інші за походженням люди, а паную-
чий шар намагався поставити на найнебезпечніші 
ділянки саме нижні касти. На момент розпаду ката-
комбної спільності Північного Причорномор'я ідея 
кастовості вичерпала свій ідеологічний і політичний 
ресурс уже цілком. Союз племен зі сходу, крім військо-
вої сили, ніс із собою, імовірно, більш привабливу для 
нижніх шарів північнопричорноморського етносоці-
ального об'єднання соціальну ідею, імовірно, стано-
ву. Вона передбачала можливість просування по соці-
альним сходам незалежно від походження, а завдяки 
власним здібностям. Це була вагома противага касто-
вому принципу, що передбачав фіксований соціаль-
ний стан, обумовлений народженням. Досить ймові-
рним могло бути і пропагування миру замість обрид-
лої пеірманентної війни, у якій перебувало катакомб-
не суспільство Північного Причорномор'я. Саме за-
ради миру і справедливого розподілу найважливіших 
корисних копалин міг вестися похід проти північноп-
ричорноморського етнополітичного об'єднання. Істо-
ричних прикладів таких воєн багато. Саме під таким 
гаслом проходило, наприклад, становлення Уйгурсь-
кої держави (Гумилев, 1993, С.370). Ідея війни заради 
миру привела до відпадання від блакитних тюрок 
більшості бігів і їхнього переходу на сторону уйгурів. 
Ті ж самі уйгури, підкоряючи інші племена (басмалів 
і карлуків), прийняли їх у своє середовище як рівних. 

Після розгрому інгульського об'єднання частина 
населення, як це фіксується за керамікою і за деяки-
ми іншими даними поховального обряду, була виве-
зена на схід на середній і нижній Дон. Це могли бути 
жерці і жінки. Можна припустити, що серед них мог-
ли бути жінки-жриці. 

Кастова, чи станово-кастова (тому що в межах кож-
ного етносоціального угруповання зберігалася станова 
диференціація) система справляє враження чогось 
стороннього в Північно-причорноморських степах. 
Але етносоціальна нерівність фіксується для території 
півдня України вже задовго до появи катакомбної 
спільності. Так у середньостогівській культурі ново-
данилівські пам'ятки (Телегин, 1985, с.311-319) но-
сять риси вищого етносоціального прошарку даного 
суспільства. Є спроби розглядати кемі-обинські по-
ховання як відносно високий соціальний шар у ме-
жах поширення ямної культури (Генинг В.В., 1990, 
с.44-46). Дійсно, за працевитратами (кам'яні скрині, 
потужні досипки, просторі ями) кемі-обинські похо-
вання не укладаються в рядові норми ямної культури. 
При цьому вони не мають чітко обкресленої території 
поширення. Усе це якоюсь мірою може трактуватися 
як відображення певної етносоціальної стратифікації. 

Традиція етносоціальної градації суспільства про-
стежується на території України і пізніше. Так у скіфів 
виділялися скіфи царські, а інші скіфи і нескіфські 
племена були підлеглі скіфам. Найнижчим соціальним 
станом відрізнялися мешканці Нижньодніпровських 
поселень IV ст. до н.е. (Гаврилюк, 1999). Етносоці-
альні відмінності можна знайти й у населення черня-
хівської культури, де пануючий шар складався з готсь-
ких елементів (вельбарська культура), а інше населен-
ня було іранським і слов'янським. Розквітом ранньо-
кастової системи в Північному Причорномор'ї мож-
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на вважати катакомбну чи ямно-катакомбну епоху. 
Дана соціальна організація суспільства просліджуєть-
ся не тільки для інгульського суспільства, але і для 
інших катакомбних культур. Складну етносоціальну 
стратифікацію реконструює для середньодонської ка-
такомбної культури А.Т.Синюк (1996). 

Безумовно, станово-кастова система катакомбно-
го суспільства Північного Причорномор'я прямо при-
четна до утворення кастового суспільства в самій Івдії, 
оскільки саме катакомбна спільність, можливо, зро-
била свій внесок у формування ведичного суспільства 
(Klein, 1984). Найбільш пізні прояви етносоціальної 
стратифікації в Північному Причорномор'ї відносять-
ся до середньовіччя. Цілком ранньокастову систему 
являють собою Хазарія і середньовічна Угорщина 
(Фодор, 2000). 

8.2. Визначення рівня соціального розвитку 
катакомбного етнополітичного об'єднання 
Північного Причорномор'я 

Зіставлення археологічних ознак ранньокласових 
утворень за матеріалами катакомбної спільності 
Північного Причорномор'я дає можливість визначи-
ти міру їхньої подібності, простежити, як далеко про-
сунувся процес становлення держави, які індивіду-
альні особливості мало це суспільство. 

В археології завжди приділялася значна увага про-
блемі пошуків археологічних критеріїв існування дер-
жавних утворень. Завдяки працям Г. Чайлда, В.М. -
Массона, В.П. Гуляєва, К. Ренфрю, В.П. Ілюшечкіна, 
Л.Є. Куббеля, Ю.В. Павленко й інших були визначені 
археологічні ознаки державності (Child, 1952; Мас-
сой, 1976, с. 82-94; Гуляєв, 1979; Renfrew, 1972; Илю-
шечкин, 1986; Куббель, 19886, с. 140-269; Павленко, 
1989, с. 19-29). Ці ознаки характеризували різні сфе-
ри процесу класогенеза. 

Питання про існування державності в кожному 
конкретному випадку варто вирішувати, використо-
вуючи весь комплекс ознак. Деякі з ознак могли ви-
никнути ще під час пізньопервісного ладу. Юіасоут-
ворення є досить тривалим процесом. Наявність тих 
чи інших ознак у конкретному випадку може визна-
чати місце конкретного суспільства на цьому шляху. 
Вирішальним, самим значним критерієм появи дер-
жавності є наявність експлуатації. 

Експлуатація навіть у найпримітивнішій формі 
міжетнічного пограбування чи стабільних кастових 
відносин є передумовою появи всіх інших ознак дер-
жавності, так добре відомих за давньосхідними чи 
середньовічними матеріалами. Експлуатація дає мож-
ливість накопичувати значні кошти для утримування 
війська, чиновництва, жерців, інших категорій насе-
лення, які не мають безпосереднього відношення до 
виробництва. Ці засоби, зосереджені в руках знаті, 
правлячої верхівки, давали можливість виділитися 
певним галузям ремесла, представники яких почина-
ють працювати на замовлення для знаті. Виникають 
перші міста, у які знагь починає також вкладати значні 
кошти. З'являється престижна архітектура, могутні 
оборонні спорудження тощо. Утворюється ієрархія 
міських центрів, виникають складні етносоціальні 
організми. Нарешті з'являються столиці. Але все це 
ознаки-наслідки. 

Розглянемо, як комплекс ознак процесу класоут-
ворення і становлення держави проявляється в мате-

ріалах катакомбних пам'яток у степовій смузі Украї-
ни. 

Вище було доведено, що в катакомбному 
суспільстві існувало відокремлення ремесла від хар-
чової сфери виробництва. Це була перша найбільш 
примітивна форма ремесла - праця на замовлення 
знаті, що утримувала ремісників. 

Поховання знаті здійснювалися в окремих могиль-
никах (Заможне) (Пустовалов, 1992а). У знаті вищого 
рангу в одній персоні поєднувалися функції світської, 
військової і жрецької влади (Пустовалов, 19956). Ці 
розробки одержали визнання у фахівців, щоправда, 
були використані без посилання на автора (Березансь-
ка, Отрощенко за участю Рассамакіна, 1997, с.493, 
494). 

Те, що професійна приналежність похованих зна-
ходить відображення в особливостях поховального 
ритуалу, свідчить про відокремлення ремесел, реміс-
ників від інших членів громади. Щодо того, наскільки 
престижні вироби виготовляли ремісники, то незайве 
відмітити, що тільки одне з кожних 20 поховань має 
металеві речі, у тому числі найдрібніші; кожне шосте 
- зброю; лише одне з 150-200 поховань - транспорт-
ний засіб, чи тільки його частину. 

Як установлено, метал, зброя і, особливо, транс-
портний засіб є ознакою вищого шару катакомбного 
суспільства. На високий соціальний статус похованих 
із ТЗ уже вказувалося, зокрема О.Ю. Кузьміною (Кузь-
мина, 1974а, с.68-87). Тобто майстри, які займалися 
виготовленням металевих речей, зброї і транспортних 
засобів, обслуговували переважно соціальну верхів-
ку, виконували ті функції, що притаманні цій категорії 
населення в класовому суспільстві. 

Друга ознака, яка відображує становлення держав-
ності за даігами катакомбних пам'яток, може рекон-
струюватися побічно. Досліджених у потрібному ас-
пекті поселень, які сприяли б рішенню цього питан-
ня, поки що немає. Про зростання продукції госпо-
дарства, у даному випадку переважно скотарства, 
свідчить можливість утримання усе більшої кількості 
людей, не зв'язаних безпосередньо з виробництвом, 
про наявність значної кількості таких людей свідчить 
те, що в районі середнього плину р.Молочної шар знаті 
досягає 45% від загальної кількості поховань. Побічно 
на це ж вказує і грандіозне катакомбне святилище на 
р.Молочній. 

Судячи з матеріалів поселення Матвіївка-І (Ники-
тин, 1989, с.136-141; 1990, с.63-64), населення 
інгульської культури практикувало утримання худо-
би в несприятливу пору року в критих загонах, що 
різко підвищувало продуктивність праці в скотарстві. 
Молодняк, який появлявся напровесні, практично весь 
виживав. Про різке зростання продуктивності праці в 
катакомбний час пишуть Є.Н. Черних і ін. (1990) і 
А.Л. НечитайлоО990,1991, 1997). 

На території Північного Причорномор'я про-
сліджується територіальний розподіл праці. Похован-
ня представників певних професій знаходяться ком-
пактно у певних місцях. 

На користь існування інтенсивного обміну, що був 
індикатором приватного розподілу матеріальних благ, 
свідчать речі з поховання в с.Тернівка, де знайдені 
ливарні форми, відливки з яких ідентифікуються з 
месопотамськими ваговими і грошовими одиницями 
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(Кубышев, Черняков, 1985). Аналогічні ливарні фор-
ми знайдені й в інших місцях (Нечитайло, 1997). 

Для ранньокласового суспільства в соціальній суб-
системі виділяється кілька ознак. Різке соціальне роз-
шарування, яке виникає ще наприкінці первісної епо-
хи, підсилюється в ранньокласовому суспільстві. Це 
простежено і для катакомбного населення. Тут по-
трібно відзначити, що для інгульських поховань ус-
тановлюється шість соціальних груп, які об'єднуються 
в три великі групи: знать, рядове населення і, можли-
во, неповноправне населення. Для східнокатакомбного 
населення виділяються чотири соціальних шари, які 
також можна об'єднати в три, ідентичні згаданим гру-
пи. Порівняємо: у скіфському суспільстві фахівці зна-
ходять 7-8 соціальних шарів населення (Генинг, 1984, 
С.215-234). 

Для вищого шару знаті характерні, крім великих 
поховальних споруд і насипів, тобто прямих трудо-
вих витрат, складні поховальні ложа, розпис дна ка-
мери різними знаками, моделювання черепів, парадна 
чи культова зброя (Пустовалов, 19896, с. 126-127). Для 
соціальної верхівки катакомбного суспільства харак-
терна поява спеціального поховального ритуалу - ба-
гатокамерних поховань, де трудові витрати перевищу-
ють в 8-11 разів ті, котрі йдуть на звичайні похован-
ня. Померлих супроводжують багатий за катакомбни-
ми стандартами інвентар, численні деталі поховаль-
ного ритуалу, насильно умертвлені люди. Місце ос-
танніх біля входу в камеру чи в перших, менших ка-
мерах не залишає сумніву про їхній підлеглий соц-
іальний стан. Прояв соціальних центрів у носіїв ката-
комбної спільності є досить своєрідним. На відміну 
від землеробських цивілізацій, де індикаторами вис-
тупають ранньоміскі центри, у катакомбному 
суспільстві виділяються соціально значимі території, 
де кількість поховань знаті значно перевищує середні 
показники. У скотарських народів соціальним цент-
ром стають території, де кочували і жили правителі зі 
своїми родичами й іншими членами клану. Щось под-
ібне цьому спостерігається і для катакомбного сусп-
ільства. 

Так на р. Молочній зафіксована найбільша 
кількість могил інгульської знаті, саме там, де відкрите 
грандіозне святилище на платформі, де знаходиться 
святилище "Кам'яна Могила", йльшість сюжетів якої 
зроблено в епоху бронзи (Даниленко, 1986; Михай-
лов, 1994,1999). Побудова таких значних архітектур-
них споруд, як Молочанське святилище, (загальна 
кубатура ґрунту складає приблизно 30000 м', при його 
зведенні використані сотні тон граніту, вапняку, піща-
нику і т.д.), є також ознакою ранньокласового сус-
пільства. 

Виявлення кастової системи дозволяє стверджу-
вати наявність такої риси класового суспільства, як 
експлуатація. Пізньоямне населення піддавалося ко-
лективній експлуатації вищими кастами. Різке підви-
щення кількості незаможного населення на Донеччині 
в пізній катакомбний період може тлумачитися як дан-
ницькі відносини, чи зовніньоексплуататорська 
діяльність. Інгульська знать, спираючись на військо, 
яке формувалося переважно з інгульського ж населен-
ня, утримувала в покорі інші етносоціальні групи на 
території Північного Причорномор'я. 

Тривалий час для катакомбного суспільства не було 
відомо ніяких довгострокових поселень, які могли б 

порівнюватися з містами. Але розкопки на острові 
Байда виявили фортецю з декількома поясами оборо-
ни. У світлі цих знахідок оборонні споруди Михайлі-
вського поселення і поселень на природних фортецях-
останцях у порожистій частині Дніпра також варто 
розглядати в рамках процесу формування укріплених 
поселень. 

Довгий час піктографічні знаки зрубної культури 
були першими проявами протописемності в Північно-
му Причорномор'ї. Проте, розпис дна камер з похо-
вань на р.Молочній, знаки на ритуальному посуді, на 
кам'яних стелах, на парадних сокирах дають мож-
ливість відсунути рубіж цього процесу до катакомб-
ного часу. 

У межах північнопричорноморського етносоціаль-
ного організму формувався і єдиний надетнічний 
культ, в основі якого лежало моделювання черепів. 
Цей культ, можливо, був покликаний захистити від 
навали ворогів, сприяти благополуччю населення, 
служив для викликання дощу, використовувався в це-
ремоніях передачі влади і т.д. 

Таким чином, аналіз даних катакомбних поховаль-
них пам'яток з метою визначення ознак класового 
суспільства дає підставу стверджувати, що в цього 
населення просліджується значна кількість ознак ран-
ньокласового суспільства, ступінь розвитку яких 
різний. 

Треба відзначити, що економіка катакомбного сус-
пільства була заснована на скотарстві типу трансю-
манса. Вона наближалася за своїми характеристика-
ми до економіки кочівників. Останні, як відзначає 
Л.Є. Куббель, були, можливо, середовищем, що спри-
яло встановленню приватновласницьких відносин. З 
іншого боку, такі риси, як неможливість господарсь-
ко-технічного удосконалення, як гранична залежність 
від природних умов, робили процес нагромадження 
худоби зворотним (Куббель, 19886, с. 223). Такі сусп-
ільства мали можливість лише досягти ранньокласо-
вої стадії соціально-економічного розвитку. Здається, 
що значною мірою це положення можна віднести і до 
"катакомбників". 

Отже, розглянуті основні риси ранньодержавних 
утворень і їхнє відображення в археологічному мате-
ріалі знаходять тією чи іншою мірою відображення в 
пам'ятках катакомбної спільності Північного Причор-
номор'я. Але, як і завжди в таких випадках, постає 
питання про те, з якою структурою співвідносити на-
явне етнополітичне утворення? Що ж перед нами: 
пізній варіант вождівства чи ранньокласова держава? 
Значна соціальна стратифікація відома на Близькому 
Сході, починаючи ще з мезоліту (натуфійськя культу-
ра) (Mellaart, 1965). Кочівники північної Африки, у 
яких зафіксовані станово-кастові традиції, не створи-
ли держави і залишилися на рівні вождівства. Але в 
останніх при всій їхній войовничості немає такої чіткої 
високорозвиненої соціальної системи, як у ямноката-
комбного суспільства, яка можлива лише завдяки влад-
ним ранньодержавним структурам. Виявлена зовні-
шньоексплуататорська діяльність цього об'єднання 
стосовно підлеглого населення, яке складало нижні 
етносоціальні шари катакомбного суспільства, начебто 
свідчить про ранньодержавний характер цього соціу-
му. У той же час якісні і кількісні показники ремесла 
(2-3% від усього населення) зближають катакомбне 
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суспільство з африканськими аналогами, які знаходи-
лися на докласовому рівні розвитку. 

Безумовно, рівень соціального розвитку етнічних 
груп, які входили в північнопричорноморський етно-
соціальний організм, був різним. Інгульське і східно-
катакомбне населення, своїм походженням зв'язані з 
Близьким Сходом і Середземномор'ям, були добре 
знайомі з формами суспільного ладу, який існував в 
цьому регіоні світу. Непрямим свідченням цього в 
катакомбному суспільстві виступають чітка ієрархіч-
на система з розвиненими символами соціального і 
професійного статусу, багатокамерні катакомби, такі 
ж, як і розкопані в Палестині й інших районах Дав-
нього Сходу, знакова система катакомбного суспіль-
ства. 

Така ознака класового суспільства, як розвиток 
ювелірного ремесла, у катакомбному суспільстві та-
кож представлена опосередковано. Окремі ювелірні 
вироби в ямних і катакомбних могилах указують на 
його досить високий рівень розвитку, у той же час 
для інгульського населення не є характерним покла-
дення в катакомби прикрас. Ця традиція, можливо, 
пояснюється дефіцитом металу, а може бути, і пев-
ною ідеологією. Не виключено, що найкоштовніші 
речі не відкладалися як скарби в могилах, а передава-
лися в спадщину. 

Соціальна, духовна і культурна дистанція, яка роз-
діляла інгульське і пізньоямне населення, була досить 
значною. Це і привело до того, що однією ногою це 
суспільство стояло вже майже на державному рівні, а 
іншу все ніяк не могло витягнути з первісності. 
Л.Є. Куббель, характеризуючи аналогічні суспільства, 
називав їх ієрархічними, тим самим підкреслюючи 
їхій перехідний, проміжний характер (19886, с. 235). 
З огляду на те, що в катакомбному суспільстві прави-
телі були, мабуть, і воєначальниками, можна вважа-
ти, що катакомбне суспільство йшло до державності 
військово-аристократичним шляхом. 

Однак у силу оборотності процесу нагромаджен-
ня, великого ступеня залежності від змін клімату такі 
суспільства в кращому випадку могли досягти раннь-
окласової стадії суспільного розвитку. Як правило, 
надалі вони деградували і незабаром розпадалися. 
Наочною ілюстрацією цього твердження є дееволю-
ція в зрубному суспільстві (Бочкарев, 1995). 

Оцінюючи загальний рівень розвитку інгульсько-
го етносоціального організму, слід зазначити, що мо-
делі переходу до цивілізації і держави розроблялися 
на матеріалах землеробських суспільств, розвиток 
яких йшов в порівнянні зі скотарями трохи іншим 
шляхом. Недарма А.Т. Синюк, характеризуючи соц-
іальний розвиток населення середньодонської ката-
комбної культури, порушив питання про особливий 
степовий шлях становлення державності. У поховаль-
ному обряді при цьому головну роль грало не нагро-
мадження ювелірних цінностей, а численні жертво-

приношення худоби, різні співи і т.д. (Синюк, 1996, 
с. 20). Як би там не було, а північнопричорноморське 
катакомбне суспільство достатньо близько підійшло 
до формування держави, але так і не реалізувало цю 
можливість. 

Наступна за суспільною роллю етносоціальна гру-
па - східнокатакомбне населення, так само, як і 
інгульське, зв'язана своїм походженням з Кавказом, 
Закавказзям і, у кінцевому рахунку, із Давнім Близь-
ким Сходом. В ареалі Середнього Дону, Передкавказ-
зя і в інших, більш східних районах це населення роз-
вивалося динамічно і, судячи з окремих фактів (на-
явність багатокамерних катакомб, знахідки транспор-
тних засобів, просторі поховання з численним кош-
товним інвентарем), створило, принаймні, кілька ве-
ликих соціальних центрів. 

В ареалі ж поширення інгульської культури це на-
селення, виявившись у підлеглому стосовно інгульсь-
кого етносу положенні, вбирало в себе пізньоямне 
населення, у якому, зважаючи на все, були найсильні-
шими первісні традиції й у цілому культурні цінності. 

Нижню сходинку в етносоціальній ієрархії займа-
ли пізньоямні племена. На початку пізньоямного часу 
в Північному Причорномор'ї утворюється кілька ве-
ликих племінних союзів ямного населення. Наймогут-
ніший з них знаходився в Прикубанні. Інший такий 
центр знаходився на території Буджака. Третій центр 
почав формуватися в Нижньому Подніпров'ї, але на 
якомусь етапі його розвиток припиняється. Очевид-
но, у результаті ряду воєн, ареною яких було Подніпро-
в'я, на більшій частині України ямне населення опи-
нилося підлеглим катакомбному. Зараз важко сказа-
ти, чи були завойовниками інгульські племена, чи ж 
вони скористалися плодами перемоги східнокатаком-
бних етносів і тільки завершили формування етносо-
ціальної ієрархії. Мабуть, процес цей був досить три-
валим. Ямне населення було найархаїчнішим в дано-
му етносоціальному організмі. При цьому слід зазна-
чити, що загальний вектор соціального розвитку ям-
ного населення був той же, що й у катакомбного. Інша 
справа, що на значній території цей процес у резуль-
таті завоювання й утворення етносоціальної страти-
фікації був зупинений і навіть повернений назад. 
Більш тривалий час існування Прикубанського і Буд-
жакського соціальних об'єднань ямного населення 
обумовлено, імовірно, тим, що ці ямні угруповання 
знаходилися в союзницьких відносинах з інгульським 
об'єднанням. Але і вони в кінцевому рахунку були 
поглинені "катакомбниками". Буджакське - інгульсь-
ким, аПрикубанське - східнокатакомбним етносами. 
Підлегле, залежне положення ямних племен, що вхо-
дили в інгульський етносоціальний організм, обумо-
вило їхню стагнацію, культурний архаїзм і відсутність 
розвиненої соціальної ієрархії. На деякі з цих особ-
ливостей вказував і Д.Меллорі (1994). 
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висновки 
Проведені вище дослідження етносоціальних 

відносин і господарсько-економічних характеристик 
ямно-катакомбного суспільства з'ясували, що рекон-
струйоване суспільство в соціально-економічному 
відношенні являло собою складну систему, де значна 
частина населення займалася рухливим скотарством. 
Чи було це відгінне господарство, чи цілком кочове, 
визначити за сучасним станом джерел складно. Але 
про те, що частина населення пересувалася з худобою, 
свідчить топографія короткочасних стояйок, які йдуть 
у верхів'я балок і виходять у відкритий степ. Кліма-
тичні зміни наприкінці ямно-катакомбного часу при-
вели до зміни маршрутів перекочівОк з напрямку зап-
лава - степ - заплава на північ - південь. Це виступає 
доказом наявності рухливого скотарства в цьому 
суспільстві. 

Цей висновок дозволяє використовувати для ре-
конструкції моделі соціальних відносин, які були роз-
роблені для кочових скотарських суспільств. Це сто-
сується родини, шлюбу, інтерпретації соціальних 
шарів населення, форм власності, форм роду, грома-
ди, племені, загальних принципів побудови суспіль-
ства (Хазанов, 1975,1979,1984; Марков, 1976; Шар-
ма, 1987; Гумилев, 1993; Крадин, 1992). 

Загальні висновки можуть бути згрупованими в три 
блоки: етнічний, соціально-економічний і чисто соці-
альний. 

В етнічному плані в результаті проведеного дос-
лідження виявилася доведеною наявність двох ката-
комбних етнічних масивів, які тісно взаємодіяли між 
собою і з пізньоямним масивом, східнокатакомбне на-
селення - більше, інгульське - менше. Можна вважа-
ти, що катакомбне суспільство було трьохчастним. 
Походження провідного етнічного компонента зв'я-
зують у самому широкому розумінні з Давньосхідною 
цивілізацією, яка на час зародження катакомбної 
спільності поширила свої кордони аж до Північного 
Кавказу. У межах ареалу інгульської культури існу-
вав єдиний етносоціальний організм, який поєднував 
кілька етнічних груп. Етнічний процес, який прохо-
див у його границях, характеризувався тенденцією до 
інтеграції, проте, не настільки, щоб цілком нівелюва-
ти етнічні особливості окремих груп, що в умовах 
первісності проходить дуже швидко. Навпаки, на те-
риторії інгульської культури при поступовому, досить 
повільному підвищенні загальних етнічних рис, 
кількісно зростають перехідні етнічні типи, що по-
єднують у собі в різних варіантах етнічні традиції 
трьох колишніх етносів (інгульського - західноката-
комбного, східнокатакомбного і пізньоямного). Роз-
поділ катакомбної культури на два культурних маси-
ви: західний і східний — уперше запропонував ще 
В.О.Городцов у 30-і pp. Межа між ними установлю-
валася В.О.Городцовим по р. Дон. От як пише про це 
І.Є.Сафонов, який працьовав з архівами В.О.Город-
цова: "По его мнению, территория распространения 
катакомбной культуры в пределах СССР делится на 
две части: западную и восточную, соответственно про-
стирающиеся от Днестра до Дона и от Дона до Вол-
ги" ("На його думку, територія поширення катакомб-
ної культури в межах СРСР поділяється на дві части-
ни: західну і східну, що відповідно простираються від 
Дністра до Дону і від Дону до Волги") (Сафонов, 2000, 
с. 152). 

Пояснити наявність такої великої кількості пере-
хідних типів, виходячи тільки з етнічних показників, 
не виявилося можливим. 

Висновок про відсутність єдиної для ямно-ката-
комбного суспільства мови підтверджується даними 
багатьох кастових суспільств. Зокрема, у древній Індії 
брахмани і кшатрії говорили на санскриті, а нижчі 
варни користувалися пракритом (Шарма, 1987, с. 323). 

Така ж ситуація спостерігається й у Спарті, і в Угор-
щині до середини XIX століття, і в туарегів і т.д. Ця 
риса властива всім кастовим суспільствам. 

У соціально-економічному плані основою підйо-
му цього суспільства стали, за визначенням фахівців, 
вагоме зростання металургійного виробництва, підви-
щення в кілька разів продуктивності праці в ско-
тарстві. Наявність у Донбасі мідних рудників, а та-
кож соляних покладів у Донбасі й у Криму сприяли 
інтенсифікації обміну. Про підйом рівня розвитку об-
міну свідчить'наявність спеціальних форм для 
відливків трапецієподібної й овальної форми, швид-
ше за все значення яких - ваговий й обмінний еквіва-
ленти. При інтерпретації брускоподібних відливків 
варто враховувати дані Рігведи - найбільш близького 
за часом і місцем формування до катакомбного сус-
пільства епосу. Крім власності, що позначається тер-
міном "пашу", під яким малися на увазі не тільки до-
машні тварини, але і люди, використовувався й інший 
термін - "дхана" - багатство. Як пише Р.Шарма, у 
найдавніших мандалах Рігведи ці терміни означають 
нагороди за успіхи у війні, змаганнях (Шарма, 1987, 
с. 61). Тому можна припускати, що й у катакомбному 
суспільстві існували відмінні від худоби форми влас-
ності. 

Як головний об'єкт обміну і трофея виступала ху-
доба - основне багатство скотарів. На другому місці 
по значимості були жінки. У Рігведі постійно повідом-
ляється про захоплення рабинь (Шарма, 1987,71). Як 
пише Р.Шарма, "женщины пользовались большим 
спросом как производительницы воинов и пастухов, 
потому что мужчины постоянно гибли в непрерыв-
ных межплеменных войнах" ("жінки користалися ве-
ликим попитом як постачальниці воїнів і пасіухів, 
тому що чоловіки постійно гинули в безупинних 
міжплемінних війнах") (Шарма, 1987, с. 266). Анало-
гічна картина більш ніж ймовірна і для войовничого 
ямно-катакомбного суспільства. 

Основою економічного підйому катакомбного сус-
пільства Причорномор'я є становлення в ньому ком-
плексної скотарсько-землеробської економіки з дифе-
ренціацією господарських функцій у межах кланів. 
Поглиблення поділу праці на цій основі і привело до 
зростання додаткового натурального продукту. Про це 
свідчить концентрація в окремих районах поховань 
ремісників різних спеціальностей. 

У реконструйованому суспільстві складається пев-
ний річний господарський цикл. Наявні сезонні і ко-
роткочасні поселення й етнографічні паралелі разом 
з географічним фактором дозволяють реконструюва-
ти катакомбну систему як горизонтальний трансю-
манс. Постійні поселення, крім невеликих природно 
укріплених городищ у порожистій частині Дніпра і 
Михайлівки з Байдою, мабуть, знаходилися біля води 
і на сьогоднішній день затоплені. 

Відносно невелика реконструйована чисельність 
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катакомбного населення дозволяла утримувати необ-
хідну кількість худоби без перенапруги пасовищ. На-
селення було розташоване нерівномірно. Наїївища 
щільність спостерігається біля Великого Лугу й у пе-
редгірнії! частині Криму, узагалі поблизу води. 
Внутрішні раііони Криму і Лівобережжя Нижнього 
Дніпра були маііже не заселені. 

На жаль, вірогідно визначити обсяги виробництва 
цього соціального організму за браком багатьох да-
них представляється досить проблематичним. На ііого 
обсяги вказують значниіі за чисельністю військовиіі 
прошарок, наявність ремісників тих спеціальностей, 
що задовольняли пот[^и знаті, значна кількість самої 
знаті. Величезних матеріальних витрат вимагало спо-
рудження таких видатних монументальних пам'яток, 
як Молочанське святилище, кам'яні циклопічні стіни 
городищ Михайлівки й острова Байди, інших укріп-
лених городищ порожистої частини Дніпра. 

Цілком ймовірним представляється міжетнічний 
поділ праці, коли в окремих етносоціальних групах 
питома вага кожного виду праці була не однакова. (Так 
самі давні поховання східного обряду відсутні у 
відкритому степу, тоді як останні і пізньоямні перева-
жають у заплавах. У катакомбах східного обряду на-
явні знаряддя для рибальства, тоді як у інгульських 
вони практично відсутні). 

На території розташування інгульської культури 
існував складний соціальний організм розсіяного типу 
з ієрархією окремих територій, який віїщовідає супер-
складному вождівству. Виділяються в порядку змен-
шення ієрархії: Молочанський, Південнобугський, 
Присивашський і, можливо, Орельський і Нижньо-
дністровський соціальні центри, головними з яких є 
три перші. 

Соціальний організм сформувався під впливом 
також географічних факторів: покладів руд, солі, хо-
дових порід каменю, джерел води, пасовищ, лісів і т.д. 

У соціальному плані в катакомбному суспільстві 
проявилися ознаки досить пізнього вождівства - чиф-
дома. Була реконструйована складна станова ієрархія 
в межах етносоціальних підрозділів цього суспільства, 
більша-у інгульського населення, найменша і непо-
стійна - у ямного. 

Правляча верхівка, яка складала 1 -1,5% від загаль-
ної кількості населення, керувала суспільством через 
родоплемінну знать, жерців, військовий шар. 

Виникає спеціальний ритуал для поховань знаті -
багатокамерні катакомби, людські жертви, колісниці, 
символічна зброя, метал, досипки, модельовані чере-
пи, магічні захисні знаки в катакомбах. 

Про те, що правляча верхівка шнтролювала значні 
матеріальні цінності, свідчить наявність ремісників 
тих професій, які обслуговували знать: металургів-
ливарників, зброярів, стельмахів, бальзамувальників 
- фахівців ритуальної служби, музикантів і художників 
(скоріше жерців, що знали таємне магічне письмо). 
Відносно добре було розвинене і ювелірне виробниц-
тво: у могилах присутні бронзові, срібні і золоті при-
краси (хоча знахідки останніх є дуже рідкісними). 
Узагалі для інгульських поховань є нетиповим супро-
воджувати небіжчиків прикрасами, а там, де вони за-
фіксовані, як правило, присутні ознаки східнокатаком-
бного обряду: скорчене на боці положення померло-
го, кераміка зі шнуровим орнаментом, кістки тварин. 

типова зброя тощо. (Наявність прикрас у похованнях 
- це одна зі стійких ознак східного обряду). 

Знахідки поховань дітей, похованих за вищим роз-
рядом поховального обряду, є свідченням того, що 
соціальний статус, влада були спадкоємними. Опосе-
редковано про це ж говорить і відсутність значних 
цінностей у могилах при наявності слідів їхнього при-
життєвого носіння. Очевидно, цінності залишалися 
нащадкам у спадщину. 

Культ модельованих черепів, який практикувався 
всіма трьома субетнічними підрозділами Північноп-
ричорноморського етносоціального організму і був 
зв'язаний з охоронною захисною функцією, мабуть, 
був однією з перших спроб створення надетнічних 
релігій (Пустовалов, 1999, с. 253-254). 

Широко і яскраво представлена така риса вождів-
ства, як військова діяльність. У значних воєнних діях, 
як свідчать підрахунки, брало участь усе доросле чо-
ловіче населення, проте, професійний військовий шар 
був відносно невеликий. Виділяються колісничі, со-
кироносці, списоносці, пращники, лучники. Булава 
була, можливо, ознаїюю "командного складу". Військо 
формувалося за етнічним принципом: престижні роди 
війська складалися з пануючого етносоціального про-
шарку, менш престижні - з східнокатакомбного, не-
престижні - з пізньоямного. Непрестижні були і най-
небезпечнішими. Наявність професійних воїнів пояс-
нювалася не тільки ворожим оточенням і необхідні-
стю вести зовнішні війни, але і внутрішніми причи-
нами - необхідністю придушувати невдоволення 
нижніх етносоціальних шарів. Наявність професійних 
воїнів не означає ще наявності професійного війська. 
Як показує аналіз Рігведи, військо складалося з 
кшатріїв, професійних воїнів, і виш - основної зброй-
ної маси людей. Р.Шарма пише, що кшагрії виступа-
ли як командири окремих загонів. Вони озброювали-
ся луками, стрілами і щитами, виш озброювалися 
тільки кийками. Кшатрії були командирами, органі-
заторами народного ополчення (Шарма, 1987, с. 121). 
Мабуть, аналогічні функції виконувалися і катакомб-
ними воїнами. Давньоіндійські матеріали підтверджу-
ють і висновок про те, що добробут населення, яке 
оточувало Молочанський соціальний центр, базува-
лося на військово-грабіжницькій діяльності. Раджаньї 
- родичі царя, у тому числі і по бічній лінії - складали 
його гвардію (Шарма, 1987, с. 111). У цілому в давній 
Індії військо формувалося за етнічним принципом 
(Шарма, 1987, с. 82-83). 

На значній території Північного Причорномор'я 
ямно-катакомбне суспільство поєднувало в собі сто-
ронні близькосхідні етнічні компоненти (носіїв висо-
корозвиненої близькосхідної традиції") з тубільними 
етнічними шмпонентами (з носіями відносно відста-
лої місцевої традиції). Можна припускати дуже висо-
ку імовірність військового контакту між мігрантами і 
місцевим населенням (про це свідчить значна кількість 
зброї як у інгульських, так і в найдавніших східнока-
такомбних похованнях, а також уламки наконечників 
стріл у пізньоямних могилах і т.д.). Основою цього 
етносоціального угруповання, яке виникло, стала 
СКС, що була характерною для суспільств ранньої 
стадії утворення державності в районах контакту ци-
вілізаційних центрів з первісною периферією. 

Верхній, пануючий шар складався з інгульського 
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етносу. З нього формувалася переважна частина знаті, 
воїнів, жерців. Середню касту складали представни-
ки східнокатакомбного етносу - основне виробниче 
населення, а нижню - залишки пізньоямних племен; 
Цікаво, що в межах кожного з етносоціальних шарів 
відбувається деяке скорочення станового розшаруван-
ня. Якщо в інгульського населення переважає висока 
питома вага заможного населення і знаті, то у східно-
катакомбного населення спсстерігаегься відчутне ско-
рочення знаті і незаможних шарів. Серед пізньоямно-
го населення переважає нижній, третій шар. 

Жінки підвищували свій статус шляхом шлюбу, 
чоловіки - за військові подвиги. 

Відносини між окремими кастами катакомбного 
суспільства певною мірою відповідають положенню, 
яке зафіксоване у багатьох народів Африки, зокрема 
в Міжозер'ї, у туарегів, у ранніх арійських державах і 
в Спарті. Окремі клани верхнього етносоціального 
шару колективно володіли декількома кланами нижніх 
етносоціальних шарів. Фактично верхня каста була на 
утриманні нижніх каст. При цьому обидві катакомбні 
етносоціальні групи пригноблювали пізньоямне на-
селення. Приблизно так само, як ілоти перебували під 
владою в повноправних громадян і в періеків, іклани 
були слугами як імхарів, так і імрадів у туарегів. Зви-
чайно верхній шар виконував насамперед оборонні 
функції. 

Підкреслення особливого статусу ремісників пев-
них професій є відображенням процесу подальшого 
розшарування первинних каст-етносів на чисто про-
фесійні групи: ливарників, жерців, стельмахів, воїнів, 
зброярів тощо. Ці ознаки в катакомбному суспільстві 
слабше виражені, чим у класичному кастовому індоа-
рійському. Проте, катакомбне суспільство випереджає 
в соціальному розвитку туарегів, у яких немає жорст-
кої ієрархічної системи кланів у вищому шарі. Воно 
ближче до Спарти, де ми маємо справу вже з віднос-
но високорозвиненим класовим суспільством. Про 
катакомбне суспільство цього сказати не можна. Зі 
Спартою причорноморське кастове суспільство збли-
жають способи утримання в покірності нижніх каст. 
Уламки наконечників стріл серед кісток значної час-
тини пізньоямних кістяків свідчать на користь цього 
припущення. 

Система ієрархії окремих територій у межах ката-
комбного інгульського етносоціального організму 
зближує це суспільство з класичними кочовими утво-
реннями ранньозалізної і середньовічної епох. 

Отже, катакомбне суспільство Північного Причор-
номор'я було етносоціальним організмом, який мав 
ознаки пізнього вождівства, основою якого була ста-
ново-кастова система. 

Патріархальний характер катакомбної родини не 
викликає сумнівів внаслідок того, що в загальній стра-
тифікації чоловіки займають у цілому більш високе 
положення. За A.M. Хазановим, чисельність родини 
в скіфів нараховувала 2-5 чол. (Хазанов, 1975). У ка-
такомбному поховальному обряді колективні і парні 
поховання представляють майже 17% усіх поховань. 
Приймаючи до уваги загальну чисельність населення 
в катакомбний час, можна стверджувати, що на зга-
даній території жило від 12 тис. до 15 тис. малих ро-
дин. Наприклад, у хуннів на початку нової ери було 
34 тис. родин (Таскин, 1968, с.84), юечжи нарахову-
вали 400 тис. чоловік, що об'єднувалися в 100 тис. 

родин (Бичурин, 1950, т.П, сЛ.ВЗ). Як вважає A.M. -
Хазанов, у кочівників Євразійських степів переважа-
ли малі родини, причому один із синів залишався з 
батьками, а інші відокремлювалися від батьків (Хаза-
нов, 1975, С.76). Як було вище сказано, колективні 
поховання тяжіють до соціальних центрів. Цей факт 
може розглядатися, як збільшення чисельності родин 
знаті, тобто розширені родини були притаманні в 
більшій мірі катакомбній знаті. Які саме родини пе-
реважали в населення катакомбного суспільства, мож-
на лише догадуватися. Виходячи з етно-соціальної 
диференціації і престижності видів праці, наявності 
найрізноманітніших типів колективних поховань, 
можна припускати, що в знаті були більш стійкі фор-
ми родини, а в рядового населення - більш архаїчні. 
За давньоіндійськими традиціями одні форми шлюбу 
практикувалися у вищих варн, інші - у нижчих. Така 
форма шлюбу, як "гандхарва" (шлюб з любові) і рак-
шаса переважали у вищих варн, зокрема, у кшатріїв. 
Форми шлюбу асура і пайгаша дозволялися переваж-
но нижчим варнам. 

Р.Шарма вважає, що полігамія переважала у ви-
щих варн. Число дружин встановлювалося в залеж-
ності від касти. Брахман міг брати чотирьох дружин, 
кшатрій - трьох, шудра - одну (Шарма, 1987, с. 294). 
Щось подібне фіксується й в інших індоєвропейсь-
ких народів Євразії. 

Скіфські шлюбні норми дозволяли для чоловіків 
полігінію, проте, суворо впроваджували моногамію 
для жінок (Геродот, 1, 216). Однак, як відзначають 
фахівці, полігінія практикувалася переважно у верхі-
вки скіфів. Про полігінію в катакомбному суспільстві, 
можливо, можуть свідчити окремі багатокамерні по-
ховання, де жінки супроводжують у центральних ка-
мерах чоловіків (Білорецьке, к. 1,пох. 12; Верхньота-
расівка, к. 9, пох. 12 і ін.). Таких жінок можна розгля-
дати як молодших дружин, наложниць. Одночасно, у 
тих же багатокамерних похованнях зафіксовані випад-
ки дозахоронення жінок до чоловіків (Виноградне, к. 
З, пох. 36; к. 33, пох. 4). Що стосується обряду леві-
рату, широко розповсюдженого у скіфів і інших кочі-
вників, то можливість його існування у катакомбного 
населення не виключена, але переконливих доказів 
цього привести поки що неможливо. Єдине, що може 
тлумачитися як натяк на цей звичай, так це згадані 
вище дозахоронення старих жінок до молодих чо-
ловіків. Такі поховання свідчать про досить високий 
соціальний стан окремих жінок, хоча в цілому в за-
гальній соціальній ієрархії вони займають більш 
скромне місце, чим чоловіки. Це передбачає і патрі-
архальність шлюбу, а також його патрилокальність. 

Питання власності у скотарів і кочівників Євра-
зійських степів досить добре розроблене у літературі 
(Хазанов, 1975, с.91-98; Крадин, 1992; Калиновская, 
1989 і ін.). Для всіх кочівників притаманна приватна 
власність на худобу, у тому числі у самих давніх. Це 
положення відображує умови праці скотарів, що дог-
лядали індивідуально за тваринами. Худоба знаходи-
лася в сімейній чи в приватній власності. У народів 
Африки з народженням дитини їй дарували худобу, за 
якою тимчасово до повноліття доглядали батьки (Ка-
линовская, 1989). Навпаки, земля б^ла в колективній 
ієрархічній власності. Послідовними власниками 
землі виступали великі родини, рід, плем'я. 
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Проблема розвитку приватновласницьких відно-
син у середовищі скотарських племен в епоху бронзи 
є досить дискусійною. Дуже складно говорити про 
матеріальне відображення приватної власності. Ста-
новлення даного інституту зв'язане з виникненням 
держави і класів. Однак у силу специфіки способу 
життя і господарства скотарських народів приватнов-
ласницькі відносини проявляються і розвиваються тут 
набагато раніш, ніж у землеробському середовищі в 
силу індивідуалізації праці по догляду за тваринами. 
Здається, що говорити про ступінь розвитку приват-
ної власності можна лише після проведення всебічної 
реконструкції конкретного суспільства, яке включає 
економіку, сферу соціальних відносин і етносферу. 
Тільки на основі докладних індивідуалізованих мо-
делей можна зробити дуже обережний висновок про 
наявність приватної власності. Так, наприклад, О.Ф.-
Лагодовська вважала, що в катакомбному суспільстві 
склалося посімейне володіння худобою (1961, с. 25-
26). В.П. Шилов появу приватної власності на худобу 
відносить до кінця III тис. до н.е. (Шилов, 1975, с. 90-
91). 

Невдалою варто визнати спробу К.П. Бунятян і 
В.В. Отрощенка виявити археологічні індикатори при-
ватної власності за матеріалами зрубної культурно-
історичної спільності. 

Якщо в розділі, присвяченому загальним питан-
ням, просто докладно переказуються існуючі в науці 
точки зору на еволюцію в первісному суспільстві форм 
власності, то у відношенні індикаторів форм власності 
у зрубного населення автори виявляють нерозуміння 
проблеми. Вони пишуть: "... наличие костей живот-
ных в женских, а также детских и подростковых по-
гребениях (в последних - в незначительном количе-
стве) можно интерпретировать как факт индивидуаль-
ной собственности на скот отдельных членов семьи 
как составной части обособленной и как факт при-
надлежности погребенных таким образом членов об-
щества к высшей социальной прослойке" ("... на-
явність кісток тварин у жіночих, а також дитячих і 
підліткових похованнях (в останніх - у незначній 
кількості) можна інтерпретувати як факт індивідуаль-
ної власності на худобу окремих членів родини як 
складової частини відособленої і як факт приналеж-
ності похованих у такий спосіб членів суспільства до 
вищого соціального прошарку") (Бунятян, Отрощен-
ко, 1993, с. 120). Як показує етнографія, при здійсненні 
поховань могли використовуватися і приноситися в 
жертву і худоба померлого, і худоба родини, і худоба 
роду, і навіть худоба із суспільної череди, спеціально 
призначеної для ритуальних цілей. Тому вважати 
кістки тварин індикатором індивідуальної власності 
померлих немає ніяких підстав. 

Це спірне припущення К.П. Бунятян і В.В. Отро-
щенка в "Давній історії України" у розділі "Бронзо-
вий вік" (гл. 4, с. 495-496) уже подається як рішення 
проблеми власності. 

