С. Ж. Пустовдлов

РО ЗК О П К И КУРГАНУ "БОБУШКА"
(к. З, Чкаловська курганна група)
В 1979 р. Орджонікідзевська експедиція під керів
ництвом Б. М. М озолевського розкопала декілька
курганів на відстані 5 км на захід від с. Чкалове Ні
копольського рай он у Д ніпропетровської області.
Вони тягнулися з півдня на північ на відстані 50—
100 м один від одного. Найбільший курган № 3 був
заввиш ки 3,5 м, діаметр — 50 м (керував розкопка
ми О. В. Бітковський) '. Серед місцевого населення
він був відомий під назвою "Бобушка" або "П ри
ют". Курган розкопувався траншеями, розташ ова
ними в напрямку схід — захід. Для виявлення стра
тиграфії було залиш ено 5 паралельних бровок, зав
вишки 1,2— 1,6 м (мал. 1). В насипу та під ним було
відкрито 39 поховань. Серед них 7 енеолітичних, 17
ямних, 12 катакомбних, 2 — культури багатопружкової кераміки та одне зрубне.
С тратиграф ія кургану
Перший насип, який складався з пухкого чор
нозему, був спорудж ений над похованням № 29,
яке містилось в центрі насипу та було зруйноване
1 М о золевский Б. Н., Пустовалов С. Ж. и др. Отчет о рабо
те Орджоникидзевской экспедиции Института археологии АН
УССР за 1979 г. //Н А ІА НАНУ. ф. Е. 1979/9.
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грабіжницьким лазом. Поховання № № 16 та 19, викид з яких та
кож леж ав на похованому ґрунті, скоріш за все не пов'язані з пер
шим насипом, а передують йому. Вони знаходяться на периферії
кургану й утворюють з пох. № 32 та 25 єдину лінію, витягнуту з
півдня на північ. Як видно з профілів кургану, ці поховання є, віро
гідно, безкурганними (мал. 1, 2).
Другий насип кургану пов'язаний також з енеолітичними похо
ваннями № № 10 та 11. Поховання 10 було розташ оване на схилі
першого насипу. Поховання 11 було впущ ене в нього. Другий на
сип складався з трьох шарів: чорноземно-глиняного, спресованого
однорідного чорнозему та ш ару світлосірого ґрунту. Після цієї досипки курган досяг сучасної висоти, а його діаметр став 33 м
(мал. 1, 2). Третій насип був зведений над пізньоямним похованням
№ 24. Він повністю не перекриває попереднього насипу. Діаметр
кургану лиш ився 33 м (мал. 1).
Четвертий насип пов'язується із впущ еним до західного секто
ру кургану пізньоямним похованням № 12 (мал. 1).
П 'ятий насип було споруджено над пізньоямним похованням
№ 15. Він збільшив діаметр кургану до 38 м (мал. 1).
Ш остий насип перекрив пізньоямне поховання № 18 (північ
ний профіль центральної бровки). Після його спорудження діаметр
кургану збільшився до 42 м (мал. 1).
Сьомий насип фіксувався лише у деяких профілях. Він складався
з однорідного чорнозему. Можливо, це досипання кургану можна
пов'язати із пізньоямними похованнями № № 23, 12 або 9. Решту
поховань було впущено до насипу без досипок з поверхні. Крім
трьох найпізніш их ям них могил реш та ямних та катакомбних по
ховань розташ овані по колу (мал. 1).
Особливу цікавість становлять в кургані "Бобушка" енеолітичні
поховання. Всі вони, крім № 29, основного для первинного кургану,
знаходилися на одній лінії, в тому числі й ті, що були впущені після
зведення первинного насипу. Думається, що цей ф акт дещо супе
речить міркуванню , як е було висловлене в звіті, про в ід с у т н іс т ь
зв'язку між центральним похованням № 29 та рештою енеолітичних поховань.
Енеолітичні поховання цього кургану були частково опубліко
в ан і2 разом з іншими енеолітичними матеріалами з курганів півдня
України. П роте в комплексі кургану вони не подавалися.
Поховання 10. Містилося в західному секторі кургану на г л и б и н і
3,45 м. Поховання не м ає поховальної споруди або вона не п р о с т е жена. Кістяк дитини, дуж е погано збереж ений, лежав головою на
2 Николова А. В., Рассамакин Ю. Я. О позднеэнеолитических памятниках ПРа'
вобережья Д непра //С А .— 1985.— № 3.— С. З?—56.
