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СТАНОВО—КАСТОВА СИСТЕМА ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ

СТАРОДАВНІХ СУСПІЛЬСТВ

Проблеми, пов’язані з реконструкцією стародавніх суспільств на основі станово-кастової сис-
теми, розробляються автором з кінця 80-х років [Пустовалов 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997]. Ця
стаття є узагальненням розробок як самого автора, так і інших дослідників.

Станово-кастові суспільства, достатньо мало поширені в сучасному світі, були, як можна гада-
ти, більш частим явищем у давнину. Станово-кастова система (СКС) переважно виникає як продукт
взаємодії між древніми цивілізаційними центрами і первісною периферією в поліетнічних суспіль-
ствах. Зіштовхуються етноси, які мають різний рівень культурного розвитку. Особливо часто СКС
виникає внаслідок міграції населення, супроводжується завоюванням. Вперше на роль відношень
цивілізацій із первісною периферією при формуванні СКС звернув увагу Е.М.Медведєв [Медведев
1990, 96].

У сучасній науковій літературі немає загальноприйнятої точки зору щодо виникнення кастової
системи. Деякі фахівці звертають увагу на зв’язок касти з професією, у кінцевому рахунку — з виз-
наченим рівнем розвитку продуктивних сил [Кудрявцев 1992]. Як правило, вони розглядають СКС у
структурному аспекті, особливо не поглиблюючись у специфіку її формування. Проте представники
цього напряму не можуть не визнати, що велика частина каст (мова в даному випадку йде про Індію)
походить з певних етнічних груп населення.

Інша група спеціалістів, де переважають закордонні дослідники, зв’язує походження СКС із
гетерогенним етнічним складом того або іншого суспільства [Сингх 1958; Косамби 1968; Sharma
1958; Beteille 1969; Lohia 1964; Кобищанов 1982; Куценков 1983; Ашрафян 1986; Медведeв 1990].
На відміну від першого напряму вони визнають принциповий зв'язок давньоіндійських варн і більш
пізніх каст. Так, Е.М.Медведєв виділяє три етапи розвитку СКС в Індії: перший — формування ча-
турварнья (простіше — арії-шудри); другий — виникнення диференціації в межах варн і поза ними;
третій — формування власне кастової системи [Медведeв 1990, 97]. На зв’язок касти з етносом вка-
зують і такі ознаки, як расові відмінності, іноді — мовні, релігійні і т.д. Проте вивести касту лише з
одного етносу немає ніяких підстав. СКС — набагато більш складне явище. Сутність його лежить на
перехресті ознак варни й етносу. Всі ознаки варни присутні й у касті: професійна обумовленість,
жорстка позиція в соціальній ієрархії, спадковість статусу і т.д. Виходить, виникнення кастової сис-
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теми пов’язане з виділенням у суспільстві професійних прошарків типу варн.
З етносом касту зв’язують ендогамія, специфічні культи, стереотип поводження, відмінності в

їжі, одязі, мові, расі, знову ж — спадковість статусу.
Об'єднання самостійних систем варни й етносу в СКС проходило в умовах поліетнічного сус-

пільства, що виникає в результаті завоювання. Так, в Індії процес аріанізації характеризувався залу-
ченням неарійських народів із власним соціальним членуванням в арійську систему. Приміром, шудри,
до яких входили як арійці, які потерпіли поразку, так і неарійські племена, були в колективній влас-
ності трьох вищих варн. Пізніше, із включенням в арійське суспільство нових етносів, положення
шудр поступово поліпшувалося [Sharma 1958, 31]. Аналогічна картина спостерігалася у африкансь-
кого народу нупе. Тут одна з етносоціальних груп (ндачежі) була прийшлою [Кобищанов 1982, 153—
157]. Іноетнічні елементи складали нижні касти в центральних і південних паранилотів [Нuntingford
1951]. Така ж картина — у туарегів Аххагарра [Лот 1989], нанду , барі, у султанаті Джимма на почат-
ку XIX ст.[Кобищанов 1982].

Скрізь, де зафіксована СКС, при формуванні суспільства мало місце завоювання. При цьому
часто між завойовниками і переможеними були досить значні відмінності у рівні розвитку культури.