Повертаючись до проблеми власності, відзначимо, 
що класичними прикладами знаків особистої влас-
ності були на Давньому Сході циліндричні печатки -
знаки власності. Ними ж служили і тамги, що при-
крашали посуд чи інші речі й означали приналежність 
певній особі. Наявність же м'ясної їжі в похованнях 
зрубної культурно-історичної спільності є лише, ма-
буть, одним із соціальних показників цього населен-

ня і ні про яку-небудь форму власності не несе ніякої 
позитивної інформації. Представляється, що про при-
ватну власність для катакомбного, інгульського насе-
лення можна говорити тому, що статевовікові 
відмінності в поховальному обряді цього населення 
невеликі, а серед дитячих поховань зустрічаються такі, 
котрі за своїми параметрами не уступають похован-
ням вищої інгульської знаті. Пишні поховання дітей 
дозволяють говорити про спадкоємний характер вла-
ди в даному суспільстві і, отже, про існування інсти-
туту приватної власності. 

Розглянемо характер спадкування в ямно-катаком-
бному суспільстві. Наявність багатих, просторих ди-
тячих поховань, які відносяться до поховань знаті, 
передбачає спадкоємний характер влади, але більш 
детально що-небудь у цьому відношенні сказати про 
ямно-катакомбне суспільство не можна. Не можна 
визначити, хто успадковував батьківське майно: стар-
ший син чи молодший, дядько по батьківській лінії і 
т.д. 

Серед правлячої верхівки виділяються керівники 
великих родин, чи родоподібних структур, керівники 
субсоціальних підрозділів і правлячий рід чи родина, 
до якої відносяться не більше як 20-25 поховань. Бе-
зумовно, що влада утримувалася в межах одного роду, 
як це було в більшості скотарів. Чи була це пряма пе-
редача влади від батька до старшого сина, від молод-
шого дядька до старшого племінника - невідомо. 

Якщо у скіфів переважала перша форма, то у інших 
кочівників передача влади в спадщину мала інші фор-
ми: від брата до брата, від дядька до племінника, аби 
тільки влада зберігалася в межах одного роду. Зде-
більшого різні способи спадкоємності влади конку-
рували між собою. Деякі дослідники вважають, що 
кочівникам, скотарям є властивим принцип, за яким 
влада передавалася старшому за віком представнику 
наступного покоління (КгаЬег,1963, р.ЗбЗ, 
Sahlins,1968,p.24,37). 

A.M. Хазанов вважає, що принцип родового спад-
кування верховної влади у кочівників був зв'язаний з 
її приналежністю до усякого правлячого роду (Хаза-
нов, 1975, С.196). Такий принцип спадкування збері-
гається й у давніх тюрків (Гумилев, 1993). Можливо, 
подібно тому, як Атилла заміняв місцевих племінних 
правителів своїми синами, так і правлячий рід очо-
лював катакомбні субсоціальні підрозділи, куди вхо-
дили нижні етносоціальні угруповання. Через 
відсутність будь-яких даних вирішити це питання за-
раз неможливо, але поставити його необхідно. 

У катакомбному суспільстві немає археологічних 
еквівалентів знакам приватної власності, які були у 
вжитку у народів Давнього Сходу, - печаткам, тамгам 
і т.д. Тому говорити про цей соціальний інститут мож-
на тільки в приблизному плані і за непрямими дани-
ми. Перерозподілом основного виду власності: худо-
би і рабинь - займався безпосередньо вождь (Шарма, 
1987, с. 61 - 72). Часто податкові відносини маскува-
лися подарунками. Однак навряд чи редистрибуція в 
давньоіндійському і катакомбному суспільствах вихо-
дила за межі розподілу військової здобичі. Частина 
таких подарунків використовувалася на бенкетах типу 
індійських потлачів. Не можна виключити, що подібна 
практика існувала й у ямно-катакомбному суспільстві 
Північного Причорномор'я. 
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Для родоплемінної структури скотарів-кочівників 
і, зокрема, скіфів властива дрібна ступінчастість. На 
нижній ступені стоїть нуклеарна родина, яка для ве-
дення господарства поєднується й утворює великосі-
меіїні чи розширеносімеіїні колективч. На наступно-
му рівні кровноспоріднені відносини починають слаб-
шати. Аїльна система ведення господарства дозволя-
ла поєднувати не тільки родичів. A.M. Хазанов вва-
жає, що на рівні роду на перший план виступали об-
щинні зв'язки, які камуфлювалися помилковою спор-
ідненістю (1975, C.127). Цілком імовірно, що названі 
утворення існували й у катакомбному суспільстві, але 
доказів їхнього існування в археологічному матеріалі 
немає. Субсоціальні центри, які були виділені в ре-
зультаті аналізу, імовірно, відображають вищі ланки 
соціального розподілу: племена, чи, якщо мова йде 
про ранню державність, адміністративно-політичні 
одиниці. Це три царства в Скіфії, центральна ставка 
шаньюя, лівий і правий сянь-ван у хунну. Те ж саме 
існувало і в уйгурів і інших степових народів. У ката-
комбному суспільстві субсоціальні центри були пле-
мінними центрами інгульського населення - провідно-
го в цьому суспільстві. 

Соціальна стратифікація кожного етносоціально-
го підрозділу Північнопричорноморського етносоці-
ального об'єднання виявилася досить складною і пе-
редбачала три шари суспільства: незаможні, непов-
ноправні шари населення, рядове населення і знать. 
За Ж.Дюмезилєм, для суспільств Ш-П тис. до н.е. на 
чолі суспільств індоіранського кола стояли царі чи 
вожді, які виконували і сакральні функції (Дюмезиль, 
1976). 

За аналогіями у скіфському й інших скотарських 
суспільствах (Марков, 1976), у катакомбному серед 
незаможних шарів можна знайти невеликий шар до-
машніх рабів. Як рабські можуть бути інтерпретовані 
поховання "охоронців" у багатокамерних катакомбах 
і окремі індивідуальні поховання дорослих людей у 
камерах, що за розмірами відповідають дитячим, чи 
таких, у яких поховані люди в маленьких ямках по-
руч з похованнями знаті (могильники біля сіл Замож-
не і Виноградне). Цей шар населення мав невелику 
питому вагу. 

У катакомбному суспільстві серед рядового насе-
лення і знаті чітко виділяються групи людей за про-

фесійною приналежністю: представники професій, які 
обслуговують знать; жрецький шар з "магами", "му-
зикантами", "художниками", "бальзамувальниками"; 
воїни з колісничими, сокироносцями, списоносцями 
і лучниками. 

Моделі соціального ладу, що були розроблені 
Ж. Дюмезилєм для індоіранського суспільства, не 
знайшли повного збігу зі скіфами (Dumezil, 1962, s. 
138-139; 1968, s.444-447,451). Вони краще співпада-
ють з реконструкцією катакомбного суспільства, зок-
рема в тій частині, де мова йде про наявність окремо-
го соціального шару ремісників. 

Соціальна структура катакомбного суспільства 
Північного Причорномор'я виявилася набагато склад-
нішою, завдяки своєму гетерогенному етнічному скла-
ду. Соціальне розшарування накладається на етнічні 
відмінності, які привели на території поширення 
інгульської культури до встановлення станово-касто-
вих відносин. Зовнішньоексплуататорська діяльність, 
що є характерною рисою скотарських суспільств, на-
була тут досить своєрідної форми. Щось подібне до 
цього суспільства можна спостерігати в Спарті кла-
сичного періоду, коли повноправні громадяни Спар-
ти, які відносилися до греків-дорійців, пригноблюва-
ли іноетнічних ілотів і періеків (Кузищин, 1986, С.175-
181). Спарта небезпідставно вважалася в давній Греції 
заповідником древніх, консервативних звичаїв і соц-
іальних інститутів. Безумовно, що спартанські мето-
ди утримання в покорі переможених етносоціальних 
угруповань на той час були для Греції архаїзмом, Мож-
ливо, вони розкривають зміст відносин між різними 
етносоціальними шарами в катакомбному суспільстві. 
Дуже імовірно, що мікенські греки-ахейці були добре 
інформовані про справи і соціальні інститути народів 
Північного Причорномор'я. Тому основні принципи 
побудови складних етносоціальних суспільств могли 
використовуватися і пізніше. 

Реконструйований соціальний лад катакомбного 
суспільства Північного Причорномор'я був пере-
хідною ланкою від пізніх вождівських структур до 
ранньодержавних. Стверджувати, що це етнополітич-
не, строго регламентоване, воєнізоване суспільство 
було ранньодержавним, імовірно, усе-таки передчас-
но. Найбільш прийнятною назвою для нього був би 
термін "постпервісне". 
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ДОДАТКИ 

Додаток І. Ґрунтові могильники 
1. Село Капулівка (проти Чертомлицької січі, на 

відстані 0,8 км у південному напрямку). Тут виявле-
ний безкурганний могильник пізньоямного і ранньо-
катакомбного часу. Над похованнями виявлені кром-
лехи. Могильник відкритий О.В. Бодянським. 

Знайдено уламки посуду з прямими короткими 
вінцями, широким опуклим тулубом. Горщики при-
крашені шнуровим орнаментом. На кераміці сліди 
розчосів. 

2. Село Капулівка. На захід від рибартілі на відстані 
0,8 км від старого цвинтаря виявлений ґрунтовий ка-
такомбний могильник. Відкритий О.В. Бодянським у 
1977 р. Могильник шурфовався. Виявлено 15 похо-
вань з ямною і катакомбною керамікою. 

3. Село Капулівка. За могилою Сірка виявлений 
ґрунтовий катакомбний могильник. Відкритий 
О.В. Бодянським у 1977 р. 

4. Село Олексіївка Нікопольського району. На 
південь від села на відстані 1,0 км на лівому березі 
р.Чортомлик відкритий могильник. Знайдено ке-
рамічні чаші. Судячи з опису, вони, імовірно, катаком-
бного, інгульського типу. Відкритий О.В. Бодянським 
у 50-ті роки. Судячи з кількості розмитих кістяків і 
іншого археологічного матеріалу, що спостерігався 
різними дослідниками в різні роки, можна прийти до 
висновку, що він містив не менш, ніж 150 поховань. 
Не шурфувався. (Шапошникова, 1961, с.З-12). 

5. Село Червоногригор'ївка Нікопольського райо-
ну. На мисі р. Ревун знайдений ґрунтовий катакомб-
ний могильник. Він відкритий О.В. Бодянським у 60-
і роки. Розкопано яму шириною 0,9 м. У ній знайдені 
залишки кістяка і чаша з ручкою у виді двох ріжків. 
Край вінець чаші загнутий у середину. Орнамент ялин-
ковий, нарізний. 

6. Село Грушівка-Іллінка (м. Марганець). В уро-
чищі "Калат" знайдений ямно-катакомбний могиль-
ник. Виявлений О.В. Бодянським у 1977 р. Не шур-
фувався. 

7. Село Вища Тарасівка. Між с.Вища Тарасівка і 
с.Касівка в балці виявлений ґрунтовий ямно-катаком-
бний могильник. Знайдений О.В. Бодянським у 1976 р. 
Не шурфувався. На березі знайдені кістки не менш, 
ніж 10 чоловік. Також виявлені посудини з низькими 
вінцями, широким опуклим тулубом і заоваленим 
дном. Прикрашені відбитками гребінчастого штампа 
(рис.П.1.1 - 18). 

8. Село Балки. У західній частині села в урвищі 
берега О.В. Бодянським знайдений ґрунтовий ямно-
катакомбний могильник, що розташований на березі 
Каховського моря на першій надзаплавній терасі. Роз-
копано п'ять поховань у ямах. Серед них - дитяче 
поховання, що перекрите стелою. Похований 10-12 
років лежав головою на схід, ноги підняті в колінах 
вгору. Знайдено типовий посуд з округлим дном. Ви-
явлено катакомбне поховання жінки з дитиною і з гор-
щиком. 

9. Село Благовіщенка. На відстані 2,0 км від на-
сосної станції радгоспу "Дорога Ілліча", біля садиби 
Карнаухова виявлений безкурганний могильник ямно-
катакомбного часу. Знайдений О.В.Бодянським. Ви-
явлено 5 ям глибиною 1,4-2,0 м. Померлі орієнтовані 
головами на схід і південь. Знайдено горщик яйцепо-

дібної форми, прикрашений чотирма рядами пальце-
вих защипів. З внутрішньої сторони поверхня запра-
сована гребінчастим штампом. 

10. Село Благовіщенка. Ґрунтовий катакомбний 
могильник інгульського типу. Відкритий А.О. Ще-
пинським у 1957 р. Точне місце знахідки не повідом-
ляється. Відкрито З поховання, у яких померлі лежа-
ли у витягнутому на спині положенні. У похованнях 
знайдена характерна інгульська кераміка з прокрес-
леним орнаментом. 

11. Село Нижній Рогачик. Тут виявлений катаком-
бний ґрунтовий могильник, можливо, інгульського 
типу. Знайдений А.О.Щепинським у 1957 р. Розташо-
ваний біля балки Кухтіна. Знайдено чашу. 

12. Гирло балки Чернечої. Проти с.Нижній Рога-
чик знайдений ґрунтовий могильник епохи ранньої 
бронзи. Відкритий В.М.Зубарем у 1978 р. Розташова-
ний на правому березі балки. Поховання - під закла-
дом з каменю. Померлі лежали в положенні скорчено 
на правому боці, головою на південний схід. Розміри 
поховальних ям - 1,7 х 0,7 м, глибина від сучасного 
рівня - 0,6 м. Закладки - 1,88 х 1,0 м, орієнтовані з 
північно-заходу на південний схід. 

13. Село Князегригор'ївка. Могильник катакомб-
ної культури дніпро-азовського типу. Знайдений у 
1957р. Д.Я. Тєлєгіним, М.М. Шмаглієм, І.М. Шара-
футдіновою. Знайдено широку відкриту чашу, що при-
крашена орнаментом у вигляді трикутників, заповне-
них відбитками шнура (рис. П.1.1 - 20). 

14. Село Василівка Херсонської області. Могиль-
ник епохи ранньої бронзи. Виявлений Д.Я. Тєлєгіним, 
М.М. Шмаглієм, І.М. Шарафутдиновою у 1957 р. Роз-
ташований на лівому мисі Софіївської балки. На бе-
резі багато каменів від закладок. Поховальні споруди 
не простежуються. Виявлено поховання. Померлий 
лежить на спині, кисті рук на тазі. Знайдено вістря 
списа чи дротика і наконечник стріли трикутної фор-
ми з невеликою виїмкою в основі (рис. П.І.1 - 10-11). 

15. Село Софіївка. Ґрунтовий могильник епохи 
ранньої бронзи. Знайдений у 50-х роках експедицією 
Д.Я. Тєлєгіна. Фіксувався в 1978 р. В.М. Зубарем. 
Розташований на мисі Софіївської балки. 

16. Село Софіївка. Ґрунтовий могильник епохи 
ранньої бронзи. Відкритий у 1957 р. експедицією 
Д.Я.Тєлєгіна. У 1978 р. уже не фіксувався. Імовірно, 
розмитий. 

17. Село Осокорівка. Ґрунтовий катакомбний мо-
гильник. Знайдений О.Г. Шапошниковою у 1952 р. 
Розташований на північно-східній околиці села на 
плато правого берега р. Базавлук (зараз знаходиться 
під водою). Могильник інгульської культури. Померлі 
лежать в овальних ямах на спині випростано, їх суп-
роводжують чаші (Шапошникова, 1961, с.3-12). 

18. Село Золота Балка. Могильник ямно-катаком-
бного часу. Знайдений М.І. Вязьмітіною у 50-і роки. 
На першій надзаплавній терасі на правому мисі бал-
ки під поселенням рубежу н.е. знайдені кромлехи і 
вимостки ямного часу і, можливо, більш пізнього часу 
(Вязьмітіна, 1961,с.64-74). 

19. Село Золота Балка. Ґрунтовий могильник епо-
хи ранньої бронзи. Знайдений М.І. Вязьмітіною у 50-і 
роки. Розташований на північ від Крутої балки. Роз-
копано п'ять поховань. З них три - у ямах. (Вязьміті-
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на, 1961, с.64-74). Два поховання в кам'яних скринях, 
орієнтовані з північного заходу на південний схід. 
Довжина скрині 1,5 м, ширина - 0 , 8 м. Висота скрині 
0,6 м; на шиї похованої дитини - мідна гривня, поруч 
горщик, орнаментований гребінчастим штампом. 
Кромлех № 2 мав діаметр 5,5 м. Небіжчик орієнтова-
ний по лінії північ-південь, лежить померлий на спині. 
Відкрито О.Г. Шапошниковою, О.В. Бодянським у 
1957 р. 

20. Село Леонтіївка. Катакомбний ґрунтовий мо-
гильник №1. Знайдений О.В. Бодянським у 1957 р. 
Розташований на відстані 2,0 км від правого мису 
Золотої Балки на території колишньої колгоспної бри-
гади на лесовій терасі. Знайдено три поховання. По-
ховані лежать у позі скорчено на спині і на боці з зігну-
тими ногами. Кістяки пофарбовані. Біля одного з по-
хованих знайдена чаша на трьох ніжках (Шапошни-
кова, 1961) (рис. П.І.1-19). 

21. Село Леонтіївка. Ґрунтовий могильник 
інгульської культури № 2. Знайдений О.В. Бодянсь-
ким, О.Г. Шапошниковою, А.О. Ш,епинським у 1957 
р. Розташований на відстані 1,0 км на південь від пер-
шого могильника на першій лесовій терасі. Висота 
обривів до 2,5 м. Ями овальні і прямокутні (зустріча-
ються також катакомби). Кістяки лежать здебільшого 
випростано на снині, серед кераміки зустрічаються 
чаші, горщики. В обряді поховання широко викорис-
товувалася вохра. Усього відкрито 9 поховань (рис. 
П. І . І -1 ,2 , 14, 17). 

22. Село Гаврилівка. Ґрунтовий катакомбний мо-
гильник. Представлені різнокультурні риси. Зустріча-
ються інгульські поховання і дніпро-азовські. Вияв-
лений О.Г. Шапошниковою, О.В. Бодянським, 
А.О. Щепинським у 1957 р. Розташований на мисо-
видному виступі, обмеженому з двох сторін балочка-
ми, на лесовій терасі на відстані 1,0 км від колгоспу 
"Зірка". У розмиві берега відзначено 11 поховань. Ями 
овальні, можливі також зруйновані чи не простежені 
катакомби. Кістяки витягнуті на спині, пофарбовані. 
Кількість розмитих поховань досягала 20 (за горщи-
ками). Знайдені також кістки тварин (Шапошникова, 
1961)(рис.П.І.1 - 13 , 15, 16). 

23. Село Вербівка. Ґрунтовий могильник ямно-ка-
такомбного часу. Знайдений Д.Я. Тєлєгіниму 1953 р. 
Досліджений А.О. Щепинським у 1957 р. Виявлено 4 
зруйнованих кістяки. Один лежав витягнутий на спині 
головою на захід. Кістки посилані вохрою. У мо-
гильнику знайдена округлодонна кераміка. 

24. Село Республіканець. Ґрунтовий могильник 
епохи ранньої бронзи. Знайдений А.О. Щепинським 
у 1957 р. На невеликому мисі виявлено 6 поховань на 
глибині 1,5 - 3,0 м. Поховальні споруди не просте-
жені. Небіжчики лежать витягнуто на спині. Кістяки 
пофарбовані. 

25. Мамай гора. Ґрунтовий катакомбний могиль-
ник. Відкритий ГМ. Тощевим. Досліджено 17 похо-
вань у катакомбах і ямах. Кістяки слабо скорчені і 
витягнуті на спині. Катакомби овальної форми. З 
інвентарю - горщики, у тому числі орнаментована 
квадратна мисочка, скроневі кільцятпідвіски, наконеч-
ник стріли і горщик з піктограмою. 

Піктограма складається з трьох ділянок, що йдуть 
по колу (по вінцку). У центрі на відбитку, імовірно, 
прокреслені два символи, схожі на велику букву "А". 
Дві косі похилі лінії і дві похилі хвилясті лінії, над 

цими знаками смуга наколів (14 шт.). Праворуч від 
цієї групи знаків йдуть чотири луновидні прокреслені 
насічки; Ліворуч - одна похила хвиляста лінія і знов-
таки чотири луновидні насічки. Під останньою гру-
пою знаків - двадцять наколів, що утворюють смугу. 
Віднесення цього горщика і самого поховання до ка-
такомбної спільності - спірне. Широко розвинута 
піктографія з'являється в зрубній культурі зовсім зне-
нацька. Як було показано, значна частина знаків ката-
комбної спільності знаходиться на розписаних шкіря-
них і повстяних підстилках у похованнях на р. Мо-
лочній. 

Додаток П. Молочанське святилище 
Молочанське святилище - видатний культовий 

пам'ятник півдня України. У 1982 р. під час роботи 
Запорізької експедиції Інституту археології НАН Ук-
раїни під керівництвом С.Ж.Пустовалова був розко-
паний курган З у с. Виноградне Токмакського р-ну 
Запорізької обл. Курган знаходився на плато високого 
правого берега р. Молочної. На відстані 150 м на 
північ був розташований адміністративний корпус 
відгодівельного комплексу колгоспу "Мир". Верши-
на кургану височіла над заплавою, за уточненими да-
ними, на 80 м. Висота дорівнювала 8,05 м, діаметр -
100 м. Північно-західна частина і поли кургану були 
сильно ушкоджені. Насип мав форму зрізаного кону-
са із широкою і відносно рівною площадкою на вер-
шині (рис.П.ІІ.1;П.ІІ.2- 1). 

За даними аерофотозйомки від кургану в степ на 
північ, північний захід, захід і південний захід відхо-
дить 13 прямих радіальних темних ліній довжиною 
від 1200 м до 4566 м. В окремих випадках вони закін-
чувалися чи темними, чи більш світлими, ніж навко-
лишній ґрунт, плямами. Ці радіальні лінії перетина-
ються декількома такими ж точно лініями, що йдуть з 
півночі на південь. Можливо, це сліди давніх доріг, 
які могли мати побутовий, ритуальний, сакральний чи 
астрономічний характер (рис.П.ІІ.2). На протилежній 
стороні заплави, де розташоване м.Молочанськ, слідів 
ліній, що йдуть до кургану З, не виявлено. 

Курган розкопувався на знесення із залишенням 
центральної і 9 додаткових брівок. Північно-західна 
частина насипу мала слабку западину. Під час розко-
пок було встановлено, що це розкопки початку XX ст., 
виконані "глухою траншеєю", у стінках якої були 
улаштовані різні спорудження часів Великої Вітчиз-
няної війни. З вершини кургану здійснювалася тахео-
метрична зйомка, що дозволяла одержувати з вели-
кою точністю координати будь-яких точок кургану в 
просторі. 

У процесі розкопок було з'ясовано, що під наси-
пом кургану, крім великої кількості поховань, знахо-
дилося унікальне святилище складної конструкції. Ця 
обставина ставить курган З у с. Виноградне в ряд най-
визначніших культових споруд населення степової 
частини України епохи бронзи. 

Розкопки такого великого і складного кургану ма-
ють певні методичні особливості. Одна з них - за-
лежність ширини брівок і траншей від висоти курга-
ну в даному, конкретному місці. Чим вище насип кур-
гану, тим більш широка траншея і брівка. Для того, 
щоб запобігти руйнуванню знайдених споруд, засто-
совувався метод випереджаючої траншеї, який дозво-
ляв звести втрати інформації до мінімуму. Про роз-
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мах робіт свідчить те, що загальний обсяг ґрунту був 
понад 30000 м', було пробито 1,5 км траншей у се-
редньому на глибину 4 м; зачищено понад 10000 м^ 
профілів брівок і сотні квадратних метрів поверхні 
пандусів-входів і крепід. Під загальним насипом ви-
явлено 49 поховань, у тому числі: 6 енеолітичних 
(№№1,3,12,14,15,41), 23 ямних (№№2,4,6,7,8,10, 
13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38,40, 43, 
46,47), 16 катакомбних (№№5, 11, 18, 20, 23, 24, ЗО, 
33, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 48), одне поховання -
культури багатоваликової кераміки (№32), 1 - зрубне 
поховання (№31), 2 - невизначеної приналежності 
(№№9,49). Були також знайдені окремі два горщики 
зрубної культури. 

Стратиграфія кургану 
Насип мав дуже складну структуру: під його за-' 

дернованою поверхнею знаходилося 8 самостійних 
курганів, що згодом були об'єднані загальним наси-
пом (рис.П.ІІ.1). Курган "А" був розташований на 
південь від умовного центра (далі - УЦ). Основним 
для нього було поховання 3. У насип над цим похо-
ванням були впущені поховання 1, 28, і курган був 
досипаний. У цей насип було впущено катакомбне 
інгульське поховання ЗО, після чого діаметр став дор-
івнювати приблизно 17 м, висота не з'ясована. Надалі 
ямні насипи VI і VII центрального кургану почина-
ють руйнувати насип кургану "А", а насип VIII пере-
криває його (рис.П.ІІ.1), що добре видно в профілях 
центральної брівки (рис.П.П.3-4). 

Курган "Б" розташований на північ від УЦ. Наси-
паний над ямним похованням 4. Насип практично зни-
щений під час будівництва центрального кургану, діа-
метр насипу приблизно 8 м (рис.ГІ.ІІ. 1.), (відновлюєть-
ся за підняттям материка). 

Курган "В" розташований у безпосередній близь-
кості від УЦ. Був насипаний над похованням 29. Мож-
ливо, що до цього ж кургану відноситься і поховання 
26. Можливий діаметр -14м (рис.П.ІІ. 1). 

Курган "Г" знаходився на Пд-Пд-Сх від УЦ. Ос-
новним було поховання 8. Насип реконструюється за 
невеликим підвищенням материка в західному профілі 
І східної брівки (рис.П.ІІ.З). 

Курган "Д" був розташований під північно-
східною частиною насипу. Основне поховання - по-
стмаріупільське 12. Діаметр кургану над ним складав 
14-15 м, висота — 1 м. Синхронним було, можливо, 
поховання 16, хоча можлива його приналежність до 
основного кургану. Друга досипка зв'язана з похован-
ням 43. Діаметр збільшився до 20 м, висота до 1,8 м. 
У цей курган було впущене катакомбне інгульське 
поховання №18 з модельованим черепом і, можливо, 
поховання 20 і 46. Після цього діаметр насипу 
збільшився до 25-27 м, а висота досягла 2,7 м. Не з'я-
сована стратиграфічна позиція поховання 45. Остан-
ня досипка кургану "Д" перекривалася насипом VIII 
центрального кургану, що видно в східному профілі І 
східної брівки (рис.П.ІІ.З). 

Курган "Є" був розташований на південний схід 
від УЦ. Насипаний над ямним похованням 17. Діа-
метр насипу не перевищував 7-8 м. Насип цілком зруй-
нований, зафіксований лише викид глини з могили на 
похованому ґрунті в західному профілі II східної 
брівки (рис.П.ІІ.З). 

Курган "Ж" знаходився на Сх.-Пн.-Сх. від УЦ. 
Виявлено два поховання, основним з яких було похо-

вання 37, імовірно, ямне. Його перерізало інгульське 
поховання 36. Не виключено, що п.37 є наслідком до-
захоронення в п.Зб. Курган реконструюється за підйо-
мом материка більше, чим на 1 м, і за залишками по-
хованого ґрунту в східному профілі V східної брівки 
(рис.П.ІІ.З). У профілях брівок над курганом зафіксо-
вано багато ямок. В одній з них, розташованій біля 
узбіччя заїзду - входу на святилище, знайдений до-
нецький катакомбний кубок (рис.П.ІІ.7 - 42). 

нього основним було поховання 15 новоданилівсько-
го типу. (Висловлюю щиру подяку А.Л. Нечитайло за 
визначення культурної приналежності цього комплек-
су). За ним було впущене поховання 14. Залишки не-
піибокого рову в південно-західній частині кургану 
можна зв'язувати як з похованням 15, так і з 14. Насип 
над цими похованнями досягав 1,0 м, діаметр 12-14 м 
(насип І). Після цього було впущене поховання 13, і 
курган був досипаний. Висота його досягла 1,5 м, діа-
метр - 17 м. З поверхні цього насипу було впущене 
поховання 38. Досипка над ним мала діаметр 20 м (на-
сип III). З рівня насипу III було впущене поховання 
10, після чого курган був перекритий могутнім наси-
пом IV, що збільшило діаметр до ЗО м, а висоту - до 
3,2 м. Потім було улаштоване поховання №22, після 
чого курган був знову досипаний. Діаметр насипу став 
33-34 м, висота - 4,2 м. Потім були впущені в півден-
но-західну полу поховання №6 з локальною досипкою 
і синхронне з ним поховання №21, що було перекрито 
загальним насипом VI. Центральний курган досяг 40 м 
у діаметрі при висоті - 4,2 - 4,3 м. 

Насип над похованням №22 є, принаймні, одно 
часним з катакомбною досипкою кургану "Д" над по 
хованням №18. Насип над похованням №21 уже на 
певно синхронний катакомбній досипці кургану "Д" 
Про їхнє співіснування свідчить і руйнування курга 
ну "А". У цей насип було впущене поховання №25, 
курган знову був досипаний (VII насип). У нього, 
також у досипку над ним (VIII насип) були впущен 
як ямні, так і катакомбні поховання, зокрема, похо-
вання №№11, 27, 28, 39, 40,47. Витягнуті поховання 
інгульського типу впущені в центральний курган з 
поверхні насипу VIII (№№ 24, 25, 33, 34, 35, 42, 44, 
48). 

На поверхні насипу VIII і було зведене святили-
ще, що мало три етапи існування. Після третього ета-
пу в південно-східну частину споруди було впущене 
поховання №32, можливо, культури багатоваликової 
кераміки. Про той факт, що поховання №32 переріза-
ло святилище, свідчить те, що затік від святилища був 
прорізаний ямою поховання, а два камені, які оканто-
вували східний пандус, з'їхали в яму поховання. Мож-
ливо, це відбулося під час поховання, тому що помер-
лий лежить у південній, віддаленій від каменів час-
тині ями, а не в центрі, як завжди. Біля поховання №32 
у східному профілі V східної брівки фіксувалося не-
велике (до 0,3 м) підвищення материка. Це могло б 
свідчити про те, що над похованням №32 був само-
стійний курган, який був знищений під час будівниц-
тва святилища, проте, це підвищення утворилося при-
родним шляхом. Розглянемо східний профіль V східної 
брівки (рис.П.ІІ.З). Внутрішнє зниження - це резуль-
таг вибірки ґрунту для зведення насипу VIII. Воно 
видно в центральній частині профілю. Якби на місці 
поховання №32 був самостійний курган, то він би 
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почав руйнуватися ще під час будівництва ямного на-
сипу VIII центрального к у р г ^ , що неможливо, прий-
маючи до уваги культурну приналежність поховання 
№32 (культури багатоваликової кераміки). До речі, у 
зруйнованих курганах, як правило, залишаються хоча 
б частини насипу чи похованого чорнозему, як, на-
приклад, у сусідньому кургані "Ж" (рис.П.ІІ.З). У да-
ному випадку цього немає. Південне зниження утво-
рилося унаслідок вибірки ґрунту при будівництві са-
мого святилища. Отже, ніяких підстав вважати похо-
вання №32, влаштованим раніше святилища, немає. 

У південно-західній частині кургану № З було ви-
явлено впускне зрубне поховання, влаштоване майже 
з поверхні кургану. Можливо, воно мало і свою неве-
лику локальну досипку. У південно-західній і в 
північно-східній частинах кургану № З знайдені у 
верхніх шарах «асипу зрубні горщики (рис.П.ІІ.7 - 46, 
49). Остаточне оформлення насипу кургану № З відбу-
лося в середньовіччі. У верхньому шарі насипу були 
знайдені кілька фрагментів середньовічних амфор. Не 
з'ясована стратиграфічна позиція ямного поховання 
№19 і невизначеного поховання №49. Існують і певні 
сумніви щодо поховання №9, могила якого виявлена 
в товщі насипу VIII центрального кургану, тоді як за 
обрядом це поховання наближається до постмаріуп-
ільського. Можливо, над похованням №9 був само-
стійний курган, що пізніше був повністю зруйнова-
ний, чи це поховання відноситься до впускних похо-
вань епохи ранньої бронзи. 

При спорудженні центрального кургану першими 
були зруйновані кургани "В" і "Г", їх перерізали на-
сипи IV і V. Пізніше був зруйнований курган "А". Його 
насип перекривають насипи VI-VII. На етапі зведен-
ня насипу VIII були знищені кургани "А" і "Б". Зреш-
тою, при спорудженні святилища був зруйнований 
курган "Ж". 

Матеріали поховань 
У кургані № З відкрита серія різночасних, дуже 

цікавих поховань. 
Серед них декілька постмаріупільських (Ковале-

ва, 1979; 1980; 1986), типових за обрядом й інвента-
рем (поховання 3,12,41) (рис.П.ІІ.З. 1-3; П.ІІ.7 -6-8, 
10). Усі поховання цього типу - основні для окремих 
курганів. Серед інвентарю знайдені характерні про-
низки, крем'яний шкребок тощо. За обрядом до цієї 
групи поховань певною мірою тяжіє поховання №9. 
Проте, стратиграфічне положення могили, а також 
діагональне положення похованого в камері зближа-
ють це поховання з катакомбними. Подібні за поло-
женням похованого могили відомі на лівобережжі 
Дніпра (Бідзіля, Отрощенко, 1973). Серед інших ене-
олітичних поховань треба відзначити новоданилівсь-
ке поховання 15 і впускне 14, яке містило померлого 
в положенні на боці. Присутні в кургані і підбійні до-
ямні поховальні споруди (пох. 1) (рис.П.ІІ.5.1). 

Серед ямних поховань виділяються дві великі гру-
пи, які відрізняються обрядовими особливостями, а 
саме: положенням померлого скорчено на спині і скор-
чено на боці. До першої групи відносяться поховання 
4, 13, 17, 22, 28, 38; до другої-6, 7, 8, 10, 16,21,25, 
26, 40, 43 (рис.П.ІІ.З - П.ІІ.7) Ряд ямних поховань є 
кенотафами. Цікаво, що за стратиграфічними даними 
у кургані присутні досить ранні поховання з позою 
померлого скорчено на боці (10). Привертає уваїу і 
те, що завдяки декільком насипам, які поєднує святи-

лище, установлюється відносне співіснування ямних 
і катакомбних, у тому числі інгульських груп Засе-
лення. Крім стратиграфії це підтверджують і чисто 
обрядові ознаки. Так у похованнях 7 і 25 у померлих 
присутні вставки в очні западини й у ніс, зроблені зі 
смолистої речовини (імітація модельованих черепів). 
Полемізуючи з Ю. Рассамакіним щодо культурної 
приналежності святилища, слід його запитати, чому 
він не використовує стратиграфічні можливості кур-
гану 3. Цей дослідник пише: "Стратиграфически это 
пофебение (23 - разрядка моя) одно из наиболее по-
здних, непосредственно предшествующее раннеката-
комбным". ("Стратиграфічно це поховання (25 - роз-
рядка моя) одне з найбільш пізніх, безпосередньо пе-
редує ранньокатакомбним"). Як бачимо, це тверджен-
ня не випливає зі стратиграфії кургану. Цікаво відзна-
чити, що інвентар з'являється лише в досить пізніх 
похованнях 6 і 40 (рис.П.ІІ.З, -7; П.ІІ.7 - 17-20). 

Поховання 23 і деякі інші приазовські ямні похо-
вання Ю.Я.Рассамакін відносить, хоча і з застережен-
нями, до новотиторівських: "... Отсутствуют все же 
признаки, полностью совпадающие с новотиторовс-
кими, - площадки с разобранными повозками, сло-
женные на краю ямы кости животных" ("... Відсутні 
все-таки ознаки, що цілком збігаються з новотиторі-
вськими, - площадки з розібраними візками, складені 
на краю ями кістки тварин") (Рассамакин, 1991, с.31). 
Щодо генезису катакомбного обряду даний автор вва-
жає можливим:"... постепенную смену вертикальной 
конструкции "входная яма-камера" вертикально-гори-
зонтальной" ("... поступову зміну вертикальної кон-
струкції "вхідна яма-камера" вертикально-горизон-
тальною") (Рассамакин, 1991, с.54). Таке спрощене 
тлумачення таких важливих у житті давньої людини 
моментів, як смерть і поховальний обряд, не є пере-
конливим. Зміна форми поховальної споруди - це не 
вільний акт, це зміна ідеології, світогляду, з чим давнє 
суспільство розставалося, тільки розпадаючись саме. 
Відзначені Ю.Я.Рассамакіним ознаки не передують 
катакомбному населенню, а виявляються в ямного 
населення лише під впливом катакомбного, що і де-
монструє стратиграфія кургану 3. 

У переважній більшості ямних поховань присутня 
вохра (15 поховань), у тому числі дуже багато їі' було 
в похованнях 16,21,22. Поховальне ложе спостеріга-
лося також у більшості (14) ямних похдвань. У тому 
числі дуже багато його було знайдено в похованнях 
21,22,25. В останньому випадку похований лежав на 
9 шарах шкіри, що чергувалися з рослинним тліном. 
Крейда виявлена в 7 похованнях, вугілля - у 2. 

Серед катакомбних поховань виділяються дві гру-
пи. Одна етнічна традиція представлена І - ІІІ-м ар-
хеолого-етнічними типами. Друга етнічна традиція -
IV - VII-M археолого-етнічними типами (рис.П.ІІ.5-
П.ІІ.7). Дуже важливим є підтвердження того, що фак-
тично співіснує населення пізньоямної культури з ус-
іма групами катакомбного населення, у тому числі і з 
інгульським. 

Розташування катакомбних кенотафів на північно-
му сході кургану З підтверджує висновки про систе-
му орієнтування, традиційну для катакомбного насе-
лення, і про тлумачення кенотафів як поховань загиб-
лих воїнів (Пустовалов, 199Ід, Клочко, Пустовалов, 
1992). Серед катакомбних поховань кургану З треба 
згадати могили з розписом (23,47). Зображення з по-
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ховання 23 було опубліковане окремо. Розпис у ямно-
му похованні 47 являв собою подвійну лінію, намаль-
овану червоною фарбою на шкірі (рис.П.ІІ.7 -14). 
Цікаве поховання 35, що може бути інтерпретоване 
як поховання жерця, що серед інших занять займався 
і бальзамуванням. У цьому похованні знайдений фут-
ляр з дерева з набором вохристої речовини, стулок 
черепашок, абразивів і якихось ще невизначених де-
рев'яних інструментів (рис.П.ІІ.б - 21-26). 

Про видатне місце кургану З у Молочанському 
регіоні свідчить те, що в ньому відкритий цілий ряд 
соціально неординарних поховань (ямних-21, 22, 25, 
катакомбних - 36). Останнє поховання - найбільше з 
усіх відомих двокамерних інгульських поховань (см. 
Додаток III). 

Досліджене святилище - унікальна споруда. У 
Північному Причорномор'ї відомі кургани без похо-
вань, які використовувалися, можливо, як святилища, 
але їхня конструкція різко відрізняється від описано-
го вище. Це, як правило, насипи з плоскою верхівкою 
(наприклад, курган 13 біля с.Володимирівки Томакі-
вського р-на Дніпропетровської обл.) (Чередниченко 
й ін. 1975 і ін.) Ідея платформи зі складними пандуса-
ми нараховує тисячолітню історію на Близькому 
Сході. Зіккурати в Урі, Вавилоні передбачають на-
явність складного пандуса, де головна дорога розхо-
диться на два чи три спуски (Кленгель-Брандт, 1991) 
(рис.П.11.1-9-12). 

Наявність у святилища стел між північними вхо-
дами і вівтарем на верхівці нагадують про ритуали, 
що існували в хетів. "Когда царь весной на праздник 
антахшум из огорода Тахурпы едет в Хаттусу и когда 
он достигает Типпувы, шатер и каменная стела уже 
вниз спущены. И царь сходит с колесницы и молится 
(обратясь) в сторону Хатгусы. Затем он входит в ша-
тер и моет руки. Потом царь выходит из шатра и пе-
ред каменной стелой возливает вино. Затем царь уса-
живается на колесницу и поднимается к верхней сте-
ле. И туда, состязаясь друг с другом в скорости, бегут 
мешеди, и тот, кто побеждает, тот берет за узду (коня), 
и царь сходит с колесницы. И он перед каменной сте-
лой разламывает толстый хлеб и жертвует его" ("Коли 
цар навесні на свято антахшум з городу Тахурпи їде в 
Хаттусу і коли він досягає Типпуви, шатро і кам'яна 
стела уже вниз спущені. І цар сходить з колісниці і 
молиться (обрернувшись) убік Хаттуси. Потім він 
входить у намет і миє руки. Потім цар виходить з на-
мету і перед кам'яною стелою узливає вино. Потім 
цар усідається на колісницю і піднімається до верх-
ньої стели. І туди, змагаючись один з одним у швид-
кості, біжать мешеді, і той, хто перемагає, той бере за 
вузду (коня), і цар сходить з колісниці. І він перед ка-
м'яною стелою розламує товстий хліб і жертвує його") 
(Ардзинба, 1982, с.9). 

Звичайно, ототожнювати приведений ритуал з 
тими, що відбувалися на Молочанському святилищі, 
повністю не можна, проте, певна близькість між ними 
все-таки існує, наприклад, верхня, нижня стела. 

Стела у вигляді сокири може підказати, кому саме 
був присвячений культовий комплекс на р. Молочній. 
Відомо, що сокира - це атрибут верховного бога ба-
гатьох релігій Давнього Близького Сходу - Тешшуба, 
Адада й ін. Тому, можливо, Молочанське святилище 
було присвячене богу грози і дощу. Треба відзначити 
ще кілька моментів. По-перше, Молочанське святи-

лище входить у центр реконструйованого етно-соці-
ального організму ямно-катакомбного суспільства 
Північного Причорномор'я. По-друге, наявність та-
ких монументальних споруд є однією з визнаних рис 
державності. 

Додаток III. Багатокамерні поховання 
Нижче приводяться перелік і характеристика ба-

гатокамерних комплексів. Акцентується увага на 
найбільш важливих, на нашу думку, особливостях. 

1. Село Барвинівка Василівського р-на Запорізь-
кої обл., к. 7,пох. 16. Незалежно під кутом одна до 
однієї виведені дві камери. У більшій камері в позі 
витягнуто на спині знаходився кістяк підлітка. Шахта 
овальна, камери овально-квасолеподібні (Пустовалов, 
1990). 

2. Село Жовтневе Токмакського р-на Запорізької 
обл., к. 12, пох. 2.3 прямокутної шахти незалежно під 
кутом одна до однієї виведені дві овальні камери. В 
одній з камер були два кістяки - один чоловічий, дру-
гий належав дорослій особі. Померлі лежали в поз; 
скорчено на боці (Пустовалов, 1990а). 

3. Село Заможне Токмакського р-на Запорізько 
обл., к.5,пох. 4-5.(см. Додаток IV). Поховано троє 
чоловік 30-40 років і двоє дітей. (Пустовалов, 1990а) 

4. Село Виноградне Токмакського р-на Запорізь 
коїобл., к. 15, пох. 1-2. (см. Додаток IV). Друга каме 
ра містила залишки двох розчленованих померлих 
жінки 25-30 років і дитини 8-12 років (Пустовалов, 
1990а). 

5. Село Виноградне Токмакського р-на Запорізь-
кої обл., к. З, пох. З6.(см. Додаток IV). В другій ка-
мері знаходилися два небіжчики: чоловік похилого 
віку і доросла людина. (Пустовалов, 1990а). 

6. Село Виноградне Токмакського р-на Запорізь-
кої обл., к. 33, пох. 4.(см. Додаток IV). В другій ка-
мері поховані двоє: чоловік 30-40 років і жінка 40-50 
років. У стелі першої камери пробито отвір, який мож-
на вважати другою шахтою чи світловим колодязем 
(Пустовалов, 1990а). 

7. Село Троїцьке Михайлівського р-на Запорізької 
обл., к. З, пох. 9. З округлої шахти під прямим кутом 
одна до однієї виведені дві камери квасолеподібної 
форми, у яких поховані п'ятеро людей у витягнутому 
на спині і скорченому на боці положенні. Троє в одній 
камері (двоє чоловіків і жінка) і двоє в другій камері 
(жінка і дитина) (Клейн, 1960, с. 151-152). 

8. Радгосп Аккермень-І-1952 Мелітопільського р-
на Запорізької обл., к. З, пох. 1. Відповідно до публі-
кації, дромос у цьому похованні мав велике розши-
рення і розміри. Приймаючи до уваги накопичений 
тепер матеріал, можна стверджувати, що цей дромос 
є окремою камерою. Шахта і камери мали овальну 
форму. Двоє похованих (діти) знаходилися у витягну-
тому на спині положенні (Вязьмітіна, Іллінська, По-
кровська, Тереножкін, Ковпаненко, 1960, с. 100-101). 

9. Село Новомиколаївка Акимівського р-на Запо-
різької обл., к. 5, пох. 15-15-а. У невеликих овальних 
камерах, виведених під кутом одна до однієї з оваль-
ної шахти, лежало по одній дорослій людині (Болт-
рик, 1985,с.36-38). 

10. Село Білорецьке Веселівського р-на Запорізь-
кої обл., к. 1, пох. 12. З овальної, забитою глиною 
шахти, послідовно виведені дві камери, причому друга 
виведена з довгої стінки першої. Камери овальні. У 
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першій камері біля виходу сидів чоловік? (чи жінка?) 
20-30 років. В другий - у витягнутому на спині поло-
женні знаходився чоловік середнього віку. Поховання 
основне (Пустовалов, 1990а). 

11. Місто Дніпрорудний Запорізької обл., к. 8, пох. 
2. У торцевих стінках прямокутної шахти під тупим 
кутом одна до однієї виведені незалежно дві прямо-
кутні камери. Одна камера містила залишки багаття, 
у другій - похована доросла людина (Пустовалов, 
І990а). 