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Мал. 3. М атеріали поховань. 1 — пох. 10, 11; 2 — пох. 11; 3 — пох. 16; 4Пох. 11; 5 — пох. 16; 6 — пох. 25; 7 — пох. 19; 8 — пох. 19.
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схід. Кістки ніг та правиці не збереглися. Ліва рука була витягнута
вздовж тулуба. На кістках — залиш ки вохри. Праворуч від черепа
померлого біля ніг та лівої руки виявлено п'ять бичачих черепів
без ниж ніх щелеп та рогів. На поверхні насипу кургану їх було
встановлено мордами вниз (мал. З, 1).
П оховання 11. Знаходилося поруч з похованням № 10, лише
трохи на південь. Виявлено на глибині 3,45 м. П ерекриття могиль
ної ями складалося з вапнякової плити розмірами: 2 х 1,5 х 0,2 м.
Під нею було знайдено овальну могильну яму, розмірам и 1,24 х
х 0,6 м, яка була орієнтована зі сходу на захід. Завглибш ки яма
була 0,58 м від похованого ґрунту (4,02 від "0"). До долівки яма
звужується. В ямі, на спині, випростаний лежав кістяк дитини. Кістки
збереглись погано. Положення рук та ніг не з'ясоване (мал. З, 1, 2\.
Біля черепа небіжчика виявлено чотири вальки вохри та ліпний
горщик (мал. 4, і/), а в ньому ф раґм ент антропоморфної статуетки
(мал. З, 2].
П оховання 16. Виявлено в південно-західному секторі кургану.
На рівні похованого чорнозему було зроблено перекриття з вапня
кової підтрикутної плити, розмірам и 0,4 х 0,6 х 0,25 м. М огила пря
мокутної форми, орієнтована з північного сходу на південний
захід. Завглибшки 0,6 м від давнього горизонту. На долівці на спи
ні, випростаний, головою на північний схід лежав кістяк дитини
(мал. З, 3, 3). Під черепом знайдено 5 проколок (чи заколок?) з
трубчастої кістки з загостреним робочим краєм завдовжки 7—8 см
(мал. 4, 2). Кістки та долівка інтенсивно пофарбовані вохрою.
П оховання 19. Виявлено в південно-західній частині кургану.
Н а північний схід від поховання знаходився материковий викид з
ями товщиною до 0,1 м. Н а ньому з необроблених вапнякових плит
було споруджено кромлех діаметром 2,3 м. З боку поховання № 15
кромлех був зруйнований. М огильна яма перекрита погано оброб
леною вапняковою плитою, розмірам и 0,95 х 0,55 х 0,15 м. Н а плиту
були накидані окремі дрібні камені (мал. З, 7, 8). М огила овальної
форми 0,85 х 0,65 м, орієнтована з північного сходу на п ів д е н н и й
захід. Глибина ями 0,6 м від давнього горизонту. У могилі, з іб г а н и й
на лівому боці, головою на північний схід лежав кістяк дитини.
Ліва рука витягнута, права — зігнута у лікті та її кисть леж ала біля
обличчя (мал. З, 5). У заповненні ями знайдено 31 циліндричну на
мистину з білого та чорного матеріалу (18 та 13 шт. в ід п о в ід н о ).
Н амистини діаметром 0,5 см та заввиш ки 0,2—0,3 см (мал. 4, 12]Кістки та долівка могили пофарбовані у червоний колір.
П оховання 25. Виявлено на п ериф ерії кургану на півдні. ОвадЬ'
на яма розмірами 1,12 х 0,68 м, була орієнтована зі сходу на захіД’
Долівка могили знаходилася на глибині 4,22 м від "0". В могил1'
випростані на спині, головами на схід лежали кістяки двох дітейЛіворуч лежав більший кістяк (мал. З, б). Поруч містився ліпний
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Мал. 4. 1 — пох. 29; 2 — пох. 10; 3 — пох. 32; 4 — пох. 12; 5 — пох. 32; 6 —
Пох. 2; 7 — пох. 8; 8 — пох. 1, 9 — пох. 11; 10 — пох. 25; 11 — пох. 25; 12 —
Пох. 19.
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горщ ик (мал. 4, 10). Під черепом другого кістяка — дві цілі глиняні
статуетки та один ф рагм ент статуетки (мал. 4, 11).
Дві антропоморфні статуетки виготовлені з добре промішаної
глини. Поверхні їх рож евого та темно-сірого кольору й ретельно
залисковані. Верхня частина першої статуетки виконана у вигляді
циліндра, закругленого з одного кінця та сплощеного зі зворотного
боку. Н иж ня її частина оформлена у вигляді прямокутного поста
менту з пласкою основою. На переході від верхньої частини до
нижньої наявні два соскоподібних виступи. Верхня частина стату