Отже, соціальна нерівноправність між завойовниками і підкореними народами, висока пре-
стижність одних видів праці (управлінського, жрецького, військового) і непрестижність інших у ком-
плексі з розвинутою етнічною самосвідомістю викликали до життя СКС. Вона дозволяла колектив-
но пригноблювати підкорений етносоціальний прошарок суспільства, що утворився в результаті за-
воювання. Психологічною підставою утворення СКС була заборона на гноблення одноплемінників.
У той же час пригнічення представників інших етносів не тільки дозволялося, але й заохочувалося
[Гумилев 1991]. У певному розумінні СКС була наслідком колективної експлуатації. Тому система
арії-шудри є вже не чисто варновою, а ранньокастовою. Класична варнова система існувала на пра-
батьківщині аріїв (наприклад, у південноуральських городищах, якісно розкопаних і виданих В.Ф.Ге-
нінгом, Г.Б.Здановичем , В.В.Генінгом 1992 р.).

Таким чином, одним з найважливіших чинників виникнення кастової системи, а також її існу-
вання є міжетнічна експлуатація, але не в формі данини, а в більш регулярній, оскільки данина стя-
гується з самостійних суспільств із повноцінною соціальною структурою, чого в кастових суспільст-
вах немає.

Існує стійке упередження щодо каст, які мешкають відокремлено і мають свої власні цвинтарі
[Черных, Плешивенко 1993, 252]. Проте, як показують спеціальні дослідження в тій же самій Індії,
села в кастовому відношенні мають дуже строкатий характер [Lewis 1958]. Як підкреслює М.К.Куд-
рявцев, каста ніколи не була господарською одиницею, оскільки існував міжкастовий поділ праці.
Він пише, що касти не мають чітко окреслених меж, розпорошені між іншими кастами. Монокастові
села зустрічаються вкрай рідко. Окремо живуть тільки найнижчі касти. При цьому не існує й окре-
мих кастових могильників. Попіл після спалення небіжчиків кидали в одну й ту саму ріку або ховали
в землю обабіч ланів [Кудрявцев 1992, 5, 124—135]. Практично всі касти знаходяться в сервісних
відношеннях одна з другою. Аналогічна картина просліджується й в африканських кастових сусп-
ільствах. Правда, тут залежність від етнічних чинників більша, ніж в Індії.

Достатньо своєрідними є в кастовій системі й шлюбні відносини. Для жінок шлюб був єдиним
засобом підвищити свій соціальний статус (в Індії — звичай “анулома”). Дівчат видають заміж у
більш високу касту. Протилежний варіант — із більш високої в більш низьку — суворо заборонений
[Каrve 1961]. Аналогічні звичаї ми можемо знайти й в інших ранньокастових суспільствах: у народів
Африки, зокрема у туарегів, у Спарті й тих районах Давньої Греції, де існувала ілотія.
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До речі, соціальна організація Спарти має основні ознаки кастової системи. На цю подібність
першим звернув увагу Д.Косамбі (1956). Дійсно, між громадянами, періеками й ілотами, існували
етнічні відміни. Суспільство формувалося в результаті завоювання. У Спарті існувала колективна
форма експлуатації. Засоби залякування ілотів і обмеження їхньої чисельності проходили у Спарті
абсолютно так само, як це здійснювалося в Африці у барі [Кобищанов 1982, 162].

Система, подібна спартанській, була виявлена у багатьох місцевостях Давньої Греції: у Фес-
салії, на Криті, в Аргосі, Карії (пенести, мної, лелеги) [Дьяконов 1973, 18]. Подібні групи існували й
у Гераклеї [Голубцова 1986, 59].

Ранньокастова система простежується в Індії арійської епохи, на прилеглих територіях, у бага-
тьох африканських суспільствах, у стародавньому Китаї (у носа), у Давній Греції, у древньому Єгипті
на кордонах теж існували окремі етносоціальні групи: іхтіофагів, буколів, свинопасів — усього сім
каст [Геродот 1972, 132]. Подібна система існувала й у давньоіранському суспільстві (Сенар). В Іудеї
І тис. до н.е. також знаходимо соціальні категорії, що за своїми показниками наближаються до касти
(герим або тошавим) [Амусин 1989, 128—165]. Подібні прошарки суспільства були й у давньому
Дворіччі (шушану) [Дандамаев 1984, 53]. Як пережитки кастової традиції можна розглядати заборо-
ну на шлюби між привілейованими прошарками і неповноправними групами населення в сасанидсь-
кому Ірані [Бeляeв 1966, 279].

Завершеним кастовим суспільством була Хозарія, де іудеї складали соціальну верхівку, кочо-
вики були воїнами, а місцеве населення становило найнижчі соціальні верстви [Гумилев 1991]. Пе-
режитки кастової системи хозар тривалий час зберігалися у давніх угорців, які поділялися на дво-
рян, що були за походженням уграми, та кріпаків, до складу яких увійшло переважно місцеве (пан-
нонське) населення та ті угорці, що втікали з поля битви [Фодор 2000].