12. Село Верхньо-Тарасівка Томаківського р-на 
Дніпропетровської обл., к. 9, пох. 12. З трапецієподі-
бної шахти виведені послідовно дві камери овальної і 
трапецієподібної форми, причому друга зроблена в 
торцевій стіні першої. В другій камері в скорченому 
на боці положенні знаходилися два кістяки: один на-
лежав чоловіку 25-30 років, другий - людині 18-20 
років (Пустовалов, 1990а). 

13. СелоМар'ївка Запорізького р-на Запорізької 
обл., к. 11, пох. 27. З торцевих стінок прямокутної 
шахти незалежно одна від іншої виведені дві камери: 
прямокутної і багатокутної форми. У меншій камері 
знаходилися залишки багаття, окремі вироби з дерева, 
кістки тварин, у більшій - четверо померлих і коліс-
ниця. (Додаток УІ)(Чередниченко, Болдін, Пустова-
лов, 1976, с.58-60; Чередниченко, Пустовалов, 1991). 

14. Село Минівка Магдалинівського р-на Дніпро-
петровської обл., кург. гр. XVII, к. 1, пох. 6-6а. З тор-
цевих стінок прямокутної шахти незалежно виведені 
дві півовальні камери, у кожній з яких було поховано 
по одній дорослій людині: один - у позі витягнуто на 
спині, другий - у скорченому на боці положенні (Ко-
валева, 1982, С.44). 

15. Село Благодатне Павлоградського р-на Дніпро-
петровської обл., кург. група IV, к. 13, пох. 14-15. З 
округлої шахти під кутом одна до однієї виведені не-
залежно одна від іншої дві камери овальної форми. У 
більшій - у позі витягнуто на спині знаходився кістяк 
дорослої людини, у меншій - необпалена попосудина 
і кістки тварин (Марина, Ромашко, Фещенко, 1986, 
C.28). 

16. Селище. Голубовське Попаснянського р-на 
Луганської обл., к. I, пох. 1.3 майже квадратної шах-
ти незалежно під прямим кутом одна до однієї виве-
дені дві овальні камери. У більшій - кістяк дорослої 
людини, у меншій - кілька кісток людини. Поховання 
основне (Самойленко, 1991, с.134-135,145). 

17. Село Миколаївка Станично-Луганського р-на 
Луганської обл., к. 6, пох. 1. З прямокутної шахти не-
залежно під прямим кутом одна до однієї виведені дві 
овальні камери, у яких знаходилися двоє чоловіків (20 
і 40-50 років) (Чередниченко Н.Н., Чередниченко Е.Ф., 
1972, С.37). 

18. Село Богачівка Червоноперекопського р-на 
Кримської обл., к. 10, пох. 2-3. У звіті поховання 2 і З 
представлені як окремі поховання. З торцевих стінок 
прямокутної шахти незалежно під кутом одна до однієї 
виведені дві камери. У півовальній - у позі витягнуто 
на спині знаходилися залишки жінки 25-35 років, у 
трапецієподібній - у позі скорчено на боці - чоловіка 
середнього віку (Корпусова, 1978, с.84-85). 

19. Село Цілинне Джанкойського р-на Кримської 
обл., к. 1, пох. 6-7. Ці поховання представлені в звіті, 
як різні. Але розріз поховань свідчить про те, що шахта 
для обох камер була спільною. З овальної шахти не-

залежно виведені під кутом одна до однієї дві каме-
ри: овальна і прямокутна. Вони містили чотирьох по-
мерлих. Троє розчленовані, одна жінка середнього віку 
лежала в скорченому на боці положенні (Корпусова, 
1978,с.8-11). 

20. Село Сергіївка Ново-Троїцького р-на Хер-
сонської обл., к. 1, пох. 14.3 майже квадратної шахти 
послідовно виведені дві камери півовальної форми, 
де знаходилися в позі скорчено на боці двоє помер-
лих (Кубышев, 1976, с. 117-118). 

21. Село Новочорномор'є Голопристанського р-на 
Херсонської обл., к. 4, пох. 20-21. З округлої шахти 
послідовно виведені дві камери, причому друга каме-
ра зроблена в торцевій стінці першої. В другій камері 
в позі витягнуто на спині похований чоловік середнь-
ого віку, у першій - доросла людина. У публікації пред-
ставлені як окремі поховання (Ковпаненко, Качалова, 
Шарафутдинова, 1967, с.60-81). 

22. Місто Кривий Ріг, кург. гр. Приворотна балка, 
к. Лук'янівка, пох. 3-7. З протилежних стінок прямо-
кутної шахти незалежно виведені дві прямокутні ка-
мери. У більшій знаходилося троє померлих: дитина і 
двоє дорослих (Мельник, 1981, с.79-81, 84). 

23. Село Траповка Татарбунарського р-на Одесь-
кої обл., к. I, пох. 18.3 округлої шахти незалежно під 
кутом одна до однієї виведені дві камери квасолепод-
ібної і овальної форми. У більшій камері в позі скор-
чено на боці лежав кістяк дорослої людини, у меншій 
- дві посудини (Дергачев, 1986, с.99). 

Визначення віку і статі померлих у перерахованих 
похованнях дані згідно С.І.Круц (1984) і каталогу па-
леоантропологічних колекцій Інституту археології 
НАН України. 

Додаток IV. Поховання з модельованими чере-
пами 

Поховання з модельованими черепами є однією з 
яскравих відмітних рис інгульських поховань. Тери-
торіально вони сконцентровані в центрі ареалу 
інгульської культури (рис.П.ІУ. 1). 

Особливо багато поховань з модельованими чере-
пами було виявлено Запорізькою експедицією Інсти-
туту археології України, у роботі якої брав участь ав-
тор. 

Цей компактний могильник розташований уздовж 
правого берега р. Молочної біля сіл Жовтневе, Замож-
не, Виноградне Токмакського району і Старобогдані-
вки Михайлівського району Запорізької області. Роз-
копки проводилися в 1980-1985 р. Усі приведені ниж-
че описи поховань дані за звітами Запорізької експе-
диції 1980 - 1985 р. 

Молочанський могильник являв собою витягну-
тий з півночі на південь ланцюжок курганів епохи 
енеоліту-бронзи з впускними похованнями більш 
пізніх епох. Максимальна зафіксована висота розко-
паного кургану складала 8,05 м (Молочанське святи-
лище). Ряд курганів у могильнику досягає висоти 6 -
11 м. Катакомбні поховання в молочанських курганах 
істотно переважають (152). Значна їхня частина (110 
поховань) складають інгульські поховання. У заплав-
них курганах з 87 катакомбних поховань лише 21 може 
бути віднесене до інгульських. 

Запорізькою експедицією 1980 - 1985 р. дослід-
жено 37 поховань інгульської культури з 23 курганів з 
46 черепами, які мають ознаки моделювання. Одинад-

153 



цять курганів були зведені над інгульськими похован-
нями. В інших випадках інгульські поховання були 
впущені в кургани більш раннього часу (ямні, енеол-
ітичні). Основна частина модельованих черепів роз-
копана в курганах, розташованих навколо балки Га-
кової, що з півночі замикає долину р. Молочної. 

Розглянемо тридцять сім поховань Молочансько-
го могильника, розкопаних Запорізькою експедицією 
(Пустовалов, 1999в). 

1. Село Жовтневе. Курган 2. Висота кургану - 0,5 м, 
діаметр - 17-19 м. Поховання 1. Знаходилося в 4 м на 
схід від "О". Шахта діаметром 0,65 м. Камера розмі-
рами: 2 X 1,5 м, глибина дна - 1,5 м від "О". Дно шах-
ти на рівні дна камери (pHC.n.IV.2 - 1 ) . Померлий ле-
жав у центрі камери. Біля правого плеча лежав череп 
небіжчика. Череп мав повне моделювання. Моделю-' 
вальна маса сірого кольору. На місці рота й очей були 
прокреслені неглибокі лінії. Лінія рота трохи загина-
лася по краях вгору. Перед моделюванням череп був 
відділений від тулуба і звільнений від м'яких тканин. 
Ніс масивний з відбитим кінцем (рис.П.ІУ.ЗО - 3). За 
черепом на боці лежала необпалена попосуцинау виг-
ляді чаші з невеликим плоским дном, загнутим у се-
редину краєм. Уся поверхня чаші покрита слідами 
згладжування. Збереженість чаші погана. Права сто-
рона кістяка покрита вохрою. Ліва сторона кістяка і 
простір уздовж лівої руки були покриті тонким ша-
ром крейди. На ліктьовій кістціі правої руки лежав 
дерев'яний предмет у вигляді тонкої палички. На дні 
шахти і камери були дві плями вохри. 

2. Село Жовтневе. Курган 3. Висота - 2,25м, діа-
метр - 40-46 м. Поховання 3. Знаходилося на відстані 
4,2 м на північ від "О". Шахта діаметром 1,05 м. Дно 
її на глибині 3,75 м від "О". Вхід розмірами 0,7 х 0,4 
м. Камера розмірами 2,2 х 1,7 м. Висота склепіння -
1,0 м. На склепінні збереглися сліди знарядь праці 
шириною 2,2 CM. Вхід у камеру закритий вапняковою 
плитою з обробленими краями. Плита розмірами 0,5 
X 0,2 X 0,35 м. На кістяку простежені сліди вохри. Очні 
западини були заповнені глиною. У 0,2 м від правої 
руки на північ лежало бронзове вістря. Це місце було 
густо посипане вохрою. На дні камери зберігся тлін 
від підстилки, поверх якої був шар якоїсь талькової 
суміші (рис.П.ІУ.2 - 2). 

Опис знахідок. 
1. Вістря бронзове, виготовлено з чотиригранно-

го дроту. Довжина -6,5 см, товщина - 0,5 см. Просте-
жені також залишки рукоятки (рис.П.ІУ.2 - 3). 

Група Чінгульського кургану складалася з чотирь-
ох насипів. Курган № 5 замикав групу зі сходу. Висо-
та кургану епохи бронзи була 1,5 м, діаметр - 55 м. 

3. Поховання 4-5. Шахта знаходилася в 5,5 м на 
північ і 6,5 м на сход від центра і являла собою ката-
комбну конструкцію з двома камерами, що відповіда-
ють похованням 4 і 5., спрямованими від центра кур-
гану. Склепіння камери, що завалилося, поховання 5 
було зафіксоване у східному профілі І східної брівки. 
Поховання 4-5 були впущені з давньої поверхні за 
межами другого насипу. Через обвали обох камер 
шахта в північній частині була зруйнована. Якщо су-
дити з кривизни південної стінки, шахта на рівні ма-
терика була діаметром 1 м. Стінки ями до дна розши-
рювалися. Діаметр шахти на рівні долівки -1 ,2 м, гли-
бина - 1,4 м від рівня впуску. Заповнення - пухкий 
чорнозем вгорі і материк - у нижній частині. 

Камера поховання 4 була розташована на північ 
від шахти, устя не зафіксоване. Розміри камери: 2,6 х 
2 м, склепіння цілком завалене. Похований-доросла 
людина. Кістяк погано зберігся (тільки кістки рук, ніг 
і череп). Череп лежав окремо, біля правого плеча на 
правій скроні. На лицьовій частині черепа відзначена 
глиняна обмазка, частина якої розвалом лежала по дну 
камери. Недалеко від черепа, ближче до стінки каме-
ри, на боці лежала глибока чаша на піддоні, а поруч з 
нею - кругла пляма, насичена вугіллям і золою, діа-
метр плями - 0,2 м. За спиною, біля ліктя лівої руки, 
знайдений кам'яний предмет, що імітує сокирку. По-
руч з ним кругла пляма вохри діаметром 10 см. Вох-
рою було посипане дно в районі черепа й уздовж пра-
вої руки, шар камки лежав біля черепа. По дну чітко 
простежені границі підстилки і крейдової підсипки. 
Розміри підстилки: 2,3 х 1,3 м. Дно камери до центра 
трохи поглиблено. Глибина дна в центрі - 2,15 м від 
рівня впуску, біля входу - 2,05 м. Слід зазначити, що 
в заповненні, біля входу, на глибині 1,7 м від рівня 
впуску, був виявлений фрагмент дерев'яної заслінки, 
що має напівкруглу форму шириною 8 см, довжиною 
18 см. Імовірно, це фрагмент колеса (рис.П.ІУ.2 - 4). 

Опис знахідок. 
1. Глиняна обкладка черепа рожевого кольору 

поганої схоронності. In situ знаходилися тільки кону-
соподібні очні вставки з прорізами, що імітують зак-
риті віка. Інші частини маси лежшш біля черепа. Імо-
вірно, маса закривала все обличчя. Виявлено деталі 
носа і пластин, що закривали рот. 

2. Глибока чаша на низькому піддоні, відкрита, з 
опуклими боками, піддон широкий, плоский. Повер-
хня чаші жовтогарячого кольору, прикрашена пишним 
орнаментом із глибоких прокреслених ліній, запов-
нених вохрою. По шийці посудина прикрашена трьо-
ма рядами ліній з насічками між ними. Тулуб орна-
ментовано меандровим орнаментом: лініями, запов-
неними в проміжках косими насічками. Висота чаші 
- 14,5 см, діаметр вінець - 19,5 см, піддона- 11 см 
(рис.П.ІУ,2-7). 

3. Модель кам'яної сокири у вигляді невеликого 
довгастого каменю, округлого з однієї сторони і спло-
щеного з іншої. Поверхня запрасована, довжина - 7,6 
см, ширина - 2,5 см, діаметр обуха -1 ,9 см (рис.П.ІУ.2 
- 8 ) . 

Камера поховання 5 була розташована на півден-
ний-схід від шахти. Лише тонка материкова стінка 
відокремлювала її від камери поховання 4. Склепіння 
цілком завалене. Розміри камери - 2,45 х 1,7 м. Похо-
вання парне: дорослого і дитини. Череп дорослого 
трохи відділений від шийних хребців, трохи вигну-
тих, лежав на правому боці. Лицьову частину черепа 
закривало глиняне моделювання поганої схоронності 
3 виділеними носом і очима. 

Ліворуч уздовж кістяка чоловіка лежало довге ра-
тище дротика -стрекала з бронзовим наконечником. 
Біля таза і кисті лівої руки відзначений пучок стріл, 
від яких збереглася купка крем'яних наконечників, 
спрямованих вістрям у протилежну дротику сторону. 
Біля ратища дротика виявлена прямокутна пляма чер-
воної вохри розмірами 0,3 х 0,15 м, а біля вістря -
грудка такої ж вохри і пучок камки. За черепом до-
рослого, біля стінки, стояла дерев'яна чаша дуже по-
ганої схоронності. Нарівні черепа, біля входу, знахо-
дилася глиняна попосудина. По дну камери чітко про-
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сліджувалися граниш рослинної підстилки прямокут-
ної форми і крейдової підсипки розмірами 1,4 х 1,35 м. 
Дно камери рівне, ледве знижується до середини. Гли-
бина - 2,1 м від рівня впуску (рис.П.ІУ2 — 4). 

Опис знахідок. 
1. Дротик-стрекало: дерев'яне кругле в перетині 

ратище довжиною близько 0,7 м і діаметром 1,5 см. У 
кінець ратища вставленні! бронзовий наконечник у 
вигляді шила, ромбічного в перетині і зі стовщенням 
на 1/3 його довжини. Наконечник вставлений у рати-
ще довгим кінцем, довжина його - 6,5 см, щирина -
0,5 см, виступає з ратища на 2 см (рис.П.ІУ.2 - 5) 

2. Крем'яні наконечники стріл (6 штук) тонко 
оброблені дрібною ретушшю з пильчастим краєм, у 
основі - виїмки. Довжина наконечників - 2 см, шири-
на підстави - 1 см (рис.П.ІУ.2 - 6). 

3. Сосуд цдоскодонний, ліпний, приосадкуватий 
з виділеними округлими плічками^ поверхня чорного 
кольору. Горщик по плічках орнаментований рядом 
косих насічок, вінця також прикрашені косими на-
січками, висота - 11 см, діаметр вінець - 12,5 см, дна 
-9 см (рис.П.ІУ.2 - 9) 

4. Поховання 7. Шахта знаходилася на відстані 5 м 
на північ від центра. Поховання впущене з рівня дру-
гого насипу, на якому лежить тонкий материковий 
викид з нього, відділений від викида поховання 2 
(більш раннього) тонким чорноземним прошарком. 
Шахта діаметром 1,45 м розширювалася до дна до 
діаметра 1,6 м, глибина - 1,1 м від рівня впуску. Вхід 
у камеру мав ширину 0,45 м. Камера від шахти відділе-
на невисокою сходинкою (висота 0,2 м). Вхід у каме-
ру був заставлений дерев'яним колесом, сліди якого 
просліджувалися на дні шахти у вигляді залишків ос-
нови диска. Заслінку-колесо було обмазано (як і в по-
хованні 2) щільною глиною, залишки якої збереглися 
біля стінок шахти по обидва боки від входу в камеру. 
Камера розмірами 2,3 х 1,55 м. Склепіння завалене 
(рис.П.ІV.3 - 1). Похований - дорослий чоловік. Ли-
цьову частину черепа закривало моделювання дуже 
поганої схоронності: модельовані ніс і очі (рис.П.ІУ.28 
- 6). Перед черепом, упритул, лежала кам'яна сокира, 
у ногах, біля стінки, стояла глиняна посудина, а ліво-
руч від кістяка, біля стінки, на рівні ліктя, стояла де-
рев'яна чаша, біля якої знаходилися бронзове шило, 
ніж і кам'яний розтирач. Тут же знайдені два шматоч-
ки вохри. Пляма вохри виявлена за черепом (15 х 
18 см). Кістяк лежав на підстилці з крейдовою підсип-
кою, контури якої добре фіксувалися, розміри її - 2 X 
1,1 м. Дно рівне, на глибині 1,6 м від рівня впуску 
(рис.П.ІУ.З-І). 

Опис знахідок. 
1. Кам'яна сокира з прямою, із сильно розшире-

ною провушною частиною, прямим, злегка провиса-
ючим лезом і круглим обухом. Поверхня добре запра-
сована, але в окремих місцях відшарувалися окремі 
шматочки. Довжина сокири - 8,5 см, діаметр обуха-
З см, отвору -2 см, ширина леза- 3,5 см (рис.П.ІУ.З -
6). 

2. Посудина плоскодонна ліпна з високим прямим 
горлом і ребристими плічками. По плічках і горлу 
посудина прикрашена горизонтальними рядами мо-
тузочки, а вінця прикрашені косими насічками. Ви-
сота - 15 см, діаметр вінець - 13 см, діаметр дна -
9см(рис.П.ІУ.З-5). 

3. Дерев'яна чаша із сильно опуклими боками і 

загнутим усередину краєм. Дно сплощене, висота -
11 см, діаметр вінень- 14 см, діаметр тулуба - 22 см 
(рис.П.ІУ.З-2). 

4. Бронзове шило з дерев 'яною ручкою чотириг-
ранне в перетині зі стовщенням посередині. Довжина 
- 5,5 см, по перетину розміри: 0,3 х 0,4 см. Кругла в 
перетині ручка шила не збереглася (рис.П.ІУ.З - 3). 

5. Бронзовий ніж листоподібної форми зі звужен-
ням біля черешка і ледве загнутим вістрям. Черешок 
злегка розплющений на кінці. Довжина ножа - 10,5 
см, ширина - 2,5 см. Довжина черешка - 3,5 см, ши-
рина - 0,7 см (рис.П.ІУ.З - 4). 

6. Кам'яний зашліфований розтирач із граніту. 
Форма неправильна, грані затерті, округлені, одна 
площина увігнута, розміри: довжина - 10 см, шири-
на- 6 см, товщина - 5 см. 

Курган 6 розташовувався на відстані 65 м на 
південний захід від кургану № 5.(висота - 0,85 м, діа-
метр - 40 м). 

5. Поховання 3. Шахта знаходилася на відстані 9,5 
м на північний схід від центра, діаметром 1,3 м біля 
дна і 1,1 м на рівні зачистки, глибина дна - 2,65 м. 
Заслін являє собою середню частину суцільного ко-
леса, обмазаного з зовнішньої сторони глиною. Саме 
колесо не збереглося. Діаметр його - 0,72 м, товщина 
- 0,07 м. У глині заслону простежені відбитки шипів, 
що з'єднують окремі частини колеса. їхній діаметр З 
- 3,5 см, довжина - 10 см. Центральна частина колеса 
простежена на висоту 0,27 м. Відбитки дерева на глині 
дозволяють зробити висновок, що воно складалося з 
двох плах. На одному зі шматків обмазки збереглися 
сліди ще якогось паза, що знаходився на стику двох 
плах. Паз округлої форми діаметром З см. При розби-
ранні заслону і входу, що обвалився, виявлений ще 
один шматок глини, який знаходився, як видно, в от-
ворі маточини. Ширина входу - близько 0,55 м. 

Камера розмірами:2,6 х 2,35 м, глибина дна від "О" 
- 3,85 м. Дно камери нижче дна шахти на 1,17 м. На 
дні камери лежав кістяк чоловіка середнього віку. 
(рис.П.ІУ.З - 7). На черепі похованого було виявлено 
часткове моделювання. Очниці були забиті темно-вох-
ристими конусами. На нижній щелепі виявлена смуж-
ка з темної речовини. Добре виліплені зімкнуті віка. 
Очі обведені смужками червоної фарби. Сліди роз-
фарбування виявлені також на смужці, що закривала 
зуби (рис.П.ІУ.28 - 1). У черепній коробці знаходили-
ся невеликі шматочки печини. Під головою похова-
ного простежена подушка з трави. По дну камери 
відзначені залишки органічної підстилки, на якій ле-
жав померлий. Розміри її: 1,9 х 1 м. Під ребрами й в 
області таза померлого зустрінуті залишки шкіри. На 
підстилці, на світлому тлі в трьох місцях зафіксовані 
прямі і вигнуті лінії, нанесені червоною фарбою. В 
області стегон відзначалися ще якісь неясні зображен-
ня, нанесені темно-червоною фарбою. Між кістяком і 
входом у камеру знаходилася велика пляма вохри, 
нанесена на підстилку в рідкому вигляді. У південно-
західній стороні плями знаходилася грудка вохри роз-
міром 0,16 X 0,13 м. Уздовж тулуба похованого лежа-
ло дротик-стрекало з бронзовим наконечником. Пе-
ред обличчям покійного знаходилися бронзові ніж і 
шило. На південь від них розташовувалося ковадел-
ко. За головою виявлені залишки круглої плоскодон-
ної дерев'яної баночки типу піксиди, наповненої вох-
рою; поруч залишки шкіри, дерева. Під баночкою -
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шар крейди. За нею грудка темно-малинової вохри і 
шматок, що розпався, крейди (рис.П.ІУ.З - 7). 

Опис знахідок. 
1. Дротик-стрекало. Довжина робочої частини 

бронзового наконечника - 1,5 см. Загальна довжина 
наконечника - 5 см (рис.П.ІУ.З - П). Перетин ратища 
круглий, діаметр - 1,5 см, довжина дротика складала 
0,93 м. 

2. Бронзовий ніж листоподібної форми з розку-
тим лезом і п'яткою черешка. По лезу намічене реб-
ро. Загальна довжина -11,2 см, довжина робочої час-
тини - 7,2 см, ширина леза - 2,6 см, ширина черешка 
- 0,7 см, товщина - 0,3 см (рис.П.ІУ.З - 9). 

3. Бронзове шило. Закріплене в дерев 'яній ручці. 
Загальна довжина - близько 14 см, довжина вістря 
8,5 см, перетин квадратний - 0,8 см, рукоять діамет-
ром - 1,4 см, перетин круглий (рис.П.ІУ.З - 8). 

4. Кам'яне коваделко трапецієподібної форми 
розмірами 10 X 8,5 х 5,4 см з жолобком на одній із 
граней. Матеріал - кварцит. Краї округлені, на по-
верхні сліди вохри (рис.П.ІУ.З - 10). 

Курган 7 розташовувався на відстані 300 м на 
південний-захід - захід від кургану № 5 - основного 
в групі. Висота кургану - 1,2 м, діаметр - близько 45 м. 

6. Поховання 2 знаходилося на відстані 10 м на 
північ від "О". Шахта розмірами 1,3 х 1,25 м і глиби-
ною 2,1 м. Глиняний заслін наступної конструкції: 
спочатку вхід був закритий очеретяною циновкою, а 
потім придавлений шаром глиняної обмазки товщи-
ною 10-15 см, на якій збереглися сліди циновки. Вхід 
у камеру овальної форми знаходився в долівці шахти, 
його розміри; 0,65 х 0,45 м. Камера розмірами: 2,25 х 
1,9 м, глибина - 3,22 м від "О". Висота склепіння -1 ,1 
.м. На дні сильно потривожений гризунами лежав 
кістяк літнього чоловіка (?). За головою похованого, 
у норі, був виявлений бронзовий наконечник стрека-
ла-дротика (довжина - 3,3 см, перетин квадратний -
0,5 см). Біля голови, ближче до входу стояли залишки 
дерев'яної чаші діаметром близько 12 см. Кістяк ле-
жав на підстилці. На колінах і біля суглоба правої руки 
- плями вохри. За головою шматок вохри, що розси-
пався, і шматок крейди. На обличчі похованого вияв-
лено повне моделювання. Воно було виконане із сіру-
ватої речовини. Очі прикриті, нижні віка припухлі, ніс 
орлиний, губи виражені нечітко, мабуть, підгорнуті. 
На носі і на правій щоці - залишки червоної фарби. 
На чолі - дві поперечних червоних смуги. На вилице-
вих кістках також сліди розфарбування (рис.П.ІУ.4 -
2; П.ІУЗО - 8). 

7. Поховання З розташовувалося на відстані 8 м 
на південний-схід від "О". Шахта діаметром 1,05 м, 
глибина - 0,75 м. У західній частині шахти - заслін. 
Похило покладені плашки дерева, імовірно, підтри-
мували рослинну заслінку, що зверху була промазана 
глиною. Вхід овальний, шириною 0,5 м. Камера роз-
мірами: 1,7 X 1,25 м, глибина дна -1,8 м. На дні лежав 
обезголовлений кістяк підлітка. Голова похованого зі 
слідами моделювання. В очниці вставлені конуси вох-
ристої маси, у вухах знаходилися шматочки такої ж 
маси. Біля лівого плеча знаходилася дерев'яна чаша 
діаметром 0,16 м, висота чаші -2 ,5 -3 см, вінця силь-
но відігнуті назовні. Схоронність дуже погана 
(рис.П.ІУ.4-1). 

8. Поховання 4 розташовувалося на відстані 8,2 м 

на схід від центра. Шахта розмірами 1,55 х 1,65 м, 
глибиною 1,05 м від "О". Вхід у камеру був закритий 
середньою частиною дерев'яного колеса, яке прова-
лилося потім у камеру. Діаметр маточини - 0,32 м, 
отвору - 0,12 м. Ширина входу - 0,55 м, висота - 0,3 
м. Камера розмірами: 2,5 х 2,15 м, висота склепіння -
1,3 м. На дні камери лежали кістяки двох людей по-
хилого віку. 1 кістяк - чоловічий старечий; 2 - жіно-
чий старечий - біля входу. Обидва кістяки сильно зруй-
новані гризунами (рис.П.ІУ.4 - 4). Черепи похованих 
мали часткове моделювання. Жіночий череп сильно 
кальцинований. Ніс акуратний з невеликим гОрбоч-
ком. Ніздрі великі, добре модельовані, колір вохрис-
тий, очі закриті (рис.П.ГУ.ЗО -1) . Із сіруватої маси була 
смужка, що закривала рот, однак вона відвалилася на 
долівку камери. На черепній коробці були залишки 
розпису фіолетового кольору. На чоловічому черепі в 
очницях були конуси із сірої маси, ніс вохристий, фраг-
ментований. Були також фрагменти смужки, яка зак-
ривала зуби. Розпис яскраво-червоний, ним покриті 
очі, вилицеві кістки, через усю черепну коробку сму-
ги йдуть до потилиці (рис.П.ІУ.29 - 2). 

Опис знахідок. 
1. Чаша дерев'яна, найбільший діаметр - 0,2 м. 
2. Чаша дерев'яна, найбільший діаметр - 0,16 м. 
3. Горщик глиняний кулястої форми з невисоким 

горлом і ледве відігнутими вінцями. Зовнішня повер-
хня добре вигладжена, на внутрішній поверхні є сліди 
загладжування гребінчастим штампом, дно плоске. 
Висота посудини - 17 см, діаметр вінець - 13,8 см, 
діаметр тулуба - 21,5 см, діаметр дна - 11 см 
(рис.П.ІУ.4 - 5). 

Курган 8 розташовувався на відстані 60 м на 
південний захід від кургану 7, замикав групу. Діаметр 
кургану - 1 8 м , висота насипу - 0,35 м. 

9. Поховання 1 знаходилося на відстані 4,15 м на 
південний схід від "О". До дна діаметр шахти змен-
шувався до діаметра 1,05 -1,12 м. Глибина шахти -
2,6 м від "О". Глиняний заклад, товщина його - 0,3 м, 
висота - 0,47 м. Із внутрішньої сторони глиняного 
заклада відзначені відбитки циновки. З внутрішньої 
сторони заклада просліджувалася напівкругла балка 
шириною 6 см. Склепіння камери частково обвали-
лося, тому висоту входу і камери простежити не вда-
лося. Камера мала розміри 2,65 х 2,4 м, глибина дна -
3,45 м. Череп похованого, відчленований від кістяка, 
знаходився на рівні плечових кісток правої руки 
(рис.П.ГУ.5 - 4). На черепі, в області чола, простеже-
на правильна смужка з червоної фарби шириною 2,5 
см, що закруглювалася навколо очних отворів. Череп 
сильно ушкоджений склепінням, яке впало. При його 
розчищенні відзначена глиняна маса, пофарбована 
червоною вохрою. Добре збереглися тільки очні ко-
нуси і частина носа. Очі закриті. Інші частини моде-
лювання обсипалися і були знайдені біля черепа 
(рис.П.ІУ.28 -4 ) . Перед кістяком була виявлена кера-
мічна чаша. На схід від чаші знаходилася стулка ра-
ковини Unio. Під правою скронею черепа лежала ка-
м'яна сокира. Камера була покрита крейдою. У центрі 
їі знаходилася рослинна підстилка (1,8 х 1,2 м). Від 
неї зберігся тільки білий із сірим відтінком тлін. На 
цій підстилці лежав кістяк похованого (без черепа). 
Кістяк був посипаний бурою вохрою, сліди якої трап-
лялися також і на підстилці. Підстилка, кістяк, а та-
кож майже вся камера були засипані шаром землі, тов-
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щина якого до 2 см. Поверх земляної підсипки також 
просліджувалися сліди вохри. Череп знаходився на 
шарі землі і був посипаний червоною вохрою. Під 
черепом і довкола нього була покладена камка. 

Опис знахідок. 
1. Чаша ліпна з добре виділеними вінцями і ледь 

помітно увігнутим усередину верхнім зрізом, що плав-
но переходить у тулуб. Стінки чаші від вінець звужу-
ються до плоского дна. Чаша грубого випалу, світло-
коричневого кольору. Від вінець до найбільшого діа-
метра просліджуються сліди сажі. Прокреслений ор-
намент у вигляді подвійної лінії на плічках, від якої 
вниз звисають трикутники, прикрашав чашу. Висота 
чаші -17,5 CM, діаметр вінець - 25 см, тулуба - 28 см, 
дна - 11 см (рис.П.ІУ.5- 1). 

2. Шліфована сокира з чорного каменю ромбіч-
ної форми з круглим обухом і злегка провисаючим 
лезом. Висота її від обуха до леза - 12,5 см, ширина -
5,5 см, товщина - 2,5 см, ширина леза - 3,5 см. Отвір 
для рукояті просвердлено з двох сторін, його діаметр 
- 3,5 см (рис.П.ІУ5 -3). 

3. Розтирач чи пращний камінь овальної фор.ми 
(рис.П.ІУ.5-2) 

Курганна група Заможне -3. Курган 12. Висота -
1,3 м, діаметр-35 м. 

10. Поховання 4 основне, знаходилося на відстані 
9 м на схід від "О". Шахта розмірами 1,2 х 1,1 м, за-
повнена материком. Дно на глибині 1,13 м від давнь-
ого горизонта похило знижувалося по напрямку до 
входу в камеру. У камеру веде пандус довжиною 0,35 
м, шириною 0,55 м. Дно камери - на глибині 2,07 м 
нижче рівня давнього горизонту. Камера мала розмі-
ри 2,35 X 1,65 м. Склепіння завалене. У камері знахо-
дилися двоє похованих. У далекої від входу стінки 
знаходився кістяк 2. Череп покладений лицьовою ча-
стиною вгору. Анатомічний порядок хребців поруше-
ний. На черепі моделювання: два глиняних конуси, що 
відповідають формі очниць, з поглибленнями, що 
імітують закриті очі. Були виготовлені з щільної 
світло-сірої глини, яка із зовнішньої сторони конусів 
має червонуватий відтінок. Відзначено слабке фарбу-
вання вохрою окремих ділянок черепа, грудної клітки, 
правої плечової кістки. 

Кістяк 1 знаходився праворуч від кістяка 2. Він був 
розчленований. Між складеними попарно плечовими 
і стегновими кістками безладно знаходилися ребра, 
хребці, лопатка, кістки передпліччя; знизу прикладені 
великі гомілкові кістки. Череп прикладений до чере-
па кістяка 2 і лежить обличчям униз. Весь кістяк ряс-
но пофарбований вохрою. По дну камери відзначені 
сліди підстилки - коричнево-бурий тлін. Така ж за 
складом речовина знаходилася на тазі і грудній клітці 
кістяка 2 (залишки покривала, обмазка кістяка?). Під 
кістяком по дну тлін відсутній. Біля стіп кістяка 2 
ділянка дна слабо посипана вохрою. Біля південної 
стінки камери за головами похованих знаходилася 
необпалена посудина. Праворуч від неї рідкою вох-
рою червоного кольору намальована пляма витягну-
тої форми з п'ятьма круглими виступами (стопа). Роз-
міри плями: 0,32 х 0,15 м (рис.П.ІУ.б - 1). 

Опис знахідок. 
1. Амфоровидна посудина з світло-сірої маси, що 

кришиться, зі сплощеним краєм вінець, високою пря-
мою шийкою, різким перегином до горизонтальних 
плічок і кулястим тулубом. Прикрашений по шийці і 

тулубу рельєфними валиками, поглиблення між яки-
ми інкрустовані вохрою. Розміри, що реконструюють-
ся: висота -15 см; діаметр вінець - 10,5 см; діаметр 
тулуба - 21 см (рис.П.ІУ.б - 2). 

11. Поховання 5 примикало з південного сходу до 
шахти поховання 4, частково перекриваючи ЇЇ. Шахта 
зафіксована в передматериковому шарі по чорнозем-
ному заповненню і мала діаметр 1 м. Дно шахти зна-
ходилося на рівні 1,2 м від поверхні. Камера прорізу-
вала шахту поховання 4. Через неї було зроблено підза-
хоронення (кістяк 2). Спорудження камери похован-
ня 5 було припинено. Розміри збереженої частини ка-
мери - 1,2 X 0,85 м. Дно знаходилося на глибині 1,45 
м від поверхні. 

Курган 13. Висота - 1,1 м, діаметр - ЗО м. 
12. Поховання 2, основне. Знаходилося на відстані 

7,5 м на схід й на відстані 1,5 м на південь від центра. 
Шахта сильно розширюється до дна. Діаметр шахти 
на рівні фіксації - 0,70 м, біля дна - 1,07 м. Глибина 
шахти - 1,25 м від давнього горизонта. Шахта запов-
нена щільним однорідним чорноземом. Камера розм-
ірами 2,12 X 1,5 м. Склепіння камери обвалене. На дні 
знайдені окремі хребці і фаланги пальців людини. У 
південно-західній частині камери - залишки посуди-
ни у вигляді плями необпаленої маси. Перед входом 
на дні камери лежав товстий шар камки, на якому біля 
самого входу знайдена посудина, яка лежала на боці. 
Дно камери рівне, глибина дна - 1,9 м від давнього 
горизонта (рис.П.ІУ.б - 3). 

Опис знахідок. 
1. Посудина - плоскодонна, ліпна, із крутими 

плічками. По шийці прикрашена відбитками тасьми, 
від яких по іулубу опускаються вниз трикутники, ви-
конані в тій же техніці. Край вінець прикрашений ко-
сими відбитками мотузки. Між трикутниками - круглі 
вм'ятини. Висота-10,2 см, діаметр вінець - 10 см, діа-
метр тулуба- 12,5 см, діаметр дна - 6,9 см (рис.П.ІУ.б 
-5 ) . 

Поховання 3. Впускне, має досипку. Було підзахо-
роненням до поховання 2. Від загальної шахти в 
північно-північно-східному напрямку був зроблений 
дромос із плавним, округлим у перетині дном, глиби-
ною 1,75 від похованого чорнозему, шириною 0,87 м. 
Склепіння дромоса не збереглося. По його дну видні 
подовжні сліди знарядь з жолобчастою робочою час-
тиною. Довжина дромоса складала 0,9 м. Камера -
розмірами 2,97 х 2,4 м. Склепіння цілком завалене. 
Імовірно, у цю камеру і були перенесені останки по-
мерлого з камери поховання 2. У камері виявлені ос-
танки чотирьох чоловік: дорослий (1) (рис.П.ІУ.б -
3). Череп відділений і покладений до правого плеча. 
На черепі зафіксовані залишки моделювання. Вияв-
лено очниці-конуси, пластини лицьової частини, фраг-
менти носа поганої схоронності. 

Другий кістяк був розчленований і покладений 
перед першим. Довгі кістки були складені попарно. 
Тут же були ребра, окремі хребці і тазові кістки. 
Відсутність фаланг підтверджує думку про те, що 
кістяк 2 був перенесений з поховання 2. Череп цього 
кістяка також модельований. Схоронність моделюван-
ня погана (рис.П.ІУ.29 - 3). Поруч з черепом кістяка 2 
лежав окремий череп (3), також модельований. Кістяк 
був відсутній. Фрагменти ще одного, дитячого, чере-
па (4) знайдені на кістках кістяка 2. Кістки розчлено-
ваного кістяка 2, а також модельований череп були 
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інтенсивно пофарбовані червоною вохрою. Верхня 
частина кістяка 1 і модельовані черепи 2 і З лежали на 
товстому шарі камки. 

У входу в камеру стояла посудина, а в ногах - не-
велика амфора. Біля посудини - пляма вохри на дні 
камери. В інших місцях по дну камери простежений 
білий тлін. Дно камери рівне, на глибині 2,1 м від по-
хованого чорнозему (3,2 м від "О") (рис.П.ІУ6 - 3). 

Опис знахідок. 
1. Посудина - ліпна плоскодонна біконічна мис-

ка великих розмірів. По тулубу йдуть великі розчоси, 
по ребру два ряди косих насічок. Висота миски -7,9 
CM, діаметр вінець - 14,4 см, діаметр дна - 6 см 
(рис.П.ІУ.б - 6). 

2. Амфора з високою горловиною, округлим ту-
лубом і плоским дном. На плічках чотири наліпи з 
вертикальними отворами. Верхня частина посудини 
прикрашена рівнобіжними рядами прокреслених 
ліній, заповнених білою пастою й вохрою. Висота 
посудини - 13,2 см, діаметр вінець - 8,8 см, діаметр 
тулуба - 16,4 см, діаметр дна - 7,8 см (рис.П.ІУ.б - 4). 

13. Поховання ЗА - підзахоронення до поховання 
3. Шахта була вирита впритул зі сходу до шахти похо-
вань 2 і 3. Шахта діаметром 1,1 м і глибиною 1,0 м. 
Імовірно, через цю шахту і було зроблено підзахоро-
нення черепів чи інші ритуальні дії (рис. П.ІУ.б - 3). 

14. Поховання 4. Впущено в другий насип. Знахо-
дилося на відстані 5,5 м на північ від центра. Діаметр 
шахти на рівні впуску складав близько 0,9 м, а по дну 
- 1,45 -1,50 м. Глибина дна - 1,35 м від рівня впуску. 
Ширина входу складала 0,4 -0,5 м. Склепіння обвале-
не. Вхід у камеру був заставлений середньою части-
ною трьохчастинного дерев'яного колеса, від якого на 
дні камери збереглася одна половинка без маточини. 
У цій частині був зроблений отвір діаметром З см. 
Зверху колесо заслону було обмазане ірузлою глиною, 
на якій збереглися відбитки дерев'яного заслону. Ка-
мера - розмірами 2,2 х 2,15 м. Склепіння завалене. 
Череп, можливо, був відчленований. Череп модельо-
ваний. Збереглися глиняні очниці-конуси з імітацією 
закритих очей. За черепом біля стінки стояла посуди-
на. Друга посудина знаходилася проти лівого плеча, 
також біля стінки. Кістяк лежав на спеціальній 
підстилці, від якої зберігся коричневий тлін. По всьо-
му дну камери відзначені відбитки волокон білого 
кольору. Дно ліворуч від кістяка пофарбоване вохрою. 
Пляма великих розмірів, безформна. Ще одна пляма 
вохри зафіксована біля стінки, ліворуч від стіп. Дно 
камери рівне, глибина - 2,05 м від рівня впуску 
(рис.П.ІУ.7-1). 

Опис знахідок. 
1. Посудина ліпна плоскодонна. За формою нага-

дує біконічну миску. По ребру - два ряди насічок, по 
шийці - три ряди прокреслених ліній. Від ребра по 
стінках прокреслені вниз трикутники, заштриховані 
рівнобіжними лініями. Висота посудини - 7,9 см, діа-
метр вінець - 14,4 см, діаметр дна - 6 см (рис.П.ІУ.7 -

2. Посудина плоскодонна з округлими боками і 
прямими вінцями. Шийка і придонна частина посу-
дини прикрашені рівнобіжними рядами прокреслених 
ліній. Від шийки на плічка спускаються трикутники, 
заштриховані лініями. Між трикутниками неглибокі 
круглі вм'ятини. Висота посудини - 7,5 см, діаметр 

вінець - 7,5 см, діаметр тулуба - 9,4 см, діаметр дна -
4,1 см (рис.П.ІУ.7 - 5). 

Село Заможне, курган 15. Діаметр - 3 0 м, висота -
0,65 м. 

15. Поховання 4. Простежено з рівня поверхні кур-
гану. Знаходилося на відстані 9,5 м на схід від центра. 
Шахта діаметром 1 м, глибина -2,35 м від "О". Дно 
шахти злегка знижується убік входу. Перед входом 
збереглася глиняна обмазка на висоту 0,3 м. Товщина 
обмазки біля дна - 0,35 м, угорі -0,18 м. Усередині 
глиняної обмазки і вище ії знаходилися залишки де-
рев'яного плоского предмета сегментовидної форми, 
з невеликим отвором у центрі. Висота сегмента - 0,45 
м, довжина основи - 0,7 м. Діаметр отвору -0,1 м. 
Товщина предмета - 7 см. Очевидно, предмет є край-
ньою частиною колеса, поставленого вертикально з 
невеликим нахилом убік входу, ободом до сходу 
(pnc.n.IV.S - 1,3). Вхід у камеру являв собою корот-
кий дромос довжиною 0,25 м, шириною з боку шахти 
0,35 м, з боку камери -0,56 м. Дно його на 0,30 м вище 
дна шахти. Склепіння входу, як і склепіння камери, 
обвалене. Камера розмірами 2,2 х 1,55 м, глибина ка-
мери - 2,60 м від "О". Череп лежав на правому боці, 
лицьовою частиною повернутий до входу. Очниці за-
повнені масою темно-сірого кольору. Шматочки тієї 
ж речовини виявлені й у районі носа. Довгі кістки 
кінцівок кістяка, кисть правої руки і дві фаланги лівої 
- червоні від вохри (pnc.n.IV.S - 1). Маленька грудка 
вохри лежала біля основи черепа. Під лівою лопат-
кою лежав відщеп кременя, У районі хрестця на тазо-
вих кістках лежав круглий шматочок крейди діамет-
ром 1,5см. Перед входом на відстані 20 см від стінки 
камери знаходилася розчавлена керамічна посудина. 
Під верхньою частиною кістяка - під черепом, пле-
чем і грудною кліткою - тонкий шар камки. На ній 
перед обличчям овальна пляма вохри. Поруч ще одна. 
Плями вохри на дні під кістяком у нижній частині таза, 
між стегновими кістками і під п'ятковими кістками. 
По всій поверхні дна камери збереглися сліди від рос-
линної підстилки у вигляді білого тліну з відбитками 
волокон. 

Опис знахідок. 
1. Крем'яний відщеп без слідів обробки. Розмі-

ри: З X 1,6 см (рис.П.ІУ.8 - 5). 
2. Ліпна плоскодонна чаша зі злегка загнутим усе-

редину верхнім краєм, пласко зрізаними вінцями, ку-
лястим тулубом. Чаша не має орнаменту. Зовнішня і 
внутрішня поверхня чорного кольору з рідкими жов-
тими плямами. Наявні сліди розчосів. Діаметр вінець 
- 24 см, діаметр дна - 9 см, висота - 10,3 см (рис.П.ІУ 8 
-2). 

16. Поховання 5. Впускне, знаходилося на відстані 
6,5 м на схід й на відстані 1,5 м на північ від центра. 
Шахта розширювалася до дна. Розміри її по дну 1 х 
0,90 м. Глибина - 2,18 м від "О". Перед входом збе-
реглися залишки глиняної обмазки на висоту 0,22 м. 
Товщина обмазки біля дна - близько 0,3 м, угорі - 0,04-
0,05 м. У шарі обмазки збереглися залишки плоского 
дерев'яного предмета дуже поганої схоронності сег-
ментовидної у плані форми. Збережена висота сегмен-
та - 0,24 м, довжина основи - 0,76 м, товщина - 0,05 
м. Імовірно, дерев'яний сегментовидний предмет був 
крайньою частиною трьохскладового колеса. Шири-
на входу - 0,90 м. Склепіння входу і поховальної ка-
мери обвалені. У ґрунті заповнення камери в півден-
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но-східній її частині на глибині 1,50 м від центра зна-
ходилися складені у певній послідовності кістки кістя-
ка, що належав дорослій людині. У західній частині 
камери на тій же глибині в заповненні знаходилися 
крем'яний відщеп і деревне вугілля. Біля південної 
стінки камери виявлені невеликі шматочки дерева. 

