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А. С. Пробейголова (Луганск)

п огребения  ф и н а л а  Бронзового века  в б ассе й н е  с е в е р с к о го  д о н ц а

Специфика изучения памятников финала бронзового 
века среднего течения р. Северский Донец заключается 
в непропорциональном накоплении различных видов 
источников. На практике это проявляется в существен
ном количественном перевесе поселений над погребе
ниями. В последние годы в результате полевых иссле
дований и архивных данных удалось выделить лишь 
14 погребений постсрубного периода на фоне более чем 
70 поселений. Полученную выборку погребений можно 
разделить на три группы.

К первой группе отнесены 6 погребений: Подгоров- 
ка п. 1, Ж елтое п. 1, Грушовая балка к. 24 п. 1, к. 13 п. 1, 
Дибровка к. 5 п. 1, Смелое к. 2 п. 1. Погребения совер
шены в скорченной позе на правом или левом боку, 
головой обращены к югу. Погребение в Подгоровке 
обнаружено на поселении энеолита-бронзового века 
в верхнем, бондарихинском слое. Погребение в Желтом 
находилось в отдельном грунтовом могильнике. М о
гильник расположен на краю высокой террасы право
го коренного берега Северского Донца, отделен оврагом 
от поселения финала эпохи бронзы. Остальные захоро
нения происходят из курганов. В двух случаях заф ик
сировано использование плит для сооружения камен
ных ящ иков (Грушевая балка к. 13 п. 1, Дибровка к. 5 
п. 1). Погребение в Дибровке совершено по обряду 
кремации, тем не менее, общая ориентировка камен
ного ящ ика по линии север-юг позволяет предполо
жить южную ориентацию умершего. Инвентарь пред
ставлен сосудами с острым краем венчика (Грушевая 
балка к. 13 п. 1) либо воротничковообразным утолще
нием по краю (Дибровка к. 5 п. 1). В погребении из 
Смелого находился абразив неправильной прямоугольной 
формы.

К этой же группе отнесено п. 1 к. 2 из Вишневого Дола, 
совершенное в скорченной позе на правом боку, головой 
к северо-западу. В погребении находился тюльпановид
ный сосуд бондарихинского типа, железный однолезвий
ный нож, обломок железного кольца.

Ко второй группе отнесено 4 погребения: Трехиз- 
бенка к. 2 п. 2, Рай-Стародубовка п. 1, Октябрьский-1 к. 1 
п. 1, Кременная к. 1 п. 1. Погребения совершены в скор

ченной позе на правом или левом боку головой к вос
току. Обряд кремации зафиксирован в п. 2 к. 2 у с. Трех- 
избенка. По данным авторов отчета, сожжение было 
произведено в яме, ориентированной по линии юго-за
пад — северо-восток. Для погребения из Кременной 
возможно реконструировать вытянутое положение на 
спине. Сосуды встречены лишь в п. 2 к. 2 возле с. Трех- 
избенка. Первый сосуд кубковидной формы, на шейке 
расположены наколы в сочетании с ломанными линиями. 
Второй сосуд не орнаментирован, с выделенной шейкой, 
обработанной вертикальными расчесами. В двух погре
бениях (Рай-Стародубовка, Октябрьское-1) обнаружены 
костяные, трапециевидные в сечении пряслица. В по
гребении из Октябрьского-1 найдены бронзовое шило 
и перстневидная подвеска с овальным щитком. Бронзо
вый черешковый нож белозерского типа с параллельны
ми лезвиями находился в п. 1 к. 1 возле г. Кременная. Еще 
один подобный нож происходит из разрушенного по
гребения в кургане у с. Трехизбенка. Каменный инвентарь 
представлен оселками с желобком либо отверстием для 
подвешивания из разрушенных погребений возле г. Зи- 
могорье и с. Орехово.

К третьей группе отнесены три погребения: Клешня 
Первая-1, Давыдо-Никольское п. 1 и п. 2. Все погребения 
третьей группы обнаружены на поселениях, представле
ны трупосожжениями (Клешня, Давыдо-Никольское п. 2) 
либо погребением отдельных частей тела (Давыдо-Ни- 
кольское п. 1).

Таким образом, погребальный обряд населения бас
сейна Северского Донца в постсрубный период брон
зового века претерпевает ряд существенных изменений. 
П оявляется ю жная ориентировка умерших, практиче
ски исчезает практика использования посуды. В каче
стве погребального приданого используются костяные 
пряслица, оселки с отверстиями или желобками для 
п одвеш ивания, бронзовы е нож и с параллельны м и 
лезвиями, однолезвийные железные ножи. От пред
шествующей срубной культуры сохраняются восточная 
ориентировка при скорченной позе умерших, строи
тельство каменных ящ иков, традиция курганного об
ряда погребения.