етки з зовнішнього боку прикраш ена концентричними врізаними
лініями. Заввиш ки статуетка — 6,5 см (мал. 4, 11).
Друга статуетка нагадує першу. Верхня її частина — циліндрич
на. На переході від верхньої частини до ниж ньої — два сплощених
та закруглених виступи. С татуетка орнаментована врізаними ліні
ями: трьома концентричними колами по краю голови та двома сму
гами, які перетинаю ть тіло статуетки навкоси. Заввиш ки статует
ка — 6 см (мал. 4, 11).
П оховання 29. Виявлено у центрі кургану. Поховання зруйно
ване через грабіжницький лаз. На давньому горизонті могилу ото
чував викид з материка товщ иною — 0,05 м. М огила була перекри
та товстим шаром кори (?). Яма овальної форми, розмірами 2 х
х 1,5 м, завглибшки 1,06 м, орієнтована зі сходу на захід. У запов
ненні могили знайдено окремі людські кістки із слідами вохри, а
також два фрагменти мідних дротяних пронизок у два оберти, діа
метром 0,5 см. Долівка кам ери пофарбована (мал. 4, 1).
П оховання 32. Виявлено у західному секторі кургану. Могила
овальної форми, розмірами 0,72 х 0,61 м, орієнтована з півдня —
південного сходу на північ — північний захід. Глибина могильної
ями — 0,6 м від давнього горизонту. У заповненні могили виявлені
окремі кістки великої тварини. Могила належала дитині, яка лежа
ла зібгана на правому боці, головою на південний схід. Положення
рук не встановлено. Кістки та долівка густо пофарбовані вохрою.
На долівці також виявлено тлін від підстилки (мал. 4, 3). За черепом
померлого лежав валик вохри фіолетового кольору. За спиною не
біжчика стояв ліпний горщ ик з високими вінцями та опуклим біконічним тулубом. Дно плоске. У тісті — домішка товченої черепаш
ки. Заввиш ки го р щ и к — 13,7 см, діаметр в ін е ц ь — 9,5 см, діаметр
тулуба— 16 см (мал. 4, 5\.
Як бачимо, енеолітичні поховання, крім одного, утворюють лі"
нію, у якій останніми здійснені поховання № № 10 та 11 вж е на
схилі першого насипу. М ожливо, що поховання, які передують пер'
шому насипу й є окремим ґрунтовим могильником, який ц іл к о м
випадково потрапив під курган. Проте той факт, що всі п о х о в а н н я
в лінії дитячі, дозволяє припускати, що вони яким ось чином пов'Я'
зані з похованням № 29. Складніш е визначити призначення похО'
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вання № 25, розташ ованого на п ери ф ерії кургану. Можливо, похо
вання № № 10 та 11, які теж вписую ться в ряд, також п ов'язані з
центральним похованням № 29. Цікаво, що поховання № 10, найпівнічніше в ряду, оточувало 5 черепів, а поховання № 19 на південно
му кінці ряду — було оточене кромлехом з вапняку. Складний р и 
туал, обмеж ений вік небіжчиків дозволяю ть зробити припущення,
що це єдиний поховальний ритуальний комплекс.
Більшість з енеолітичних поховань належать до виділеної І. Ф. Ко
вальовою постмаріупольської культури 3. Мабуть, окрему групу ста
новлять поховання № 19 з кромлехом та 32, які характеризую ться
зібганим на боці положенням небіж чиків. Кераміка, знайдена у
похованнях доби енеоліту, має певні аналогії серед пізньоенеолітичних пам 'яток Північного П р и ч о р н о м о р 'я“1. Спроба авторів спе
ціальної публікації хронологічно розчленувати енеолітичні п ам 'ят
ки П равобереж ної У країни5 не вдалася. Всі чотири групи поховань
практично синхронні. Думка про більш ранній вік однієї з груп
позбавлена переконливих доказів. Також навряд чи можна вваж а
ти статуетки серезлієвського типу "позднетрипольскими импортами"6. Це речі культові, пов'язані з магією чи іншими ритуалами.
Тому малоймовірно, що вони експортувалися. Це, скоріш за все,
свідоцтво шлюбних чи етнічних контактів між хліборобським та
скотарським населенням у цьому регіоні. С инкретизм поховально
го обряду та інвентаря, особливо кераміки, відбиває насправді таку
ситуацію, яка мала місце на початку формування певної етнічної
спільності. Розмаїття поховального обряду, керамічних форм та ін