Розміри поховальної камери: 2,50 х 1,65 м, глиби-
на дна - 2,65 м від центра. На дні лежав кістяк дорос-
лої людини. Спочатку похований лежав на правому 
боці, чи з розворотом вправо. Очниці черепа були ззт 
повнені речовиною темно-сірого кольору. З цієї ж маси 
був виліплений і ніс. у потиличній частині черепа є 
два круглих отвори. Усередині череп заповнений си-
пучою речовиною світло-сірого кольору. Така ж ре-
човина знаходилася трохи нижче грудної клітки в об-
ласті шлунка похованого, а також заповнювала порож-
нини тазових кісток. Усі кістки кістяка обволікав шар 
червоно-коричневої маси товщиною близько 4-5 мм. 
У похованні знаходилося дві керамічних посудини. 
Одна стояла праворуч від черепа, друга - праворуч 
від плеча. Крем'яний відщеп без слідів обробки 
(рис.П.ІУ.8-4). 

Опис знахідок. 
1. Ліпна посудина - плоскодонна чаша з напівсфе-

ричним тулубом, злегка увігнутим усередину верхнім 
краєм, закругленими вінцями. Чаша орнаментована 
двома горизонтальними рядами частих косих насічок, 
що утворюють "ялинку", яка оперізує посудину під 
верхнім краєм, З однієї сторони під верхнім краєм 
знаходилася пара сосцевидних наліпів. Зовнішня по-
верхня покрита чорними і жовтими плямами, внутрі-
шня - чорного кольору. На внутрішній і зовнішній 
поверхнях - сліди розчосів. Діаметр вінець - 18,3 см, 
діаметр дна - 9 см, висота - 13 см (рис.П.ІУ.В - 7). 

2. Ліпна посудина - плоскодонний широкогорлий 
горщик із прямозрізаними вінцями, прямою короткою 
шийкою, різким перегином до округлих високих 
плічок. Дно - невелике, плоске. По вінцях і плічках 
посудину оперізують дві горизонтальні лінії "ялин-
ки", виконані глибокими косими насічками. Випал 
нерівний. Усередині і зовні - розчоси. Діаметр вінець 
- 17,7 см, діаметр тулуба - 27 см, діаметр дна - 8,4 
см, висота - 13,8 см (рис.П.ІУ.8 - 8). 

17. Поховання 6. Основне. Знаходилося на 
відстані2 м на північний схід від "О". Шахта розміра-
ми: 1,25 X 0,85 м. Дно на глибині 2,55 від "О". Перед 
входом збереглася глиняна обмазка на висоту 0,33 м. 
Товщина її біля дна - 0,39 м, угорі - 0,23 м. З боку 
поховальної камери в глиняній обмазці виявлена по-
рожнина, яка зберегла відбиток середньої частини 
колеса з маточиною, що закривала вхід у камеру. Фраг-
мент колеса був покладений плиском з невеликим 
нахилом до камери, маточиною до шахти. Зроблений 
гіпсовий зліпок дав можливість визначити розміри 
колеса. Довжина - 0,65 м, товщина обода - 0,08 м. 
Маточина масивна напівсферичної форми, сплощена. 
У ній - отвір діаметром 0,08 м. З боків від маточини 
додаткові отвори для кріплення бічних сегментів. З 
торців до цих отворів йдуть круглі отвори для штифтів 
(рис.П.ІУ.8 - 10-11). Ширина входу - 0,74 м. Склепін-
ня входу і камери обвалені. Заповнення камери - міша-
ний грунт, у якому на різних рівнях знаходилися на-
ступні предмети: дрібні уламки кісток людського 
кістяка (ребра, фаланги пальців), дрібні фрагменти 
двох керамічних посудин (уламки вінець, стінок, дна), 

відбиток очниці людського черепа з маси темно-сіро-
го кольору. Дно поховальної камери знаходилося на 
глибині 3,10 м від "О". Поховальна камера розмірами: 
2,50 X 1,9 м. На дні знаходилися наступні предмети: у 
центрі камери два крем'яних відщепа, крем'яний 
шкребок, дрібні людські кістки і зуб. Останні лежали 
біля плями червоної вохри. Вохра знаходилася поверх 
шару камки, що покривала всю поверхню камери. У 
центрі камери під камкою виявлений шар вохри тов-
щиною 0,3 см у вигляді плями підтрикутної форми. 
Під шаром вохри безпосередньо на дні знаходився тлін 
жовтого кольору. Під західною стінкою камери з двох 
сторін від входу на дні простежені чіткі сліди-відбит-
ки від пучків тонких лозин у вигляді подовжніх боро-
зенок. З північної сторони від входу довжина відбит-
ка - 0,27 м, ширина - 0,05 м. З південної сторони від 
входу - відбитки двох пучків лозин, покладених під 
кутом один до другого (рис.П.1У.8 - 9). 

Опис знахідок. 
1. Фрагменти ліпної керамічної посудини. Судя-

чи з залишків, приходимо до висновку, що вона мала 
відігнуті назовні вінця, коротку шийку з плавним пе-
регином до округлого тулубу. Дно плоске. Орнамен-
тована по вінцях "ялинкою". Плічка оперізує також 
"ялинка", під якою 6 горизонтальних рядів прокрес-
лених ліній, проміжок між 4 і 5 лініями заповнені вер-
тикальними штрихами. Очевидно, від цих ліній униз 
до дна спускалися вертикально кілька рядів прокрес-
лених подвійних ліній. Проміжок між ними був за-
повнений орнаментом у вигляді "ялинки". Край дна 
посудини оперізує також "ялинка". На внутрішній 
поверхні посудини - сліди розчосів. 

2. Два фрагменти верхньої частини ліпної посу-
дини, що має прямозрізані вінця, пряму шийку, яка 
плавно переходить у плічко. Вінця орнаментовані 
"ялинкою", шийку оперізують 7 горизонтальних рядів 
прокреслених ліній, під якими пасок "ялинки". 

3. Крем'яний шкребок округлої форми з високою 
крутою ретушшю по краю. Розміри: 2,2 х 2,0 см 
(рис.П.ІУ.8-12). 

Село Виноградне, курган 34. Довжина кургану -
78 м, ширина - 48 м, висота - 1,6 м. 

18. Поховання 9 знаходилося на відстані 2,9 м на 
схід і на відстані 11, 8 м на південь від другого цент-
ра. Шахта діаметром 1,14 м. Біля дна шахти уздовж її 
стінок по периметру зі сходу, півдня і заходу був влаш-
тований уступ шириною 0,3 м. Висота уступу - 0,15 
м. Вхід - шириною 0,70 м. Поховальна камера розмі-
рами 2,45 X 1,96 м. Дно - на глибині 2,24 м від по-
верхні впуску. На дні камери знаходилися останки 5 
похованих: дорослого, підлітка і трьох дітей. Кістяк 
дорослої людини лежав уздовж північної стінки ка-
мери. Анатомічний порядок кісток частково поруше-
ний: череп лежав осторонь від кістяка на відстані 0,2 
м від правої плечової кістки на основі, тім'ям догори. 
На тім'яній області його був овальний отвір (трепа-
нація). Порожнина тазових кісток була засипана си-
пучою речовиною сіро-димчастого кольору. Вона ж 
виявлена вище тазових кісток між хребцями до ре-
бер, приблизно, в області шлунка. Кістки кістяка інтен-
сивно пофарбовані червоною вохрою. Уздовж ниж-
ньої частини корпуса кістяка - кісток таза - і ніг з 
північної сторони до стінки камери були розсіяні роз-
різнені кістки двох дитячих кістяків - фрагменти 
кінцівок, ребра, уламки черепів і таза. Скупчення од-

159 



ного з них спостерігалося проти тазових кісток кістя-
ка дорослого, іншого - проти гомілкових кісток (спо-
стереження антрополога К.О.Шепель). Кістяк підлітка 
розташовувався уздовж східної стінки. Похований, 
мабуть, був розчленований. Кістки були викладені зі 
збереженням певного анатомічного порядку, що імітує 
витягнуте положення. Череп лежав на плечовій кістці 
лівої руки лицьовою частиною вгору, очниці його були 
заповнені речовиною темно-сірого кольору зі сліда-
ми вохри на їхній поверхні. У скроневій частині че-
репа - отвір. На відстані 17 см на захід від стегнових 
кісток кістяка 2 лежав фрагментований череп похова-
ного 5 (дитини?). Дно камери на 3-5 см було покрите 
шаром дуже щільного чорного мулу, що, мабуть, з'я-
вився туг унаслідок затікання в порожню камеру во-
логи. Можна припустити, що камера довгий час сто-
яла відкритою і поховання, зроблені в ній, не були 
одночасними. Однак послідовність їх встановити не 
вдалося. У камері знаходилося 5 посудин. Одна з них 
(1 -чаша) стояла догори дном під південною стінкою 
на відстані ЗО см на схід від входу. Друга - лежала на 
боці між стегновими кістками кістяка 2 і стінкою ка-
мери. Третя лежала на боці під західною стінкою біля 
"узголів'я" кістяка 1. Поруч з нею на південь стояла 
п'ята, усередину якої була вставлена четверта посу-
дина (рис.П.ІУ. 10 - 7). 

Опис знахідок. 
1. Ліпна товстостінна чаша з конічним тулубом, 

плоским дном, стінки злегка опуклі, вінця закруглені. 
Під верхнім краєм з однієї сторони пара наліпів з го-
ризонтальним отвором усередині кожного. Між на-
ліпами двома рядами прокреслених ліній виконана V-
образна фігура. Чаша орнаментована по всій площі 
зовнішньої поверхні, крім дна, горизонтальними ря-
дами прокреслених ліній, що оперізують тулуб. Між 
ними - косі насічки, утворені глибокими вдавлення-
ми паличкою. Діаметр вінець - 18 см, діаметр дна - 7 
см, висота чаші - 10,5 см (рис.П.ІУ.Ю - 11). 

2. Невеликий ліпний горщик зі стовщенням, косо 
зрізаними вінцями, короткою шийкою, округлим ту-
лубом і плоским дном. Орнаментований по вінцях і 
по плічках двома рядами прокреслених трикутників, 
розташованих вертикально, що утворюють "ялинку". 
Поверхня - чорного кольору. Діаметр вінець -12,5 см, 
дна - 8 см, висота - 13,8 см (рис.П.ІУ.Ю - 8). 

3. Ліпний широкогорлий горщик із пласко зріза-
ними вінцкями, прямою високою шийкою, різким пе-
реходом до округлих високих плічок, із тулубом, що 
звужується до невеликого плоского дна . Верхня по-
ловина посудини орнаментована прокресленими гли-
бокими лініями: шийку оперізують 6 горизонтальних 
рядів ліній, від яких по плічках вершинами вниз спус-
каються 7 трикутників, заштрихованих усередині 
рівнобіжними лініями. На зовнішній і внутрішній 
поверхні - сліди розчосів. Поверхня - чорного кольо-
ру. Діаметр вінець -13,3 см, діаметр тулуба -16,3 см, 
висота шийки - 4 см, висота посудини - 17 см 
(рис.П.ІУ.10-12). 

4. Маленький ліпний широкогорлий горшичок із 
пласкозрізаними вінцями, прямою шийкою, різким 
переходом до ребристих плічок, розташованих у 
верхній третині посудини. Орнаментований майже по 
всій поверхні прокресленими лініями: шийку опері-
зують 6 горизонтальних рядів, плічка - ряд трикут-
ників, що утворюють "ялинку", ребро - горизонталь-

на лінія, від якої по тулубу спускалися п'ять трикут-
ників, заштрихованих рядами ліній. Поверхня - чор-
ного кольору з розчосами по обидва боки. Діаметр 
вінець - 11,5 см, дна - 6 см, висота посудини -10 см 
(рис.П.ІУ.Ю- 10). 

5. Ліпний широкогорлий горщик зі сплощеним 
краєм вертикального горла, яке різко переходить в 
округлий тулуб. Дно плоске. Шийка посудини при-
крашена п'ятьма прокресленими горизонтальними 
лініями, а плічка - заштрихованими трикутниками. 
Висота посудини -14,5 см, діаметр вінець -12,5 см, дна 
-9,5см(рисЛ.ІУ.10-9) . 

19. Поховання 12. Знаходилося на відстані 4,2 м 
на північ і на відстані 10 м на схід від другого центра. 
Шахта не виявлена. Поховальна камера розмірами 2,10 
X 1,40 м. Склепіння обвалене. Дно - на глибині 2,30 м 
від поверхні. На дні в центрі камери лежав похова-
ний. Він був розчленований. Імітовано положення на 
спині. Череп стояв на основі тім'ям догори. Очниці і 
вушні отвори заповнені темно-сірою, майже синьою, 
речовиною. Кістки грудної клітки - в безладді, поряд 
фаланги пальців рук. Права тазова кістка була пере-
вернена (дистальний кінець на місці проксимально-
го). Нижче тазових кісток і хрестця паралельно один 
одному були складені довгі кістки ніг. У центрі за хре-
стцем - стегнові кістки, по обидва боки від яких -
гомілкові. Між стегновими і гомілковими кістками по 
обидва боки були складені кістки ступні. Під чере-
пом і лівим плечем кістяка, а також на дні ліворуч від 
кістяка - плями вохри. Така ж пляма під кістками ніг 
і навколо них. Під шаром вохри зберігся білий тлін 
від рослинної підстилки, сліди якого простежувалися 
по всій площі камери. На дні нанесені вохрою дві 
ступні. Інвентар був відсутній (рис.П.ІУ.Ю - 6). 

Село Виноградне, курган 33, діаметр - 25 м, висо-
та -0 ,4 м. 

20. Поховання З, розташовувалося на відстані12,2 
м на північний- схід від "О". Шахта діаметром по дну 
- 1,23 м, глибина дна від поверхні -1,63 м. Вхід у ка-
меру шириною 0,7 м, висотою близько 0,2 м. Форма 
входу овальна. Вхід закритий глиняним заслоном. 
Камера розмірами 2,4 х 1,8 м, глибина дна - 2,1 м від 
рівня впуску. Похована, доросла людина, лежала ви-
тягнуто на спині, головою на північ, руки щільно при-
тиснуті до тулуба, стопи витягнуті вперед. Можна 
припустити, що померлий був обгорнений саваном. 
Череп похованого лівою скронею лежав на плечовій 
кістці, шийні хребці неприродно вигнуті, але лежали 
в анатомічному порядку. На черепній коробці наявні 
4-5 ум'ятин від ударів, а також зарослий трепанацій-
ний отвір. Є сліди хворобливих порушень на нижній 
щелепі і правій вилиці (визначення К.О.Шепель). Че-
реп модельований. Маса виготовлена з пористої сіро-
блакитної речовини. У лівій очниці - конус із прорізом, 
що імітує зімкнуті віка. Конус пофарбований вохрою. 
З іншої сторони сірою масою була заповнена не тільки 
очниця, але й область відсутньої правої верхньоще-
лепної кістки. Тут маса пофарбована у жовто-корич-
невий і червоний кольори. Рельєфно показані зімкнуті 
віка. Був вставлений у грушоподібний отвір ніс, і була 
вставка у вушну западину. На черепі сліди фарбуван-
ня вохрою (на носових кістках і лівій вилицевій кістці). 
Усередині черепної коробки виявлено вугілля. За і під 
головою похованого знаходилася пляма червоної вох-
ри. Під кістяком простежений темний тлін, у ногах. 
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ліворуч від похованого, виявлений тлін від дерев'я-
ної чаші (pHc.n.IV.9 - 9). 

21. Поховання 4 знаходилося на відстані 11,4 м на 
південний схід від "О". Шахта діаметром 1,15 м, гли-
бина- 1,9 м від поверхні. Дно знижується до входу в 
камеру. Вхід півовальної форми шириною 0,58 м, ви-
сотою 0,25 м був влаштований у стінці шахти вище 
дна на 0,4 м (рис.П.І V. 10-2). Вхід закривала глиняна 
заслінка. Довжина дромоса - 0,37 м. Камера розміра-
ми 3,1 х 2,3 м, дно камери знаходилося на глибині 2,4 
м від поверхні кургану. Майже по всій площі камери 
був простежений білястий тлін від циновки. Під ци-
новкою по центру камери було відзначена крейдова 
підсипка. Поверх циновки по центру камери був тем-
ний тлін від підстилки, у північній частині камери 
відзначені окремі сліди червоної фарби від розпису і 
сліди темної фарби. У південній частині камери зна-
ходилися три плями червоної вохри, частково пору-
шені кротовинами. У заповненні придонної частини 
камери зустрінуті окремі дрібні кістки людини - кол-
інна чашечка і ішечова кістка. Були знайдені дрібні 
шматочки речовини, використовуваної для виготов-
лення модельованих черепів. У західній частині ка-
мери на відстані 0,25 м від дна камери виявлена гли-
няна застава в другу камеру. Вхід мав форму круглої 
арки шириною 1,3 м, висотою 0,6 м (рис.П.ІУ. 10 - 3). 
Друга камера мала розміри: 2,7 х 2,05 м, глибина дна 
- 2,6 м від поверхні. Склепіння обвалене. У 1 камеру 
вела ще одна шахта глибиною 1,02 м, що ввійшла в 
стелю південної частини першої камери. Діаметр 2 
шахти - 1,15 м. В останній камері знаходилися два 
кістяки. Обоє похованих - дорослі. 1 кістяк лежав у 
центрі камери. В анатомічному порядку знаходилися 
хребці, ребра і таз зі стегновими кістками. Передплі-
ччя і кисті рук були відсутні зовсім. Усі гомілкові 
кістки були викладені поруч, ліворуч від стегнових 
кісток. Там же були висипані фаланги пальців рук і 
ніг, а також кістки плюсни і зап'ястя. Череп був по-
ставлений на верхню частину грудної клітки і був 
модельований. Збереглися конуси в очницях і порож-
нина носа, заповнена сірою масою. 2 кістяк знаходився 
праворуч від описаного похованого. Череп, що лежав 
на правій плечовій кістці, був модельований аналогі- • 
чно кістяку 1. Під похованими була простежена склад-
на підстилка. По дну йшов шар крейди, поверх якого 
був тлін, імовірно, від циновки. Поверх нього зафік-
сований тлін від якоїсь органічної підстилки. Поруч з 
1 похованим праворуч була виявлена кам'яна поліро-
вана сокира з ратищем. Поруч лежало дерев'яне ра-
тище (стрекало?), довжина збереженої частини - 0,8 м. 
За головою похованого були виявлені глиняний орна-
ментований горщик і дві стопи, намальовані по дну 
червоною фарбою. Далі на захід знаходилися залиш-
ки дерев'яної чаші і необпаленої посудини 
(рис.П.ІУ.10-1). 

Опис знахідок. 
1. Сокира кам'яна полірована зі сплощеним ле-

зом і ребром по середній частині. Розмірами 10 х 7 х 
3,4 CM. Діаметр отвору - 2,4 см (рис.П.ІУ.Ю - 5). 

2. Посудина ліпна зі сплощеним краєм вінець, з 
високою прямою шийкою, що плавно переходить у 
похилі плічка, і кулястим округлим тулубом. Дно плос-
ке. Поверхня орнаментована геометричним орнамен-
том. Шийка оперезана п'ятьма рядами врізних ліній, 
між двома нижніми рядами - косі насічки, від яких 

вниз спускаються вісім трикутників, бічні сторони 
яких складаються з З - 6 рівнобіжних ліній. Між три-
кутниками й усередині них - пальцеві вдавлення. Ви-
пал нерівний. Висота посудини - 17 см, висота ший-
ки — 2,5 см, діаметр вінець - 18 см, діаметр тулуба -
24 см, діаметр дна - 9 см (рис.П.ІУ. 10-4) . 

Село Виноградне, курган 32. Діаметр - 22 м, ви-
сота-0,4 м. 

22. Поховання 10, знаходилося на відстані 4,5 м на 
південь від центра. Шахта мала діаметр 0,95 м, гли-
бина дна - 1,75 м від "О". Камера розмірами: 2,25 х 
1,45 м. У заповненні камери знайдена підвіска, що 
імітує зуб оленя. Череп відділений і покладений на 
ліктьовий суглоб правої руки. На черепі залишки мо-
делювання - глиняні конуси. Права стопа відділена і 
лежала біля колінного суглоба, відсутні також кисті 
рук і ряд шийних хребців. У районі лівої кисті - дві 
грудки вохри. Між ніг і біля лівого колінного суглоба 
- два крем'яних наконечники стріл. Уздовж кістяка 
ліворуч простежені залишки довгого дерев'яного ра-
тища діаметром 1,1 см. Біля входу в камеру на дні чітко 
просліджувалася пляма вохри округлої форми і пля-
ма у вигляді стопи. Під верхньою частиною кістяка 
до таза простежений шар камки і черепашок (підстил-
ка). У ногах праворуч - дві плями маси, з якої виго-
товлялися необпалені посудини. Глибина камери -
2,3м від "О" (рис.П.1У.9 - 7). 

Опис знахідок. 
Крем'яні наконечники стріл з виїмкою в основі -

2 екземпляри. Розміри: 2,2 х 1,4 см і 1,8 х 1,2 см 
(рис.П.1У.9 - 8). 

Село Виноградне, курган 31, діаметр - 40 м, висо-
т а - 1,2 м. 

23. Поховання З, основне, знаходилося на відстані 
8,5 м на північ від центра. Шахта примикала до каме-
ри з півночі. Камера овальної форми розмірами 2,4 х 
1,75 м. Дно знаходилося на глибині 2,53 м від давньо-
го горизонта. У східній частині камери простежена 
канавка шириною 0,5 - 0,8 м, що перетинає камеру в 
напрямку з північного сходу на південний захід і заг-
либлена на 0,2 - 0,25 м у дно. Можливо, це осідання 
кротовини. Підстилка (посипка крейдою і заливка 
вохрою) по дну і стінках канавки збереглася. Похова-
ний - доросла людина. Відсутні права плечова кістка, 
ключиці, хребці верхніх відділів хребта, частина ре-
бер. Збережені окремі кістки черепа лежать праворуч 
від кістяка. Зафіксовано фрагменти модельованого 
черепа, у тому числі конуси очей з глиняної маси з 
горизонтальними лініями, що імітують зімкнуті віка, 
а також шматочки носа й обмазка лицьової частини 
черепа. На збережених кістках кістяка (крім черепа і, 
мабуть, кісток рук) зафіксована обмазка. Речовина 
обмазки мала сірий колір і легко кришилася. З такої 
речовини виготовлялися необпалені посудини. Вона 
заповнювала грудну клітку, покривала хребет і ребра, 
таз і кістки ніг, включаючи стопи. Товщина шару об-
мазки різна, максимальна - на стегнових кістках, де 
досягає 2,5 - З см. Речовина обмазки щільно приля-
гає до кісток. Мабуть, вона була нанесена безпосеред-
ньо на кістки, що припускає попереднє очищення 
кісток від м'яких тканин (мацерацію). На окремих 
кістках помітні сліди впливу вогню(?). Поверхня об-
мазки не пофарбована, лише в районі лобка вохрою 
нанесена смуга у вигляді тонкого півмісяця. На 
підстилці праворуч від ліктьового суглоба правої руки 
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помітний відбиток обпаленого дерева. У північно-
східному куті камери на дні канавки знаходилася по-
судина. Сокира з дерев'яною рукояттю була розміще-
на біля правого передпліччя похованого. Між колін-
ними суглобами ніг знайдений невеликий крем'яний 
відщеп. У ногах похованого, праворуч від кістяка, 
знаходилися точильний камінь, бронзовий ніж і шило 
з дерев'яною рукояткою, а також компактна купка 
малинової вохри, яка знаходилася, очевидно, у мішеч-
ку з тканини (рис.П.ІУ.9 - 1). 

Опис знахідок. 
1. Посудина ліпна, типу амфорки, зі стовщеним 

краєм вінець, високою, що ледве розширюється до 
тулуба шийкою, яка різко переходить у круті плічка, з 
кулястим тулубом і широким плоским дном. По 
шийці, плічкам і верхній третині тулуба посудина ор-
наментована рядами горизонтальних врізних ліній і 
косих насічок. Випал нерівний, відзначені ділянки 
вохристого ангоба. Розміри: висота -15 см, діаметр 
вінець -10,5 см, тулуба - 21 см, дна - 1 1 см (рис.П.ІУ.9 
-5) . 

2. Сокира кам'яна, полірована майже ромбічної 
в плані форми з виділеним обухом і лезом, що злегка 
розширюється . На верхній грані прикрашена подо-
вжніми, рельєфно виступаючими смужками, що схо-
дяться від отвору до леза і від отвору до обуха. Отвір 
виділений на верхній грані нешироким ободком, діа-
метр у верхній частині - 2,5 см, у нижній - 2,4 см. 
Бічні грані сокири рельєфно виділені в обушковій ча-
стині. Обух звужується, у перетині круглий, рукоять 
сокири збереглася у вигляді тонкого дерев'яного 
стрижня довжиною 43 см (рис.П.ІУ.9 — 4). 

3. Крем'яний відщеп підтрикутної форми зі 
світлого кременя без слідів обробки. Розміри: 1,5 X 1 
см. 

4. Масивний точильний камінь підпрямокутної 
форми. Широкі грані сплощені. Розміри: ] 4 х 8 х 4,5 
см (рис.П.ІУ.9 - 6). 

5. Ніж бронзовий з максимально розширеним ле-
зом на середині клинка, з коротким черешком з розк-
лепаним закінченням. Довжина - 16,4 см, довжина 
леза - 1 2 см, ширина - 4 см, ширина черешка -1 ,2 см, 
ширина п'ятки - 1,5 см, максимальна товщина - 0,3 
см (рис.П.ІУ9-3). 

6. Шило бронзове чотиригранне без упора з де-
рев'яною ручкою. Ромбічне в перетині. Довжина -
5,3 см, у поперечнику - 0,4 см (рис.П.ІУ.9 - 2). 

Село Виноградне, курган 23, висота - 0,3 м, діа-
метр - 26-27 м. 

24. Поховання З, знаходилося на відстані 4,7 м на 
захід-південно-захід від центра. Шахта діаметром 1,28 
м, глибина дна - 0,95 м від "0. Вхід був шириною 0,5 
м. Камера розмірами 1,95 х 1,05 м, глибина дна -1,39 
м від "О". Кістяк дорослої людини. Стопи ніг зведені 
разом. Створилося враження, що вони були зв'язані. 
Руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон. 
Череп відчленований від тулуба і покладений біля 
правого плеча. На черепі виявлене повне моделюван-
ня. Модельовано прорізи очей, рот показаний вали-
ком дугою вниз, пофарбованою в яскраво-червоний 
колір. Потилична кістка черепа трепанована. Моде-
лювання носа відсутнє, можливо, не збереглося 
(рис.П.ІУ.28 - 2). Поруч з черепом лежала кам'яна 
булава. Дно камери покрите тонким білястим тліном. 

Під черепом і булавою простежений шар червоної 
вохри (рис.П.ІУ.11 - 2). 

Опис знахідок. 
І. Кам 'яна добре відполірована булава сферичної 

форми з виступом у нижній частині. Отвір булави зву-
жується вниз від 2 см до 1,6 см у діаметрі. Діаметр 
булави - 6,3 см, висота - 5,7 см (рис.П.ІУ.11 - 3). 

25. Поховання 6, знаходилося на відстані 8,2 м на 
південно-південно-схід від центра. Довжина камери 
- 1,55 м, ширина - 1,45 м. Кістяк дорослої людини 
розчленований. Весь кістяк інтенсивно пофарбований 
вохрою. На лицьовій частині черепа виявлене погано 
збережене моделювання: конуси в очницях і ніс. Інвен-
тарю немає (рис.П.ІУ.11 - 1 ) . 

Село Виноградне, курган 19, висота - 1,33 м, діа-
метр - 40-44 м. 

26. Поховання З, розташовувалося на відстані 7,5 
м на південний схід від центра. Камера розмірами 2 х 
1,35 м. На дні лежав кістяк дорослої людини. Череп 
похованого модельований: очниці і носові отвори за-
ліплені сірою глиною. Зовні очниці покриті вохрою, 
у потиличній кістці трепанація. Перед обличчям по-
хованого знаходилася посипка вохрою. Дно всієї ка-
мери покрите білим рослинним тліном (рис.П.ІУ 11 -
4). 

Село Виноградне, курган 14, висота - 0,55 м, діа-
метр - 20 м. 

27. Поховання 5, розташовувалося на відстані 2 м 
на північ від центра. Шахта діаметром І м мала в 
північно-східній частині сходинку. Камера розмірами 
2,2 X 1,8 м. На дні лежав кістяк молодої людини. Че-
реп похованого модельований. Очниці заліплені гли-
ною з домішкою порошку вохри. У нижній щелепі 
лежала металева (свинцева?) сплощена підвіска в один 
оборот із зімкнутими кінцями. Перед похованим біля 
ніг стояла посудина. Ліворуч від нього на дні - тов-
стий шар вохри (З см), який утворював гірку. Більш 
слабка посипка вохрою - біля лівого плеча, біля пра-
вої руки і стопи. Під кістяком - вохра і коричневий 
тлін. У центрі камери - шар білого рослинного тліну. 
Дно камери на глибині 2,32 м від "О" (рис.П.ІУ. 11 -
5). 

Опис знахідок. 
1. Посудина плоскодонна, приосадкувата, з доб-

ре виділеними боками, що переходять у ребро. По 
вінцям прикрашена звисаючим комірцем з жолобком 
посередині. На плічках посудина оперезана валиком, 
під ним - горизонтальний ряд з 31 плоского наліпа. 
Поверхня посудини покрита вохристим ангобом. Ви-
сота посудини -12,5 см, діаметр вінець -18,5 см, діа-
метр тулуба - 23 см, діаметр дна -10,5 см (рис.П.ІУ. 11 
- 6 ) . 

Село Виноградне, курган 13, висота - 0,22 м, діа-
метр - 8 м. 

28. Поховання 2, основне, розташовувалося на 
відстані 4,5 м на північний захід від"0". Шахта округ-
ла діаметром 1,05-1,12 м. Глибина дна шахти 1,86 м 
від давнього горизонту. Овальний вхід у камеру висо-
тою 0,4 м, шириною 0,8 м. Камера розмірами 2,44 х 
1,87 м, глибиною дна 2,66 м від давньої поверхні. 
Камера орієнтована з заходу на схід. Дно камери було 
покрите шаром крейди, підстилкою з повсті й вохрою. 
У камері поховано троє: 1 кістяк належав чоловіку 
25—35 років, II кістяк — молодій людині, III кістяк 
(череп) — дитині. 1 кістяк мав модельований череп: 
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ніс, очі. фрагменти іншого моделювання знаходили-
ся у вхідній ямі-шахті і на дні камери По стінках ка-
мери сліди знарядь шириною до 4 см. На дні знаходи-
лося три кістяки. В анатомічному порядку лежав 
тільки кістяк 1. Інші були зрушені убік. Між кістяком 
1 і північною стінкою простежена розписана черво-
ною вохрою тонка повсть(?), можливо, складена удвічі. 
Малюнок поганої схоронності складається з петель, 
геометричних фігур. У звіті за 1983 р. (автори В.От-
рощенко, Ю.Рассамакін і ін.) указувалося, що це еле-
менти рослинного орнаменту, але спеціальне дослід-
ження показало, що даний малюнок містив абстрактні 
символи. Товщина ліній малюнка від 0,2 до 0,5 см. 
Основа, на яку нанесений розпис, темно-жовтого ко-
льору. Праворуч біля черепа знаходилася купка тем-
но-червоної вохри, у якій знаходилося бронзове чоти-
ригранне шило довжиною 5,3 см {рис.П.ІУ.12 - 2). 

Кістяк 2 належав порівняно молодій людині. Че-
реп модельований. Очниці, ніс були заліплені глиною, 
замішаною на вохрі з додаванням товченого каменю 
(рис.П.ІУ.28-5). 

Кістяк З належав дитині. Кістки похованих 2,3 аку-
ратно складені разом. Під ними просліджується тем-
но-коричнева підстилка, розписана по краях червоною 
вохрою. Розпис майже не зберігся. Зверху підстилка 
посилана крейдою. Очевидно, катакомба була споруд-
жена для кістяків 2 і 3. Кістяк 1 - підзахоронення. З 
ним, можливо, зв'язані фрагменти моделювання в за-
повненні шахти (рис.П.ІУ.12 -1 ) . 

Курган 12. Замикав групу з північного сходу. Він 
мав правильну круглу форму, діаметр - 20 м, висоту -
0,6 м. 

29. Поховання 1, основне, знаходилося на відстані 
З м на північний схід від центра. Навколо шахти ши-
роким кільцем з розривом на півдні лежав материко-
вий викид. Ширина викида -1,5 - 2 м, потужність- 0,3 
м, діаметр кільця - 4,5 -6 м. Шахта діаметром 0,9 м. 
До дна вона розширюється до діаметра 1,0 - 1,1 м. 
Глибина шахти - 1,7 м від давнього горизонта. Вхід у 
камеру був закритий глиняною обмазкою висотою 0,7 
м, шириною біля дна 0,83 м. Обмазка закривала дере-
в'яну заслінку, відбитки і фрагменти якої збереглися 
в глині. Заслінка являла собою нешироку дошку, що 
стояла вертикально і нещільно прикривала вхід. Ви-
сота дошки - близько 0,5 м, ширина - 0,3 м. Вхід 
шириною 0,4 м, висотою 0,3 м і довжиною 0,2 м роз-
ширювався до камери. Камера розмірами 2,5 х 2,1 м. 
Похований - доросла людина. Кістяк частково розч-
ленований. Ноги і таз збереглися в анатомічному по-
рядку. Верхня частина тулуба розчленована і безлад-
но розкидана. Череп модельований. Фрагменти моде-
лювання знайдені на дні камери (рис.П.ІУ.29 - 1). 
Ліворуч від входу в камеру стояла дерев'яна чаша. 
Чоло черепа широкою смугою пофарбоване червоною 
вохрою. На дні, між чашею і черепом, пляма вохри. 
Праворуч від коліна правої ноги - залишки дерев'я-
ного предмета, схожого на посох. Дно камери злегка 
посилане вохрою. Під кістяком простежений товстий 
шар попелястого тліну. Під черепом - крейдяна 
підсипка. На дні просліджувався коричневий тлін. В 
області черепа були виявлені дрібні фрагменти роз-
пису у вигляді коротких тонких вохристих ліній. Гли-
бина камери - 2,2 м від давнього горизонту 
(рис.П.ІУ.12-4). 

Опис знахідок. 
1. Глиняне моделювання поганої схоронності. 

Судячи з численних фрагментів, воно закривало оч-
ниці, ніс і рот. Колір глини сірий з чорними вкраплен-
нями, поверх нього нанесений шар рожевої глини (на 
очниці). Очі відзначені горизонтальними прорізами, 
інкрустовані вохристою глиною, моделювання пофар-
боване в яскраво-червоний колір. Ніс і рот представ-
лені фрагментами. 

2. Дерев'яна чаша напівсферичної форми, діамет-
ром 18 см, висотою не менш 7 см (рис.П.ІУ.12 - 5). 

Село Виноградне, курган 9, висота - 0,6 м, діаметр 
- 2 3 м. 

ЗО. Поховання 2, основне, знаходилося на відстані 
8,3 м на схід-північний схід від центра. Викид з похо-
вання у формі півмісяця знаходився в центрі кургану. 
Шахта розмірами 0,7 -0,8 м, глибина дна - 2,18 м від 
давнього горизонту. Вхід був закритий частиною ко-
леса, знизу обмазаного глиною. Саме колесо не збе-
реглося. У заповненні камери знайдений глиняний 
вальок довжиною 16 см, діаметром 8 см. Тут же зна-
ходився глиняний конус, овальний у розрізі. Висота 
його - 5,3 см, товщина - 2 см, ширина - 3,2 см. Каме-
ра розмірами 2,85 х 2,5 м. Глибина дна - 3,03 м від 
давнього горизонту (рис.П.ІУ.ІЗ - 1). Камера орієн-
тована по лінії північний схід - південний захід. Підло-
га покрита шаром крейди, потім - вохри, потім - ша-
ром повсті. У катакомбі поховано три чоловіки. 1 
кістяк належав чоловіку 50—60 років, II кістяк — 
чоловіку 50 років, III кістяк, а точніше, череп — ди-
тині. Поховані лежали витягнуті на спині, головою на. 
південь. Анатомічний порядок кісток, особливо 1 
кістяка, був порушений. 

Поховані лежали ближче до західної стінки каме-
ри. Кістяк 1 знаходився у витягнутому положенні, 
ниць. Череп повернутий вправо, від чола до потилиці 
червоною вохрою по ньому проведена червона смуга 
шириною 9 см. На чолі смуга шириною З см. Вилиці 
також пофарбовані. Очниці черепа забиті глиною, 
змішаною з вохрою. Моделювання має рожевий колір. 
У нього ж доданий дрібно товчений камінь. Носові і 
ліве вушне отвори забиті такою ж за складом глиня-
ною масою. На рот, в основному на зуби нижньої 
щелепи, покладена глиняна маса сірого кольору. По-
верх глини вся лицьова частина моделювання покри-
та червоною вохрою. Кістяк 2 лежав праворуч від 
кістяка 1. Голова різко нахилена до плеча кістяка 1. 
Череп кістяка 2 модельований подібно черепу кістяка 
1. Тільки очниці і носові отвори забиті сірою глиною. 
Поверх глини покладений шар червоної вохри. По 
чолу проведена горизонтальна смуга шириною З см, 
від якої до потилиці такою ж вохрою зроблена більш 
широка смуга. Під лівим стегном кістяка 2 знаходи-
лася частина дитячого кістяка: ребра, таз, нижня ще-
лепа, кілька фаланг. Череп лежав осторонь, на відстані 
0,12 м. Померлі були покладені на шкіряну (?) підстил-
ку і рясно посипані червоною вохрою і крейдою. У 
головах і ногах відзначені місця, де товщина шару 
вохри досягала І см. Голови померлих лежали на по-
встяній (?) підстилці. Простір між кістяком 1 і східною 
стінкою камери був розписаний тією ж червоною вох-
рою, що і черепи. Малюнок складається з хвилястих 
ліній і завитків. (Як показало спеціальне досліджен-
ня, даний малюнок містив залишки і цілі зображення 
абстрактних символів) (рис.П.ІУ.ІЗ -2 ) . 
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Село Виноградне, курган 8, висота - 0,65 м, діа-
метр - 20 м. 

М. Поховання 1, основне, розташовувалося на 
відстані 6,5 м на південний захід від центра. Шахта 
діаметром 1,13 м, заповнена чистим гумусом. Глиби-
на шахти - 1 м. Вхід у камеру розмірами 0,84 х 0,55 м. 
Камера розмірами 2,2 х 1,96 м, глибина дна - 3,1 м. 
На дні виявлено три кістяки дорослих людей. Кістяк 
1 лежав під східною стінкою камери. Череп модельо-
ваний - очниці і ніс були заліплені глиною. На очних 
конусах прокреслені горизонтальні лінії, що імітують 
закриті очі. У потиличній кістці є трепанаційний отвір. 
Череп рясно пофарбований вохрою. Ліворуч від по-
хованого 1 у заповненні знайдений уламок бронзово-
го чотиригранного шила Там же знайдені шматочки 
дерев'яної палички (можливо, ратища?). На дні, ліво-' 
руч від кістяка 1, під східною стінкою стояли дві по-
судини. Під ребрами похованого лежав фрагмент 
ліпної посудини. 

Кістяк 2 знаходився поруч з кістяком 1. Череп мо-
дельований. Очниці заліплені глиною темного кольо-
ру з домішкою вохри. Очі імітовані прокресленими 
горизонтальними лініями. Зверху усе покрите вохрою. 
На потилиці - трепанаційний отвір. По чолу відзна-
чена посипка вохрою. Така ж посипка простежена на 
тазі, хребцях і ступнях. Біля ніг кістяків 1 і 2 лежали 
фрагменти дитячого черепа. 

Кістяк З був у порушеному анатомічному поло-
женні, череп відсунутий і перекинутий потилицею 
вгору. Лопатки і тазові кістки звалені в купу. Череп 
мав трепанаційний отвір на потилиці і моделювання. 
Сильно пофарбований вохрою. У головах кістяків 2 і 
З, під стінкою стояла дерев'яна чаша з залишками 
жовтої рослинної маси. У ногах біля кістяка З стояла 
маленька посудина. Кістяк сильно пофарбований вох-
рою. Дно камери по всій поверхні покрите шарами 
білого рослинного тліну й вохри. Особливо рясна по-
сипка простежена біля входу в камеру перед кістяком 
З, а перед його черепом - горбок з вохри. Такий же 
шар фарби і за черепом кістяка 1 (рис.П.ІУ. 13 - 3) 

Опис знахідок. 
1. Амфора з високою прямою шийкою. Прикра-

шена по горлу і плічкам шістьма горизонтальними 
лініями. По тулубу йде орнамент зиґзаґами й вписа-
ними кутами. З боку дна він має вигляд шестикутної 
зірки. Орнамент виконаний перевитою мотузкою. 
Поверхня посудини покрита шаром товстого ангоба. 
Висота - 16,7 CM, діаметр вінець - 10,5 см, діаметр 
тулуба - 1 8 см, діаметр дна - 6,5 см (рис.П.ІУ. 13-7). 

2. Чаша з округлим дном і загнутим усередину 
краєм. На боці два круглих виступи з наскрізними 
отворами. Прикрашена під вінцями трьома горизон-
тальними лініями, від яких униз спускаються 7 кутів, 
заштрихованих рівнобіжними лініями. Під ними два 
ряди зиґзаґа. На дні малюнок - подвійне коло, розді-
лений на чотири рівні частини, також заштриховані. 
Навколо кола - прапорці-куточки. Орнамент викона-
ний перевитою мотузкою чи шнуром. Поверхня по-
судини ангобована. Висота - 11,4 см, діаметр вінець -
16,5 см, тулуба - 19,2 см (рис.П.ІУ.13 - 6). 

3. Дерев'яна чаша розміром 26 х 22 см, товщина 
стінок - 0,6 см (рис.П.ІУ.ІЗ - 5). 

4. Маленька посудина з прямою шийкою, що 
плавно переходить у тулуб. Вінця прикрашені коси-
ми насічками, шийка - 5 горизонтальними лініями. 

По тулубу йде п'ять ліній, що перемежовуються ко-
сими відбитками. Орнамент виконаний відбитками 
шнура. На боках - сліди нагару. Висота посудини -
8.8 см, діаметр вінець - 7,6 см, діаметр дна - 5 см 
(рис.П.ІУ.13-8). 

Село Виноградне, курган 4, висота - 2,3 м, діаметр 
- 4 2 м. 

32. Поховання 7, знаходилося на відстані 7 м на 
захід і 5,5 м на північ від центра. Камера розмірами 
2,1 X 1,75 м. Похований - доросла людина. На кістках 
кістяка - сліди вохри. На лицьових кістках черепа -
погано збережене моделювання. Знайдено конуси -
вставки в очниці, а також фрагменти носа. Схоронність 
кісток погана. Ліворуч від кістяка на рівні таза лежа-
ла кам'яна сокира, у ногах - кам'яне ковадло і дерев'-
яна чаша, що лежала вгору дном. Дно камери пофар-
боване в багатьох місцях вохрою. Глибина камери -
2.9 м від "О" і 2,4 м від поверхні (рис.П.ІУ. 14 - 3). 

Опис знахідок. 
1. Кам'яна сокира, провушна, масивна з добре 

обробленою поверхнею. Лезо пряме, обух звужуєть-
ся, круглий у перетині. Нижня і верхня фані спло-
щені. Діаметр отвору знизу - 2,6 см, угорі - 2,8 см. 
Довжина сокири - 1 1 см, висота - 5 см. Діаметр обуха 
-3 ,5 см (рис.П.ІУ. 1 4 - 4 ) 

2. Кам'яне ковадло прямокутної форми з одним 
трикутним виступом. Одна площина рівна, друга - з 
виїмкою. Розміри - 9,5 X 6 см. Довжина виступу - 2,5 
см, товщина - 3,5 -4 см (рис.П.ІУ. 14 - 5). 

3. Дерев'яна чаша напівсферичної форми, діаметр 
- близько 20 см, висота не відновлюється (рис.П.ІУ. 14 
- 6 ) . 

33. Поховання 8, розташовувалося на відстаніІЗ м 
на захід і 7 м на північ від центра. Шахта діаметром 1 
м, глибиною 3,04 м від "О" (2,04 м від поверхні). Вхід 
шириною 0,35 м. Камера розмірами 2,1 х 1,5 м. Похо-
ваний - доросла людина. На черепі простежене моде-
лювання: в очницях - глиняні конуси. На кістках -
сліди вохри. Праворуч від черепа стояла посудина і 
дерев'яна чаша, від якої залишився тлін. По дну ка-
мери простежена підстилка прямокутної форми у виг-
ляді тліну коричневого і чорного кольору, засипана 
зверху шаром червоної вохри. Під черепом шар вох-
ри досягав 3-5 мм. Глибина камери - 3,4 м від "О" 
(2,4м від поверхні) (рис.П.ІУ. 14 - 1). 

Опис знахідок. 
1. Моделювання представлене двома конусами з 

прорізами, що імітують закриті очі. Діаметр конусів 
- 3,5 см, довжина - 3,5 см. Знайдено частину моде-
лювання вуха. Колір глини сірий. Поверхня покрита 
вохрою. 

2. Посудина ліпна, плоскодонна, з округлим ту-
лубом, високою шийкою і злегка відігнутими, рівно 
зрізаними вінцями. Верхня частина посудини орна-
ментована: по шийці йдуть три ряди відбитків тась-
ми. Нижче на плічка опускаються фестони, виконані 
в тій же техніці. Нижче корпус покритий розчосами. 
Висота посудини - 16,5 см, діаметр вінець - 10,5 см, 
дна - 6 см (рис.П.ІУ. 14 - 2). 