Кастові пережитки настільки живучі, що, приміром, у США просування соціальними східця-
ми і можливість зробити кар’єру, за висновком соціологів, залежать від близькості стереотипу по-
водження етнічних груп, які населяють США, до стереотипу поведінки пануючої англо-ірландської
етнічної групи [Токарєв 1977].

Отже, кастова система була явищем достатньо поширеним як у суспільствах докласового рівня
розвитку, так і в ранньокласових.

На основі узагальнення ознак СКС автором були розроблені основні характеристики СКС в
археологічному матеріалі. Вони були використані при реконструкції соціальної системи катакомб-
ного суспільства [Пустовалов 1990, 1991, 1992, 1995,1996, 1997, 1998; Pustovalov 1994].

Зазначені вище характерні риси кастової системи, умови її виникнення можуть бути викорис-
тані як моделі для реконструкції за археологічними залишками стародавніх суспільств лише в тому
випадку, якщо будуть простежені їхні археологічні кореляти. Тому спробуємо визначити, як могли б
відображатися наведені риси в археологічному матеріалі, насамперед у поховальному обряді.

Якщо конкретне суспільство виникає як результат взаємодії цивілізаційного центру та первіс-
ної периферії, або більш розвиненого суспільства з менш розвиненим, то про це можуть свідчити
запозичення у сфері ідеології, економіки тощо. Як правило, вони мають носити системний характер.

Безумовно, індикатором відділення ремесла від харчового виробництва була б поява великих
спеціалізованих поселень. Однак про це ж можуть свідчити й поховальні комплекси з наборами
знарядь праці тих професій, що у першу чергу обслуговували б соціальну верхівку суспільства, тобто
виготовляли б соціально престижні речі. Звичайно, остаточний висновок про характер поділу праці
в конкретному суспільстві залежить від рівня його економічного розвитку.

Виявлення в матеріальних залишках ознак такої умови виникнення кастової системи, як заво-
ювання і його наслідків (зокрема, поліетнічного складу суспільства), також повинно базуватися на
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спеціальному аналізі всього наявного матеріалу, в тому числі аналізі поселень з метою виявлення
шарів пожеж, слідів військового розгрому тощо. У поховальному обряді — це могили зі зброєю та
кістяками, ушкодженими прижиттєвими травмами, в сукупності з даними хронології й територіаль-
ного розподілу. Вони можуть стати основою для позитивного висновку про завоювання, особливо
якщо в результаті на дослідженій території з’являється населення іншої культури та іншого антро-
пологічного типу, яке протягом тривалого часу співіснує з попереднім населенням.

Можна думати, що соціальний аналіз пануючого етносу дає можливість виділити значний відсо-
ток еліти завойованого, підкореного етносу, а також виявити в ньому неповну соціальну структуру,
тобто відсутність знаті. При цьому, за звичаєм “анулома”, серед населення пануючого етносу повин-
на бути певна кількість інкорпорованих до нього осіб з ознаками етносу, що займає більш низьку
сходинку в суспільній ієрархії даного суспільства.

Беручи до уваги значення війни для суспільств кінця первісності й початку вторинної фор-
мації, можна допустити, що серед інкорпорованих у вищий прошарок була велика кількість воїнів.
Навпаки, серед населення етнічної групи, що складала нижчу касту, число етнофорів більш високої
касти повинно бути або мінімальним, або взагалі відсутнім.

Підсумовуючи сказане, можна сформувати таку гіпотезу: якщо у реконструйованому суспільстві
можна простежити відокремлення ремісництва від сільського господарства, а також те, що поява
цього суспільства є результатом завоювання та приходу нового населення, то можна допускати, що в
ньому існувала станово-кастова система.

Доказами її наявності в матеріалах поховального обряду будуть виступати такі чинники:
1. Співіснування тривалий час різних етнічних груп населення на одній і тій самій території.
2. Певне місце в соціальній ієрархії даного суспільства для кожної етнічної групи у рамках

співіснування.
3. Збереження своєї станової традиції в пануючій етнічній групі до моменту створення касто-

вої системи, що знаходить свій прояв у плавних переходах між соціальними стратами та виділяється
археологічно. На відміну від них у підкореного населення соціальна верхівка частково знищується,
частково інкорпорується в пануючу касту. Тому для цього населення характерна неповна соціальна
структура — зникнення правлячої верстви, а говорячи більш загально, — скорочення соціальної
стратифікації.