шого ін в е н т а р я у п із н ь о е н е о л іт и ч н и х п а м 'я т к а х П івн іч н ого
П ричорномор'я нагадує етнічну ситуацію, що склалася наприкінці
існування катакомбної спільності — на початку формування зруб
ної (у так звану багатопружкову добу). Загалом проблема дуже да
лека від свого розв'язання, проте мож на висловити здогад, що це
розмаїття є свідченням співіснування окремих етнічних груп насе
лення, які лиш е згодом або асимілювалися, або взяли участь у ет
ногенезі ямної спільності.
Антропоморфна пластика докладно розібрана в окремій статті.
Тому не будемо зупинятися на її ан ал ізі7.
3 К овалева И. Ф. К вопросу о культурной принадлежности вытянутых подкур
енны х энеолитических погребений / / Курганы Степного Поднепровья.— Днепро
петровск, 1980.— С. 50—55; Ковалева И. Ф. Энеолитические курганы в с. Чкаловка
Днепропетровской области / / Проблемы археологии Поднепровья.— Днепропет
ровск, 1992 — С. 66—75 та ін.
' Н иколова А. В., Рассамакин Ю. Я. Вказ. праця.
3 Там само.
6 Там само.— С. 53.
7 М о золевський Б. М ., Пустовалов С. Ж . Курган Довга Могила з групи ЧортоЧлика / / Див. статтю в цьому збірникові.
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Досить показові в кургані ямні поховання. Всі вони належать
до пізньоямної культури, а саме — до другого-третього етапу за
періодизацією О. Г. Ш апошникової, В. М. Фоменко, Н. Д. Довжен
к о 8, або до 3—4 етапу за періодизацією А. В. Н іколової9. Необхідно
зауважити, що поховання з небіжчиками, зібганими на спині, по
в'язані як з найдавнішим ямним насипом, так і з останнім етапом
форм ування кургану. Тому, або полож ення н ебіж чи ка не є вузькохронологічною ознакою , або сам курган є не таким пізнім,
якщ о з його поверхні впускаю ться поховання з ранньою позою
померлого.
Треба сказати, що положення небіжчика для степових культур
доби бронзи взагалі постає ознакою етнічною 10. А етнос є таким
утворенням, яке існує впродовж довгого часу. Тому й ознаки, які
характеризую ть певний етнос, можуть існувати досить довго. З ме
тодологічного боку виділення для хронологічних обрядових груп,
якими зараз оперують багато дослідників, є тільки тоді результатив
ними, коли враховується зміст тих ознак, які залучаються до аналі
зу. Як приклад зваж еного підходу до виділення обрядових груп є
роботи І. Ф. К о в а л ьо в о ї", О. Г. Ш апош никової, В. М. Фоменко,
Н. Д. Довженко 12, А. Д. Пряхіна 13 чи А. Т. Синюка 14 та інших. В них
хронологічний аналіз іде не тільки за стратиграфічною позицією
чи інвентарем. Він доповнюється змістовним аналізом обрядових
(тобто етнічних) ознак. Хоча в значній частині курганів півдня Укра
їни між ямними та інгульськими похованнями містяться так звані
ранньокатакомбні, але тотожні ямні пози в ямних похованнях з
позами у низці інгульських поховань (на спині, зібгані) мож на ін
терпретувати як свідоцтво прямих контактів представників цих двох
етнічних груп. Ця думка висловлюється у працях таких дослідників
8
Ш апошникова О. Г., Ф оменко В. //., Довж енко Н. Д. Ямная культурно-истори
ческая общность. (Южнобугский вариант) / / САИ.— Вып. В1—3.— К., 1986.
5
Н иколова А. В. Хронологическая классификация памятников ямной культуры
степной зоны Украины: Автореф. дисс. ...канд. ист. наук.— К., 1992.
10
Пустовалов С. Ж . Этнотипология катакомбной культуры Северного Причер
номорья (По материалам погребального обряда).— Автореф. дисс. ...канд. ист. наук —'
К., 1987; Пустовалов С. Ж . Этническая структура катакомбного населения Север
ного Причерноморья. К., 1992.— 151 с., с. 59—60; Рычков Н. А. Этническая характе
ристика населения ямной культуры Северного Причерноморья.— Автореф. дисс
...канд. ист. наук.— К., 1990.
" Ковалева И. Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов.— Дне
пропетровск, 1983.— 108 с.
12 Ш апошникова О. Г. та ш. Вказ. праця.
13 П ряхин А. Д. История древних скотоводов II тысячелетия до н. э. лесостеп