Село Виноградне, курган З, діаметр -100 м, висо-
та-8 ,05м. 

34. Поховання 18, розташовувалося на відстані 21 
м на північний схід від "О". Камера розмірами 1,8 х 
1,3 м, глибиною дна 0,75 від рівня впуску. На дні, на 
шарі крейди, поверх якої була зроблена обмазка вох-
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рою, лежав розчленований кістяк. Ноги були в півден-
но-західній частині камери, голова - у північно-
західній. На черепі - моделювання: в очницях конуси 
з закритими очима. Інвентарю немає (рис.П.ІУ.ІЗ -
12). 

35. Поховання 35. Розташовувалося на відстані 13,5 
м на південний захід від "О". Шахта діаметром 1,3 -
1,1м, глибиною дна 2,4 м від рівня впуску. Вхід ши-
риною 0,95 м був закритий дерев'яними, що верти-
кально стояли плахами, промазаними глиною. Каме-
ра розмірами 2,45 х 1,8 м, глибиною дна 3,25 м від 
рівня впусіо'. На дні на крейдовій підсипці, на рос-
линному тліні з подушкою з трави в шкіряній обо-
лонці лежав кістяк дорослої людини. Череп модельо-
ваний: в очницях - конуси з прокресленими повіка-
ми, ніс і рот закриті шаром сірої глини. Зображення 
сильно зруйновано. За головою стояли залишки дере-
в'яної чаші. Під лівою рукою знаходилися залишки 
дерев'яного стрижня з кістяним мундштуком і шкіря-
ним мішечком - музичний інструмент типу волин-
ки(?). Перед обличчям похованого знаходилася вели-
ка пляма вохри з фрагментом повсті і дерев'яний фут-
ляр розмірами 0,75 х 0,25 м овальної форми. У фут-
лярі раковини Cardium (рис.П.ІУ. 15 - 4), 2 стулки ра-
ковини Unio (рис.П.ІУ. 15 - 3), 2 фрагменти абразиву, 
купка жовтої речовини з крупинками вохри. Можли-
во, є ще 2 дерев'яні палички типу циклі - інструмен-
ти для роботи з глиною. Висота футляра - близько 6 см 
(рис.П.ІУ.15- 1). 

Опис знахідок. 
1. Кістяний предмет із трубчастої кістки твари-

ни. Орнаментований насічкою у вигляді "ялинки", 
наявні два поперечні прорізи розмірами 0,2 см. За-
гальні розміри: 3,7 X 1,7 см (рис.П.ІУ.ІЗ - 2 ) . 

2. Абразиви пісковикові півовальної форми з виї-
мками, що стерлися. Розміри: 5 х 4,2 х 1,5 см; 4,7 х 2,5 
X 1,0 см (рис.П.ІУ15-5,6). 

36. Поховання 36 знаходилося на відстані 42,7 м 
на північний схід від "О". Шахта діаметром 1,3 м. Гли-
бина дна - 0,9 м. Вхід у камеру шириною 0,42 м. 1 
камера розмірами 3,6 х 2,65 м, глибиною дна 1,9 м. 
На дні - підстилка з трави чи циновка. На ній - по-
сипка крейдою, поверх якої кора чи повсть. На ній 
лежала права кисть людини. У південному куті 
підстилки намальовані дві ступні, у південно-захід-
ному куті - ще одна ступня, намальована вохрою. На 
ложі поруч з кистю - вш-нутий посох (pHc.n.IV.15 -
9). Біля узголів'я - дві плями від необпалених посу-
дин, поруч - залишки дерев'яної чашечки. У північній 
частині камери знайдений зуб людини в плямі вохри. 
У південній стінці камери - отвір шириною 0,48 і ви-
сотою 0,3 м, забитий глиною. За ним - 2 камера, роз-
мірами 2,5 X 1,85 м, глибина дна - 1,95 м. У камері 
двоє похованих. Кістяк 1 лежав біля входу. Анатоміч-
ний порядок кісток частково порушений. Відсутня 
права кисть. Череп модельований. Збереглися залиш-
ки повного моделювання. Кістяк 2 лежав біля далекої 
від входу стінки. Череп модельований: в очницях -
конуси з прокресленими повіками. Біля правого пле-
ча кістяка 1 знаходилася пальчаста булава з каменю. 
За головами похованих знаходилися дерев'яна чаша 
діаметром 0,3 м і горщик. Обидва кістяки лежали на 
трав'яній підстилці і посипці крейдою. Вохри немає 
(рис.П.ІУ. 15-7). Біля лівої стегнової кістки кістяка 1 
- два астрагали (рис.П.ІУ. 15-10). 

Опис знахідок. , . , 
1. Хрестоподібна булава з порфиритової породи 

сірого з Зеленими вкрапленнями кольору. Отвір про-
свердлений із двох сторін. Діаметр отвору -1 ,8-1 ,5 
см. Загальні розміри: 7,0 х 7,7 х 4,2 см (рис.П.ІУ.ІЗ -
II). 

2. Горщик середніх розмірів з середньовисокими 
прямими вінцями і шийкою, з різким перегином по 
основі шийки і кулястим корпусом з ледве виділеною 
придонною частиною. Випал нерівний. На внутрішній 
і зовнішній поверхні - розчоси. Орнамент по шийці: 
4 смуги відбитків подвійного шнура. Розміри: діаметр 
вінець - 1 5 см, тулуба - 21 см, дна -12 см, висота - 17 
см (рис.П.ІУ.15-8). 

Село Старобогданівка, курган 1, висота - 0,2 м, 
діаметр - 25-31 м. 

37. Поховання 8, знаходилося на відстані 13 м на 
північний схід від "О". Шахта діаметром біля дна -
1,4 м. Вхід аркової форми, висотою 0,25 м, шириною 
О, 48 м. Перед входом заслін із залишків дерев'яних 
плашок і темного тліну. Камера розмірами 2,25 х 1,6 
м, висота склепіння - близько 0,9 м. У заповненні ка-
мери зустрічалися окремі кістки черепа. У камері ле-
жали три кістяки. Два цілих і один розчленований. 
Кістяк 1 належав дорослому чоловіку. Він лежав біля 
дальньої від входу стінки. Череп - не виявлений. Є 
присутньою тільки нижня щелепа. Ноги в тазостег-
нових суглобах відділені від тулуба. Кістяк 2 - дити-
на. Лежав праворуч від кістяка І. Череп лежав на 
правій скроні і був сильно схилений до плеча. Мож-
ливо, він був попередньо відділений від тулуба. Ниж-
ня частина хребта трохи зміщена убік. На черепі ви-
явлене глиняне моделювання. Очниці заповнені гли-
ною. На одній (правій) зроблено круглий отвір, що 
імітує око. Ніс також закритий глиною без профілю-
вання. На зубах наліплена глиняна пластина, що мала 
проріз. Так був позначений рот. Вушні раковини та-
кож закриті глиною. Колір глини—рожевий. Безпосе-
редньо на черепі збереглися тільки окремі деталі мо-
делювання, оскільки череп був зруйнований склепін-
ням, яке впало. Кістяк 3. Розчленований. Належав 
дорослій людині. Він представлений верхньою поло-
виною хребта без ребер і черепа. Хребет лежав попе-
рек камери за головою кістяка 1. Череп відділений і 
лежав поруч з черепом кістяка 2 у такім же положенні. 
Череп пофарбований вохрою і на ньому простежене 
моделювання. Очниці заповнені глиною, на лівій було 
зроблено проріз, що імітує око. Збереглися залишки 
глиняної вставки в носову порожнину, імовірно, ніс 
був модельований. На щелепах знаходилася глиняна 
пластина, із внутрішньої сторони якої видно ясні 
відбитки зубів. Вушні раковини також заповнені гли-
няними пробками. Сам череп по черепній коробці був 
пофарбований широкою смугою червоної фарби 
(рис.П.ІУ.29 - 4). Під черепом - дрібний фрагмент 
кераміки. Біля сходинки перед входом знайдені шмат-
ки дерева з прорізаними пазами, По дну йшов корич-
невий тлін, під ним - крейдова посипка, нижче - бу-
рий тлін. Глибина камери -2,3 м від "О" (рис.П.ІУ 16 -
1). 

Курган 7, п. 9 групи "Рядові могили", м. Кри-
вий Ріг (Мельник, 1984) 

Шахта діаметром 1,2 м по верху з розширенням у 
середній частині діаметром 1,4 м. Нижче розширення 
діаметр - 1,0 м. Вхід розмірами 0,65 х 0,60 м. Камера 
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розмірами 2,9 х 2,2 м, глибина дна від рівня фіксації-
3,95 м. Висота склепіння камери - близько 2 м. На 
місці голови похованого - ритуальна посудина, біля 
правого плеча - смолянисті кулі, залишки моделю-
вальної маси, сокирка з дерев'яною рукояткою. Со-
кирка орнаментована складним орнаментом. Під по-
хованим простежена підстилка і темноіюричневий тлін 
(рис.П.ІУ.16-2-5). 

Модельовані черепи з низов'їв р. Молочної. 
Значну серію модельованих черепів розкопала 

Херсонська експедиція ІА НАН України під керів-
ництвом О.І.Кубишева. Усі поховання даються за 
звітами (1979,1980,1982, 1984,1986 p.). 

Розкопки в с. Вовчанськ (1979р.) Акимівського 
району Запорізької області. Курганна група знаходить-
ся в межиріччі Великого і Малого Утлюка. Курган 1,' 
(курган висотою 3,8 м, діаметром 60 м), пох. 37 зна-
ходилося на відстані 23 м на південь і 3,5 м на схід від 
"О". Розміри камери 2,4 х 1,9 м, глибина 5,05 м 
(рис.П.ІУ.17-1). 

У похованого череп зміщений з осі хребетного сто-
впа і лежав на лівому плечі лицьовою частиною до 
ніг (можливо, при похованні голова була від ділена), 
ліпна посудина стояла біля правого стегна. Друга ліпна 
посудина стояла біля правого плеча. На дні камери 
відзначений тонкий шар коричневого тліну, кістяк 
слабо пофарбований вохрою. Череп модельований: очі 
і ніс були замінені їх імітацією з глини й вохри - своє-
рідною поховальною маскою (рис.П.ІУ17 - 1). Опис 
знахідок. 

1.Ліпна посудина (1) - широка чаша з невелики-
ми, злегка відігнутими вінцями, що плавно перехо-
дять у широкий тулуб. Дно стійке, на плічку наліпна 
ручка з двома вертикальними отворами. Орнамент 
представлений трьома горизонтальними різьбленими 
лініями, що проходять нижче вінець. Нижня лінія ро-
зімкнута ручкою. Під лініями два ряди косих насічок 
у вигаяді "ялинки", також розімкнутих наліпом. Ниж-
че - 9 опущених вершинами вниз заштрихованих ко-
сими лініями трикутників, позначених тонкими 
різьбленими лініями. Сторона 8 трикутників, яка пер-
пендикулярна штрихуванню, позначена двома лінія-
ми, одного трикутника - позначена однією лінією. На 
дні - прямий хрест, протилежні кути якого заповнені 
розбіжними "куточками". Наліпна ручка орнаменто-
вана п'ятьма рядами косих насічок, розташованих 
ялинкою. Зовнішня поверхня посудини закопчена, 
колір піщано-сірий, колір внутрішньої поверхні -
сірий. До половини посудина була заповнена бурою 
порошкоподібною масою. Висота 11,7, діаметр вінець 
- 19, тулуба- 21,8, д н а - 10 см (рис.П.ІУ.П - 5). 

Ліпна посудина (2) - з високими прямими вінця-
ми, що різко переходять в округлий тулуб, дно плос-
ке. Орнаментована по вінццям і плічкам 10-ма широ-
кими різьбленими рівнобіжними лініями. Від нижньої 
лінії вершинами вниз опущені шість заштрихованих 
косими лініями трикутників. Заглиблені лінії затерті 
червоною фарбою. Зовнішня поверхня посудини піща-
но-сірого кольору, внутрішня - чорна. Висота -13,7, 
діаметр вінець - 9,8, тулуба - 18, дна - 8 см 
(рис.П.ІУ.17-4). 

Модельовано очї: дві грудки фіолетової вохри, пе-
ремішаної із шамотом. Зовнішня поверхня сплощена, 
на ній широкою втисненою лінією передані овали оч-
них яблук і тонким прорізом, що проходить по по-

довжній осі модельованого ока, - зімкнуті віка. "Очне 
яблуко" окантоване смугою блідо-рожевої вохри. Роз-
міри 1-го конуса 4 х 3,6 см, товщина - З см, ніс виго-
товлений з такої ж маси, сильно фрагментований. 

Курган 1, пох. 38. Знаходилося на відстані 25 м на 
схід і на відстані З м на південь від "О". Діаметр шах-
ти - близько 0,5 м. Розміри камери 1,2 х 0,87 м, гли-
бина - 4,16м, дно застелене камкою. У камері знахо-
дилися З дитячих кістяки. 

Кістяк І (розчленований) лежав біля східної стінки. 
Череп звернений лицьовим відділом униз, потилицею 
на південь. Дрібні кістки лежали безладною купою 
на північ від черепа, на них - довгі кістки. 

Кістяк 2 (розчленований) лежав у центрі камери, 
у положенні, аналогічному першому кістяку. 

Кістяк З належав дитині, більш молодшій, чим 1 і 
2 кістяки. На лицьовій частині кістяка зафіксоване 
моделювання у вигляді шару зеленуватої глини тов-
щиною близько 1см (рис.П.ІУ.П - 3). Біля південної 
стінки камери стояла ліпна посудина з невисокими 
прямими вінцями, різко позначеним крутим плічком, 
опуклим тулубом і плоским дном з ледве виділеним 
піддоном. По краю вінець посудина орнаментована 
ледве нахиленими короткими відбитками крученого 
шнура, нижче-чотири рівнобіжних паски з таких же 
відбитків. Від нижнього паска пущено вершинами 
вниз шість трикутників, кожна сторона яких позначе-
на трьома лініями відбитків шнура. Трикутники за-
повнені горизонтальними рівнобіжними лініями. На 
плічках трикутники розділені пальцевими вдавлення-
ми, по низу тулуба - ряд коротких, похилих відбитків 
(рис.П.ІУ.21-2). 

Курган 1, пох. 44. Знаходилося на відстані 23 м на 
південь й на відстані 5 м на захід від "О". Шахта мала 
розміри 0,7 X 0,8 м і глибину - 4,.67 м від "О". Вузька 
перемичка шириною 0,1 м відокремлювала шахту від 
камери, ширина входу -0,4м, висота не встановлена. 
Камера розмірами 1,95 х 1,48м, глибина дна 5,15 м 
від "О". Склепіння обвалене. 

Череп похованого трохи зміщений до правого пле-
ча. Під черепом зафіксована пляма бурого тліну, у 
південно-східному куті, біля колін похованого - пля-
ма червоної вохри розмірами 0,2 х 0,25 м. 

Череп похованого модельований. З його лицьової 
частини були вилучені м'які тканини, включаючи очні 
яблука і хрящі носової порожнини, що були замінені 
їх імітацією з пофарбованої бордовою вохрою глини. 
Очниці черепа забиті глиною на всю їхню глибину, 
їхня зовнішня поверхня гладка, повіки не відтворені. 
Ніс має широку основу, невисоку спинку з горбочком 
і улоговинку біля трохи піднятого кінчика. Ніздрі пе-
редані двома глибокими круглими отворами. Нижній 
край моделювання примикав до зубів верхньої щеле-
пи, верхній - до надбрівних дуг (рис.П.ІУ. 18-1). 

ХАЕ - 1980. Розкопки біля с. Вовчанськ. Курган 
2. Висота 2,2 м, діаметр-40 м. Поховання 3. Знаходи-
лося на відстані 12 м на захід від "О". Камера мала 
розміри 1,75х 1,15 м, глибина дна - 3,85 м від "О". 
Дно камери покрите багатошаровою підстилкою, що 
складається із (знизу вгору) а) білого тліну, б) чорно-
го чи іюричневого тліну, в) вохри (товщина до 2 мм) 
г) - чорного тліну, д) - білого тліну. Череп похованого 
лежав у східній частині камери, тім'ям до сходу, об-
личчям на північ. Цілком розчленований кістяк лежав 
витягнутою купкою в напрямку зі сходу на захід, ближ-
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че до південної стінки камери. Покладені паралельно 
голівками на захід стегнові кістки знаходилися ближ-
че до черепа. Гомілкові кістки лежали колінними суг-
лобами до голівок стегнових кісток. Між кістками ніг 
лежали (в міру віддалення від черепа) лопатка, ребра, 
тазові кістки, серед них хребці, кістки рук. Череп і 
кістки тулуба пофарбовані вохрою світло-бордового 
кольору. Площа, розмірами 1,05х 0,65, на якій лежа-
ли кістки, посипана вохрою. Під кістками зафіксова-
ний прошарок, що складається з (знизу вгору) а) білого 
тліну, б) вохри, в) білого тліну, г) вохри. Лицьову час-
тину черепа покривало моделювання із сіруватої гли-
ни з чіткими зернистими вкрапленнями. Зафіксовано 
повне моделювання від нижнього краю нижньої ще-
лепи до брів і від одного вушного отвору до іншого. 
Очні конуси забиті тим же составом, повіки не позна-
чені, ніс з невеликим горбочком і піднятим кінчиком, 
губи не позначені. Під південною стінкою камери -
смуга світлої вохри розмірами ЗО х 5-7 см. У північно-
західному куті - овальна пляма більш темної черво-
ної вохри розмірами 35x20 см (рис.П.ІУ.20 - 3; П.ІУ.31 
-8 ,9 ) . 

Курган 2, пох. 5. Знаходилося на відстані 21м на 
південь від "О". Шахта розмірами 1,3 х 1,3 м відділе-
на від камери дромосом шириною 0,5, довжиною 
0,45м і висотою 0,4 м. Глибина шахти - 3,27 м. Каме-
ра розмірами 2,3 X 1,85 м, глибиною 3,97м від "О". По 
всій площі камери зафіксований білий тлін. Поверх 
ніг - бурий тлін (кора?). 

Кістяк дорослого похованого лежав по подовжній 
осі камери. Нижня щелепа лежала на правій стороні 
грудної клітки, череп знаходився ближче до таза, на 
лікті правої руки. На черепі збереглися залишки вох-
ряного з домішками моделювання, що колись закри-
вало лицьову частину до підборіддя. Ніс злегка кир-
патий, заглибленими лініями позначені закриті очі. На 
потиличній частині - сліди давнього відколу. Цілком 
ймовірно, голова похованого була попередньо відділе-
на від посткраніального кістяка. Моделювання накла-
далося вже на позбавлену м'яких тканин лицьову ча-
стину (рис.П.ІУ.ЗІ - 6, 7). На місці, де повинна була 
знаходитися голова похованого, — пляма червоної вох-
ри. Біля правого плеча - пляма жовтої порошкоподіб-
ної маси (залишки жертовної їжі?). 

Уздовж лівої руки дорослого, під північною 
стінкою камери лежав кістяк дитини. Під кістяком -
вузька підстилка з кори (рис.П.ІУ. 19-1) . 

Курган 5 (діаметр - 28 м, висота -1 ,1м) , пох. 9. 
Знаходилося на відстані 11 м на північ й на відстані 
4,65 м на схід від "О". Шахта діаметром 0,52 х 0,63 м, 
забита материком. Дно мало крутий спуск до входу в 
камеру, (ширина входу -0,4 м), довжина дромоса - 0,62 
м, ширина дромоса біля камери 1,75 м. Склепіння не 
простежене. Поховальна камера розмірами 2,15x1,47 
м. Склепіння обвалилося. Дно на 0,5м нижче шахти і 
на 0,35 м нижче дна дромоса (глибина дна від "О" -
3,45 м, реальна глибина - 2,9 м). 

У камері було двоє похованих. Кістяк 1 знаходив-
ся ближче до південно-західної стінки камери, череп 
лежав на кістках лівого плеча лицьовою частиною 
вниз. На черепі було моделювання, виготовлене з гли-
ни з включеннями вохри, - замазані очниці, порож-
нина рота, виліплений ніс. Колір моделювання фіоле-
товий, прорізи очей, ніздрі і губи наведені червоною 
фарбою (рис.П.ІУ.ЗІ - -1-5). 

Кістяк 2 знаходився поруч з першим кістяком, 
ближче до входу. Він був розчленований, кістки ле-
жали в порядку, що імітує анатомічне положення. 

Дно камери було покрите шаром камки, на якій 
знаходився шар коричневого тліну від деревної чи 
шкіряної підстилки. Під кістяком 1 і довкола нього 
була рясна посипка вохрою. Кістки кістяка 1 були по-
криті щільним шаром вохри і коричневого тліну. Пра-
воруч від черепа кістяка 2 - пляма вохри розмірами 
0,2 X 0,1 м. Інвентарю немає (рис.П.ІУ.19 - 2 ; П.ІУ.24 
- 2 ) . 

Курганна група - Вовчанськ II. Курган 1. (діаметр 
-70м, висота - 1,7м). Пох. 7. Знаходилося на відстані 
0,45 м на північ і 11,35м на захід від "О", на глибині 
1,6 м. Поховальна споруда - яма з заплічками. Розмі-
ри ями 2,53х 2,2 м. Заплічка залишені на глибині 1,9 м 
від "О". На них простежені залишки дерев'яного пе-
рекриття, покладеного уздовж ями. Це перекриття 
було вистелене очеретом. Від очерету залишився тем-
ний тлін з білястими прожилками. Перекриття, що 
складалося з плах, шириною 5-6 см і товщиною 1-1,5 
см, було вистелене камкою товщиною 6 см і посипа-
не шаром черепашок потужністю до 4 см. Поховаль-
на камера прямокутної форми, розмірами 1,96 х 
1,45 м. Дно на глибині 3,02 м від "О" і 1,12 м від рівня 
заплічок. 

На дні камери лежав кістяк, посипаний малино-
вою вохрою, найбільше інтенсивно були посилані 
череп, верхня частина грудної клітки, руки, кістки 
гомілок і стопи. Біля ліктя правої руки і під ступнями 
- посипка малинової вохри. Малиновою вохрою на 
черепі проведені смуги по лінії рота і ледве вище брів, 
а також нанесено по плямі вохри на вилицях. На оч-
ниці були покладені шматочки смоли, обмазані вох-
рою. Під хребцями в районі шиї і грудей знайдені 
смужки смоли. Під черепом - два невеликі коржі смо-
ли і кілька вугіллячок. Під північною стінкою ближче 
до північно-східного кута камери вгору дном стояв 
ліпний горщик-амфорка. 

Біля лівої руки кістяка 1, упритул до неї лежав 
кістяк 2 (дитина). За головою - крупиці червоної вох-
ри, а під черепом - вугілля. 

Під кістяками дно було вистелено уздовж очере-
том; а поверх нього — тонка посипка крейдою, 
найбільш інтенсивна під черепом кістяка 1, на якій 
лежала кора до 1 см товщиною. Від пліч кістяка 1 до 
таза кора була обмазана світло-зеленуватою перетер-
тою глиною (товщина першого шару -1,5мм). Трохи 
нижче таза товщина обмазки збільшувалася до 4 см, 
перекриваючи праву стегнову кістку і здобуваючи при 
цьому неправильну сегментовидну форму в плані. Ліва 
стегнова кістка лежала поверх товстого шару обмаз-
ки. У цій частині обмазки зустрічалися дрібні вугіл-
лячка. На кістках під обмазкою вохри немає. По кра-
ях обмазка посипана вохрою червоного кольору. Ліво-
руч від товстого шару обмазки, уздовж її - тонка гли-
няна підмазка жовтого кольору з покриттям з товче-
ної черепашки. 

Кістяк 2 лежав на корі. Від черепа і до середини 
стегнових кісток він був обмазаний масою із шарами 
малинової вохри, ідентичною обмазці кістяка 1, але з 
великими включеннями вугіллячок, від чого вона на-
була більш темного кольору. Товщина обмазки З см. 
Праворуч від плечової кістки на грудях - підмазка тією 
же масою темно-сірого кольору з перевагою вугілля-
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чок. Обмазка була посилана малиновою вохрою. Пра-
ва рука лежала на обмазці. По західному краю обмаз-
ки й уздовж її північного краю (на відстані 4 см) йшла 
смуга глиняної підмазки жовтого кольору з вмурова-
ними в неї товченими черепашками. Ця смуга тяглася 
й уздовж таза кістяка 1. На відстані 10 см на захід від 
колін кістяка 2 у підмазці - крупиці червоної вохри. 
Кістяк 2 цілком перекривала кора. 

Обидва кістяки були засипані шаром землі, пере-
мішаної з вохрою, товщиною 4-5 см (рис.П.ІУ.21 -1 ) . 

1. Права очниця: шматочок смоли у вигляді стилі-
зованої голови барана (?). Довжина - 2,3 см, ширина 
- 1,5 см. Ліва очниця : грудка смоли неправильної 
округлої форми діаметром 2,3 см. 

2. Неопрацьовані смужки смоли, зняті, мабуть; 
безпосередньо з дерева (з однієї сторони смужок 
відбиток кори). Одна - ціла й одна - фрагментована. 
Довжина до 2,5 см. 

3. Сосуд-амфорка з маленькими прямими вінцями 
і кулястим тулубом. Край вінець рівно зрізаний. У 
верхній частині тулуба один проти одного 4 наліпних 
вушка, розташованих попарно, з наскрізними верти-
кальними отворами. По зрізу вінець посудина прикра-
шена косими відбитками гребінчастого штампа. На 
тулубі на рівні наліпів дві горизонтальні лінії, що опе-
різують посудину, і трикутники, що спускаються від 
ліній вершинами вниз, виконані таким же штампом. 
На тулубі по одній з пар наліпів нанесений зиґзаґ з 2-
3 тонких прокреслених ліній. Колір темно-сірий. На 
поверхні сліди розчосів. Висота - 11,9 см, діаметр 
вінець - 6,2 см, діаметр тулуба - 1 1 , 8 см, ширина 
наліпів - 1,7 см (рис.П.ІУ.21 - 3). 

ХАЕ - 1982, с. Родионівка, курган 2 (діаметр 36 м, 
висота - 1,7 м), поховання 3. Розташовувалося на 
відстані 9 м на північний схід від "О". Шахта розмі-
рами 1,5 X 1,1 м, дно на глибині 3,5 м. Вхід у камеру 
забитий глеєм. Камера розмірами 2,1 х 1,6 м. Дно на 
0,05 м вище дна шахти (3,25 м). Біля входу в камеру 
виявлений відчленований від тулуба череп людини з 
забутованими вохрою очницями і носовим отвором. 
Вохра змішана з глеєм (рис.П.ГУ.31 - -13,14). Ліворуч 
від черепа лежав посткраніальний кістяк похованого. 
За ним знаходилися два кістяки дітей. Черепи похова-
них інтенсивно пофарбовані вохрою. Над похованням 
досипка (рис.П.ІУ. 22 -1 ) . 

Курган 2, пох. 8. Знаходилося на відстані 11 м на 
південний схід від "О". Шахта діаметром 1,2 м, дно на 
глибині 2,57 м. Камера розмірами 1,9 х 2,25 м. У за-
повненні ями і камери виявлений розпиляний ріг ве-
ликої тварини. Дно камери на 0,75 м нижче дна шах-
ти (3,32 м від "О"). Череп похованого відчленований 
від тулуба і повернутий вправо, очниці і носовий отвір 
забиті вохрою (рис.П.ІУ.31 - 11,12). Кістки пофарбо-
вані вохрою. Шматок вохри знаходився і за черепом. 
На дні - коричневий тлін. Над похованням досипка 
загальна з похованням З (рис.П.ГУ.22 - 2). 

Родионівка, курган 9 (діаметр 28м, висота -1,62м), 
поховання 11. Знаходилося на відстані 11,4 м на 
південний-схід від "О". Шахта діаметром 1,0м. Дно 
на глибині 2,57 м. Вхід у західній стінці шахти. Каме-
ра розмірами 1,65 X 1,5 м. Дно на глибині 3,12 м від 
"О". Біля входу в камеру знайдені астрагал і пляма 
вохри. Біля північно-західної стінки виявлений вхід у 
другу камеру. Він мав овальну форму, висота його 
0,45 м, ширина 0,55 м. Друга камера розтаїнована на 

0,9 м нижче дна першої (4,02 м від "О") розмірами 
2,15 X 1,4м. Висота склепіння 0,76 м. Череп кістяка 
лежав на правому боці, кістки грудної клітки зруйно-
вані. Очниці і носова порожнина забиті вохрою. Тон-
кий 11 шар покривав і всю лицьову частину. Біля пра-
вого ліктя під ребрами виявлена сокира, ліворуч біля 
колін лежали два крем'яних відщепи і точильний 
камінь. За черепом кістяка біля правої ноги на дні за-
фіксовані плями вохри. По всьому дну просліджував-
ся білий і коричневий тлін (рис.П.ІУ.23 - 2). 

Гранітна сокира - обушкова, зі злегка вигнутою 
лезовою частиною. Отвір конічний, у ньому зберег-
лися фрагменти дерев'яної рукоятки з З бронзовими 
цвяшками. Довжина сокири - 8 см, ширина в лезовій 
частині 4,7 см, товщина - 3,6 см. Діаметр отвору 2 см, 
- 1,8 см. Довжина цвяхів - 1,5 см (рис.П.ІУ.17 - 2). 
Над похованням досипка. 

Давидівка,1982, Акимівського району Запорізької 
обл. Курган 1 (діаметр - 47 м, висота - 2,9 м), пох. 21. 
Розташовувалося на відстані 17 м на південний схід 
від "О". Колодязь діаметром -1 ,2 м, глибина дна близь-
ко 2,2м (4,10 м від "О"). Вхід овальний, висотою - 25 
см, шириною - 60 см, довжиною 0,6 м. Камера роз-
мірами 2,1 X 1,4 м, висота склепіння - 0,65 м, дно 
4 ,Й м від "О". На дні лежав частково розчленований 
кістяк чоловіка близько 20 років (не зрослися епіфі-
зи). Імітує анатомічний порядок. Перед тазом же, ли-
цьовими кістками до нього лежав череп без нижньої 
щелепи, що розташовувалася вище. На підборідді -
пластина пухкої глини з вохрою. Очниці і ніздрі чере-
па заліплені зеленуватим глеєм, причому ніс розділе-
ний вертикально на дві частини, а в очницях - гори-
зонтальні прорізи, що зображують іювіки. Під чере-
пом і кистями рук - сліди вохри, в інших місцях -
бурий тлін. Над місцем, де повинна була бути голова 
небіжчика, стояла посудина ямно-катакомбного типу: 
з вертикальною шийкою, яйцеподібним тулубом і 
плоским дном. Поверхня посудини - світло-бура, пля-
миста, запрасована і потріскана, з розчосами зубцю-
ватим штампом на внутрішній поверхні. По шийці і 
плічкам - п'ять горизонтальних відбитків шнура, ниж-
че спускаються сім трикутників з 5+5 - 6 - 7 відбит-
ками того ж шнура. Висота посудини - 28 см, висота 
шийки - 3,8 см, діаметр вінець - 20 см, діаметр тулу-
ба - 28 см, діаметр дна - 10,5 см (рис.П.ІУ.25). 

ХАЕ - 1984. с. Сергіївка, курган З (діаметр 55 м, 
висота 2,8 м), пох. 11. Розташовувалося на відстані 
21,5 м на південь від "О". Шахта діаметром 1,2 х 1,35 
м, глибиною 3,4 м від "О". Шахта перед входом заби-
та лесом. Ширина входу - 0,8 м, довжина -0,4 м. Ка-
мера розмірами 2,65 х 1,95 м, глибиною дна 3,8 м від 
"О". Біля північної стінки лежав кістяк середніх років 
чоловіка. 

Череп був відчленований і покладений біля пра-
вого ліктя обличчям до грудей. Очниці були заліплені 
грудочками вохри, на яких прокреслені стулені повіки. 
Носовий отвір заповнений сумішшю сажі і товчених 
черепашок. З такої ж суміші була виготовлена плош-
ка діаметром близько 15 см, що стояла праворуч від 
похованого (біля ступнів). Біля правого плеча - пля-
ма вохри. Вохрою були пофарбовані і фаланги лівої 
руки і простір під ступнями. Біля лівого ліктя знайде-
ний уламок стінки посудини (5х 3x0,8 см) з розчоса-
ми, а праворуч від черепа - фрагмент дерев'яного 
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предмета з бронзовими пластинами до 0,5-0,4 х 0,1 
CM (рис.П.ІУ.24 - 1; П.ІУ.26 - 2). 

Сергіївка, курган З, пох. 15. Знаходилося на 
відстані 16 м на схід від "О". Шахта (діаметром 1,3 м, 
дно на глибині 4,20 м від"0") була заповнена лесом. 
Вхід розташовувався в південній стінці (0,35 х 0,8 х 
0,45 м). Він був закритий бичачою лопаткою й улам-
ком дерев'яного колеса. Камера розмірами 2,5 х 1,65 
м, дно 5,05 м від "О", висота склепіння до 1,1 м. На 
дні знаходилися кістяки один по одному, починаючи 
від входу, дитини, дитини 2-х років і молодої жінки. 
Череп дитини лежав у північно-східному куті під но-
рою. Череп жінки був відчленований і лежав на пра-
вому плечі, тім'ям до ліктя, а лицьовим відділом до 
грудей. Очниці і рот були заліплені чорноземом, на 
одній з "пробок" простежене стулене повіко, ніс об-
мазаний сажею. Дно камери було посипано крейдою, 
поверх якої - плями сажі (особливо під тазом жінки) і 
вохри (під її" ж грудною кліткою). Потім дно було ви-
стелено камкою, поверх якої під кістяками - сліди сажі 
п одягу з повсті і шкіри. На кістках — плями вохри, 
особливо на кістяку дитини, на гомілкових кістках 
дитини, на черепі, кистях і ступнях жінки (рис.П.ІУ.26 

ХАЕ - 86. с Давидівка. курган 1. (діаметр 60 м, 
висота - 2,7 м). Пох. 5. Знаходилося на відстані 16 м 
на схід від "О" на глибині 1,8 м від поверхні. Шахта 
розмірами 1,6 X 1,4 м, глибина дна - 1,35 м. Вхід ши-
риною 0,6 м, довжиною 0,2 м. Катакомба розмірами 
2,2 X 2,0 X 1,5 м. 

Череп і частково кістяк похованого посипані вох-
рою. Очниці і щоки похованого були заліплені світло-
сірою глиною. Біля лівого плеча лежало кам'яне на-
вершшя булави (pHc.n.IV.20 - 1 , 2 ) . Біля ліктя правої 
руки знаходився крем'яний відщеп. 

Полірована куляста кам'яна булава з просвердле-
ним наскрізним отвором. Біля нижнього краю отвору 
- кільцевий виступ. Діаметр - 6,5 см, діаметр отвору 
- 2 см, висота - 5,5 см, ширина виступу - 0,5 см 
(рис.П.ІУ.20 - 2). (Можливо, досипка). 

Село Сивашівка, курган 2, пох. 25. (діаметр - 32 -
45 м, висота - 1.15 м). Поховання знаходилося на 
північ від "О", Камера розмірами 2 х 1,5м, дно на рівні 
3,05 м. 

У камері на різних рівнях, розділені шаром чор-
нозему, лежали два кістяки. Тут же на різних рівнях 
знаходилися кістки лівої ноги кістяка з пох. 23 (вели-
ка нора). 

В області таза нижнього кістяка простежена вох-
ра. Вохристою масою були заліплені ніс, рот і очниці 
верхнього кістяка, причому маса накладалася на 
кістки. На заліплених вохристою масою очницях були 
недбало зображені закриті повіки (рис.П.ІУ.23 - 1). 

Село Сивашівка, курган 6 (діаметр -близько 20 м, 
висота-0,4м), пох. З (основне). Знаходилося на відстані 
1,2 м. на північний-захід від "О". Впущено з рівня 
похованого ґрунту. Шахта мала у верхній частині роз-
міри - 0,8 X 0,65 м, у нижній -1 , 3 х 1,0 м. Глибина дна 
- 1,95 - 2,35м. Вхід розмірами 0,43 х 0,34 м, шахта 
нависає над камерою. Камера розмірами 2,5 х 2,2 м, 
висота склепіння - 0,8 - 0,9 м. Дно на глибині 3,10 м. 

Кістяк похованого. Череп лежав окремо: над пра-
вим плечем, звернений до нього тім'ям. Зуби, над-
брів'я, ніс і вуха розфарбовані вохрою (на зубах шар 
вохристої пасти досягав 0,3 см). Розфарбування нане-

сене на позбавлену м'яких тканин кістку. Сліди вох-
ри простежені також на кістках рук і ніг. На дні - слабкі 
сліди крейди і бурого тліну (рис.П.ІУ.27). 

Праворуч від колін стояла глибока миска з повер-
хнею, запрасованою зубцюватим штампом. Висота 10 
см, діаметр вінець- 21,5 см, діаметр тулуба-9,5 см 
(рис.П.ІУ.18-2). 

Додаток V. Поховання з виробничими набора-
ми майстрів-ремісників 

Індивідуальної характеристики заслуговують і такі 
найрідші поховання, як катакомби з виробничими 
спеціалізованими наборами знарядь праці певних про-
фесій. Характеристика катакомб дана за статтею А.Л-
.Нечитайло й О.І.Кубишева (1991,с.6-21). 

На сьогоднішній день відомо 26 комплексів, що 
містили предмети й інструменти бронзоливарного і 
ковальського виробництва. 

1. Курган 27, поховання 20 біля с.Павлівка 
Снігірівського р-на Миколаївської області. В овальній 
камері з округлим вхідним колодязем-шахтою, де ле-
жав витягнутий на спині померлий, орієнтований го-
ловою на південь, виявлені два глиняних сопла (одне 
орнаментоване) з каналами, що мали усередині різко 
виражений уступ. Поруч лежало кам'яне ковадло, 
стулка "Unio" і посудина-горщик (рис.П.У.І - 1). 

2. У зруйнованому кургані неподалік від Ш-го ка-
р'єру Новокриворіжського ГЗКа знайдено глиняне 
орнаментоване сопло, що було передано Л.П.Криловій 
у музей м.Кривий Ріг. 

3. Біля с.Кам'янка Апостолівського р-на Дніпро-
петровської області в похованні 7 кургану 2 знайдене 
кам'яне сопло. Камера овальної форми, шахта не про-
стежена. Кістяк дорослої людини лежав у позі витяг-
нуто на спині, головою на південний схід. Біля право-
го стегна лежало сопло конічної форми, висотою 5,6 
см. Діаметр основи сопла 3,8 см, діаметр вхідного 
отвору 2,2 см. На глибині 3,4 см воно звужується до 
0,8 см. Біля грудей померлого - пляма вохри. Право-
руч від кістяка виявлений череп дитини (рис.П.У.2 -
1-2). 

4. Біля с.Велика Криниця Василівського району 
Запорізької області в похованні 7 кургану 4, знайдені 
глиняна підтрикутної форми ллячка з краплями шла-
ку, що пристав до внутрішньої поверхні, два кам'я-
них знаряддя, стулка "Unio" і пластина з ікла кабана. 

5. Біля с.Василівка Василівського району Запо-
різької області в катакомбі 20, курган 1 А.Г.Плеши-
венко відкрито ще один комплекс із двома ллячками, 
двома соплами, ковадлом і іншими предметами. 

6. Знаряддя ливарного виробництва відкриті в Хер-
сонській області біля с.Первомаївка, Верхньо-Рога-
чицького району в катакомбі 1, кургану 2, курганна 
група 1. Камера овальної форми з округлим вхідним 
колодязем. Кістяк лежав у позі витягнуто на спині, 
головою на південний схід. Він супроводжувався лляч-
кою з залишками бронзи на дні, двома соплами з 
різким уступом у каналах, формою для відливки тра-
пецієподібного бруска, що використовувалася неодно-
разово, горщиком, абразивом з піщанику, кам'яним 
товкачиком і кам'яним шкребком. Одне сопло орна-
ментоване. 

7. Біля с.Каїри Горностаївського р-на Херсонської 
області був досліджений комплекс із двома ллячка-
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ми, формою для відливки бруска, ковадлом і іншими 
знаряддями. 

8. Біля с.Громівка в похованні 7 кургану 1 у камері 
овальної фоіши з округлою шахтою, з померлим, що 
лежав витяпіутий на спині, головою на південь, ^ л о 
25 знарядь виробництва. Вони знаходилися уздовж 
правої сторони небіжчика, між ним і входом у камеру, 
від плеча до стегна. Серед знахідок виявлені ллячка, 
два сопла, поховальний абразив, чотири сіулки "Unio", 
чотири кам'яних наконечники стріл, 9 кремінних 
відщепів, 2 кістяні проколки, роговий віджимник, пла-
стина з кабанячого ікла. Ллячка у вигляді невеликої 
ємності витягнутої-овальної форми, з виступом-руко-
яткою. Злив лише намічений. Збитк ів використання 
немає. Тісто з домішками niciQ', загальна довжина 4,5см, 
ширина 9 CM, висота З см, глибина 2,5 см, довжина ру-
коятки - З см. Обсяг - 18 см'. Вага бронзи - 142,7 г. 

Два глиняних сопла у вигляді усіченого конуса 
мали плоску основу і звужені округлі кінці. Канали 
мають різкий уступ. Висота одного сопла - 5,6 см, 
діаметр основи - 4,6 см, діаметр вхідного отвору 2,2 
см, вихідного - 0,6 см. Це сопло мало ще 2 додаткові 
отвори від основи до середини предмета. Отвори з 
боків були діаметром 0,5 см. Інше сопло висотою 5,4 
см, діаметр основи 4,0 см, діаметр вхідного отвору 
2,0 см, вихідного 0,6 см. Уступ на глибині 2,0 см. По-
верхня сопел сірого кольору, добре запрасована й об-
палена. Тісто з домішками дрібного піску. Знаряддя 
використовувалися в побуті. Про це свідчить нагар. 

Ковадло у вигляді усіченого конуса з мраморизо-
ванного вапняку. Основа оббита нерівно, верхня ро-
боча поверхня рівна, висота 3,5 см, діаметр 4,5 х 6,5см 
(рис.П.У.2-7). 

Пісковиковий абразив, сильно сточений, у вигляді 
прямокутної плитки довжиною 13,5 см, шириною -
3,8 см, товщиною від 0,7 до 2,0 см. У довжину розко-
лотий навпіл (рис.П.У.2 - 8). Чотири кам'яних нако-
нечники стріл із глибокою виїмкою (рис.П.V.2 -9-11). 
Дев'ять крем'яних відщепів без ретуші (рис.П.У.2 -
12-20). Дві проколки з трубчастих кісток птахів дов-
жиною 10 і 8,5 см - один кінець зламаний (рис.П.V.2 
- 21 -22 ) . 

Роговий віджимник у вигляді круглої палички дов-
жиною 11 см, діаметром 1,2 см (рис.П.У.2 - 23). Ула-
мок пластини з кабанячого ікла (рис.П. V.2 - 24). Кістя-
не кільце для натягування тятиви діаметром 2,4 см, 
товщиною - 0,5 см (рис.П.V.2 - 25). Чотири стулки 
"Unio" неповної схоронності (рис.П. V.2 - 26). 

9. Біля с.Воскресенка в похованні З, курган З, кур-
ганна фупа 1 досліджено комплекс бронзоливарного 
виробнищва. В овальній камері (шахта не простеже-
на) на спині з розкинутими ромбом ногами і руками, 
головою на північний схід лежав померлий. Біля кисті 
лівої руки знаходилися ллячка і сопло. У кисті правої 
руки - кам'яний товкачик. Під кістяком - білий тлін, 
під черепом і на дні - сліди вохри (рис.П. V. 1 - 1). 

Ллячка-тигель у вигляді овально-підтрикутноїчаші 
з округло-сплощеним дном. Мала глибокий злив і не-
велику виступ-рукоятку. На внутрішній поверхні -
сліди крейди, залишки склоподібної маси і маленькі 
краплі зеленого окислу металу. Поверхня тигля сіра, 
перепалена глина розсипається. Тісто з домішкою 
піску. Край тигля біля рукоятки сильно ошлакований. 
Можна припускати багаторазове використання тигля. 
Загальна довжина - 8 см, ширина 9,3 см, висота 4 см. 

глибина чаші - 3,5-2,0 см, довжина рукоятки 1,8 см. 
Обсяг 65 см', вага металу, що містився в тиглі, -515,4 г 
(рис.П.У.1-2). 

Глиняне сопло у вигляді зрізаного конуса з плос-
кою основою і стовщеним другим кінцем. Канал мав 
згладжений виступ. Сопло сильно обпалене. Колір його 
майже білий. Видно, що воно використовувалося. Ви-
сота - 4,5 см, діаметр основи - 4 см, діаметр вхідного 
отвору - 2 см, вихідного -0,8 см (рис.П.У.1 - 2). 

Знаряддя у вигляді товкачика усіченоконічної фор-
ми. Виготовлене із дрібнозернистого граніту. Нижня 
основа - плоска, ледь заполірована, верхня - трохи 
опукла. Висота знаряддя 13,5 см, діаметр 5,5-4,5 см 
(рис.П.У.1 - 2 ) . 

10. Біля с.Калинівка Новотроїцького району Хер-
сонської області в похованні 4, кургану 1, у камері 
овальної форми (шахта не простежена) поруч з по-
мерлим, котрий лежав у скорченому на боці поло-
женні, головою на південний схід (одна рука кистю 
перед обличчям, інша - на боці) знайдені розбите со-
пло, астрагал дрібної худоби, листоподібний череш-
ковий наконечник стріли довжиною 6 см. Сопло - ко-
нічної форми з плоскою основою і трохи опуклим 
іншим кінцем. Наскрізний канал має уступ посере-
дині. Колір чорний, поверхня запрасована. У тісті до-
мішка піску. Висота сопла - 4 см, діаметр основи -4 
см, діаметр отвору - 1,6, на глибині 2,5 см - уступ, 
діаметр вихідного отвору - 0,5 см (рис.П.V.1 - 2а). 