І. А. Сніжко (Харків)

д е с я т ь  років д о с л ід ж е н н я  стоянки Біля с. к а м 'я н к а

Відкриття кожної нової пам’ятки давнього кам’яного віку 
на Харківщині завжди є подією не тільки місцевого зна
чення, оскільки територія області досі лишається майже 
суцільною білою плямою на карті пізньопалеолітичних 
пам’яток. Відомий краєзнавець М. В. Сібільов під час 
своїх розвідок у 1940 р. передбачав можливість знахо
дження стоянки давнього кам’яного віку на мисі при 
впадінні в р. Сіверський Донець невеличкої правої при
токи р. Суха Кам’янка, але не встиг оглянути це місце. 
У 2004 р. експедицією ХІМ тут було відкрито стоянку, 
стаціонарні дослідження якої були розпочаті у 2005 р., на

завершення сезону 2013 р. загальна площа розкопу ста
новить 142 кв. м.

Культурний шар розтягнутий по вертикалі, визна
чається рівнем розповсюдження знахідок, не має специ
ф ічного забарвлення, представлений розщ епленим  
кременем, фрагментами кісток тварин, дрібними шма
точками вохри. Найбільша концентрація знахідок спо
стерігається частково в темно-коричневому, світло-ко
ричневому та жовтувато-палевому суглинку. Відзначено 
деяке падіння залягання культурного шару з півдня на 
північ і з заходу на схід, що відповідає зниженню рельєфу
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в бік річок Сіверський Донець та Суха Кам’янка. Куль
турний шар пошкоджений внаслідок дії наступних пост- 
генетичних факторів: відсутність консервації артефактів 
після завершення функціонування пам’ятки; переміщен
ня артефактів вгору внаслідок процесів замерзання та 
відтаювання; вплив делювіальних процесів; діяльність 
риючих тварин.

На дослідженій площі знахідки розподілялись нерів
номірно, утворюючи ділянки більшої чи меншої концен
трації. Така планіграфічна структура є типовою для 
стоянок-майстерень із одноактним формуванням куль
турного шару, розташованих поблизу джерел сировини. 
Простежені скупчення, ймовірно, відповідають робочим 
місцям з обробки кременю. На користь цього свідчать 
випадки ремонтажу артефактів.

У якості сировини використовувався напівпрозо
рий крейдяний високоякісний кремінь місцевого по
ходження. Крем’яні знахідки мають добрий стан збе
реженості, не обкатані, поверхня вкрита ш аром пати 
ни. К олекція, яка на сьогодніш ній день нараховує 
7538 предметів, включає нуклеуси, характерною осо
бливістю яких є наявність виступаючої реберчастої 
тильної частини, нуклевидні вироби (пренуклеуси, 
нуклевидні уламки, відбійники), технічні сколи, заго
товки (пластинки, відщепи, м ікропластинки). Вироби 
із вторинною обробкою (різці, скребки та скребловид- 
ні знаряддя, проколки, виїмчасті та стамескоподібні 
зн аряд д я , м ікроп ласти н к и  з п ри тупленим  краєм ) 
утворюють нечисленну групу знарядь, що характерно

для відносно недовгочасних пам’яток, розташ ованих 
поблизу виходів сировини. В цілому набір знарядь 
характерний для пам’яток східного епігравету.

У стратиграфічних дослідженнях було використано 
метод мікростратиграфії, що дозволило пов’язати най
більш насичену знахідками частину культурного шару 
з жовтувато-палевим лесовидним суглинком верхньо- 
причорном орського літологічного п ідгоризонту та 
встановити безперервність і одноактність його форму
вання. Завдяки палінологічним дослідженням було ре
конструйовано природне середовище, що оточувало 
давніх людей у період формування відкладів культурно
го шару. Рослинний покрив був одноманітним, бідним 
за складом та розрідженим. Про холодний клімат свід
чить наявність серед деревних порід лише бореальних 
та аркто-бореальних елементів. У долині була присутня 
деревинна рослинність, а степові ценози були ксероме- 
зофітними різнотравно-злаковими та злаковими. Таким 
чином, існування пам’ятки припадає на причорномор
ський етап пізнього плейстоцену і знаходиться в межах 
переходу від ранньопричорном орського стадіалу до 
початку пізньольодовиків’я.

У цілому характер знахідок та їх планіграфічне роз
ташування типове для стоянок, що знаходяться біля 
виходів крем ’яної сировини. Незважаю чи на значні 
постгенетичні пошкодження культурного шару, він є до
статньо інформативним для вирішення питань рекон
струкції способу життя пізньопалеолітичного населення 
даного регіону.