ных районов Подонья, Поволжья и Южного Урала /Абашевская культурно-истори
ческая общность/; Докт. дисс.— М., 1976.
14 С и н ю кА . Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж, 1996.— 351 с.
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як І. Ф. Ковальова, 3. П. М арина, Є. Л. Фещенко, О. Г. Ш апошнико
ва 15 та ін.
Інший підхід щодо обрядових груп та їхньої ролі у хронологіч
ному дослідженні демонструє А. В. Ніколова ,6. В цьому випадку об
рядові групи як такі навіть не виділяються. Весь аналіз провадить
ся на рівні ознак.
Згаданий автор пише: "...к хронологическим признакам обряда
следует относить: место захоронения в насыпи (сектор); тип моги
лы (яма или яма с уступом); ф орм у могильной ямы; положение
погребенного; его ориентировку; степень окраски скелета охрой"
На відміну ОД формального підходу А. В. Ніколової, М. О. Ричков
аналітично розкриває зміст цих ознак. Він пише: "...установлена
зависимость 11-ти признаков от территории: форма могильной ямы,
поза и ориентировка у м е р ш и х "18.
При побудові хронологічної схеми А. В. Ніколова базується ви
ключно на стратиграфії курганів. Зміст її методу полягає в тому,
щоб поєднати окремі стратиграфічні колонки в одну. За такого під
ходу перевага віддається тим курганам, які мають довші страти
графічні колонки. Решта лиш е додається до них. При цьому не вра
ховується територіальний чинник. Отже, відносна хронологічна
шкала в даному разі має право вирішального голосу. П роте як і
кож ний артефакт в археології, стратиграфія потребує інтерпрета
ції. Так, за А В. Ніколовою, поза "зібгано на спині" починає зника
ти в III періоді пізньоямної культури, а в останньому періоді наявна
лиш е поза "зібгано на боці" 19. С аме в останньому періоді існування
ямної культури, за цим автором, спостерігаються так звані ранньокатакомбні впливи20. П роте серед "ранньокатакомбних" поховань
часто трапляється поза "зібгано на спині". Якщо контакти між ям
ним та катакомбним населенням відбувалися тільки на останньому,
IV етапі ямної культури, то відмін у положенні небіж чиків бути не
могло. Панівна поза померлих у "ранньокатакомбних похованнях"
є "зібгано на боці". Як бачимо, цього немає. Отже, співіснування
між ямним та катакомбним населенням Починається набагато рані
ше, ніж це визнає А. В. Ніколова. Тобто приблизно з середини існу
вання пізньоямної культури (III етап). З висновками А. В. Ніколової
15 Ковалева И- Ф Север Степного Предстепья в энеолите — бронзовом веке.—
Днепропетровск, 1985; М арина 3. П. Энеолит — ранний бронзовый век Степного
Левобережья Днепра.— Автореф. дисс. ...канд. ист. наук.— Днепропетровск, 1982
Ш апош никова О. Г. та ін. Вказ. праця; Ф ещ енко Є. Л. Поховальний обряд населен
ня катакомбної культури Північностепового Подніпров'я та Передстепу.— Авто
реф. дисс. ...канд. ист. наук.— Дніпропетровськ, 1993.
16 Н иколова А В. Вказ. праця.
17 Там само.— С. 8—9.
Р ичков М. О. Вказ. праця.— С. 10.
19 Н иколова А- В. Вказ. праця,— С. 16.
20 Там само — С. 20.
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можна було б погодитися, коли б усі стратиграфічні колонки мали
однакову послідовність і наповненість і коли б у пош иренні повних
та неповних (як правило, без "ранньокатакомбних" поховань) не
спостерігалися територіальні відміни. Ямні кургани, розташ овані
поблизу Дніпра та Молочної, справді, дають повну стратиграфічну
колонку. Тут бачимо пізньоямні поховання, "ранньокатакомбні" та
інгульські (найпізніші з них). В цих районах таких курганів переваж 
на більшість. Водночас у тих самих районах значна частина курга
нів має скорочену стратиграфію , що закінчується на "ранньоката
комбних" похованнях, а в трьох відсотках випадків у кургані при
сутні лише ямні поховання. Натомість у курганах Південного Бугу,
Інгулу, Інгульця та в курганах, розташ ованих далі в степ від заплав,