11. Біля с.Мала Тернівка в похованні 7, кургану 2, 
відкритий великий набір бронзоливарного інвентарю. 
У камері овальної форми з округлим колодязем, ви-
тягнуто на спині знаходився кістяк чоловіка головою 
на південь-південно-схід. Праворуч від нього (від го-
лови до таза) була велика пляма вохри. У південно-
західному куті камери знайдений набір знарядь праці. 
У його склад входили: 6 різного обсягу ллячок у виг-
ляді овальних плошок з рукояткою і носиком для зли-
ву металу, 2 глиняні конусоподібні сопла з каналом 
без уступу, що плавно звужується , 9 глиняних форм 
із 13-ма негативами брусків овально-подовженої фор-
ми і пірамідальної форми, осколки крейди і зеленої 
глини для присадки, ріг тварини. Комплекс дуже де-
тально опублікований (Кубышев, Черняков, 1985) 
(рис.П.У.1 - 3 ) . 

12. Біля с.Давидівка на Херсонщині в похованні 5 
кургану 1, в овальній камері з округлим колодязем, з 
кістяи)м, що лежав на правому боці з трохи зігнути-
ми в колінах ногами, знаходився цілий набір інстру-
ментів, до складу якого входили 2 бронзових листо-
подібних ножі, "шило" з дерев'яною ручкою, кістя-
ний віджимник, три уламки кабанячих іклів зі сліда-
ми обробки, 2 крем'яних наконечники стріл, три аб-
разиви і фрагмент посудини. 

13. Біля с.Нове там же, у катакомбі знайдено силь-
но розбите глиняне сопло. 

14. Біля с.краснівка Кримсьіюї області в похованні 
20, кургану 36, у катакомбі з витягнутим на спині по-
мерлим із сильно підігнутими ногами виявилася лляч-
ка, два сопла, лив^на форма для відливки сокири й 
овальних зливків бронзи, абразиви, ковадло та інші 
знаряддя. Розкопки А.О.Щепинського. 

15. Біля с.Пришиб Славяносербського району Лу-
ганської області в похованні 9, кургану 1 знайдено 
конічне сопло (орнаментоване, із отвором, що плавно 
звужується), форми для відливки пірамідального злив-
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ка і провушної сокири, уламок днища горщика і фраг-
мент кременя. 

16. У похованні 16 кургану З, що в місті Лугансь-
ку, у катакомбі овальної форми з овальною ж формою 
шахти знайдений тигель з ощлакованими вінцями у 
вигляді овальної чаші з носиком-зливом, два глиня-
них сопла у вигляді усіченого конуса з отвором, що 
плавно звужувався. Обидва сопла сильно прожарені, 
особливо з вузьких кінців, форма для відливання со-
кири колонтаївського типу, стулка "Unio", лопатка 
дрібної рогатої худоби зі слідами обробки, горщик, 
фудка зеленої глини, шматки кори зі слідами черво-
ної фарби, дерев'яний тлін. 

17. Біля м.Краматорська в 1938 р. у катакомбі знай-
дені тигель, ливарна форма і вставка до неї. Глиняний 
тигель-чаша зі зливом, краї ошлаковані. Довжина 9 
CM, ширина 10,6 CM, висота - 4 см, фрагменти від двох 
половинок ливарної форми сокири, посудина 
(рис.П.У.З-5-13). 

18. Біля м.Шахтарська в похованні 5, курган 2, в 
овальній камері (шахта не простежена) лежав у скор-
ченому положенні на правому боці небіжчик, голо-
вою на південний схід, ноги зігнуті в колінах під гос-
трим кутом. У південно-східному куті камери стояв 
тигель у вигляді глибокої чаші діаметром 22,3 см, ви-
сотою 4,5 см, глибиною З см (рис.П.У.З - 1-3). 

19. Біля с.Покровка на р.Кримка відкрите похован-
ня з двома скорченими кістяками і набором ковальсь-
ко-ливарного інструмента: тигель, ллячка, три сопла, 
ливарна форма сокири, кам'яні знаряддя, шматки 
крейди, глини, горщики (рис.П.У,4). 

20. Біля М.Маріуполя (Новоолексіївка) у катакомбі 
знайдені два сопла, З ливарні форми для ЗЛИЕКІВ, гли-
няні модельки їхніх негативів, горщик (рис.П.У.З). 

21. Біля с.Лакедемонівка Неклиновського району 
Ростовської області в похованні 12, курган 1, курган-
на група 1, у камері з розчленованим небіжчиком знай-
дений тигель у вигляді круглої керамічної чаші з де-
формованою під дією вогню поверхнею. Діаметр 
14,2 см, глибина - 1,8 см, товщина стінок - 1 см. 

22. Біая с.Варенівка Неклинівського району Рос-
товської області в похованні 5, курган 4, зі скорченим 
на правому боці померлим знайдений фрагмент тигля 
у вигляді чаші з ошлакованою поверхнею і деревним 
вугіллям усередині. Діаметр чаші 22,0 см, глибина 
2 см, товщина стінок - 2,2 ом. Крім тигля в камері 
виявлене кам'яне навершшя булави, грудка вохри, гор-
щик. 

23. Біля с.Коротаєво на околиці м.Ростова в ката-
комбі скорчено на правому боці, головою на південь 
лежав кістяк людини. Поруч з головою стояв горщик 
3 ялинковою орнаментацією. Біля ніг - тигель у виг-
ляді чаші з ошлакованою поверхнею. 

Крім комплексів з наборами ливарного і ковальсь-
кого виробництва серед матеріалів катакомбної 
спільності Північного Причорномор'я представлені і 
поховання представників інших спеціальностей. На-
самперед, це інструменти і заготівлі майстрів-збро-
ярів. 

Так у кургані біля с.Володимирівка Акимівського 
району Херсонської області в овальній камері з ок-
руглим колодязем виявлені кістяки чоловіка і дитини. 
Поруч з чоловіком лежав лук і пучок крем'яних нако-
нечників із залишками ратищ. Біля голови стояв де-
рев'яний футляр з інструментами: кістяним і дерев'я-

ним віджимниками, 5-ма абразивами, 2 крем'яними 
наконечниками дротиків, 33 різними крем'яними зна-
ряддями (нуклеусами, відщепами, шкребками, загот-
івлями ратищ стріл), стулкою окам'янілої черепаш-
ки, зубом тварини, бронзовим цвяхом, двома кістяни-
ми знаряддями. 

Аналогічний комплекс відкритий біля с. Тернівка. 
Він складався з абразивів - спрямлювачів ратищ стріл, 
із заготівель наконечників стріл, точильного каменю, 
відбійника, кільця для натягування лука, великої 
кількості крем'яних знарядь (віджимників, нуклеуса, 
різців, гальки). 

Біля села Ковалівка Миколаївського району Ми-
колаївської області в типовій інгульській поховальній 
споруді витягнуто на спині лежав кістяк дорослої 
лкдини. У похованні 15 кургану 1, курганна група УШ 
було знайдено 6 відщепів, ковадло, пара спрямлювачів 
ратищ стріл, інші абразиви, 13 наконечників стріл із 
кременя, а також кам'яна сокира, бронзові ніж і шило. 

Біля с. Филатівки Червоноперекопського району 
Херсонської області в похованні інгульського типу, що 
містило небіжчика неповної схоронності (поховання 
2, курган 12) знайдені точило, товкачик, три спрям-
лювачі ратища стріл, 12 крем'яних жовен, абразив, 
ніж, "шило", булава. 

Біля с. Маївки в ХШ курганній групі в катакомб-
ному похованні з овальною шахтою і камерою зі сла-
бо скорченим кістяком знайдені 5 крем'яних знарядь, 
два спрямлювачі ратища стріл. 

Біля с.Цілинне Джанкойського району Кримської 
області в похованні 7, курган 14, було знайдено три 
спрямлювачі ратища стріл, 2 відщепи (Корпусова й 
ін. 1978). 

Біля с.Вільно-Грушівка Вільнянського району За-
порізької області в похованні 14 кургану 1 була знай-
дена половина спрямлювача ратищ стріл. 

У наявності є також поховання з набором знарядь, 
які деякі дослідники інтерпретують як залишки ткаць-
кого виробництва. Це, наприклад, поховання біля 
с. Юр'ївка Акимівського району Запорізької області, 
де були знайдені так звані колки від ткацького верста-
та. Вони являють собою кістяні подовжені стрижні, 
виготовлені з розколотих уздовж трубчастих кісток не-
великих тварин. Один кінець такого стрижня загост-
рений. Інший - має поперечні надпили, що утворю-
ють зубцюватий край. Уперше знаряддя цього типу 
інтерпретувала як деталі ткацького верстата І.М.Ша-
рафутдінова (1977, с.91-95). 

Додаток VL Курган "Тягунова МОГИЛА" 
Курган був розкопаний у 1976 р. Методика розко-

пок і особливості фіксації матеріалів відповідають тим 
вимогам, що були прийняті в той час у Верхньота-
расівській експедиції. 

Курган розташовувався на відстані 1800 м на 
південний захід від центра с.Мар'ївка. Висота курга-
ну - 8м, діаметр по лінії північ-південь - 87м; діа-
метр по лінії схід- захід - 74м. Конфігурація кургану 
характерна для епохи бронзи: північний схил значно 
крутіше і коротше положистого і витягнутого півден-
ного схилу. Навколо кургану проходить широка запа-
дина глибиною до 1 м, шириною близько 20м. З півдня 
і південного заходу западина не просліджується. Під 
насипом кургану було виявлено 32 поховання епохи 
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бронзи: 18 поховань ямних, 8 - зроблених у катаком-
бах, 1 - невизначене, З — культури багатоваликової 
кераміки (КБК), 2 - зрубних, 1 - сучасне (рис.П. VI. 1). 

Насип кургану був споруджений в сім прийомів 
(рис.П.VI.2; n.VI.3). У південній частині кургану були 
зроблені також 4 локальні досипки. Первинний насип 
діаметром 16,5 м, висотою по лінії північ-південь -
1,7м був насипаний над похованням 13. У південній 
частині цього кургану було впущено поховання 11. 
Після цього курган був досипаний і придбав діаметр 
23 м. З поверхні другого насипу було впущено похо-
вання 21. Третій насип зв'язаний з цим похованням. 
При здійсненні поховання 23 була зрита південна пола 
попереднього кургану. У результаті викид з цього по-
ховання мав ширину до 12 м. Над похованням 23 була 
зроблена досипка потужністю до 2,6 м. У цей курган 
було впущено поховання 22. Після цього курган був 
знову досипаний. Шостий насип зв'язується з похо-
ванням 8. Сьомий насип зв'язаний з похованням 17. 
Поховання ЗО і 32 впущені з рівня цього насипу і мали, 
чи не мали незначні досипки. 

Якщо досипка над п.ЗО і п.32 мала не локальний 
характер (не була зведена тільки в північній частині 
кургану), а перекривала і південний схил (східний 
профіль І східної брівки, остання досипка), то вона 
виявляється останньою і перекриває досипку над ка-
такомбним п.27 (І західна брівка, західний профіль) 
(рис.П. VI.3). 

Над похованням 10 було зроблена невелика досип-
ка. Поховання 10 було впущено з рівня сьомого наси-
пу. Досипка поховання 10 перекриває досипку над 
похованням 25 і, отже, є більш пізньою. Досипка по-
ховання 10 перекриває досипку, споруджену над по-
хованням 20. Пізніше усіх була зроблена досипка над 
катакомбним похованням 27. Досипка над похован-
ням 20 перекрила невеликий курган, що розташову-
вався на південний схід від кургану 11 (у звіті він одер-
жав назву к. 11 А). Для цього кургану основним було 
дитяче поховання 9. Потім було впущено поховання 
28, після чого курган був досипаний, і потім впущено 
поховання 29. Із сьомим насипом, можливо, зв'язуєть-
ся Поховання 5. Після зроблених досипок курган за 
час існування обплив і набув сучасну форму. 

Опис структури насипу. 
Первинний насип 1 - дуже щільний грунт сіро-ко-

ричневого кольору з залозистими вкрапленнями. 
Насип 2 - темніший, чим колір 1 насипу, гумус із 

шаром затоптаності по поверхні насипу. 
Насип З - коричневий гумус з могутнім шаром 

затоптаності до 0,05-0,10 м товщиною. 
Насип 4 - темно-коричневий гумус із вкраплення-

ми суглинку, досить пухкий, грудкуватий. 
Насип 5 - темно коричневий однорідний гумус. 
Насип 6 - гумус зі значною кількістю суглинку. 
Насип 7 - суглинковий з невеликою кількістю гу-

мусу. 
Досипка над похованням 25 - суглинок і гумус з 

перевагою гумусу. 
Досипка над похованням 10 - також гумус із суг-

линком, щільний. 
Досипка над похованням 20 була складною. Пере-

важно складається із суглинку з невеликими включен-
нями гумусу, уся досипка розділена шарами затікан-
ня сірого кольору. 

Досипка над похованням 27 складалася із суглин-
ку дуже щільного, з невеликими ВК.1ЮЧЄННЯМИ гуму-
су. Насип кургану ПА складався з гумусу, і його шари 
були видні тільки за викидами з поховань. 

На похованому чорноземі біля основного похован-
ня 13 у профілі брівки були виявлені сліди вогнища 
шириною близько 0,3 м. У східній полі первинного 
насипу також були простежені залишки вогнища діа-
метром 0,35 м. У цілому при знятті насипу кургану 
були виявлені численні фрагменти кераміки розміром 
до 2 CM, осколки каменів, окремі людські кістки і 
кістки тварин. 

Орієнтування, форма поховальної споруди, поло-
ження кістяка в описах не приводяться. Ці дані при-
ведені в ілюстраціях. 

Поховання 1 (впускне з поверхні кургану, невиз-
начене). Знаходилося на відстані 17,5 м на південь від 
"О". Розташовувалося в насипі і було зруйноване буль-
дозером при розкопках. Кістяк, мабуть, був орієнто-
ваний по лінії схід-захід, глибина дна - 4,55 м від "О" 
і 1,55 м від поверхні кургану (рис.П. VI. 1). 

Поховання 2 (впускне з поверхні кургану, зрубне). 
Знаходилося на відстані 25,5 м до південь від "О". 
Могильна яма була розмірами 1,35 х 1,0 м, глибиною 
дна - 0,65 м від поверхні і 4,25 м від "О". У запов-
ненні ями - залишки тілоспалення. Кремація зробле-
на на стороні, тому що в могилі перемішані кальци-
новані кістки, зола, грудки прожареної землі. На дні 
могильної ями слідів прокала не виявлено (рис.П.УІ.4 

Поховання З (катакомбне, впускне з поверхні кур-
гану). Знаходилося на відстані 2,5 м на північний захід 
від "О". Могильна споруда простежена нечітко. Збе-
реглася на невелику висоту стінка і частина дна. На 
дні на глибині 2,56 м від "О" лежав кістяк. Під похо-
ванням знаходився шар трави, під яким йшла підстил-
ка з вохри. Особливо потужний її шар лежав під голо-
вою і біля лівого плеча. Вік похованого - 16-20 років 
(pHc.n.VI.4-2). 

Поховання 4 (впускне з поверхні кургану, КБК). 
Знаходилося на відстані 12,5м на південь-південь-
захід від "О". Поховальна споруда простежена слабо. 
Це була, імовірно, яма. На глибині 1,75 м від поверхні 
і 3,75 м від "О" знаходилися залишки вогнища діамет-
ром 0,5 м, потужністю до 0,05 м. Під ним на глибині 
2,10 м від поверхні і 4,10 м від "О" у ямі, шириною 
0,6 м, лежав кістяк. Тулуб і голова здавалися повер-
неними на лівий бік, а ноги витягнуті. Біля лівої стег-
нової кістки знаходилася кістяна пряжка розмірами 
4,5 X 4,0 CM із двома отворами. Поверхня заполірова-
на і злегка вигнута (рис.П.УІ.4 - З, 4). 

Поховання 5 (ямний кенотаф, впускне поховання 
з рівня 6 насипу). Розташовувалося в північно-західній 
частини кургану на відстані 15,7 м від "О". Заплічки -
розмірами 3,15 X 2,25 м, глибиною уступу від "О" -
7,0 м і на 4,3 м від поверхні. Могильна яма розмірами 
1,65 X 0,8 м, глибиною дна від заплічок 0,8 м, від "О" 
- 7,8 м. У заповненні камери вище дна на 0,75 м по 
центру ями знаходилася лопатка бика. На дні знахо-
дилася підстилка з кори, що лежала волокнами попе-
рек могили. Під південно-східною стінкою - посуди-
на; поруч - пляма малинової вохри і невелика пухка 
кістка тварини. Плями вохри є й у північно-східній 
частині ями (рис.П. VI.4 - 7, 8). 
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Поховання 6 (КБК, впускне з поверхні кургану). 
Поховання знаходилося на відстані 18,7 м на захід від 
"О". Поховальна споруда простежена в придонній ча-
стині; яма розмірами 1,55 х 0,8 м. Глибина дна ями -
7,5 м від "О", 1,2 м від поверхні. В області живота зна-
ходилася кістяна пряжка розмірами 4,5 х 3,8 см з 2 
отворами. Діаметр більшого -1 ,6 см, малого - 0,3 см. 
По краю великого отвору йшов бортик висотою 0,2 см. 
Пряжка злегка вигнута, поверхня заполірована 
(рис.П.УІ.4 - 5, 6). 

Поховання 7 (катакомбне, впущене з поверхні). 
Знаходилося на відстані 12 м на південь від "О". Май-
же цілком зруйноване. Збереглася лише частина ка-
мери. Ширина її - 1,7 м, глибина дна 3,40 м від по-
верхні, глибина - 5,65 м від "О". Вхідна яма, швидше 
за все, була з півдня. За головою похованого знаходи-
лися залишки дерев'яної посудини розмірами 0,2 х 
0,2м(рис.П.УІ.4-9). 

Поховання 8 (ямне, перекрите шостим насипом). 
Знаходилося на відстані 11,5 м на південний захід від 
"О". Могильна споруда - яма з заплічками. Глибина 
уступу - 6,8 м від "О" і 3,6 м від поверхні. Камера роз-
мірами 1,9x1,25 м, глибиною від заплічок - 0,95 м, 
7,75 м - від "0".Перекриття складалося з могутніх 
плах, розташованих по довгій осі камери. Поверх плах 
лежав шар очеретяного тліну. На дні, на рослинній 
підстилці по діагоналі камери лежав кістяк чоловіка. 
Ступні ніг пофарбовані вохрою. Речей немає 
(рис.П.УІ.5 - 2). 

Поховання 9 (ямне, основне кургану ПА). Розта-
шовувалося на відстані 21,7 м на південь-південь-схід 
від "О". Яма розмірами 0,85 х 0,68 м, глибиною 0,9 м 
від похованого ґрунту, 7,8 м від "О". На дні на деревній 
підстилці - залишки черепа. Похований був, мабуть, 
дитиною (рис.П.УІ.5 - 1). 

Поховання 10 (ямне, впущене з рівня шостого на-
сипу). Знаходилося на відстані 14,4 м на південний 
захід від "О". Глибина уступу 6,8 м від "О", 3,4 м від 
поверхні. Перекриття-дерев'яні плахи-розташову-
валося подовжньо стосовно камери. Могильна каме-
ра мала розміри 1,5 м х 0,85 м, глибина дна 7,6 м від"0" 
і 0,8 м від заплічок. Кістяк жіночий. Під кістяком -
залишки рослинної підстилки. Праворуч і ліворуч від 
голови - по плямі вохри. Речей немає (рис.П.УІ.5 -
3). 

Поховання 11 (ямне, впускне в перший насип). 
Розташовувалося на відстані 1,5 м на північ від "О". 
Впущене в перший насип. Заплічки розташовувалися 
на похованому чорноземі і були розмірами 4,2 х 3,0 м. 
На заплічках простежений очеретяний тлін, що лежав 
по краях в один шар, а ближче до центра - хрест-на-
вхрест. Глибина уступу від "О" - 6,65 м. Могильна яма 
розмірами 2,15 х 1,25 м, глибина дна від уступу -
0,75 м і 7,40 м від "О". Камера була перекрита жерди-
нами й очеретом. Жердини розташовувалися безлад-
но. На дні на очеретяній циновці лежав кістяк чоло-
віка. Голова і ступні ніг посипані вохрою. Речей немає 
(рис.П.УІ.5-4, 5). 

Поховання 12. Виявилося сучасним. 
Поховання 13 (ямне, основне). Розташовувалося 

на відстані5,3 м на північ від "О". Яма розмірами 1,15 
X 0,70 м, глибиною 0,65 м від похованого чорнозему 
На дні лежав кістяк дитини 6-8 років. Біля південної 
стінки ями лежала стулка раковини Unio (рис.П.УІ.5 
- 7 ) . 

Поховання 14 (ямне, впущене в другий насип). 
Знаходилося на відстані 1,5 м на північний захід від 
"О". Яма була перекрита плитою з граніту розмірами 
0,65 X 0,25 X 0,10 м і декількома дрібними каменями. 
Могильна яма шириною 0,7 м. Глибина від поверхні 
насипу - 0,3 м, від "О" - 4,3 м. На дні на рослинній 
підстилці - окремі кістки ніг і хребці. Мабуть, пере-
поховання. Речей немає (рис.П.УІ.5 - 8). 

Поховання 15 (катакомбне, впущене з поверхні). 
Розташовувалося на відстані 13 м на південний схід 
від "О". Поховальна споруда - катакомба. Камера пе-
рерізала поховання 20. Розміри камери 2,5 х 1,4 м. 
Глибина дна - 2,85 м від поверхні і 6,2 м від "О". На 
дні лежав кістяк. За головою - залишки необпаленого 
горщика, перед обличчям - пляма вохри. Біля лівої 
лопатки лежав астрагал. Біля кисті правої руки лежав 
відщеп кременя (рис.П.УІ.5 - 6). 

Поховання 16 (катакомбне, впущене з поверхні). 
Розташовувалося на відстані 16,5 м на південний схід 
від "О". Вхідна яма не простежена. Камера розмірами 
2,5 X 1,4 м, гаибина - 7,85 м від "0. На дні лежав кістяк 
чоловіка (літнього віку). Під похованим - темний тлін. 
Поверх нього біля голови - підсипка вохри. Біля об-
личчя - 2 відщепи кременю. Біля лівої ключиці - кістя-
на проколка розмірами 11,0 х 2,5 см. Кінець заполіро-
ваний. Там же - невеликий відщеп кременя. За голо-
вою біля далекої стінки лежав шкребок з темно-сіро-
го кременя розмірами 5,5 х 2,0 см. Тут же знаходило-
ся 2 астрагали барана. Біля далекої стінки ближче на 
північ - ще 5 відщепів кременя (рис.П.УІ.б - 1 , 7 ) . 

Поховання 17 (ямне, впускне з рівня шостого на-
сипу). Розташовувалося на відстані 16 м на схід від "О". 
Заплічки шириною 3,2 м розташовувалися на глибині 
6,7 м від "О". Могильна яма розмірами 1,45 х 1,0 м, 
глибиною дна - 0,95 м від заплічок. На дні, на рос-
линній підстилці з невеликою подушкою під головою 
лежав кістяк дорослої людини. Речей немає 
(рис.П.УІ.б - 3). 

Поховання 18 (катакомбне, кенотаф, впускне, впу-
щене з поверхні). Розташовувалося на відстані 17 м 
на схід - південний схід від "О". Вхідна яма діамет-
ром - 1,3 м, глибиною 7,4 м від "О". Біля північно-
західної частини вхідної ями - вхід у камеру, шири-
ною 0,55 см. Дромос, довжиною 0,5 м, розширюєть-
ся біля камери до 1,3 м. Камера нижче вхідної ями на 
0,3 м, розмірами 2,4 X 1,3 м. На дні - тлін деревної (?) 
підстилки і шматок вохри. Біля входу в камеру окремі 
плашки дерева. У вхідній ямі біля входу в камеру -
широка плаха 0,5 м довжиною, біля східної стінки -
валик вохри (рис.П.УІ.б - 2). 

Поховання 19 (катакомбне, впущене з поверхні). 
Розташовувалося в південно-східній частині кургану 
на відстані 17,5 м від "О". Поховальна споруда - ката-
комба. Вхідна яма, що мала в насипі прямокутну фор-
му, на рівні зачищення в південно-західній частині 
мала сходинки. У південно-західній частині ями зна-
ходилася ще одна сходинка шириною 0,55 см. Розмі-
ри вхідної ями - 2,0 X 1,8 м. Дно ями різко знижуєть-
ся до входу в камеру до глибини 8,55 м від "О" і 4,20 м 
від поверхні. Перед входом під усією північно-
східною стінкою виритий ровик шириною 0,2 м, гли-
биною 0,1 м. у ровику простежені залишки дерев'я-
ного заслону з тонких плашок, що стояли вертикаль-
но і завалилися в дромос. Вхід у дромос овальний, 
розміри: 0,9 м ширина, 0,7 м висота. Дромос зни-
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жується до камери на 0,2 м, його довжина - 0,8 м. Біля 
камери він має ширину 1,15 м, висоту - 0,85 м. Біля 
прилягаючої до дромосу стінки камери вирубана схо-
динка висотою від дромоса 0,45 м, шириною 0,5 м. 
Сходинка має сегментовидну в плані форму. Дно ка-
мери знаходилося на глибині 9,95 м від "О" і 5,75 м 
від поверхні кургану. Камера мала розміри : 4,15 х 
2,2 м. Висота збереженої частини склепіння - до 0,8 м. 
Загальна висота склепіння була близько 1,8 м. По всьо-
му дну камери йшов шар деревного вугілля і перепа-
леної землі, особливо потужний у центральній час-
тині камери. 

На дні на підстилці з кори лежав кістяк. За голо-
вою й біля ніг знаходилися плями вохри, між кістя-
ком і входом на дні лежав розтирач із граніту округлої' 
форми з двома сплощеними поверхнями, діаметр -
8 CM, товщина - 4,3 см. Поверхня, що прилягає до дна, 
покрита шаром крейди. Кістяк також посипаний крей-
дою біля голови і колін. Біля ступнів ніг лежав кістя-
ний виріб, що має сегментовидну форму розмірами 
7,0 X 2,3 см (рис.П.УІ.5 - 9).Біля далекої від входу 
стінки складені купкою лежали фрагменти горщика 
зі шнуровим орнаментом у вигляді звисаючих трикут-
ників, заповнених косими відбитками шнура. Фраг-
менти сильно ошлаковані (рис.П.УІ.б - 8). У півден-
но-східній частині камери лежали уламки лопатки 
бика й інших дрібних кісток тварин (рис.П.УІ.9 - 2, 
3; n.VI.6, -6). 

Поховання 20 (ямне, впущене з рівня досипки по-
ховання 10). Розташовувалося на відстані 12,2 м на 
південний схід від "О". Поховальна споруда - яма з зап-
лічками. Заплічки збереглися в профілі 1 східної брівки. 
Глибина уступу від "О" - 6,8 м. Могильна яма була роз-
мірами 1,3 X 0,8 м. Глибина дна - 7,8 м від "О". На дні 
лежав кістяк дорослої людини. Кістяк був густо поси-
паний вохрою. Речей немає (рис.П.УІ.? - 2). 

Поховання 21 (ямне, впущене з поверхні другого 
насипу). Розташовувалося на відстані 8,7 м на північ 
від "О". Поховальна споруда - яма з заплічками. їхня 
ширина - 2,2 м. Могильна яма розмірами 1,8 х 1,0 м, 
глибина дна - 8,0 м від "О". Глибина уступу 7,0 м. У 
дні ями під стінками, по її периметру розташовували-
ся 11 ямок глибиною від 8 до 18 см, у яких збереглися 
залишки стовпчиків. Максимальна висота збережено-
го стовпчика - 0,42 см. На дні лежав кістяк чоловіка. 
Під кістяком простежєна рослинна підстилка. Череп і 
стегнові кістки пофарбовані вохрою. Речей немає 
(рис.П.УІ.7-3). 

Поховання 22 (ямне, впущене з поверхні четвер-
того насипу).Розташовувалося на відстані 14,2 м на 
північний захід від "О". Поховальна споруда - яма з 
заплічками. Могильна яма розмірами 1,8 х 1,2 м, гли-
биною 1,0 м від уступу, 8,2 м від "О". Перекрита дере-
в'яними плахами. На дні на рослинній циновці, на 
спині лежав кістяк чоловіка. В області грудей виявле-
ний невеликий крем'яний наконечник стріли з виїм-
частою основою. Відводи симетричні. Один відвід 
обламаний у давнину, розміри 1,5 х 0,8 см. Голова і 
кисті рук покриті вохрою (рис.П.УІ.7 - 1). 

Поховання 23 (ямне, впущене з поверхні третього 
насипу). Розташовувалося на відстані 4,5 м на південь 
від "О". Поховальна споруда - яма з заплічками. Запл-
ічки заглиблені в материк на 0,4 - 0,5 м розмірами 5,2 
X 3,4 м. Могильна яма розмірами 2,60 х 1,95 м, глиби-
на дна 1,65 м від уступу і 9,33 м від "О". Перекриття 

складалося з могутніх колод. На дні лежав кістяк чо-
ловіка ростом близько 2 м. У тім'яній частині черепа 
знаходився отвір. Руки витягнуті уздовж тіла. Під по-
хованим простежена рослинна (очерет) підстилка, під 
якою знаходилася крейдяна підсипка. Голова і кінцівки 
густо пофарбовані вохрою (рис.П.УІ.7 - 4). 

Поховання 24 (ямне, впускне, можливо, у першу 
чи другу насипи). Знаходилося на відстані 8,5 м на 
схід від "О". Могильна яма збереглася в придонній 
частині і мала розміри 0,8 х 0,45 м, глибина - 7,25 м 
від "0. На дні лежав кістяк дитини, зовсім зотлілий. У 
центрі ями виявлено 2 шматочки вохри (рис.П.УІ.8 -
2). 

Поховання 25 (ямне, впущене з рівня сьомого на-
сипу). Знаходилося на відстані 16 м на південь-
південь-захід від "О". Поховальна споруда - яма з за-
плічками обвалилася в камеру поховання 27 і частко-
во зруйнована бульдозером. Ширина могильної ями -
0,65 м. Глибина дна - 7,3 м від "О". Глибина від заплі-
чок- 0,7 м. По дну йшла рослинна підстилка й вохра. 
Похований, імовірно, дорослий, лежав головою, ма-
буть, на південний схід (рис.П.УІ.8 - 4). 

Поховання 26. (КБК). Знаходилося на відстані 17,5 
м на південь-південь-захід від "О". Поховання частко-
во осіло в камеру поховання 27. Поховальна споруда 
- підбій чи катакомба. Камера простежена в придонній 
частині, має розміри 1,25 х 1,2 м, глибина дна - 7,2 м 
від "0. Кістяк літньої людини лежав на спині. Біля ліктя 
лівої руки - розтирач зі змійовика розмірами 12,0 х 
6,5 X 5,5 см. Під кістяком простежена рослинна 
підстилка (рис.П.УІ.8 - 5; П.УІ.б - 4). 

Поховання 27 (катакомбне, впущене з рівня досип-
ки над ПОХ.20). Знаходилося на відстані 17,2 м на 
південний захід від "О". Поховальна споруда - ката-
комба з двома камерами (рис.4.23 - 1). Вхідна яма 
підпрямокутної форми, розмірами 2,45 х 2,0 м, із гли-
биною дна 8,35 м від "О", 4,4 м від рівня впуску. Була 
орієнтована по лінії схід-південь-схід - захід-північ-
захід. У східній частині розташовувався похилий пан-
дус довжиною 1,8 м, шириною 1,2 м. Глибиною від 
дна вхідної ями - 0,45 м. У західній частині камери 
біля стінки виритий неглибокий (0,1м) ровик для зас-
лону шириною 0,1 - 0,15 м, глибиною 0,2 - 0,15 м. У 
ровику зустрічалося дерево від заслону у вигляді спло-
щених плашок шириною 0,06 м, висотою - до 0,3 м. 
Вхід був прикритий глиняною заглушкою. У західній 
і східній стінках вхідної ями знаходилися входи в ка-
меру. Вхід 1 знаходився в східній стінці, ширина -1 ,3 
м, висота - 1 -1,10 м. Форма аркова. Вхід 2 мав оваль-
ну форму, його розміри: ширина - 1,35 м, висота -
0,75 м. У камеру 1 вів дромос довжиною 0,8 м. Ши-
рина дромосу біля камери - 1,55 м. Камера нижче 
дромоса на 1,10 м. Прилягаюча до входу стінка каме-
ри увігнута усередину. Північна стінка має невеликий 
кут посередині. Розміри камери: 4,20 х 2,30 м. Висота 
збережених стінок: західної - 1,2 м, північної - 1,25 
м. Склепіння камери, судячи зі збереженої північної 
частини камери, було плоским - до 2,2 м висотою. 
Поховальна споруда була вирубана знаряддям типу 
кирки шириною леза 0,06 м. Стінки камери місцями 
покриті солями білого кольору. У камері поховано 4 
чоловіки. У північно-західній частині лежав кістяк 
чоловіка (35-40 років). Біля ніг похованого знаходи-
лися три астрагали. Кістки кістяка трохи потривожені: 
череп скотився до лівого плеча, ліва ключиця знахо-
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диться на грудях. Під головою похованого - рослин-
на підстилка товщиною 2,5 см. Під похованим про-
стежена рослинна підстилка, під якою знаходилася 
інтенсивна крейдяна підсипка. Біля східної стінки 
купкою лежали кістки двох кістяків. Вони були по-
кладені в наступному порядку: найбільш північними 
були стегнові, гомілкові і плечові кістки, унизу під 
ними й у центрі лежали ліктьові і променеві кістки, 
там же знаходилися тазові кістки і ребра, зі сходу ле-
жали кістки зап'ясть, кистей, плюсни і передплюсни, 
колінні чашечки. З півдня лежали догори основними 
отворами два черепи. На них були покладені нижні 
щелепи. Ближній до стінки череп належав жінці 45 -
50 років, інший - чоловіку ЗО - 35 років (визначення 
пола похованих було проведено P.O. Старовойтовою 
і С.І. Круц). На деяких кістках таза і під кістками зус-
трічалися плями вохри. Під похованими знаходилася 
рослинна підстилка, під якою йшла інтенсивна крей-
дяна підсипка. У центрі камери лежав кістяк підлітка. 
У звіті сказано, що голова, у результаті обвалу, відко-
тилася до входу. Це первинне припущення спросто-
вується тим, що сам череп стояв на нижній щелепі і 
знаходився в м'яких шарах затікання із шахти. Обвал 
склепіння перекрив затік і не міг бути причиною зсу-
ву черепа. Похований лежав на рослинній підстилці. 
Біля ніг і рук - плями фіолетової вохри. У південній 
частині камери знаходилися залишки колісниці (рис.4 
23 - 3). Біля східної стінки вертикально стояло суц-
ільне дерев'яне колесо діаметром 0,60 м. У центрі 
колеса виступала дерев'яна маточина діаметром 0,1 
м. У південно-східному куті знаходилися уламки дру-
гого колеса, що лежало горизонтально. Ближче до 
центра знаходилися залишки дна кузова у вигляді 
цільної плахи, видовбаної на зразок корита, розміра-
ми 1,20 X 0,75 м, висотою 0,15 см. Борти колісниці в 
результаті обвалу відвалилися назовні. Під кузовом 
лежала вісь довжиною 1,15 м, шириною 0,06 м. З 
південно-східної сторони за кузовом знаходилися З 
довгі плашки: 1 - біля кузова, була довжиною 0,6 м, 
товщиною 0,04 м; 2 - 0,55 м, товщиною 0,03-0,04 м; З 
- біля самої стінки, довжиною 0,75 м, шириною 0,03 
м. Поруч знаходилася частина дишля розмірами 0,95 
X 0,06 м. Біля північно-східної стінки - три планки: 1 
- розмірами 0,3 X 0,06 м; 2 - 0,35 х 0,06 м; З - 0,25 х 
0,04 м. Біля західного кута - планка довжиною 0,4 м, 
шириною 0,04 м і північніше - ще одна з розмірами: 
0,3 X 0,03 м. У південно-західному куті лежало брон-
зове стрекало з залишками дерев'яної ручки: довжи-
на стрекала - 1,1 см, довжина фрагмента ратища - 2,5 
см, товщина рукояті - 1,8 см, перетин круглий 
(рис.4.23-2). 

Друга камера. У неї вів дромос довжиною 1,10 м, 
ширина камери -1 ,7 м. Камера нижче дромоса на 1,20 
м, розміри: 3,6 X 1,65 м. Висота стелі -1 ,1 м. У запов-
ненні камери зустрічалися оброблені фрагменти де-
рева, що розташовувалися переважно по периметру 
камери. На дні простежені рослинна підстилка і під 

нею в центрі камери - деревне вугілля і сліди прока-
лу. У північній частині камери знаходилися три поло-
винки козячих копитець і ще одна половинка лежала 
біля входу (рис.4.23 - 1). 

Поховання 28 (ямне, впущене в первинний насип 
кургану 11 А). Розташовувалося на відстані 27,5 м на 
південь від "О". Поховальна споруда - яма, була част-
ково зруйнована бульдозером під час розкопок. Ши-
рина ями - 0,86 м, орієнтована по лінії північний схід 
- південний захід. Глибина дна ями від "О" - 7,4 м. 
Кістяк лежав головою на північний схід, під головою 
знаходилася рослинна підстилка й вохра (рис.П.УІ.8 
- 6 ) . 

Поховання 29 (ямне, впущене в другий насип кур-
гану 11 А). Знаходилося на відстані 25,5 м на південь 
- південний-схід від "О". Могильна споруда - яма з 
заплічками. Уступ знаходився на глибині 7,0 м від "О". 
Могильна яма мала розміри: 1,8 х 1,1 м при глибині 
від уступу 1,0 м, від "О" - 8,0 м. Могильна яма була 
перекрита плахами до 0,1 м товщиною уздовж довгої 
осі ями. У дні по периметру ями розташовувалися 
ямки від вертикальних стовпчиків - всього 7, глиби-
ною від 0,05 м до 0,24 м. На дні, на рослинній 
підстилці лежав кістяк дорослої людини. Голова і 
ступні ніг густо посилані вохрою. Речей немає 
(рис.П.УІ.8 - 3). 

Поховання ЗО (ямне, впущене з рівня сьомого на-
сипу). Розташовувалося на відстані 18,2 м на 
північний схід від "О". Поховальна споруда - яма з 
заплічками. Перекриття, що складалося з плах, лежа-
ло поперек ями. Могильна яма розмірами 1,8 х 1,3 м. 
Глибина від заплічок - 0,9 м; 7,90 м - від "О". На дні 
на деревній підстилці лежав кістяк чоловіка (40-45 
років). Біля гомілкової кістки правої ноги — стулка 
раковини Unio. На дні ями - слабкі сліди вохри 
(рис.П.УІ.8 - 7). 

Поховання 31 (катакомбне, впущене з поверхні). 
Знаходилося на відстані 17,5 м на південний-схід від 
"О". Збереглася придонна частина камери. Камера 
розмірами 2,7 х 1,95 м, глибиною дна 7,95 м від "О". 
На дні на деревній підстилці лежав кістяк. Біля голо-
ви - посудина, що розсипалася, і деревний тлін, ма-
буть, від дерев'яної посудини. Під східною стінкою 
лежав пісковиковий розтирач розмірами 12,5 х 7,3 х 
6,5 см (рис.П.УІ.8 - 8; П.УІ.б - 5). 

Поховання 32 (ямне, впущене з рівня 7-ого наси-
пу). Знаходилося на відстані 21 м на північний схід 
від "О". Поховальна споруда зруйнована норами гри-
зунів. Біля плеча кістяка - велика пляма сажі розмі-
ром 0,4 X 0,4 м і пляма вохри. Глибина залягання кістя-
ка-8,10 м від "О" (рис.П.УІ.9- 1). 

Поховання 33 (зрубне, впущене з поверхні). Роз-
ташовувалося на відстані 32 м на південь від "О". 
Могильна яма розмірами 1,3 х 1,0 м, глибиною дна 
6,95 м від "О". На дні лежав кістяк підлітка. Речей 
немає (pHC.n.VI.9 - 2). 
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таблиці 
Таблиця 3.1. Список радіовуглецевих датувань, опублікованих у Baitic-Pontic Studies No7 

№ 
п./n. 

Шифр поховань Шифр 
визначення 

Вік ВС Культурна 
приналежність 

1 Чкалове, 11/11 кі 6572 2558187 ЯК (на С П . ) 

2 Головківка, 11/5 кі 6723 2539±8І Ж (на С П . ) 

3 Чкалове. 11/9 кі 6571а 2532166 ЯК (на С П . ) 

4 Чкалове, 11/9 кі 6828а 2521160 ЯК (на С П . ) 

5 Чкалове, 11/11 кі 6572а 2516172 ЯК (на С П . ) 

6 Головківка, 5/5 кі6731 2516172 ЯК (пр. б.) 
7 Чкалове, 11/9 кі 6571 2507166 ЯК (лів. б.) 
8 Чкалове, 11/11 кі 6829а 2502171 Ж (на С П . ) 

9 Головківка, 7/4 кі 6722 2480193 ЯК (на С П . ) 

10 Шахта 22, 2/9 кі 6834 2478+84 ЯК (лів. б.) 
11 Головківка, 6/8 кі6719 2472190 ЯК (на С П . ) 

12 Чкалове, 11/9 кі 6828 2450189 ЯК (на С П . ) 

13 Головківка, 5/3 кі6730 2446197 ЯК? 
14 Головківка, 12/3 кі 6724 2403181 Ж (на С П . ) 

15 Протопопівка, 1/2 кі 6733 2398178 ЯК (на С П . ) 

16 Шахта 22, 2/9 кі 6834а 2392172 Ж(лів. б.) 
17 Протопопівка, 1/3 кі 6734 2388178 Ж (на С П . ) 

18 Головківка, 14/9 кі 6729 2386172 ЯК (лів. б.) 
19 Чкалове, 11/8 кі 6827 2385169 Ж (на С П . ) 

20 Головківка, 3/1 кі6718 2379185 ЯК (на С П . ) 

21 Головківка, 14/2 кі 6727 2377179 ЯК (пр. б.) 
22 Головківка, 14/7 кі 6728 2374+80 Ж (на сп.) 
23 Чкалове, 11/11 кі 6829 2373181 ЯК (на С П . ) 

24 Шахта 22, 2/6 кі 6833 2373181 ЯК (лів. б.) 
25 Головківка, 14/3 кі 6725 2371183 ЯК (пр. б.) 
26 Протопопівка, 1/4 кі 6732 2364185 ЯК (на С П . ) 

27 Головківка, 6/9 кі 6720 2356189 ЯК (на С П . ) 

28 Головківка, 6/11 кі 6721 2296194 ЯК (на С П . ) 

29 Головківка, 14/4 кі 6726 2285+90 ЯК (на С П . ) 

ЗО Чкалове, 11/12 кі 6609 2320+83 IKK 
31 Чкалове I, 7/8 кі 6558 2266+72 IKK 
32 ф . Черної Могили, 3/28 кі 6555 2253182 Ж К 
33 Чкалове, 11/6 кі 6608 2231181 IKK 
34 гр. Круглої Могили, 11/12 кі 6568 2224188 ЯКК 
35 Чкалове, 11/12 кі 6609а 2217187 IKK 
36 гр. Черної Могили, 3/27 кі 6554 2217180 IKK 
37 гр. Круглої Могили, 1/18 кі6563 2191193 IKK 
38 Чкалове, 11/6 кі 6608а 2135192 IKK 
39 Чкалове, 11/7 кі 6610 2131+82 IKK 
40 гр. Круглої Могили, 8/13 кі 6566а 2127185 ЯКК 
41 гр. Чорної Могили, 3/17 кі 6553 2118179 IKK 
42 гр. Круглої Могили, 1/15 кі 6562 2117175 ЯКК 
43 Чкалове, 11/7 кі 6610а 2117175 IKK 
44 Чкалове 11, 1/20 кі 6559 2115173 IKK 
45 Гурська Могила, 2/30 кі 6556 2103183 IKK 
46 гр. Круглої Могили, 8/13 кі 6566 2101178 Ж К 
47 гр. Круглої Могили, 11/17 кі 6569 2106172 IKK 
48 гр. Круглої Могили, 1/14 кі 6561 2085168 IKK 
49 гр. Круглої Могили, 8/12 кі 6565 2048175 IKK 
50 гр. Круглої Могили, 11/7 кі 6567 2044180 IKK 
51 ф . Круглої Могили, 1/7 кі 6560 2041176 IKK 
52 ф . Круглої Могили, 8/5 кі 6564а 1953180 IKK 
53 ф . Круглої Могили, 8/5 кі 6564 1851182 IKK 
54 Миронівка, 3/1 кі 5828 2522183 як 
55 Миронівка, 7/1 кі 5823 2367188 ж 
56 Миронівка, 2/3 кі 5826 2350195 як (лів. б.) 
57 Миронівка, 2/4 кі 5825 2229196 як (лів. б.) 
58 Аккембетський к., П.14 кі6817 2391166 я к (Буджак) 
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№ 
п./п. 