4. Обмеженість контактів між співіснуючими етнічними групами, особливо між тими, що зай-
мають протилежні позиції в станово-кастовій ієрархії відповідно до ендогамного характеру касти. У
більш високих кастах можлива присутність деяких елементів, характерних для нижчих каст.

Так, у Північному Причорномор’ї в катакомбний час на значних територіях співіснували пізньо-
ямне населення, східнокатакомбне (донецьке) та інгульське. Незважаючи на те, що концепція про
тривале співіснування ямної й катакомбної культур має довгу історію [Березанская, Шапошникова,
Попова 1957; Фисенко 1970, Даниленко 1974; Марина 1982; Шапошникова, Фоменко, Довженко
1986; Ковальова 1987 та ін.], останнім часом з’являються спроби розглядати ямні, східнокатакомбні
та інгульські пам’ятки як такі, що послідовно змінюють одна одну без яких-небудь моментів співісну-
вання. Так, у статті, що підписана А.В.Ніколовою і Л.А.Черних (1997), відбита позиція певної части-
ни консервативно настроєних археологів, що ігнорують будь-які спроби історичної інтерпретації
археологічних фактів.

Поява катакомбного населення пов’язується з міграцією з території Передньої Азії [Эрдниев
1982; Пустовалов 1996]. Цей процес супроводжувався військовими сутичками (окремі стріли та їхні
частини зустрічаються достатньо часто в похованнях пізньоямної культури; про це ж свідчать і чис-
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ленні катакомбні поховання зі зброєю). Ряд виробництв у катакомбному суспільстві виділився вже в
окремі галузі [Пустовалов 1990, 1991, 1995]. Більше того, спостерігається концентрація металооб-
робного виробництва в кількох локальних районах [Нечитайло 1990, 1991]. Соціальна структура
населення пізньоямної культури характеризується неповнотою. Відсутні верхні прошарки суспільства.
Така ж картина спостерігається і для східнокатакомбного населення на пізньому етапі його існуван-
ня. У деяких районах взагалі немає поховань знаті.

Серед східнокатакомбних поховань наявна значна група могил, де є ямні ознаки. Також серед
інгульських катакомб чимало таких (до 12%), де є ознаки східнокатакомбного етносу. Навпаки, східно-
катакомбні могили з ознаками інгульського етносу, як і ямні з його ж рисами, — мінімальні (відпов-
ідно 2,6 і 0,8%). Це може бути відбитком звичаю типу “анулома”. Окремі етносоціальні групи жи-
вуть змішано і тільки за тенденцією тяжіють до певних районів. Аналогічна ситуація і з поширенням
поховань ливарників та інших ремісників.

Основні культи інгульського, східнокатакомбного і ямного населення — різні. Є підстави вва-
жати різними і мови цих етнічних груп. Таким чином, катакомбне суспільство Північного Причор-
номор’я було організоване за принципом СКС.

Станово-кастова система, що складалася в катакомбному суспільстві Північного Причорномо-
р’я, забезпечувала можливість різкої концентрації додаткового продукту в руках пануючої етнічної
групи і, насамперед, знаті. Це давало можливість відчужувати в невиробничу сферу значні ресурси,
вести завдяки цьому військову боротьбу за мідно-миш’яковисті родовища Донбасу, будувати вели-
чезні святилища типу Молочанського, розвивати ремесло, утримуючи ремісників. Проте вона ж ста-
ла і гальмом у розвитку цього суспільства, а можливо, явилася однією з причин його загибелі.

Ідея про станово-кастовий характер катакомбного суспільства може стати ключем для вирі-
шення багатьох дискусійних питань вивчення катакомбної культурно-історичної спільності. Уявляєть-
ся, що з її допомогою можна пояснити причини і переходу значної частини ямного населення на
новий поховальний обряд, і наявності спільних рис у матеріальній культурі ямного та катакомбного
населення, і тривалого збереження етнічної специфіки в різних групах катакомбного населення, що
у первісному суспільстві стирається за три покоління.

Можливо, кастова система катакомбного суспільства якоюсь мірою причетна і до виникнення
кастового суспільства в Індії, оскільки сама катакомбна спільність зробила свій внесок у формуван-
ня ведичного суспільства.