так званих ранньокатакомбних могил просто немає. Інгульські ви
простані поховання безпосередньо слідують за пізньоямними. Зва
ж аю чи на те, що в інгульських похованнях часто трапляється ям
ний посуд, а в ямних — подекуди інгульський, теза про співісну
вання ямного та інгульського населення є цілком очевидною.
Думається, що для ґрунтовних хронологічних досліджень знач
ну роль відіграють предмети зброї, прогресивні форми якої поши
рю ються у світі з блискавичною швидкістю. О статочну крапку в
питанні про співіснування ямного та катакомбного населення, ду
мається, внесе незалеж ний аналіз, яким може бути радіовуглецевий метод. Результати радіовуглецевого аналізу, які підтверджують
думку автора про тривале співіснування ямного та катакомбного, в
тому числі інгульського, населення, вже отримані в лабораторіях
Німеччини та України (Київ). Ці результати чекають на публікацію.
Прикладом такого співіснування є поховання 33 та 34 кургану № З
(Бобушка). За звітом поховання 34 (інгульське за обрядом та з гор
щиком ямного вигляду) (мал. 10, <9) зруйнувало шахту "ранньокатакомбного" поховання № 33. Проте шахти поховання 34 при розко
пках не виявлено21. За звітом вона містилась з північного сходу від
камери. Але якби це так було насправді, то шахта мала б потрапити
у профіль II північної бровки, яка проходила поруч з камерою по
ховання 34 (мал. 1, 2\. Ш ахта могла б знаходитись над камерою,
проте цей тип катакомб не є характерним для цієї тер и то р ії22. З а
лиш ається визнати, що шахта поховання 33 одночасно слугувала й
шахтою поховання 34. На користь цього твердження свідчать чис
ленні аналогії серед багатокамерних катаком б23.
21 М озолевский Б. М., Пустовалов С. Ж. и др. Отчет о работе Орджоникидзевской экспедиции Института археологии АН УССР за 1979 г. / / НА ІА НАНУ.—
Ф. Е. 1979/9.— С. 57.
22 Пустозалов С. Ж. Этническая структура катакомбного населения Северного
Причерноморья.— К., 1992.— С. 118, табл. А (4,2%).
23 Пустозалов С. Ж. Багатокамерні поховання та деякі питання соціальної стру
ктури катакомбної спільності //А рхеологія.— 1990.— № 3.— С. 56—67.
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Авторові неодноразово доводилось звертатись до проблеми ба
гатокамерних поховань. Виділяється цілий тип катакомб, камери
яких виведені у протилежні короткі стінки шахти, але їхні вісі не
паралельні, а перебуваю'*’1» під невеликим кутом (мал. 11, 5/12, 3, 4,
5, 6, 7). Багатокам ерні катакомби взагалі притаманні катакомбній
спільності (мал. 12). Поховання з кургану "Бобушка" має повну
аналогію з Дніпрорудниг1 (к - 8, п. 2) та Богачівським (к. 10, п. 2, 8).
Досить близьким за формою до посуду "ранньокатакомбних" чи
навіть ямних поховань є і1 горщик з поховання 34 (мал. 10, <5). Все це
свідчить про те, що поховання 33—34 є єдиним комплексом — ба
гатокамерним похованням. в якому поєднуються ознаки так званих
"ранньокатакомбних" та випростаних поховань інгульського типу.
П овертаю чись до характеристики ям них поховань, слід відзна
чити, що п ереваж н а їх більшість орієнтована по колу. При цьому
виділяється два кола: внутрішнє, або перш е (мал. 5, 6), та зовнішнє,
або друге (мал. 7; 4, 6— !)■ Поховання внутрішнього кола за працевитратами значно відр ізаю ться в більший бік від поховань друго
го кола. Розглянемо ці зідміни. Так, всі поховання першого кола
мають досипки. Правда, останні серед них маю ть спільну досипку
(13 та 23). П оховання зовнішнього кола не мають жодної досипки.
Всі вони впущ ені з повфхні кургану. М огили внутрішнього кола
всі мають потужні деревині перекриття, а поховання другого кола —
легкі перекриття, що незбереглися, або зроблені з очерету. Тільки
у двох випадках наявні дерев'яні перекриття (пох. №№ 31, 37).
Вхідні ям и-зап лічки в похованнях першого кола в 1,5—2 рази
більші за заплічки поховань зовніш нього кола (див. таблицю). Так
само поховальні камер» внутрішнього кола значно більші за каме