Шифр поховань Шифр 
і визначення 

Вік ВС Культурна 
приналежність 

59 Аккембетський к., П.17 кі6819 2314±97 ЯК (Буджак) 
60 Аккембетський к., П.13 кі6816 2309±89 ЯК (Буджак) 
61 Аккембетський к., п. 17 кі6818 2298±107 ЯК (Буджак) 
62 Аккембетський к., П.22 кі 6822 2229+96 ЯК (Буджак) 
63 Аккембетський к., п.22 кі 6821 2160+105 ЯК (Буджак) 
64 Аккембетський к., П.21 кі 6820 2126±79 Ж (Буджак) 
65 Аккембетський к., п. 11 кі 6823 2215±106 КМК 
66 Аккембетський К., П.16 кі 6825 2166+107 КМК 
67 Аккембетський к., П.15 кі 6824 2118+79 КМК 
68 Аккембетський к., П.20 кі 6826 2046+75 КМК 
69 Сватово, 12/4 кі СКК 
70 Сватово, 18/3 кі СКК 
71 Сватово, 12/9 кі СКК 
72 Сватово, 16/1 кі СКК 
73 Сватово, 20/3 кі СКК 
74 Сватово, 4/5 кі СКК 
75 Сватово, 12/2 кі СКК 
76 Сватово, 5/1 кі СКК 
77 Сватово, 8/2 кі СКК 
ЯК - ямна культура; IKK - інгульська катакомбна культура; 
СКК - східочнокатакомбна культура. 
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Таблиця 4.1. Характеристика АЕТ/по катакомбної культури Північного Причорномор'я 
за типоутворюючими ознаками 

Тип Ознаки Кіль-
кість 

% 
всіх 
похо-
вань 

% від-
вибір-
ки за 
позою 

Тип 
27 14 20 28 15 21 22 16 29 

Кіль-
кість 

% 
всіх 
похо-
вань 

% від-
вибір-
ки за 
позою 

la + + + 5 1,0 33,3 
Па + + + 5 1,0 33,3 
ІІІа + + + 1 0,2 6,7 
IVa, + + + 1 0.2 6,7 
IVe, + + + 2 0,4 13,3 
IV6, + + + 1 0,2 6,7 
I + + + 92 18,0 31,8 
II + + + 55 10,7 19,0 
"б" + + + 10 2,0 3,5 
"6" + + + 5 1,0 1,7 
"а" + + 13 2.5 4,5 
III + + + 55 10,7 19,0 
IVe + + + 28 5,4 9,7 
IVa + + + 10 2,0 3,5 
IV6 + + + 21 4,1 7,3 
"д" + + + 6 1,2 3,1 
"z" + + + 12 2,3 6,2 
"e" + + + 2 0,4 1,0 
"ж" + + + 1 0,2 0,5 
"з" + + + 1 0,2 0,5 
Vo + + + 29 5,7 14,9 
V6 + + + 22 4,3 11,3 
VI + + + 77 15,0 39,7 
VII + + + 44 8,6 22,7 
Зали-
шок 

14 2,7 

Всього 512 100,0 

Таблиця 4.2. Характеристика територіальних масивів за масовими АЕТ/по (тенденції") 

Масив АЕТ/по Всього Масив 
І II III IV V VI VII 

Всього 

Кількість, 
од. 

92 55 55 59 51 77 44 433* 

Норма 
розподілу, % 

19,8 15,5 11,6 15,0 10,9 18,4 8,8 100 

І 1,9 2,4 1,8 0,3 - - - 24 
II 2,2 1,7 1,0 1,2 - - - 27 
III 1 3 2 3 1,8 1,2 - - - 28 
IV U 2,4 1,9 0,7 0,4 - 0,3 41 
V 2 3 1,9 0,6 0,6 0,3 1,1 71 
VI 0,9 0,6 І З 0,6 0,9 1,5 1,1 32 
VII 0,5 0,2 0,6 1,6 1,4 1,0 2,4 58 
VIII 0,8 1,1 - 2,8 0,8 1,4 12 
IX 0,4 0,2 0,4 0,7 2,1 2,0 1,8 64 
X 0,5 0,7 0,6 0,7 1,0 2,5 0,4 28 
XI 0,3 - - 0,7 1,9 2,0 3,0 19 
XU 0,4 0,6 0,9 2.8 1 3 2,0 29 
* 79 поховань поодиноких типів розглядаються окремо 
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Таблиця 4.3. Характеристика локальних варіантів за масовими АЕТ/по 

§ 
о 

'5 л ч 

Локальни 
й варіант 

Показник 
обчисленн 
я 

АЕТ/по 
§ 
о 

'5 л ч 

Локальни 
й варіант 

Показник 
обчисленн 
я 

І II III IV V VI VII § 
о 

'5 л ч 

Східний 79 28 26 11 11 - - -

§ 
о 

'5 л ч 
Перехідн 
ий 

144 49 18 зо 13 10 13 11 

§ 
о 

'5 л ч 
Західний 210 15 11 11 35 41 64 33 

§ 
о 

'5 л ч 

Всього: 433* 92 55 55 59 51 77 44 
Східний 100 35,5 32,9 17,7 13,9 - - -

Перехідн 
ий 

100 34,0 12,5 20,8 9,0 6,9 9,0 7,6 

Західний 100 ЛІ 5,2 5г2 16,7 19,5 30,5 15,7 
Норма 
розподіл 

25,5 16,9 14,6 13,2 8,8 13,2 7,8 

9( 
Східний Ч 2,0 1,2 1,0 - - -

9( Перехідн 
ий 

1,3 0,7 0,7 0,8 0,7 1,0 9( 

Західний 0,3 0,3 0,4 13 1,2 2,3 2,0 
* 79 поховань поодиноких типів розглядаються окремо 

Таблиця 4.4. Процентна схожість територіальних масивів за масовими АЕТ/по 

Масив І 11 III IV V VI IX X  VII VllI XII XI 
І 78,7 ^5,7 86,0 62,5 48,0 32,7 29,2 24,9 18,3 18,0 9,5 
II 78,7 79,9 71,2 64,0 48,7 39,2 43,5 39,2 25,0 27,6 15,8 
III 85,7 91,3 76,4 53,2 39,2 42,9 38,6 25,0 27,6 15,8 
IV S6fi 71,2 91,3 62,2 60,5 46,9 39,7 37,8 31,2 30,9 22,4 
V 61,5 64,0 76,4 62,2 64,9 42,6 29,4 48,2 42,0 37,9 36,3 
VI 48,0 48,7 53,2 60,5 64,9 77,7 60,4 67,9 65,6 66,1 61,5 
IX 32,7 39,2 39,2 46,9 42,6 77,7 63,0 64,8 75,1 63,0 67,0 
X 29,2 43,5 42,9 39,7 29,4 60,4 63,0 63,2 55,6 53,1 49,1 

VII 24,9 39,2 38,6 37,8 48,2 67,9 64,8 63,2 75,2 75,9 71,0 
VIII 18,3 25,0 25,0 31,2 42,0 65,6 75,1 55,6 75,2 81,9 88,5 
XII 18,0 27,6 27,6 30,9 37,9 66,1 63,0 53,1 75,9 81,9 71,9 
XI 9,5 15,8 15^8 22,4 363 61^5 67,0 49,1 71^0 88^5 72^9 

Таблиця 4.5. Схожість локальних варіантів за АЕТ/по у % 

Локальні варіанти Східний Перехідний Західний 
Східний 100 73,2 31,4 
Перехідний 73,2 100 50,0 
Західний 31,4 50,0 100 
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Таблиця 4.6. (Закінчення) Статевовіковий аналіз катакомбних поховань 

Порядко-
вий № 
рядка 

Інвентар Порядко-
вий № 
рядка 

Кераміка 
Порядко-
вий № 
рядка Більше одної посудини Одна посудина Немає посудин 
11 43 166 152 
12 11,9 51,5 36,6 
13 1,0 0,8 1,3 
14 1,0 1,2 0,7 
15 80,9 
16 10 28 46 
17 12,9 34,7 54,5 
18 0,8 0,9 1,1 
19 1,2 1,1 0,9 
20 87,5 

Таблиця 4.7. Взаємозустрічаємість ознак сукупностей "довжина камери" та "ширина камери" поховань 
інгульського типу 

Ознака Кількість Довжина камери 
До 1,6м (1,61-2,0) м (2,01-2,4) м 2,41м та вище 

Кількість 18 141 185 55 
Ширина До 0,8м 12 4 7 1 -

камери (0,81-1,2) м 110 11 69 29 1 
(1,21-1,6) м 196 3 59 111 23 
(1,61-2,0) м 69 - 6 42 21 
2,01 та вище 12 - - 2 10 

Таблиця 4.8. Характеристика первинних соціальних груп інгульського масиву 

Групи за 
розмірами 
поховальної 
камери 

Кількість поховань у групі Інтервальні групи розмірів Групи за 
розмірами 
поховальної 
камери 

Кількість поховань у групі 
Довжина Ширина 

0 12 поховальна споруда не простежена 
І 14 І, II, III І 
II 14 І II, ПІ 
III 69 II II 
IV 29 III II 
V 59 II III 
VI 111 III III 
VII 24 IV II, III 
v i n 48 II, III IV 
IX 21 IV IV 
X 12 III, IV V 
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Таблица 4.21. Розпо/ііл показників соціальної значимості у похованнях з моделюванними черепами 

Показники 1 Заможне, 
знатності 1 Йиноградне 

Понизовья 
р.Молочної 

Інші 
райони 

Показник 
рбчислення 

Кількість 
Довжина камери понад 
240см 

18 3 14 35 

Складне ложе 20 5 5 ^ ЗО 
Розпис 10 1 5 16 
Колесо 10 1 1 12 
Чаша 24 3 10 37 
Метал 9 2 2 13 
Досипка 24 4 8 36 
Зброя 10 2 9 21 
Моделювання 46 16 29 91 

Відсоток 
Довжина камери понад 
240см 

51,4 8,6 40,0 100 

Складне ложе 66,7 16,7 16,7 100 
Розпис 62,5 6,3 31,3 100 
Колесо 83,3 8,3 8,3 100 
Чаша 64,9 8,1 27,0 100 
Метал 69,2 15,4 15,4 100 
Досипка 66,7 11,1 22,2 100 
Зброя 47,6 9,5 42,9 100 
Моделювання 50,5 17,6 31,9 100 

Таблица 4.22. Розподіл виборок поховань з модельованими черепами, які характеризуються різним числом 
показників соціальної значимості. 

Територія Показник 
обчислення 

Заможне, 
Виноградне 

Понизовья 
р.Молочної 

Інші райони 

Кількість 
9 показників 1 1 - -

8 показників 4 3 - 1 
7 показників 4 3 1 -

6 показників 10 7 - 3 
5 показників 11 7 1 3 
4 показники 11 5 2 4 
3 показники 10 4 2 4 
2 показники 17 4 5 8 
1 показник 14 4 5 5 
Всього 82 38 16 28 

Відсоток 
9 показників 100 100 - -

8 показників 100 75 - 25 
7 показників 100 75 25 -

6 показників 100 70 - ЗО 
5 показників 100 63,6 9,1 27,3 
4 показники 100 45,5 18,2 36,4 
3 показники 100 40 20 40 
2 показники 100 23,5 29,4 47.1 
1 показник 100 28,6 35,7 35,7 
Норма розподілу 57,2 15,3 26,8 

Тенденція 
9 показників 1,7 - -

8 показників 1,3 - 0,9 
7 показників 1,3 1,6 -

6 показників 1,2 - 1,1 
5 показників 1.1 0,6 1,0 
4 показники 0,8 1,2 1,4 
3 показники 0,7 1,3 1,5 
2 показники ,0,4 1,9 1,8 
1 показник 0,5 2,3 1.3 
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Таблиця 6.2. Розподіл видів техніки орнаментації за типами посуду 

Тип посуду 
Вид техніки орнаментації 

Тип посуду 

S 
в ж РО 

І І 
Ьй .55 

ю 

о, 

І І а 
с 

S S " й д « 
о 

с 
s 

1 2 3 4 5 6 7 
Курильниці - 20,0 33,3 6.7 40,0 -

Посудини біконічні та чугункоподібні - 14,8 40,7 18,5 18,5 7,4 
Посудини ріпоподібні 44,8 6,9 - 6,9 37,9 3,4 
Горщики високогорлі 10,3 10,3 17,9 5,1 48,7 7,7 
Горщики середньовисокогорлі 7,8 26,2 20.4 40,8 4,9 
Чаші плоскодонні - 2,8 19,4 47,2 19,8 -

Горщики комірцеві - 12,1 34,5 20,7 29,3 1,7 
Горщики округлобокі - 8.3 16,7 66,7 4,2 
Кубки та кубкоподібні посудини - 25,0 50,0 10,0 15,0 
Чаші округлодонні - - 7,1 78,6 14,3 -

Горщики циліндрогорлі - 5,7 18,6 55,7 14,3 5,7 
Амфори плоскодонні та амфороподібні 
посудини 

- - 9,5 69,0 21,4 -

Горщики низькогорлі - 5,8 17,3 5,8 57,7 13,5 
Чаші усіченоконічні - 7,4 - 18,5 51,9 22,2 
Горщики 3 невеликим нестійким дном 3.2 4,8 14,5 6,5 38,7 30,6 
Чаші-піали - - 37,5 - 62,5 -

Горщики гостродонні - 5,0 10,0 5,0 62,5 17,5 
Амфори гостродонні - - 46,7 - 53,3 -

Норма розподілу 3,2 7,1 21,9 21,7 38,5 6,2 
Курильниці - 2,8 1,5 0,3 1.0 -

Посудини біконічні та чугункоподібні - 2,1 1,9 0.9 0,5 1,2 
Посудини ріпоподібні 14,0 - 0,3 1,0 0,5 
Горщики високогорлі 3,2 1,5 0,8 0,2 1,3 1,2 
Горщики середньовисокогорлі 1.1 1.2 0,9 1.0 0,8 
Чаші плоскодонні - 0,4 0,9 2Л 0,5 -

Горщики комірцеві - 1,7 1,6 1,0 0,8 0,3 
Горщики округлобокі - 0,4 0,8 1,7 0,8 
Кубки та кубковидні посудини - 3,5 2,3 0,5 0,4 -

Чаші округлодонні - - 0,3 3,6 0,4 -

Горщики циліндрогорлі - 0,8 0,9 2,6 0,4 0,9 
Амфори плоскодонні та амфороподібні 
посудини 

- - 0.4 • т^: 0,6 -

Горщики низькогорлі - 0,8 0,8 0,3 llSv 2,2 
Чаші усіченоконічні - 1,0 - 0,9 1,3 3,6 
Горщики 3 невеликим нестійким дном 1,0 0,7 0,7 0,3 1,0 4^9 
Чаші-піали - а: '1,7 - 1,6 -

Горщики гостродонні - 0,7 0,5 0,2 1,6 2,8 
Амфори гостродонні - 2,1 - 1,4 -
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Таблиця 6.6 Розподіл типів кераміки за основними соціальними стратами 
у трьох етнічних масивах (двох катакомбних та одному ямному) 

Типи 
кераміки 

Показник 
обчис-
лення 

Соціально-етнічні групи населення 
Типи 

кераміки 

Показник 
обчис-
лення 

1 - IIIАЕТ I V - V n АЕТ Ямний АЕТ 
о S6 U " ї я g п 
S а 

Типи 
кераміки 

Показник 
обчис-
лення 

А І 
« Ё І 

Ні І! ft- й 
X 

І ^ 

о І 
S ё І 
§ і і 

о 5 

і і ж S т 

J) 
ІЗ ав со 

і і 
І " Г а- X 

о S6 U " ї я g п 
S а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
Курильниці 15 - 9 2 - - - 1 - 3 
Посудини ріпоподібні 29 - 22 2 - - 1 - - 4 
Горщики низькогорлі 52 - 21 4 1 9 - - 1 16 
Горщики високогорлі 39 - 21 1 - - - - 4 13 
Кубки та кубкоподібні 
посудини 

20 - 7 1 - 5 1 - 1 5 

Горщики 
середньовисокогорлі 

103 - 25 9 1 24 2 - 10 32 

Горщики округлобокі 24 - 4 3 - 7 2 - 2 6 
Посудини біконічн! та 
чугункоподібні 

27 - 4 - - 5 2 - 3 13 

Чаші плоскодонні 36 - 4 - - 11 6 - - 15 
Горщики комірцеві 58 1 5 1 1 29 3 - 1 17 
Чаші округлодонні 14 - - - - 6 5 - - 3 
Горщики циліндрогорлі 70 1 3 - - 24 9 - 2 31 
Амфори плоскодонні та 
амфороподібні посудини 

42 - - 2 - 15 7 - 6 12 

Чащі усіченоконічні 27 - 9 1 - 4 - - 6 7 
Горщики 3 невеликим 
нестійким дном 

62 - 1 4 8 3 1 1 7 22 6 

Горщики гостродонні 40 - 5 - - 3 - 6 16 10 
Амфори гостродонні 15 - 1 - - - 1 3 9 І 
Чаші-піали 8 - 1 - - - 1 - 3 3 

Всього 681 2 155 34 6 143 41 17 86 197 
Курильниці 100,0 • - 75,0 16,7 - - - 8,3 -

Посудини ріпоподібні 100,0 - 88,0 8,0 - - 4,0 - -

Горщики низькогорлі 100,0 - 58,3 11,1 2,8 25,0 - - 2,8 
Горщики високогорлі 100,0 - 80,8 3,8 - - - - 15,4 
Кубки та кубкоподібні 
посудини 

100,0 - 46,7 6,7 - 33,3 6,7 - 6,7 

Горщики 
середньовисокогорлі 

100,0 - 35,2 12,7 1,4 33,8 2.8 - 14,1 

Горщики округлобокі 100,0 - 22,2 16,7 - • 38,9 11,1 - 11,1 
Посудини біконічні та 
чугункоподібні 

100,0 - 28,6 • - 35,7 14,3 - 21,4 

Чаші плоскодонні 100,0 - 19,0 - - 52,4 28,6 - -

Горщики комірцеві 100,0 2,4 12,2 2,4 2,4 70,7 7,3 - 2,4 
Чаші округлодонні 100,0 - 54,5 45,5 - -

Горщики циліндрогорлі 100,0 2,6 7,7 - - 61,5 23,1 - 5,1 
Амфори плоскодонні та 
амфороподібні посудини 

100,0 - 6,7 - 50,0 23,3 - 20,0 

Чаші усіченоконічні 100,0 - 45,0 5,0 - 20,0 - - 30,0 
Горщики 3 невеликим 
нестійким дном 

100,0 - 25,0 14,3 5,4 1.8 1,8 12,5 39,3 

Горщики гостродонні 100,0 - 16,7 - - 10,0 - 20,0 53,3 
Амфори гостродонні 100,0 - 7,1 - - - 7.1 21,4 64,3 
Чаші-піали 100,0 - 20,0 - - - 20,0 - 60,0 

Норма розподілу: 0,3 32,6 5,8 0,7 27,1 10,9 3,5 19,2 
Курильниці - - 1 - 1 2і4: -
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Типи 
кераміки 

Показник 
обчис-
лення 

Соціально-етнічні групи населення 
Типи 

кераміки 

Показник 
обчис-
лення 

І-ІІІАЕТ IV-VII ЛЕТ Ямний ЛЕТ 
. о 

X и 
Я І « 

S ; ш 

Типи 
кераміки 

Показник 
обчис-
лення 

4 S 
І » S 
1 1 1 
J І. я ас с X 

« І ш з: 

і | 
g 
to 

6 S 
I « S I I 1 

і і а. 
S ' 1 1 

S 

І і 
і 3 

. о 
X и 

Я І « 
S ; ш 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Посудини ріпоподібні щ - . 0,4 -

Горщики низькогорлі - 1,8 0,9 - - 0,1 
Горщики високогорлі - 0,7 - - 0,8 
Кубки та кубкоподібні 
посудини 

- щ . - щ Ш 0,6 - 0.3 

Горщики 
середиьовисокогорлі 

- 1.1 на 1,2 0.3 - 0,7 

Горщики округлобокі - 0,7 - 1,0 - 0.6 
Посудини біконічиі та 
чугункоподібні 

- 0,9 - ІіЗ - 1,1 

Чаші плоскодонні - 0,6 - д ш і г,б - -

Горщики комірцеві 0.4 0.4 Зі4 0,7 - 0,1 
Чаші округлодонні - - - Щ і Ж : -
Горщики циліндрогорлі 8,7 0,2 - -

- м - 0,3 
Амфори плоскодонні та 
амфороподібні посудини 

- - и : - >1̂ 8 : - 1,0 

Чаші усіченоконічні - 0,9 - 0.7 - - 1,6 
Горщики 3 невеликим 
нестійким дном 

- 0,8 7,7 0.1 0,2 3,6 2,0 

Горщики гостродонні - 0,5 - - 0,4 - 5,7 2,8 
Амфори гостродонні - 0,2 - - - 0,7 м . 
Чаші-піали - 0,6 - - - 1,8 
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Таблиця 7.2. Річний стік р. Дніпро у Лоцманській Кам'янці (MVC) 
(За Г. Швецем, 1978) 

Роки до 
н.е. 

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2150 - 1520 1990 1920 1760 1520 1520 1920 1440 1360 
2140 1520 1920 1990 2270 1920 1990 1520 1760 1600 2410 
2130 1360 2860 1360 2860 1360 1990 1200 2270 1440 1680 
2120 1990 1360 1520 1990 1840 1200 1880 1920 1920 1840 
2110 1920 1990 1520 2060 1600 1440 1360 1680 2270 2410 
2100 2340 1760 1440 2520 1840 2550 2410 2410 1990 1880 
2090 1960 1990 1520 3040 2020 1990 1600 2410 1360 1600 
2080 1360 1440 1840 1840 1520 1360 1600 2130 2340 1920 
2070 1440 1440 1280 1440 1990 1840 1920 1990 1920 1360 
2060 1990 1760 1840 1440 1040 2200 1840 880 1840 1880 
2050 1990 2060 1840 1120 1440 1440 1680 1520 1990 1680 
2040 1440 1990 1360 1520 1680 1440 1280 1440 1520 1840 
2030 1920 2060 1680 2060 1920 1440 2860 1360 2130 1040 
2020 2160 2060 1520 1990 1680 1880 2020 1440 1840 1440 
2010 1760 2200 1280 1990 1840 1360 1760 1440 1920 1680 
2000 1990 1360 1280 1520 1600 1280 1520 1300 1600 1040 
1990 1600 1360 1520 1200 1360 1520 1680 1520 1360 1040 
1980 1440 1680 1360 1990 1360 1280 1280 1520 1120 1200 
1970 1280 1440 1360 1990 1990 1520 2520 1360 1360 1840 
1960 1520 1520 1600 1920 2340 1840 2060 2060 1990 1360 
1950 1440 1520 1200 1200 1440 1520 1840 1280 1360 1440 
1940 1040 2240 1990 1760 1440 1990 1600 1840 2270 1760 
1930 1520 1280 1990 1990 1600 1360 1440 1360 1200 1040 
1920 1280 2200 2200 2270 1990 1520 1440 1280 1200 1520 
1910 1440 1680 2270 1440 1990 2550 1990 2130 1440 1440 
1900 1990 1440 1840 1880 1360 1680 1920 1520 1680 1280 
1890 1440 1960 1520 1520 1920 2060 1360 1520 1360 1840 
1880 1360 1990 1360 1440 1840 2200 2160 1280 1440 720 
1870 1360 1280 1360 960 960 1280 1040 1360 1440 1920 
1860 1520 1360 1360 1520 1760 1990 1360 1360 1440 960 
1850 1680 1360 1520 1040 1440 1280 2520 2690 1990 1840 
1840 2340 2690 1680 1920 1760 880 1040 1600 1440 1360 
1830 1280 1200 2620 2020 1360 1990 1760 1360 1360 1280 
1820 880 1200 1040 1280 1200 1360 1360 1360 1840 1520 
1810 1440 1360 1520 1440 1360 1440 1600 1920 1280 1360 
1800 1990 1040 1200 1760 1600 1360 1360 1760 1040 1520 
1790 1360 1520 1360 1680 1120 1280 1360 1600 1360 960 
1780 1040 1280 1520 1280 1360 1600 1360 1200 1120 960 
1770 1360 1120 1040 1280 800 1200 1360 1120 1520 1040 
1760 1040 1360 1360 1280 1520 1440 1760 1440 1280 1040 
1750 1360 1280 1990 1440 1360 1520 1440 1440 1760 1440 
1740 1280 1440 1120 1360 1040 1520 1360 1280 1360 1040 
1730 1280 1440 1360 1040 1520 1200 1280 1360 1990 1840 
1720 1360 1440 1990 1360 1990 1280 1440 1520 1680 1360 
1710 1360 1280 1360 1920 1990 3040 2160 1840 1990 2520 
1700 2340 1520 2160 1990 1040 800 1280 1520 1360 1040 
1690 1120 1520 1760 800 1520 1360 1360 1520 2060 1360 
1680 1520 1920 1520 1280 1360 2130 2200 1680 1440 1200 
1670 1990 1440 2660 1440 1760 1120 1360 1520 1360 1520 
1660 800 1360 1920 1040 1280 1520 1600 1360 1360 1840 
1650 1280 1990 2690 1990 1760 1520 1360 2130 1600 1440 
1640 1200 1360 1360 1040 1040 800 1040 1360 1120 1200 
1630 1440 1360 1120 1200 1280 1990 1040 1520 1360 1040 
1620 960 1280 1680 1880 1360 1990 960 1200 880 880 
1610 1360 1040 960 1120 1600 1920 1440 1990 2130 1600 
1600 1360 1280 1520 1280 1200 1360 880 1520 1280 1120 
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Таблиця 7.3 Розподіл кількості опадів за підзонами степу (За Мордковичем, 1982). 

Підзона Лугові степи Справжні степи Посушливі степи Сухі степи Пустельного 
типа степи 

Сума 
опадів, MM 

450 380 330 280 150 

Таблица 7.4. Динаміка пересування стад протягом річного циклу у катакомбного населення 

Сезон Дата Сезон 
До 1900 р. дон.е. 1900-1800р . дон.е. Після 1800 р. до н.е. 

Зима Заплава Заплава Заплава в Нижньому 
Подніпров'ї 

Весна Відкритий степ Відкритий степ Заплава в Середньому 
Подніпров'ї 

Літо Відкритий степ Балки, поди або заплави Заплава в Середньому 
Подніпров'ї 

Осінь Поди і балки Відкритий степ Заплава в Нижньому 
Подніпров'ї 

Таблиця 7.5. Розподіл у часі (за даними радіовуглецевого датування) населення за часовими інтервалами 
з урахуванням етнічної приналежності. 

Часові Ямна культура (ЯК) Східно-катакомбна Інгульська культура (ІК) Все ката- Все 
інтервали. культура (СКК) комбне насе-
р. до н, е. Кіль-ть Тенден Чисель- Кіль-ть Тенден Чисель Кіль-ть Тенден- Чисель- (СКК+ІК) лення 

визна- -дія ність визна- -ція -ність визна- ція ність населення (ЯК+СК 
чень населен- чень насе- чень насел- К+1К) 

ня лення ення 
2000-1800 5 0,2 2110 1 0.3 1260 4 0,6 2643 3903 6556 
2200-2000 10 0,3 4220 6 1,5 7563 16 2,5 10572 18134 23782 
2400-2200 44 1,4 18570 4 1,0 5042 12 1,8 7929 12971 32797 
2600-2400 66 2,2 27854 4 1,0 5042 4 0,6 2643 7685 34968 
2800-2600 39 1,3 16459 8 2,0 10083 1 0,2 661 10744 24462 
3000-2800 19 0,6 8019 1 0,3 1260 2 0,3 1321 2582 10686 
Середня 30,5 1,0 12872 4,0 1,0 5042 6,5 1,0 4295 9337 22209 

Таблиця 7.6. Середня густота населення (з урахуванням етнічної приналежності) у моделях 
з періодом співіснування 800, 1000, 1200 років. 

Час спів-
існування, 

роки 

Середня кіль-сть 
(первинна) 
одночасно 
існуючого 

населення ЯК 

Середня кіль-сть 
(первинна)одночасно 
існуючого населення 

ІК+СКК 

Середня кіль-сть 
(реальна) 
одночасно 
існуючого 

населення Ж 

Середня кіль-сть 
(реальна) 
одночасно 
існуючого 

населення ІК+СКК 

Середня 
густота 

населення 
(Ж+СКК+ІК) 

1200 4839 4599 12872 9336 16 

800 7259 6899 19308 14005 24 

1000 5807 5519 15446 11204 19 

256 



Ілюстрації 

І—Л J 

Рис. 3.1. Зброя інгульської культури: 1 - с.Заможне, к.8, п. 1; 2 - с. Рахманівка, к. 4, п. 13; З - ПІВДГЗК, к. 2, 
П.18;4-с. Широке, к. З, п. 16; 5 - с. Заможне, к.5, п.2; 6 - е . Заможне, к. 5, п. 7; 7 - с . Виноградне, к. 31, п.6; 8 
- с. Орлянка, к. 3. П.9; 9 - ЗЗВА, п. 19; 10 - ЗЗВА, п.19; 11- 13 - с. Виноградне, к. 19, п. 8; 14 -15 - Виноградне, 
к. 32, п. 10. 
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Рис. 3.2. Зброя інгульськоїкультури: 1 - Горожене; 2 - с. Заможне, к. 2. п. 9; З - гр. 6 км, к. 2, п. 2; 4 - с.Мартинівка, 
к. 1. п. 7; 5 - с. Цілинне, к.16, п.9; 6 - с. Баратівка, к. 2, п. 18; 7 - с. Рисове, к. 5, п. 39; 8 - с. Філатівка, к. 12, п. 2; 
9 - с. Виноградне, к. З, п. 36; 10 - с. Менчикури, к. 1, п. 29. 
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Рис. 3.4. Зброя східнокатакомбної культури і його аналогії: 1 -З - Могильник Дорак. Анатолія; 4 - 6 - Троя - II; 
7 - р-п Аккермень. к. 8. п. 7; 8 - Старомихайлівка; 9 - Маріупольський музей; 10 - м. Луганськ, к. 3. п. 3; 11 -
Херсонський музей; 12 - с. Виноградне, к. 24, п. 22; 13 - с.Златополь, к. 7, п. 20; 14 - р-п Акермень, к. 14, п. 7; 
15 -16 - гр. Рясні могили, к. 5. п. 17; 17 - р-п Аккермень, к. 9, п. 4-6; 18 - Лисий курган, п. 36; 19 - 20 - с. Фрунзе, 
к. 8. п. 4. 
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Рис.3.5. Булави, ливарні форми і бронзові сокири катакомбної спільності: 1 - м. Новочеркаськ, к. 2, п. 11; 2 -
с.Покровське, к. 205, п. 6; З - х. Кудинов, к. 1, п. 9; 4 - м. Великий Токмак, к. 2, п.13; 5 - м . Луганськ; 6 -
м.Крамагорськ; 7,9- Колонтаївський скарб; 8,10 - Скакунський скарб; 11 - Кіровоградська обл.; 12 - с. Капулівка; 
13-м. Кривий Ріг; 14 - Рибаківський скарб; 15 - с. Тарасівка. 
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Рис. 3.6. Символи влади катакомбного населення: 1 - с. Головківка, к. 5, п. 7; 2 - с. Головківка, к. 11, п. 6; З - с. 
Мар'янівка, к. 1, п. 18. 
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Рис. 3.7. Побутові пам'ятки катакомбного населення Північного Причорномор'я (за В.І. Нікітіним (1991)); 
М.П. Оленківським, С.Ж. Пустоваловим (1993)). 
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Рис. 3.8. Матеріали короткочасних стоянок Нижнього Подніпров'я: 1 - с. Піщанівка, кераміка; 2 - с. Піщанівка, 
кремінь. 
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Рис. 3.9. Матеріали короткочасних стоянок Нижнього Подніпров'я і о.Перун: 1 - Матеріали стоянок Сірогозької 
балки; 2-Кераміка о.Перун (за М.М. Бондарем (1990). , 
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Рис. з л о . Типи орнаментальних мотивів оЛерун (за М.М. Бондарем (1990)). 
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Рис. 3.11. Типи кераміки о.Перун (з архіву О.Г.Шапошниково'і). 
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Рис. 3.12. Матвіївка-І. Загальний план і план розкопок (за В.І. Нікітіним (1989). 
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Рис. 3.13. Магвіївка-І. Матеріали розкопок (за В.І.Нікітіним (1989)). 
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Рис. 3.14. Мрїхайлівське поселення. Загальний план верхнього шару (за О.Ф.Лагодовською, О.Г.Шапошниковою, 
М.Л.Макаревичем, (1962). 
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Рис. 3.15. Михайлівське поселення. План Південно-західного пагорба (за О.Ф.Лагодовською, О.Г.Шапошни-
ковою, М. Л.Макаревичем (1962). 
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Рис. 3.16. Михайлівське поселення. Кам'яний інвентар. 
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Рис. 3.17. Михайлівське поселення. Кремінний інвентар (за О.Ф.Лагодовською, О.Г.Шапошниковою, 
М. Л.Макаревичем (1962). 
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Рис ЗЛЙ. Михайлівське поселення. Металевий інвентар (за О.Ф.Лагодовською, О.Г.Шапошниковою 
М.Л.Макаревичем(1962). 
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Острів Мала Хортиця 
(Байда) 

Рис. 3.19. Городище на о. Мала Хортиця (Байда). Загальний план розкопок. 
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Рис. 3.20. Розрізи ровів і валів городища на о. Мала Хортиця (Байда) і розвал стіни "акрополя'^ 
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Рис. 3.21. О. Мала Хортиця (Байда). Випадок прямої стратиграфії: Землянка білозерського часу прорізала 
стіну катакомбного часу. 
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Рис. 3.22. Городище на о. Мала Хортиця (Байда). Кераміка. 
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Рис. 3,23. Городище на о. Мала Хортиця (Байда). Кераміка, камінь. 
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Рис. 3.24. Городище на о. Мала Хортиця (Байда). ІСамінь, кремінь, метал. 
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Рис. 3.25. Графік розподілу дат зразків С " з поховань ямної і катакомбної культур (за А.В.Николовою, 1999а): 
і ^^ірафік, н«)'Л|н«вдш=ься А .Ва^шжїввю; 2 - даних, ші 
приводяться А.В.Николовою. 
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Рис. 3.26. Графік розподілу визначень зразків С " з ямних і катакомбних поховань Північного Причорномор'я: 
1-зразки з ямних могил курганів біля м.Орджонікідзе і верхів'їв р. Інгулець; 2 - зразки з катакомбних могил 
курганів біля м. Орджонікідзе; З - ямні могили біля смт. Миронівка; 4 - ямні поховання з Буджака; 5 -
багатоваликові могили з Буджака; катакомбні поховання східної України. 
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Рис. 3.27, Плани катакомб біля с. Чкалове біля м. Орджонікідзе (за А.В.Николовою, 1999 а,б і Кайзер, 1999): 
І - Гр. Чорної Могили, к.З, п. 27, 28; 2 - с. Чкалове, к. 11, п. 12; З - с. Чкалове, к. 11, п. 6. 
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Рис з 28. Матеріали поховального обряду й інвентарю по співіснуванню ямного і катакомбного населення: 
1 - Н.Маївка - IV, к. 2, п. 5; 2 - с. Підгородне - V, к. 7, п. 2; З - с.Ковалівка - VII, к. 4, п. 22; 4 - с.Ковалівка - IV, 
к 1 п. 9; 5 - с. Башмачка, к. 3, п. 4; 6 - "Бобушка", к. 3, п. 35; 7 - с. Вільно-Грушшка, к. 2, п. 4; 8 - с. Заможне, 
к. 5, п. 2; 9 - "Бобушка", к.З, п. 34; 10 - с. Велика Білозерка, к. 21, п. 33; 11 - 12 - с. Красноярське, к. 11, п. 29; 
13 -14 - с. Лимани, к. 3, п. 7. 
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Рис. 3.29. Матеріали поховального обряду й інвентаря по співіснуванню ямного і катакомбного населення: 
1 - 2 - с. Вищетарасівка, к. 78, п. 5; З - 4 - с. Виноградне, к. 15. п. 10; 5 - с. Соколівка, к. 2, п. 6; 6, 7 ,9 - Кривий 
Ріг, гр. Шевченка, к. 4, п. 29; 8, 10 - Курган "Лук'янівка", пЛ9 (Кривий Ріг). 
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Рис. 3.30. Матеріали поховального обряду й інвентарю по співіснуванню ямного і катакомбного населення: 
1-8 - с. Володимирівка, к. 13, п. 10; 9-13 - с. Виноградне, к. 24. п. 14. 
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Рис. 3.31. Матеріали поховального обряду й інвентарю по співіснуванню ямного і катакомбного населення: 
I - 2 - с. Вербки, к. 4. п. 3; З - с. Окниця, к. З, п. 5 (Toscev, 1998); 4 - е . Окниця, к. З, п. 5 (Братченко, 2001); 5 -
с. Астахово -1, к. З, п. 2; 6 - с. Миколаївка -1, к. 2, п. 10; 7 - с. Окниця, к. З, п. 5 (Toscev, 1998); 8 - е . Миколаївка 
-1, к. 2, п. 10; 9 - с. Миколаївка -1, к. 1, п. 5; 10 - ур. Рибасово-ІІ, к. 4, п. 10 (за С.Н.Братченком, 2001, мал. 94); 
II - ур. Рибасово, к. 4, п. 10 (за звітом О.О.Мельника). 
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Рис. 3.32. Матеріали поховального обряду й інвентарю по співіснуванню ямного і катакомбного населення: 
1 - 4 - м.Кривий Ріг, Родіонівка, гр. Рядові могили, к. 7, п. 6; 5 - 9 - м. Кривий Ріг, Рибасово, к. 4, п. 10; 10 - 11 
- с. Володимирівна, к. 110, п. 5. 
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Рис.3.33. Наконечники стріл ямної і катакомбної культур: 
1 - К.2, п.ІО, с.Костянтинівка Мелитопольского р-на (за Ю.В.Болтриком, В.М.Левченком, О.Є.Фіалко, 1991) 
(ямн.); 
2 - К.З, п.2, Новоіванівка (за Л.Г.Самійленко, 1988) (ямн.); 
3 - К.7, П.14, с.Барвинівка (Отрощенко, Раесамакин, Пустовалов, 1987) (ямн.); 
4 - Кременчук (Литвиненко, 1998) (КБК); 
5 - К.Ю, п.З, с.Головківка (Полин, Тупчиенко, Николова, 1994) (ямн.); 
6 - К.7, П.26, Рисове (Щепинский, Черепанова, 1969) (кат.); 
7 - Катак. к-ра (за В.А.Дергачовим, 1999); 
8 - К.9, П.4, с.Широчани (за Самійленко, 1988) (ямн,); 
9 - К.2, п.7, с.Семенівка (за Б.Д.Михайловим, 1990) (ямн.); 
10 - К.8, п.З, с.Мар'ївка (за Самійленко, 1988) (ямн.); 
11 - К.7, п.5, с.Головківка (за Поліпим, Тупчієнком, Ніколовою, 1994) (кат.); 
12 - К.1, П.9, м.Великий Токмак (К.Ф.Смирнов, 1960) (кат.); 
13 - К.19, П.8, с.Виноградне (Отрощенко й ін., 1983) (кат.); 
14 - К.1, П.2, с.Чкалівка-ІІ (за І.Ф.Ковальовою, Шалобудовим, 1992) (ямн.); 
15 - К.2, П.7, с.Чкалівка-ІІ (за І.Ф.Ковальовою, Шалобудовим, 1992) (ямн.); 
16 - К.2,п.З, с.Васил'ївка-ї (за Ковальовою, Мухопадом, Шалобудовим, 1995) ямн.); 
17 - К.14, П.24, с.Семенівка (за Л.В.Суботіним, 1985) (ямн.); 
18 - К.15, П.8, с.Виноградне (Отрощенко й ін., 1983) (ямн.); 
19 - К.7, п.5, с.Головківка (за Поліпим, Тупчієнком, Ніколовою, 1994) (кат.); 
20 - К.1, п.2, с.Славне (за Колтуховим, Тощевим, 1988) (кат.); 
21 - К.З, п. 23, Чкалівськя група (Пустовалов, 1999) (ямн.); 
22 - К.1, п.7, с.Новопетрівка-П (за Шапошниковою, Фоменком, Довженко, 1996) (ямн.); 
23 - К.24, п.З 1, с.Виноградне (Отрощенко, 1984) (ямн.); 
24 - К.14, п.24, с.Старе (за Щепинським, Черепановою, 1969) (ямн.); 
25 - К.19, п.8, с.Виноградне (Отрощенко й ін., 1983) (кат.); 
26 - К.24, п.2, с.Головківка (за Поліпим, Тупчієнком, Ніколовою, 1994) (кат.); 
27 - К.16, п.26, с.Кам'янка (за Шапошниковою, Фоменком, Довженко, 1986) (ямн.); 
28 - Беєва Могила (за Полідовичем, 1993) (кбк); 
29 - К.13, п.ЗО, Талмаз (за Агульніковим, 1999) (кат.); 
30 - К. 11, п.ЗО, с.Красноярське (за Колтуховим, Тощевим, 1998) (ямн.); 
31 - К.9, п.24, с.Танкове (за Щепинським, Черепановою, 1969) (ямн.); 
32 - К.1, п.5, с.Новоникільське (за Ю.І.Смирновим, 1996) (кат.); 
33 - К.24, п.2, с.Головківка (за Поліним, Тупчієнком, Ніколовою, 1994) (кат.); 
34 - К.1, П.21, с.Бабенково (за Щепинським, Черепановою, 1969) (ямн.); 
35 - К.З, П.15, Толмаз (за Агульніковим, 1999) (кат,). 
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Рис. 3.34. Кераміка з поховань ямної і східнокатакомбної культур і аналогії їй у культурі кулястих амфор: 1 
с.Антонівка, к. 7, п. 8; 2 - с. Лимани, к. 1, п. 9; З - с.Вовчанськ-ІІ, к. 1, п. 7; 4 - р-п Аккермень-І, к.8, п. 6; 5 
с.Кіково, гробниця 1; 6 - с.Кіково, гробниця 1; 7 - Кііюво, гробниця 1; 8 - 1 - - с. Свершув - 27. 
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Рис. 3.35. Матеріали поховального обряду по співіснуванню ямного і катакомбного населення. Зіккурат в 
Марі: 1 - с. Голубовський, к. 1, п. 1; 2 - з і к ^ а г в Марі. 
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Рис. 3.36. Сокири ямної, катакомбної і багатоваликової культур: 1 - Луганськ, п.З; 2 - Радгосп Аккермень, к.8, 
П.7; З - Краснопартизанське, п.7 (за Тощевим, 1999. Рис.З); 4 - Старовеличківська, випадкова знахідка; 5 -
Батуринський-І, к.2, п.9; 6 - Шалушинське; 7 - Колекція Анучина. Північний Кавказ; 8 - Михайлівське; 9 -
Бородіно; 10 - Першотравневий, к.2, п.2; 11 - Лебеді-І, к.З, п.ІО; 12 - Бородіно; 13 - Виноградне, к.24, п.22; 14 
- Буджак, с. Семенівка, к. 8, п. 16; 15 - Буджак, с. Баранівка, к. 1. п. 10; 16 - Бородіно; 17 - Дорак; 18 - Дорак; 
19 - Троя-ІІ; 20 - Троя-ІІ; 21 - Троя-ІІ; 22 - Головківка, к.24, п.2 (Полин, Тупчиенко, Николова, 1994); 23 -
Дорак; 24 - Олександрівка, к.З, п.4 (Ковалева, Марина, 1980); 25- Бурлацьке, к,3, п.4 (Санжаров, 1991); 26 -
Чкалівка, K.6, П.12. 
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Рис.3.37. Графік розподілу радіокарбонових визначень ямної, східнокатакомбної і інгульської культур. 
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Рис.3.38. Гістограма розподілу радіокарбонових визначень ямної, східнокатакомбної і інгульської культур за 
часовими інтервалами. 
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Рис. 4.1. Немісцеві елементи в культурах катакомбної спільності: 1 - план грунтового могильника Штурмове-
I (Савеля, Тощев, 1992); 2 - 3 - срібні бляхи з катакомбного поховання біля с. Червона Зоря; 4 - 7 - аналогії 
бляхам із'закавказзя; 8 - 9 - аналогії бляхам із Палестини (за С.М.Санжаровим, 1992). 
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Рис. 4.2. Енеолітичні катакомби: 1 - Ярим-тепе. Халафська культура (Мерперт, Мунчаев, 1982); 2 - план шахти 
і розріз катакомби в Палестині (Gimbutas, 1970); З - Багатокамерні палестинські катакомби (Shaeffier, 1948); 4 
- катакомба № 8 з Велікента (Гаджиев, 1991); 5 - 7 - пізньоенеолітичні катакомби із с. Джурждулешт, 
с.Виноградного, с. Богуслава (Haheu, Kurciatov, 1993; Рассамакин, 1987; Андросов, Марина, Завгородний, 
1991). 

2 9 7 



о о 

Рис. 4.3. Близькосхідні елемента в культурі катакомбної КІС: 1 - амфора із с.Соколівки; 2 - амфора з ямного 
поховання в Калмикії; З - Гіпсовий виливок порожнечі, залишеної середньою частиною колеса з застави п. 6, 
к. 15 біля с. Заможне; 4 - рельєф із зображенням колісниці з Ура. Середина ПІ тис. до н.е. 
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Рис. 4.4. Зображення на стінах святшішц у Чатал-Гуюці: 1 - зображення мертвої голови, можливо, модельованого 
черепа; 2 - 4 - сцени роздирання фифами безголових трупів. 
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Рис. 4.5. Ливарні форми з Трої-ІІ. 