Здається, що кастова модель суспільства або її окремі елементи можуть бути використані й для
реконструкції інших соціумів, досліджуваних археологічно. Імовірно, вже ново-данилівське насе-
лення можна розглядати як протокасту, що займала провідне становище серед населення Урало-
Дунайських степів. Ранньокастовими, можливо, були відносини між кеміобинським та місцевим
ямним населенням. Між ними фіксуються як етнічні (деякі види кераміки) так і соціальні відміни
(працевитрати на здійснення кеміобинських поховань набагато більші, ніж на здійснення ямних).
При цьому кеміобинське населення дисперсно розташоване серед ямного та співіснує з ним.

Простежуються кастові ознаки й у більш пізні епохи. Так, уже відзначалося [Пустовалов 1989],
що засоби підкреслення соціального статусу і ряд інших ознак (багатокамерність поховань, складна
соціальна стратифікація, трьохчасність побудови владної структури суспільства, нарешті, спільна
територія мешкання) у катакомбного населення і степових скіфів подібні. Скіфське суспільство ви-
никло з місцевого і прийшлого населення, тобто воно гетерогенне за своїм складом. Велика Скіфія V
- IV вв. до н.е. складалася з найрізноманітніших племен, у тому числі не тільки кочових скотарських,
але і землеробських [Ильинская, Тереножкин 1986, 45]. Взаємовідносини правлячої верхівки та за-
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лежних і напівзалежних племен зараз оцінюються як данницькі [Першиц 1973; Хазанов 1975 та ін.].
Дійсно, за умов високої мобільності населення інші стосунки просто неможливі. А от відносини
скіфів кочових з осілим населенням Скіфії могли мати більш стабільні форми. Так, В.А.Ільїнська й
А.І.Тереножкін наводять слова Страбона про те, що номади займаються більше війною, ніж розбоєм
і війни ведуть задля данини. Надаючи землю у володіння бажаючим займатися землеробством, вони
задовольняються одержанням домовленої помірної данини не для наживи, а для задоволення щоден-
них життєвих потреб [Ильинская, Тереножкин 1986, 43—50]. По суті, тут описані відношення, ана-
логічні тим, що існували між імхарами та імрадами в туарегів, а це кастове суспільство.

Б.Н.Граков, базуючись на творах істориків Поліена і Фронтіна, що писали про підпорядкуван-
ня скіфам-воїнам хліборобів, вважав, що мова в даному випадку йде про рабство в дусі спартанських
гелотів або фессалійських пенестів [Граков 1971, 36]. Як було показано вище, спартанське суспільство
за рядом показників наближається до ранньокастового. Археологічним відображенням такого за-
лежного осілого населення можуть бути поселення IV в. до н.е. Нижнього Подніпров’я, відомі дос-
татньо давно, але спеціально досліджені тільки останнім часом [Гаврилюк, Абикулова 1991; Гаври-
люк 1999]. Відсутність укріплень, землянки і напівземлянки, переважання ліпної кераміки, відсутність
столового гончарного посуду, примітивні форми землеробства — усе це свідчить про дуже низький
соціальний статус їхніх мешканців.

Згідно з Е.А.Грантовським та Д.С.Раєвським (1960), у скіфів уже споконвічнo існував профес-
ійний розподіл на общинників, воїнів і жерців. На їхню думку, цей розподіл відбито у легенді про
Таргитая і його синів (ярмо, плуг — общинники, сокира — воїни, чаша — жерці). В.Ю.Мурзин,
критикуючи точку зору зазначених авторів, наводить дані про трьохчастинну структуру влади в інших
кочівницьких суспільствах (у тюрків і монголів) [Мурзин 1989, 29—30]. Проте у Д.С.Раєвського і
З.А.Грантовського мова йде не про організацію керування суспільством, що дійсно ідентичне в бага-
тьох кочовиків, а про соціальну ієрархію професій — про варни.

Викладене вище дозволяє порушити питання про наявність у скіфському суспільстві Північного
Причорномор’я елементів ранньокастової системи. Для підтвердження або спростування висунутої
тези необхідні спеціальні дослідження соціальних відносин населення різних господарсько-куль-
турних типів, насамперед привілейованих скотарів-кочівників і осілого населення Нижньодніпровсь-
ких поселень та інших пам’яток осілого населення Степової Скіфії.

Таким чином, модель СКС може бути використана в соціальних побудовах за матеріалами
поліетнічних суспільств, що виникли в результаті взаємодії цивілізаційних центрів і первісної пери-
ферії, особливо, якщо в такому суспільстві поєднуються землеробський і скотарський уклади, а саме
воно виникло в результаті завоювання. Подібні ситуації траплялися неодноразово в історії людства,
в тому числі і на території України, починаючи приблизно з енеоліту.
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