ри другого кола. Такі ознаки як підстилка, крейда та вохра набага
то частіш е зустрічають«1 У похованнях внутрішнього кола. Загалом
за своїми о зн акам и п о д а н н я перш ого кола належать до другої
соціальної групи, за Н. X- Довж енко та М. О. Ричковим, а похован
ня зовніш нього к о л а —А° ПІ соціальної груп и 24. Слід зауважити,
що поховання внутріцйього кола належ ать виключно дорослим
людям, а сер ед поховаіь зовнішнього кола 2 містили дитячі кістя
ки. П роте р еш та кістякв зовнішнього кола належали дорослим.
К атакомбні поховаря представлені складною багатокамерною
спорудою (пох. №№ 33 34) та десятьма похованнями (мал. 8, їй
інгульського типу. В ці* могилах померлі леж ать або на спині ви
простані або у слабозііганомУ стані (№№ 5, 20). П ривертає увагу
поховання № 35, де пс)иЦія ніг померлого не залиш ає сумніву в
тому, що вони були підяті в колінах вгору. Три поховання — к е н о м Довженко Н. Д , Рыч?в Н.А.К. проблеме социальной стратификации пле'
мен ямной культуры к у л ь т у ’ 1 0 ~и с т о Р пиеской общ ности / / Новые памятники я М ной культуры с теп н ой з о н ы к р а й н и .— К иев.— 1986.— С. 14—27.
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тафи (№№ 7, 37) (мал. 9, 7). Два з них знаходяться в північносхідному та східному секторі кургану, що додатково пов'язує їх з
військовими похованнями25.
У
катакомбній спільності кенотаф и п ов'язан і з військовими
похованнями. Зброя частіше за все міститься у похованнях, розта
шованих у північно-східному та східному секторах кургану (здійс
нення поховання в певному секторі визначалося порою року, в яку
ховали небіж чика й залежало від річного пересування точки сходу
сонця). Отже, кенотафи в північно-східному та східному секторах є
похованнями воїнів, які загинули в поході і їх не змогли поховати у
рідній землі.
Два поховання (№№ 22, 27) (мал. 9, 5, 10, 1) мали ознаки культу
черепів. Голови померлих у цих похованнях були відокремлені від
посткраніального кістяка й лежали окремо. Практична безінвентарність та скромні розміри інгульських катакомб кургану змушують
віднести їх до п'ятої групи (рядові незам ож н і)26. Це зайвий раз
підтверджує висновок, що в цьому районі серед населення, яке
дотримувалося інгульського поховального обряду, мешкало багато
незаможних.
Поховання пізньої бронзи представлені багатопружковими по
хованнями №№ 3 та 17 та зрубним похованням № 4 (мал. 11, 4, 7].
Від поховання № 3 зберігся лише горщик біконічної форми (мал. 11,
<9), прикрашений прокресленим та накольчастим орнаментом. У ниж
ній частині корпусу горщика знаходився солярний знак — два кон
центричних кола, заповнених наколами. Висота горщика — 10,3 см,
діаметр вінець — 10,3 см, діаметр дна — 7 см.
Поховання 17 виявлено в південно-західному секторі кургану.
Поховальна споруда простежена частково. К амера була овальної
форми та орієнтована зі сходу на захід. Кістяк лежав зібганий на
лівому боці, головою на схід. Кисті рук знаходились перед облич
чям. Біля рук стояв горщик. М іж ребрами знайдено кремінне віст
ря стріли (поранення?). Долівка могили посипана вохрою (мал.11, 4).
Ліпний біконічнин горщик із плоским дном та невисокими він
цями. Край вінець прикрашений насічками. По плічках н а н е с е н о
орнамент у вигляді горизонтальної лінії, від якої вниз спускаються
напівовали. По плічку нанесено ряд наколів, ниж че до дна йде грат
частий орнамент. Горщик заввишки — 7,5 см, діаметр вінець — 7 см,
діаметр дна — 5,5 см (мал. 11, 6].
25 Клочко В. /., Пустовалов С. Ж . До реконструкції озброєння та військової справи
катакомбного населення Північного Причорномор'я. Праці центру пам'яткознавств а — К., 1992.— Вип. І. С. 118—141.
26 Пустовалов С. Ж . О возможности реконструкции сословно-кастовой систе
мы по археологическим материалам //Д ревности Степного Причерноморья и Кры
ма.— Запорожье, 1995.— С. 21—40.