Рис. 4.6. Карта можливих шляхів міграції катакомбного населення з районів Анатолії в Північне Причорномор'я. 
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Рис. 4.7. Поховання I АЕТ/по: 1 - м. Новочеркаськ, завод № 17, зруйнований курган, п. 1; 2 - с. Стрюківка, к.89, 
п. 10; З - с. Вищетарасівка, к. 87, п. 5; 4 - с. Вищетарасівка, к. 78, п. 9; 5 - с. Вищетарасівка, к. 89, п. 9; 6 - р-п 
Аккермень-І, к. 7, П.7; 7 - е . Стрюківка, к. 90, п. 3. 
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Рис. 4.8. Поховання II АЕТ/по: 1 - Шахаївська гр., к. 1, п. 10; 2 - Шахаївська гр., к. 4, п. 27; 3 - м.Новочеркаськ, 
гр. кургану "Хохлач", к. 1, п. 2; 4 - Ажинівська гр., к. 2, п. 9; 5 - р-п Аккермень-1, к. 7, п. 1; 6 - м. Новочеркаськ, 
гр. кургану "Хохлач", к. 1, п. 1; 7 - Веселівська гр., к. 2, п. 5; 8 - р-п Аккермень-1, к. 1, п. 6. 
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Рис. 4.9, Поховання III АЕТ/по: 1 - с. Вищетарасівка, к. 89, п. 1; 2 - с. Троїцьке, к. 2, п. 3; 3 - р-п Аккермень-1, 
к. 17, п.З; 4 - с. Вищетарасівка, к. 76, п. 4; 5 - с. Вищетарасівка, к. 105, п. 9; 6 - с. Стрюківка, к. 90, п. 2; 7 -
с.Ливенцівка, к. 1,п. 15. 
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Рис. 4.10. Поховання IV АЕТ/по: 1 -с . Цілинне, к. 16, п. 11; 2 - с . Цілинне, к. 13, п. 6; 3 - с. Ливенцівка, к.1, п.18; 
4 - X. Моьфий Чалтир, к.2, п. 9; 5 - с. Новочорномор'е, к. 6, п. 9; 6 - с. Троїцьке, к. 3, п. 9; 7 - с. Вищетарасівка, 
к. 79, п. 7; 8 - р-п Аккермень-1, к.2, п.З. 
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Рис. 4.11. Поховання VAET/по: 1 - с. Бабенково, к.3,п. 13; 2 - с. Рисове, к. 5, п. 62; 3 - с. Привільне, к. 1,п. 18; 
4 - с. Привільне, к. 1, п. 2; 5 - с. Чкалове, к. 6, п.Ю; 6 - с. Кут, к.З, п.16. 
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Рис. 4.12. Поховання VI АЕТ/по: 1 - с. Хащеве, к. 2, п. 9; 2 - с. Чкалове, к. З, п. 12; З - сЛкалове, к. 6, п. 3; 4 -
гр. Рясні Могили, к. 5, п. 7; 5 - гр. Рясні Могили, к. 5, п. 10; 6 - с. Хащеве, к. 5, п. 16; 7 - с. Олександрівка, к. З, 
П . 2 . 
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Рис. 4.13. Поховання VII АЕТ/по: 1 - с. Цілинне, к. 13, п. 8; 2 - с. Цілинне, к. 14, п. 7; 3 - с.Вищетарасівка, к. 79, 
п. 12; 4 - с. Велика Білозерка, к. 21, п. 31; 5 - с. Велика Білозерка, к. 21, п. 36. 
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Рис. 4.14. Питома вага етнічних ознак у локальних групах. 
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Рис. 4.15. Питома вага АЕТ/по в локальних групах. 
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Рис. 4.16. Мікенські поховальні маски. 
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Рис. 4.16. Продовження. 
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Рис. 4.17. Карта поширення багатокамерних поховань катакомбної КІС. 
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Рис. 4.18. Типологія багатокамерних катакомб. 
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Рис 4.19. Багатокамерні катакомби з рівнобіжним виведенням камер: 1 - м. Кривий Ріг, Приворотна балка, 
к.Лук'янівка, п. 3-7; 2 - с.Минівка, к. гр. XVII, к. 1, п. 6-6а; З - м. Дніпрорудний, к. 8, п. 2. 
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Рис. 4.20. Багатокамерні катакомби з рівнобіжним виведенням камер: 1 - с.Барвинівка, к. 7, п. 16; 2 - с. Трапівка, 
к. 1, п. 18; 3 - е . Благодатне, к. гр. IV, кЛЗ, п. 14 - 15; 4 - с. Троїцьке, к. З, п. 9; 5 - с. Заможне, к. 5, п. 4-5; 6 -
с.Новочорномор'є, к. 4, п. 20-21. 
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Рис. 4.21. Багатокамерні катакомби з рівнобіжним виведенням камер: 1 - с. Новомиколаївка, к.5, п. 15; 2 • 
с.Богачівка, к. 10, п. 2,8; З - с. Голубовський, к.1, п. 1; 4 - с.Миколаївка, к. 6, п. 1; 5 - с. Жовтневе, к.12, п.2; 6 • 
с. Цілинне, к. 1, п.6-7. 

3 1 6 



Рис. 4.22. Багатокамерні катакомби з послідовним виведенням камер: 1 - с. Вознесенка, к.2, п. 11; 2 - с. 
Вищетарасівка, к. 9, п. 12; З - с. Барвинівка, к. 7, п. 2. 
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Рис. 4.23. Поховання з транспортними засобами: 1 - С. Мар'ївка, к. 11 ,п. 27; (1 - дерево; 2 - камка; З - поховальне 
ложе; 4 - прожарений ґрунт; 5 - вугілля; 6 - материк); 2 - бронзове вістря і частина ратища стрекала; З - план 
колісниці; 4 - 5 - варіанти реконструкції колісниці (реконструкція М.М.Чередниченка, С.Ж.Пустовалова); 6 -
план поховання 23, к.2 ПівдГЗК, р-н Окислених відвалів (розкопки Л.П. Крилової); 7 - план розташування 
похованого у візку п.23, к.2. ПівдГЗКа. 
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Рис. 4.24: 1 - деталі візка п.23, к.2 ПівдГЗК, р-н Окислених відвалів; 2 - метал з п. 23, к. 2. ПівдГЗК; З - візок 
з катакомбного поховання в хуг. Кудинов (за М. Гімбутас, 1970); 4 - бронзова модель колісниці з Гохебі-
Руставського кар'єру (за О.Лордкіпанідзе, 1989); 5 - їжевка, к. 1, п.5 (За Р.О.Литвиненком, 1995); 6 -
реконструкція бойової колісниці катакомбного часу з гальмом (реконструкція С.Ж.Пустовалова). 
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Рис 4 25- 1-2 - п 1 к "Лук'янівка" (за О.О.Мельникос і І.Л.Сердюковою 1988); З, 5 - план поховання і 
реконс^'кція колісниці з Сінгашги (заВ.Ф.Генінгом, ГБ.Здановичем, В.В.Генінгом, 1992)- 4 - п л ^ поховання 
і реконструкція візка з Відножино (за Л.А Лерних, 1991); 6 - план поховального візка з Прикубання (за О.М.Геєм, 
1999); 7 - схема стирання віулки маточини й вісі колеса транспортного засобу. 

3 2 0 



Рис. 4.26: 1 - Поховальний катафалк із пох. біля с. Боровківка (за І.Ф.Ковальовою, 1999); 2 - реконструкція 
візка, K.-1, п. 150 могильник Останній (за О.М.Геєм, 1993); З- к. З, п. 14 біля с. Широке (за Л.П.Криловою, 
1971); 4 - K.1, п. 25 біля с. Роздольне (Шалфейне) (за С.Г.Колтуховим, О.Є.Кислим, Г.М.Тощевим, 1994). 
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Рис.4.27: 1 - модельки коліс, к. 9, п. 6 біля с. Іллічеве (за В.М. Корпусовою, С.М. Ляшко, 1999); 2 - колесо з 
пох біля с. Болотне (за В.М. Корпусовою, С.М. Ляшко, 1990); 3 - колесо з р. Дншро біля о. Хортиця (за 
С.М. Ляшко, 1999); 4 - колесо з п.6, к.4 (Довга могила) (И.Ф.Ковалева, А.В.Андросов, В.Н.Шалобудов, 
Г.И.Шахров,' 1987); 5 - п. 3, к. 6 біля с. Заможне; 6 - п. 6, к. 15 біля с. Заможне. 
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Рис. 4.28: 1 - к. 1, п. 8 біля с.Зарічне (за Б.Д.Михайловим, 1995); 2 - копія з мініатюри Сильвестрівського 
списку. Убитий князь Борис везеться на колі (за Д.Н.Анучиним, 1890). 
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Рис. 4.29. Типологія модельованих черепів, 
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Рис. 4.30. Кераміка зі знаками з ямних і катакомбних поховань Північного Причорномор'я: 1, 5 - с. Івано-
Дар'ївка, к. 1, п. 10 (за Д.П.Кравцем, В.О.Посредниковим, P.O.Литвиненком, 1991); 2 ,4 - с. Жовтневе, к. 11, п. 
9 (заС.Н.Ляшко, 1987); З - с. Балки, курган "Довга Могила", п. 25 (С.М.Ляшко, 1987); 6-7 - с. Привільне, к.З, 
насип (С.М.ЛЯШКО, 1987); 8-9 - с. Вознесенка, к. 2, п. 11 (Б.Д.Михайлов, 1982). 
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Рис. 4.31. Різні види розпису в ямних і катакомбних похованнях; 1 - 2 - с. Виноградне, к. З, п. 25; З - с. Виноградне, 
к. З, п, 45; 4 - с. Виноградне, к. З, п. ЗО; 5 - с. Виноградне, к. З, п, 23; 6 - с. Заможне, к. 12, п. 4. 
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Рис. 4.32. Різні види розпису в катакомбних похованнях і серед енеолітичних матеріалів: 1 - 2 - Донецький 
могильник, к. 4, п. 4 (Гершкович, Сердюкова, 1991); З - 4 - с. Білоярівка, к. 5, п. 10 (Санжаров, 1989); 5 - р-п. 
Аккермень-І, к. 4, п. 5; 6 - с. ІТетросвистуново (Даниленко, 1974); 7 - м.Луганськ, новоданилівське поховання 
(за Телєгіним, 2000). 
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Рис. 4.33. Розпис з поховання 23, кургану З у с. Виноградне. 
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Рис. 4.34. Знаки з інгульських поховань: 1 - с. Виноградне, к. 9, п. 2; 2 - с. Виноградне, к. 13, п. 2. 
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Рис. 4.35. Розгортай зображень на посудинах інгульської культури: 1 - с. Яблуня, к. 1. п. 2; 2 - с. Антонівка, к. 
7, п. 8; З - с. Булгакове, к. 4, п. 13; 4 - с. Новогригор'ївка, к. З, п. 9. 
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Рис. 4.36. Розгорнення зображень на посудинах інгульської культури: 1 - с. Відрадний, к. 28, п. 7; 2 - с. Піски, 
к. 6, п. 12; З - с.Бугське, к. 6, п. 12. 
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Рис. 4.37. Знаки на посудинах інгульської і східнокатакомбної культур: 1 - с. Златополь, к. 25, п. 8; 2 - с.Богачівка, 
к. 10, п. 7 (Генинг, Корпусова, 1989); 3 - 4 - с. Миколаївка, к. 7, п. 14. 
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Рис. 4.38. Зображення і знаки на посудинах катакомбної спільності: 1 - с. Яблуня, к. 5, п. 1; 2 - с. Касперівка, к. 
З, п. 8; З - 5 - кераміка з катакомбних поховань Орель-Самарського межиріччя; 6 - амфора з Мар'янівки; 7 -
с.Виводово, к. 93, п. 9; 8 - с. Кут. к. 32, п. 12 (Березовець, 1960). 
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Рис. 4.39. Знаки на камені: 1 - 4 - Керносівський ідол (Ковалева, 1989); 5 - с. Рахманівка, к. 4, п. 13; 6 
с.Широке, к. З, п. 16; 7 - с. Горожене; 8 - с. Заможне, к. 5, п.2; 9 - с. Баратівка, к. 2, п. 18. 
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Рис. 4 40. Знаки у східнокатакомбних похованнях:! - 2 - х. Оленячий, к. 1, п. 20 (Мельник, 1991). 
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Рис. 4.41. Зрубні знаки (Отрощенко, Формозов, 1988). 
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Рис. 4.42. Знаки на стінках гробниць кемі-обинської культури: 1 - с. Рахманівка, к. 4, п. 9; 2 - с. Моїсеївка, к. 5, 
п. 4; 3 - с.Андрусівка, к. 2, п. 17. 
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Рис. 4.43. Порівняльна таблиця близькосхідних писемных систем і знаків Північного Причорномор'я: 1 -
інгульські знаки; 2 - східнокатакомбні знаки; З - північносемитський алфавіт; 4 - ранньофінікійський алфавіт; 
5 - критське письмо А; 6 - знаки Кам'яної Могили; 7 - трипільські знаки. 
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Рис. 4.43. Продовження. 
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Рис. 4.44. Поховання з набором інструментів художника (Санжаров, 1989). 
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Рис. 4.45. Катакомбні поховання з виробничими наборами: 1 - 10 - с. Говоруха, к. VII, п. 2; 11 - 13 - с. 
Барвинівка, к. 7, п. 15; 14 - трепанований череп із Приазов'я. 
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Рис. 4.46. Катакомбні поховання з виробничими наборами: 1 - 4, 6 - с. Барвинівка, к. 6, п. 13; 5 - с. Заможне, 
К.6, п. 2. 
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Рис. 4.47. Карта поширення катакомбних поховань з виробничими наборами ливарників. 
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Рис. 4.48. Карта поширення ливарних форм (А) і знахідок сокир колонтаївського типу в Північному 
Причорномор'ї (Братченко, Санжаров, 2001). 
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Рис. 6.1. Типи ямної і катакомбної кераміки: 1 тип. Посудини біконічні і чугункоподібні. 
1 - с. Михайлівка, к. 6, п. 10; 2 - х. Ясирьов, к. 9, п. 36; З - х. Шахаївський, к 4, п, 34; 4 - с. Виноградне, к 15, п. 
10; 5 - с. Златополь, к. 7, п. 32; 6 - е . Носаки, к.6, насип; 7 - с. Привільне, к.27, п.4; 8 - х . Ясирьов, к.9, п.36; 
9 - с. Вищетарасівка, к.19, п.1; 10 - с. Бугське, к.4,п.8; 11 - с. Велика Білозерка, к.2,п.8; 12-х. Шахаївський, к.З, 
п. 11; 13 - с. Ливенцівка, к. 1, п.4; 14 - с. Архангельська Слобода, к.2, п.22; 15 - с. Ковалівка, гр.VII, к.7, п. 11. 
2 тип. Посудини ріповидні. 1 - с. Вищетарасівка, к.59, п.15; 2 - с. Миколаївка, к.7, п.9; З - с. Миколаївка, к.5, 
п.22; 4 - х . Шахаївський, к.1, п.6; 5 - е . Миколаївка, к.6, п.4; 6 - р-п Аккермень-1, к.17, п.З; 7 - к. "Брилювата 
Могила", п. 14. З тип. Курильниці. 1 - Лісорозсадник, к. 7, п.8; 2 - Лисий курган, п.19; 3 - е . Миколаївка, к.7, 
п.6; 4 - Лисий курган, п.36; 5 - х. Ажинів -IV, к.1, п.З; 6 - х. Шахаївський, к.1, п. 6; 7 - х. Верхньоянченко, к.П, 
п. 14; 8 - Лісорозсадник, к.7, п.12; 9 - е . Новопетрівка, к.2, п. 10. 
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Рис.6.2. Типи ямної і катакомбної кераміки: 4 тип. Чаші-піали. 1 - х. Шахаївський, к.4. п.35; 2 - е . Ковалівка, гр. 
VIII, K.1, П.12; З - с. Верхня Маївка, гр. XI, к.1, п.16; 4 - Лисий курган, п.29; 5 - с. Мартинівка, к.2, п.20. 5 тип. 
Чаші округлодонні. 1 - с. Ковалівка, гр.ІІ, к.6, п.13; 2 -е . Чкалове, к.6, п.5; З - е. Орлянка, к.8, п.26; 4 - Банківський 
курган, п.36; 5 - е . Катеринівка, п.4; 6 - е . Вищетараеівка, к.9, п.6; 7 - Відвали біля е.Іванівка, к.1, п.9; 8 -
с.Богачівка, к.1, п.20; 9 - є. Богачівка, к.8, п. 11.6 тип. Чаші уеіченоконічні. 1 - є. Мар'ївка, к. 18, п.4; 2 - с.Чкалове, 
к.1, п.7; 3 - е . Ковалівка, гр. VII, к.З, п.П; 4 - с. Ковалівка, гр. VII, к.З, п.4; 5 - е . Володимирівка, к.13, п.Ю; 6 -
с. Виноградне, к.24, п.14; 7 - е . Новогригор'ївка, к.1, п.П; 8 - е . Володимирівка, к.13, п.Ю. 7 тип. Чаші 
плоскодонні. 1 - е. Златополь, к.25, п.8; 2 - Відвали біля с.Івановка, НГЗК; 3 - е . Цілинне, к.5, п.9; 4 -
Лісорозсадник, к.7, п.8; 5 - е. Бабенково, к.2, п.9; 6 - е . Велика Білозерка, к.21, п.36; 7 - е . Виноградне, к. 14, п.5; 
8 - с. Вищетараеівка, к.9, п.4; 9 - е . Миколаївка, к.2, п.Ю; 10 - с. Заможне, к.13, п. 2-3. 
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Рис.6.3. Типи ямної і катакомбної кераміки: 8 тип. Амфори плоскодонні й амфоровидні посудини. 1-е . Ковалівка, 
гр.VI,К.2,П.31;2-с.Ковалівка,гр.VI,к.1, п .9;3-е .Ковалівка,гр.VI,к .2 ,п.ЗО;4-е .Коваліві»,гр.VI,к .1 , 
п.Ю; 5 - Орель-Самарське межиріччя, (заКовальовою, 1982); 6 - с. Виноградне, к.ЗО, п.2; 7 - с. Заможне, к.13, 
п.2-3; 8 - е . Орлянка, к.З, насип; 9 - е . Вільногрушівка, к.2, п.9; 10 - с. Троїцьке, к.4, п.24; 11 -х . Ясирьов, к.1, 
п.2; 12 - е. Августинівка, к.7, п.7; 13 - с. Ковалівка, гр. III, к.1, п.14; 14 - с. Ковалівка, гр. VIII, к.1, п.15; 15 -
с.Корчино, к.1, П.4; 1 6 - е . Виноградне, к.4, п.8; 17 - с. Цілинне, к.1, п. 14; 18 - с. Виноградне, к.8, п.1; 19 -
с.Заможне, K.12, п.4; 20 - е. Верхня Маївка, гр. XIV, к.2, п.13; 21 - с. Лимани, к. З, п.7; 22 - с. Ковалівка, гр. IV, 
к. 1, п.9; 23 - с. Сергіївка, к.З, п.18; 24 - с. Цілинне, к.1, п.8; 25 - є. Бугеьке, к.1, п.9; 26 - с. Соколівка, к.2, п.38; 
27 - с. Вищетараеівка, К.19, п.5. 
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Рис. 6.4. Типи ямної і катакомбної кераміки: 9 тип. Амфори гостродонні. 1 - с. Новопетрівка, к.1, п.9; 2 -
с.Нова Одеса, к.2, п. 13; З - с. Ковалівка, гр. VII, к.4, п.2; 4 - с. Костянтинівка, к. 13, п. 1; 5 - с. Ковалівка, гр. VIII, 
к . І ,П.24;6-е .Відрадне,к .9 , п .7 ;7 -с .Привільне ,к .1 ,п .4 ;8 -с . Аккермень-І,к.14,п.10;9-с.Златополь,к.7, 
п.31. 10 тип. Горщики гостродонні. 1 - с. Велика Білозерка, р-п ім. Суворова, к.З, п.12; 2 - с. Вищетарасівка, 
K.26,п.і;З -с . Володимирівка,к. 13, п. 10;4- с. Булгаково,к. 1, п.4; 5 - е . Відрадне,к.36,п.З; 6-с.Ковалівка,гр. 
2, K.6, п.11; 7 - с. Антонівка, к.5, п.9; 8 - е . Верхня Маївка, гр. XIV, к.7, п.13; 9 - с. Відрадне, к.22, п.16; 10 -
с.Верхня Маївка, гр. XIV, к.8, п.9. 11 тип. Горщики з невеликим хитливим дном. 1 - м. Запоріжжя, Завод 
трансформаторний, к.1, п.7; 2 - с. Стрюківка, к.105, п.9; 3 - е . Вищетарасівка, к.52, п.11; 4 - с. Войково, п. 8; 5 
- с. Велика Білозерка, к.21, п.18; 6 - е . Нова Одеса, к.1, п.22; 7 - с. Виноградне, к.15, п.6; 8 - с. Цілинне, к.16, 
п.10; 9 - с. Новогригор'ївка, к.1, п.21; 10 - с. Ковалівка, гр. 1, к.1, п.10; 11 - с. Новогригор'ївка, к.8, п.13; 12 -
с.Виноградне, к.8, п.1; 13 - с. Новогригор'ївка, к.З, п.8. 
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Рис. 6.5. Типи ямної і катакомбної кераміки: 12 тип. Кубки і кубковидні посудини. 1 - Гр. Хохлача, п. Д; 2 -
с.Привільне, к. 1, п.З; З - с. Відрадне, к. 1, п. 15; 4 - с. Виноградне, к.З, насип; 5 - е . Велика Білозерка, к.21, п.ЗЗ; 
6 - ПівдГЗК, к.2, П.26; 7 - е . Жовтневе, к. 12, п.2; 8 - ПівдГЗК, к. 2, п.26; 9 - с. Велика Білозерка, к. гр. Близнюки, 
к. 2, п.26; 10 - с. Бугське, к.6, п.18; 11 - с. Велика Білозерка, к.21, п.28; 12 - с. Маївка, гр.ХІІ, к.1, п.26; 13 - р-п 
Аккермень-1, К.7, п.2; 14 - м. Великий Токмак, к.2, п.1; 15 - с. Вільногрушівка, к.2, п.1; 16 - с. Миролюбівка, 
к.102,п.8; 17-с. Соколівка,к.1,п.23; 18-с. Червоне, к.З. п.З. 13. Тип. Горщики округлобокі. 1 - е . Цілинне, к.1, 
П.8; 2 - с. Златополь, к.7, п. 11; З - с. Велика Білозерка, к.21, п.З 1; 4 - с. Ковалівка, гр. 2, к. 8, п.4; 5 - с. Ковалівка, 
гр. II, K.4, П.І1; 6 - о. Привільне, к.2, п.27; 7 - е . Піски, к.6, п.12; 8 - е . Велика Білозерка, к.21, п.31; 9 -
с.Ковалівка, rp.VIII, к.1,п.12; 10-с . Орлянка, к.2, п.З; 11 -с . Велика Білозерка, к.21,п.31; 12-ПівдГЗК, к.1, 
п.18; 13-ПівдГЗК, к.1, п.8. 
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Рис. 6.6. Типи кераміки ямної і катакомбної культур: 14 тип. Горщики комірцеві. 1 - с. Стрюківка, к.105, п.1; 
2 - е . ВеликаБілозерка, гр. Близнюки, к.2, п.15; З - с . ВеликаБілозерка,гр. Близнюки, к.2, п.18;4 - с. Велика 
Білозерка, р-п ім. Суворова, к.З, п.7; 5 - с. Стрюківка, к.79, п.З; б - с. Виноградне, к.34, п.9; 7 - с. Заможне, к.13, 
п.2-3; 8 - е . Антонівка, к. 1, п. 12; 9 - с. Лиманці, к.7,п.10;10-с. Широке-П, к.51, п.2; 11 - с. Ковалівка, гр. 1, к.4, 
П.17; 12 - с. Вищетарасівка, к.59, п.1; 13 - с. Аккермень-1, к.7, п.2. 15 тип. Горщики циліндрогорлі. 1 - с. Кут, 
к.4, насип; 2 -с. Вищетарасівка, к. 59, п.5; З - с. Архангельська слобода, к.2, п.18; 4 - с. Рахманівка, к.4, п.14; 5 
- с. Велика Білозерка, р-п ім. Суворова, к.4, п.8; 6 - е . Виноградне, к.34, п.4; 7 - е . Стрюківка, к.70, п.8; 8 -
с.Бугське, К.1, п.15; 9 - с. Вільноуланівка, к.5, п.І. 
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Рис. 6.7. Типи ямної і катакомбної кераміки: 16 тип. Горщики високогорлі. 1 - с. Миколаївка, к.2, п.7; 2 -
с.Миколаївка, к.2, п.6; З - ПівдГЗК, к.4, п. 10; 4 - с. Шахаївська, к.З, п.5; 5 - с. Миколаївка, к.2, п.7; 6 - с.Шахаївська, 
к.2, насип; 7 - с. Нечаяне, к.З, п.4; 8 - е . Шахаївська, к.З, п.П. 17 тип. Горщики середньовисокогорлі. 1 -
с.Миколаївка, к.7, п.28; 2 - с. Златополь, к.7, п.28; 3 - е . Виводово, к.93, п.16; 4 - с. Вільногрушівка, к.2, п.4; 5 
- с. Широке, к.З, П.17; 6 - с. Цілинне, к.13, п.6; 7 - е . Болотне, к.14, п.28; 8 - е. Відрадне, к.25, п.Ю; 9 - е.Ковалівка, 
rp.VII, к.4, п.27. 18 тип. Горщики низькогорлі. 1 -е. Виводово; к.93, п.5; 2 - е . Володимирівка, к.13, п.Ю; З -
с.Новогригор'ївка, к.З, п.11; 4 - е. Мар'ївка, к.14, п.4; 5 - с; Банківський курган, п.44; 6 - с. Виноградне, к. 27, 
п.4; 7 - с. Аккермень-П, к.4, п,1; 8 - е . Соколівка, к.1, п.23; 9 - е . Новочорномор'є, к.6, п.8; 10 - с. Вееелівська, 
к.З, п. 12; 11 - гр. Хохлача, п.Е. 
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Рис. 6.8. Інгульський і інгуловидний посуд з катакомбних поховань середнього і нижнього Подоння і Подонцов'я:  
1 - Луговський могильник, К.1, П.4; 2 - е . Борщівка, к..2, п.1; З - с. Миколаївка, к.11, п.7; 4 - е . Безгиново, к.І, 
П.5; 5 - с. Сватово, к.13, п.6; 6 - е. Новобаранікова, к.2, п.5; 7 - е. Останній, к.1, п.50; 8 - Луганськ, музей; 9 -
с.Усть-Лабинська, к. 1; 10 - є. Войтово, к.4, п. 10; 11 - с. Макіївка, к.З, п.9; 12 - с. Войтово, к.4, п.2; 13 - с. Астахово, 
к. 18, п. 11; 14 -с. Полтава, к.5, п. 1; 15 - с.Райгородок, зруйнований курган; 16 - с. Полтава, к.5, п. 1; 17 - с.Безгиново, 
к.1, п.5. 
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Рис. 7.1. Кліматичні зони степової частини України: 1 - сухий степ; 2 - посушливий степ; З - справжній степ; 
4 - лісостеп. 
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Условные обозначения: 
• — тесла из майкопских и новосвободненских памятников; 
X — тесла ш памятшікоБ позднего энсч\1ита — ранней бронзы 

Северноїх} и Северо-Западного Причерноморья; 
д — тесла УсатовскоЯ культуры; 
• — тесла га памігошков ямной КИО юго-восточных реі ионов и 

раннеполтавкинской культуры; 
I — тесла из позднеполтавкннских памятников; 
* — тесла из памятников катакомбной КИО; 
+ — тесла из памятников северокавказскоП культуры; 
П — тесло га Привольненского клада: 
С — тесло га с. Скакун. 

Рис. 7.2. Графік розподілу тесел за індексами (за Черних Л.А., 1997). 
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Рис. 7.3. Демографічні характеристики катакомбного населення: 1 - демографічна піраміда населення Зімбабве; 
2 - демографічна піраміда катакомбного населення; а - померлого; б - яке одночасно жило; З - кореляційний 
графік катакомбного і зімбабвійського одночасно живущого населення. 
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Рис. 7.4. Густота катакомбного населення (чол. на 100 км^). 
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. - -ЯК СКК IK •Всі 

Рис. 7.5. Динаміка чисельності ямного, східнокатакомбного, інгульського і всього співіснуючого населення 
в III - початку II тис. до н.е. 

1900 2100 2300 2500 2700 2900 

СКК К •Всі катак 

Рис. 7.6. Динаміка чисельності східнокатакомбного, інгульського і ' усього катакомбного населення в III 
початку II тис. до н.е. 'П: 
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Рис.П.І.І. Матеріали з ґрунтових могильників ранньої і середньої бронзи Нижнього Подніпров'я: 1 
с Леонтіївка, могильник 2, п. 3; 2 - Леонгївка; З - 9 - с. Новоукраїнка, п. 103; 10 - 11 - с. Васил'ївка, п. 44; 12 
Дремайлівський мис, п. 1; 13 -с. Гаврилвка; 14 - с. Леонтіївка; 15 - с.Гаврилівка; 16 - с. Гаврилівка; 17 
Леонтіївка; 18 - с. Вищетарасівка; 19 - с Гаврилівка; 20 - с. Князегригор'ївка. 
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РИС.П.ІІЛ. Загальний план Молочанського святилища (к.З біля с. Виноградне)- 1 - 1 
насип; 4 - IV насип; 5 - V насип; 6 - VI насип; 7 - VII насип; 8 - VIII насип- 9 - 1 ста 
святилища; 11 - реконструйовані насипи; 12 - ймовірні насипи; 13 - вапнякова крихта;"і4-ТТасип к у р т і т 
Д ; 15 - II насип кургану "Д"; 16 - III насип кургану »Д"; 17 - реконструйовані кам'яні кладки. 

насип; 2 - II насип; З - III 
етап святилища; 10-11 етап 
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Рис. П.ІІ.2. Матеріали Молочанського святилища і його аналогії: 1 - гіпсометричний план кургану 3; 2 - схема 
ліній-доріг до кургану 3; З - малюнок повороту східного пандуса; 4 - план повороту східного пандуса; 5 -
узбіччя західного пандуса; 6 - І етап святилища (реконструкція С.Ж.Пустовалова); 7 - II етап святилища 
(реконструкція С.Ж.Пустовалова); 8 - Ш етап святилища (реконструкція С.Ж.Пустовалова); 9 - 1 2 реконструкції 
зіккуратів (Кленгель-Брандт, 1991). 
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Центральна бровка 
Східний ііро4)іль 

Західний профіль 
Східний профіль 

Західний профіль 
Східний профіль 

Рис.П.ІІ.3. Профілі брівок кургану З (Молочанське святилище). 
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Цетраяым бровка 
Західний профіль 

1 західна (^вка 

Східний профіль 

З а х і д н и й профіль 

ІУмвсід^ бровка 

о 1т 

Фасировка узбіччя східного пандусу 

Рис.П.ІІ.4. Профілі брівок кургану З (Молочанське святилище). 
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Рис.П.ІІ.5. Матеріали поховань Молочанського святилища: 1 - п.1,2; 2,3 - п. 3; 4 - п.4; 5 - п.5; 6-7 - п.6; 8 - п.7; 
9 - п. 8; 10 - 14 - П.9; 15 - п.ІО; 16 - 17 - п.11; 18 - п. 12; 19 - п. 13; 20 - п. 14; 21 - п. 15; 22-23 - п. 16; 24 - п. 15; 
25 - п. 17; 26-27 - п. 18; 28 - п. 19; 29,31 - п. 20; ЗО - п.24. 

3 6 3 



Рис.ПЛІ.6. Матеріали поховань Молочанського святилища: 1 - п. 21(пр»оруч) і п.22; 2-3 - п. 25; 4 - п. 27; 5-6 
- ^ 2 6 ; 7 - п. 28; - п. 29; 14 - п.ЗО; 15-17 - п. 31; 18 - п. 32; 19-20 - п.34; 21-26 - п. 35; 27 - п. 39, 28 - п. 38, 

29 - 0. 42; ЗО - п. 33; 31 - дерев'яне навершшя з п. 24. 
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Рис. П.ПЛ. Матеріали поховань і насипу Молочанського святилища: 1-5 - п. 36 і яма п. 37; 6 - п. 41; 7 - п. 43; 
8 - п. 41; 9 - п. 44; 10 - п. 41; 11 - п. 46; 12 - п. 45; 13 - п. 46; 14 - п. 47; 15 - п. 48; 16-20 - п. 40; 21-22 фрагменти 
кераміки з грунту святилища; 23-30 - кремінь з насипу кургану; 31 - днище посудини з ґрунту святилища; 32 -
41 - кераміка з насипу кургану; 42 - горщик-кубок з ямки при східному пандусі; 43 - горщик, імовірно, з п. 22; 
44-45 - кераміка з насипу кургану; 46 - зрубний горщик з верхньої частини насипу (глибина приблизно 2м); 47 
- стела з західного пандуса; 49 - горщик з південно-західної частини кургану. 
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Рис. n.IV.l . Карта знахідок поховань з модельованими черепами: 1-2 - с.Жовтневе; 3-17 - с. Заможне; 18 - 36 
- с. Виноградне; 37 - с. Старобогданівка; 38 - 40 - с. Родионівка; 41- 46 - с. Вовчанськ; 47,50 - с. Давидівка; 48, 
49, 51-52 - с. Сивашівка; 53 - р-п Аккермень 1; 54 - с. Цілинне; 55-56 - с. Славне; 57 - с. Губиниха; 58-61 -
с.Благодатне; 62-63 - с. Бурлацьке; 64 - с. Добра Криниця; 65 -с. Лиманці; 66-67 - с. Мар'янівка; 68 -
с.Христофорівка; 69 - Кривий Ріг. Лук'янівка; 70 - Кривий Ріг. Приворотна балка; 71 - Кривий Ріг. Ремонтирська 
могила; 72-73 - Кривий Ріг. Рибасово; 74 - с. Кінські Роздори; 75-76 - с. Войнівка; 77-80 - с. Звенигородка; 81 
- с. Головківка; 82 - с. Філатівка; 83 - с. Богачівка; 84 - с. Танкове; 85 - с. Рюмшино; 86 - с. Первомаївка; 87 -
м.Залізний Порт; 88 - 90 - с. Яськи; 91 - с. Вовчанськ; 92 - с. Виноградне; 93 - с. Богуслав; 94 - с. Григор'ївка; 
95 - с. Новошандрівка; 96 - с. Вербки; 97 - с. Виноградівка; 98 - Ігрень-8; 99 - м. Маріуполь; 100 - Кривий Ріг. 
Родионівка. 
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Рис. n.IV.l. Поховання з модельованими черепамиїї - план і розріз п.1, к.2 , с. Жовтневе; 2 - к.З, п. 3; З - к.З, 
п. 3; 4 - 9 - К.5, п.4-5, с. Заможне. 
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Рис. n.IV.3. Поховання з модельованими черепами: 1 - 6 - к.5,п.7, с.Заможне; 7 - 11 - к. 6,п.З, с.Заможне. 
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материк 
Ш - вохра 
@ - лерево 

Рис. 1I.IV.4. Поховання з модельованими черепами: 1 - к.7, п.З, с.Заможне; 2 - 5 - к.7, п.4, с. Заможне. 
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Рис. II.IV.5, Поховання з модельованими черепами: 1 - 4 - к.8, п.1, с. Заможне. 
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Рис. n.IV.6. Поховання з модельованими черепами: 1 - 2 - к. 12, п.4, с. Заможне; З - 6 - к. 13, п. 2,3, с. Заможне. 
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За С.В.Поліним, 
М.П.Тупчієнком, 
А.В.НІКОЛОВОЮ, 
1994, С.55 

о 50 

Рис.П.ІУЛ. Поховання з модельованими черепами: 1,3 - 5 - к.ІЗ, п.4, с. Заможне; 2 - к.25, п. 7, с. Головківка(за 
С.В.Поліним, М.П.Тупчієнком, А.В.Ніколовою). 
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Рис.П.ІУ.8. Поховання з модельованими черепами: 1 - З к. 15, п.4, с. Заможне; 4 - 6 - к.15, п. 5, с. Заможне; 7 
10 - к.15, п. 6, с. Заможне; 11 - колесоз п.6. (реконструкція С.Ж.Пустовалова). 
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Рис. n.IV.9. Поховання з модельованими черепами: 1 - 6 - к. 31, п.З, с. Виноградне; 7 - 8 - к.32, п. 10; 
с. Виноградне; 9 - к.ЗЗ, п. З, с. Виноградне. 
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Рис.П.ІУЛО. Поховання з модельованими черепами: 1 - к. 33, п. 4, с.Виноградне; 2 - З - форма входу п.4, к. 33; 
6 - к. 34, П.12, с. Виноградне; 7 - 12 - к.34. п.9, с. Виноградне. 
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Рис.П.ІУЛ1. Поховання з модельованими черепами: 1 - к. 23, п. 6, с. Виноградне; 2-3 - к. 23, п. З, с. Виноградне; 
4 - к. 19, п. З, с. Виноградне; 5-7 - к. 14, п. 5, с. Виноградне. 
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Рис.П.ІУ.12. Поховання з модельованими черепами: 1 - З - к. 13, п.2, с.Виноградне; 4 - 5 к. 12, п. 1, с.Виноградне. 
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1 - амфора 
2 - ч а ш а 

5 3-посудина 
4-дерев, чаша 
5 - ф - т кераміки 
б - ф - ти черепа дет. 

а 

PHC.n.IV.13. Поховання з модельованими черепами: 1 - 2 - к.9, п. 2, с.Виноградне; З - 8 - к.8, п. 1, сБиноградне. 
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1-посудина 
2-дереі. чаша 
З - шин. Маска 
4-крейда 

їй 
КОНіур ПІДСТИЛКИ 
КОНіур КОрііЧІІ. тяжу 

«шар мхри на долівці 
40 

І - кем. сокира 
: 2-кам ковадло 

3-дер чаша 
4-залишки маски 

/Л .вохра(плями) 

^ Ф - т дерев чаші 311.7 

У і г 

Профіль 

PHC.n.IV.14. Поховання з модельованими черепами: 1 - 2 - к.4, п.8. с.Виноградне; З - 6 - к.8. п.7, с.Виноградне. 
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^ / l - д е р е в футляр 

3 - жовта речовина^ 
4-стулка Unio 
S - стулка Cardiutn 
6-дерев чаша 
7 - кіст, сопілка 

вохра 
о-1 крейдяна ііідсніжа 

у о- 2-й шар шкіри 
Q ' залишки росл. /Іожа 

трав'яна подушка 

п J« 
\ ^ . . 

Рис.П.ІУ.15. Поховання з модельованими черепами: 1 - 6 - к.З, п. 35, с.Виноградне; 7 - 11 - к.З, п.36, 
с.Виноградне; 12 - к. З, п. 18 , с. Виноградне. 
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Рис.П.ІУЛ6. Поховання з модельованими черепами: 1 - к.1, п. 8, с. Старобогданівка; 2 - 5 - к. Гр. Рядові 
могили, к. 7, п. 9 (за Мельником 0.0.)-

3 8 1 



о 40 
I I 1 

Рис.П.ІУЛ7. Поховання з модельованими черепами: 1,4,5 - с. Вовчанськ - 79, к.1, п.37; 2 - с. Родионівка, к.9, 
П.11; З - с. Вовчанськ - 79, К.1, П.38. 
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Рис.П.ІУЛ8. Поховання з модельованими черепами: 1 - с. Вовчанськ - 79, к.1, п.44; 2 - с. Сивашівка, к.6, п.З. 
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Рис.П.ІУ.19. Поховання з модельованими черепами: 1 - с. Вовчанськ - 80, к.2, п.5; 2 - с. Вовчанськ - 80, к.5, п.9. 
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Рис.П.ІУ.20. Поховання з модельованими черепами: 1 - 2 - с. Давидівка, к.І, п.5; З - с. Вовчанськ - 80, к.2, п.З. 
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Рис.П.ІУ.21. Поховання з модельованими черепами: 1 - с. Вовчанськ - II, кЛ, п.7:1 - смола, 2 - вохра, З 
обмазка к. 1, 4 - жовта підмазка з черепашками, 5 - обмазка к. 2, 6 - черепашки, 7 - камка, 8 - дерево; 2 
с. Вовчанськ -І, к.1, п.38; З - с. Вовчанськ -II, к.1, п.7. 
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Рис.ПЛУ.22. Поховання з модельованими черепами: 1 - с. Родионівка, к.2, п.З; 2 - с. Родионівка, к.2, п.: 
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Рис.П.ІУ.23. Поховання з моделюваними черепами: 1 - с. Сивашівка, к.2, п.25; 2 - с. Родионівка, к.9, п.И. 

388 



Рис.ПЛУ.24. Поховання з модельованими черепами: 1 - с. Сергеевка, к.З, п.11; 2 - с. Вовчанськ, к.5, п.9. 
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Рис.П.ІУ.25. Поховання з модельованими черепами: 1 - 2 - с. Давьідовка, кЛ, п.21. 
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Рис.ІІ.ІУ.26. Поховання з модельованими черепами: 1 - с. Сергеевка, к.З, п.15; 2 - с. Сергеевка, к.З, п.И. 
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Рис.ПЛУ.27. Поховання з модельованими черепами: Сивашовка, к.6, п.З. 
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Рис.П.ІУ.28. Поховання з модельованими черепами: 1 - к.6, п.З, с. Заможне; 2 - к.23, п. З, с. Виноградне; З - к.І 
п. 1, с.Виноградне; 4 - к. 8, п. 1, с. Заможне; 5 - к. 13, п. 2, с.Виноградне; 6 - к. 5, п. 7, с.Заможне. 
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Рис.П.ІУ.29. Поховання з модельованими черепами: 1 - к. 12, п. 1, с. Виноградне; 2 - к. 7, п. 4, с. Заможне. 
Кістяк 2; З - к. 13, п. 2, с. Заможне (приблизно; опис модельованого черепа збігається із залишками, що маються. 
Шифр на залишках, очевидно, помилковий, т.к. п.2, к. 12 у с. Виноградне не містило моделировки;); 4 - к. 1, п. 
8, с.Старобогданівка; 5 - череп з поховання на Нижньому плині р. Молочної; 6 - к. 1, п. 6, с.Христофоровка; 7-
9 - модельовані черепи з Єрихона В (за Б.Брентьесом). 
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Рис.П.І V.30. Поховання з модельованими черепами: 1 - к. 7, п. 4, с. Заможне (кістяк 1); 2 - к. 7, п. 4 с. Марьяновка 
(Довженко, Солтьіс, 1991); З - к. 2, п. 1, с. Жовтневе. Ніс частково реконструйований; 4 - модельований череп 
із Присивашья (за А.А.Щепинским); 5, 7, 9, 10 - Модельовані черепи з Орель-Самарского межиріччя (за 
И.Ф.Ковальової, З.П.Мариною, А.О. Щенінським, В.Н.Ромашко, Е.Л.Фещенко); 6 - к. 1, п. 2, с. Славне (за 
Г.Н.Тощевим); 8 - к.1, п. 2, с. Заможне. 

3 9 5 



.4. 

•.А' ЙГ' 
v4 t .. 

Рис.П.1У.31. Поховання з модельованими черепами: 1 - 5 - с. Вовчанськ - 80, к.5, п.9; 6, 7 - с. Вовчанськ, к.2, 
П.5; 8,9 - с. Вовчанськ, к.2, п.З; 10 - с. Давидівка, к. 1, п.21; 11,12 - с. Родионівка, к.2, п.8; 13,14 - с. Родионівка, 
к.2, п.З. ^ 
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Рис.П.ІУ.31. Продовження. 
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Рис.П.У.1. Поховання з виробничими наборами майстрів-ремісників: 1 - с. Павлівка, к.27, п. 20; 2 -
с.Воскресенка, к.гр. 1, к. З, п. 3; З - с. Мала Тернівка, к. 2, п. 7 .4 - к. 1, п.4, с. Калинівка (Кубышев, Нечитайло, 
1991). 
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Рис.П.У.2. Поховання з виробничими наборами майстрів-ремісників: 1 - 2 - с. Кам'янка, к.2, п. 7; З - 26 - с. 
Громівка, К.1, п. 7 (Кубышев, Нечитайло, 1991). 
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Рис.П.У,3. Поховання з виробничими наборами майстрів-ремісників: 1 - З - м.Шахтарськ, к.2, п. 5; 4 - Дурна 
Скеля; 5 -13 - Краматорськ. 
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Рис.П.У.4. Поховання з виробничими на|борами майстрів-ремісників: с.Покровка, к. 4, п. З (Березанская, Кравец, 
1989). 
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Рнс.П.У.5. Поховання з виробничими наборами майстрів-ремісників: с.Новоолексіївка, к. 1, п.6 (Березанская, 
Кравец, 1989). ^ 
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Рис.П.УІ.1. Загальний план кургану № 11 біля с. Мар'ївка. 
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PHC.n.VI.2, Профілі брівок кургану №11. Східні брівки. 
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Центральна бровка 

Західний профіль 

1 західна бровка 

Зâ iдний профіль 

II і;іхідна бровка 

Г\і.чііиП профіль 

П західна бровка 

Західний профіль 

Ні східна бровка 

Східннй профіль 

III схід̂іа бровка 

Західний профіль «» ^ И—іЛ 

Рис.П.У1.3. Профілі брівок кургану №11. Західні брівки і Ш східна брівка. 
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Рис.П.У1.4. Матеріали поховань: 1 - п. 2; 2 - п.З; 3 - п.4; 4 - п.4; 5 - п.6; 6 - п. 6; 7 - п. 5; 8 - п. 5; 9 - п. 7. 
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Рис.П.У1.5. Матеріали поховань: 1 - п. 9; 2 - п.8; З - п.10; 4-5 - п.П; 6 - п.15; 7 - п. 13; 8 - n.l4; 9 - п.19. 
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Рис.П.УІ.6. Матеріали поховань: 1, 7 - п. 16; 2 - п.18; З - п. 17; 4 - п. 26; 5 - п. 32; 6 - п. 19; 8 - п. 19. 
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PHC.II.VI.7. Матеріали поховань: 1 - п. 22; 2 - п. 20; З - п. 21; 4 - п. 23. 
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Рис.П.УІ.8. Матеріали поховань: 1 - п. 33; 2 - п. 24; З - п.29; 4 - п. 25; 5 - п.26; 6 - п. 28; 7 - п. ЗО; 8 - п. 31. 
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Рис.П.У1.9. Матеріали поховань: 1 - п. 32; 2-3 - п. 19. 
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