Розкопки кургану "Бобуш ка’
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Мал. 9. 1—2 — пох. 14; 3—4 — пох. 7; 5 — пох. 27; 6 — пох. 20; 7 — пох. 35.

160

7Г7 7 7 7 77777772

СГ,

С. Ж . ПУСТОВАЛОВ

^—

Мал. 10. 1 — пох. 22; 2 — пох. 38; 3 — пох. 39; 4 — пох. 36; 5 — пох. 8;
пох. 2; 7 — пох. 33; 8 — пох. 34; 9 — пох. 39.

Мал. 1 1 . / — пох. 21; 2 — пох. 38; 3 — пох. 27; 4— 6 — пох. 17; 7 — пох. 4;
пох. 3; 9 — Д н іп р о р у д н и й , к. 8, п. 2; 1 0 — Т р о їц ьк е, к. 3, п. 9.
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Мал. 12. Багатокамерні поховання. 1 — М ар'ївка, к. II, пох. 27; 2 — Минівка, к. гр. XVII, к. І, пох. 6— 6а; 3 — Кривий Ріг, к. Лук'янівка, пох. З, 7; 4 "
Ц елінне, к. І, пох. 6— 7; 5 — М иколаївка, к. 6, пох. 1; 6 — Жовтневе, к. 12, поХ1; 7 — Богачівка, к. 10, пох. 2, 8; 8 — Голубовський, к. 1, пох. 1; 9 — Виноград"
не, к. 33, пох. 4; 1 0 — Верхньотарасівка, к. 9, пох. 12; 11 — Виноградне, кпох. 36; 12 — Н ово-М иколаївка, к. 5, пох. 15.

Таблиця

Х ар актер и сти к а ям ни х поховань

осипка
№
асипу

Вхідна яма

Довж.
V II
IV
V II
V
VI
V II
III
___

—
—

—
—
—

3,9
3,65
3,25
3,4
4,2
3,3
3,85
1,6
1,54
—

2,15
2,25
—
___

—

Камера

Шир.

Довж

2,8
2,2
2,95
2,6
2,6
2,45
2,85

1,8
2,05
1,8
1,92
2,57
1,6
2,05

1,3

1,05

1,5

1,1
1,22
1,36

—

1,55
1,95
—
___

1,3
1,3
0,8
1,6
1,8
?

П ере
криття

Підстил
ка

дерев.
дерев.
дерев.
дерев.
дерев.
дерев.
дерев.

X

X
X
X
X

ком иш

X

Крейда

Вохра

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Коло

Шир.
1,1
1,35
1,1
1,3
1,4
0,97
1,27
0,6
0,65
0,9
0,9
0,95
0,8
0,4
0,9
0,8
?

X
X

—
—

дерев.
дерев.
—

X
X
X
X

___

к ом иш
X

1

X

2
2
2
2
2
2
2

X
X

-----

X
X
X
X

—

1
1
1
1
1

___

—
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Вістря стріли кремінне, видовжено-трикутної форми з прямо
кутною виїмкою з короткого боку. Краї оброблені зубчастою ре
тушшю (мал. 1 1 , 5).
Зрубне поховання 4 знаходилося в південному секторі кургану
на глибині 2,43 м. М огильна споруда не простеж ена. Кістяк помер
лого лежав на правому боці, зібганий, головою на схід.
Таким чином, курган № 3 "Бобушка" дав дуж е важливий і ціка
вий матеріал щодо різних епох. Тут було виявлено енеолітичний
могильник, що становить єдиний комплекс. Ямні та катакомбні по
ховання підтвердили висновки щодо соціальної структури цих груп
населення, дали матеріал про співіснування на певному етапі роз
витку ямної та катакомбних культур. Поодинокі вістря стріл у по
хованнях № 17 та 23 є скоріш за все пораненнями й відображають
нестабільну політичну ситуацію в цей час, тобто на початку ката
комбної епохи й на її закінченні.
Курган № 3 Чкаловської групи "Бобушка" дав нові аргументи
щодо розв'язанн я різних проблем давньої історії: етнокультурної
ситуації в пізньому енеоліті в степовій смузі України, динаміки со
ціального розвитку ямного суспільства та його співіснування з ка
такомбним населенням, зокрема, інгульським. Він виявив особли
вості обряду та інвентаря, які ще привертатимуть увагу фахівців.

