
значительное место в иконографии и обладали высоким инфор
мационным статусом.

Наиболее близкой новоселовской можно считать Федоров
скую стелу, хранящуюся в Полтавском музее. На последней, в 
похожей манере, изображены позвоночник, ребра, пояс и отпе 
чатки стоп, пересекающие пояс перпендикулярно, но, в отличие 
от новоселовской, носками вверх.

При выявлении семантики изображений синкретический ха
рактер памятников искусства древнейших скотоводов дает осно
вания предполагать их известное функциональное сходство и 
персонифицировать в качестве древнейших божеств или их про
образов, в данном случае, божеств, связанных с погребальным 
культом.

Умерший, находясь в царстве мертвых, оказывал определен
ное воздействие на оставшихся в живых членов семьи, рода, 
племени. В определенной степени благополучное достижение 
страны мертвых живые должны были обеспечить, и достига
лось это надежным снаряжением умершего, в которое входили 
прочные, рассчитанные на долгий, трудный путь обувь и посох.

В мифологии известна и следующая фаза путешествия — 
возвращение — возрождение из мира мертвых. Очевидно, по
этому изображения стоп-посоха приобретают еще одну функцию 
— приносить благо и сохраняются в иконографии скотоводов 
эпохи палеометалла длительное время.

Таким образом, внутри культовой системы эпохи палеоме
талла Северного Причерноморья посох и стопы имеют значение: 
1) выражают культовые предметы, без которых невозможно до
стижение загробного мира, 2) символизируют превращение чело
века в существо высшего порядка, 3) являются символом бла
гополучия-плодородия.

Л. Г. СИВОЛАП, М. П. СИВОЛАП

КУРГАН «КИЦИНА МОГИЛА»
В ЛІСОСТЕПОВОМУ ПОДНІПРОВ’Ї

1. Курган 3 біля с. Придніпровське Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. був досліджений Черкаською Лісостеповою ар
хеологічною експедицією у 1987 р. Курган знаходився на вер
шині пологого підвищення плато на правому березі р. Коврай і
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займав панівне положення в групі з 6 курганів, 4 з яких також 
були розкопані експедицією і містили виключно ямні поховання 
(Григор’єв, Сиволап, 1987 , 1988).

2. Початкова висота кургану, за даними одного з авторів, 
складала 4 — 5 м. Розміри пам’ятки перед початком розкопок: 
висота 1,3 м, діаметр 42 м. Як показали дослідження, курган 
було споруджено в п'ять прийомів. Найдавніший насип (1) мав 
дещо незвичайну «ступнеподібну» форму з перехватом посереди
ні і був витягнутий довгою віссю по лінії Пн-Пд. Довжина наси
пу 19,1 м, ширина в місці перехвату 8 ,9  м, висота у цьому ж 
місці 0 ,27  м. Максимальна висота (0 ,9 8  м) спостерігалась у 
північній найширшій (10 ,8  м) частині насипу. Краєм своєї пів
нічно-східної поли насип (1), очевидно, частково перекривав по
ховання 2. Насип над цим похованням повністю зник, ймовірно, 
в результаті просадки і сповзання краю поли в могилу під дією 
атмосферних факторів, про що свідчить лінзовидне заповнення 
верхньої чверті ями. Асиметричний підковоподібний викид по
тужністю 0 ,2  м знаходився на Зх, Пд і Пн від поховання і був 
перекритий краєм  початкового насипу завтовшки 0 ,2  — 0,3  м.

3. Яма основного поховання 2, розмірами 1,71 х 1 ,18 м і 
глибиною 0 ,95  м, мала прямокутну форму з дещо заокруглени
ми кутами і була орієнтована довгою віссю по лінії Зх-Сх. 
Особливістю даного поховання була повна відсутність кісток по
хованого (кенотаф, культове місце?), а також інвентаря, слідів 
підстилки і перекриття. Виходячи з вищесказаного, можна при
пустити, що яма поховання 2 була засипана при спорудженні 
насипу (І).

4. Наступний насип (II) повністю перекривав насип (І) і по
ховання 2. При цьому насип ((II) в загальних рисах повторював 
обриси насипу (І), зберігаючи перехват в середній частині.

5. В край східної поли насипу (II) було впущене похован
ня, 1, перекрите впоперек дерев'яними плахами, поверх яких 
були укладені два різнонаправлені шари комишу, загальною 
потужністю 2 ,6  см. Могильна яма мала прямокутну форму з де
що заокругленими кутами і була орієнтована довгою віссю по 
лінії З х — Сх. Розміри ями 2 ,4 4  х 1 ,65  м, глибина — 1 ,19  м. 
Забарвлений вохрою скелет похованого лежав на підстилці з ко
ри, головою на захід, в положенні лежачи на спині з простягну
тими вздовж корпусу руками і підігнутими догори коліньми. Ін
вентар був відсутній. Вказані ознаки поховання 1, а також пов-
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на його ідентичність похованням курганів, що входили до тієї ж 
групи, дозволяють віднести його до середньодніпровського ва
ріанту ямної культури. За  радіовуглецевим аналізом деревини 
плах перекриття поховання 1 датується 25 0 0  ± 5 0  р. до н. е. 
(аналіз К И -3139).

6. Поховання 1 було перекрите насипом (III), який лише 
частково повторює контур двох попередніх насипів, зберігаючи 
перехват тільки у східній частині кургану. Насипи (IV) і (V) 
збереглись лише у східній полі. Вся їх верхня частина і по
в’язані з ними поховання були зрізані бульдозером під час ні
велювання кургану в 1970-х рр.

7. За  нашим припущенням, насипи (І) і (II) служили риту
альним цілям, як і поховання 2. Цей комплекс, ймовірно, також 
відноситься до ямного часу, про що свідчить ряд ознак похован
ня 2 (орієнтація, розміри і форма ями, тощо). Аналогіями зга
даного комплексу можуть бути різні так звані «антропоморф
ні», «місяцевидні», «ступневидні», інші нетрадиційних форм 
насипи в ямних і доямних курганах Півдня України, зокрема, в 
Пооріллі, де вони часто поєднуються з кенотафами.

А. В. АНДРОСОВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ КУРГАНОВ 
ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА ЮЖНОЙ УКРАИНЫ

Традиция возведения надмогильных земляных сооружений 
(курганов) зарождается в круге доямных энеолитических куль
тур степной зоны Восточной Европы. Ее совершенствование в 
эпоху бронзы проявляется в многообразии архитектурных форм, 
отражающих как определенный уровень развития производи
тельных сил и социальной структуры, так и сложную систему 
идеологических представлений.

При исследовании курганных могильников южной части 
Днепропетровской области экспедицией ДГУ накоплен значи
тельный материал, позволяющий представить как технологию и 
общие принципы строительства, так и индивидуальное оформле
ние курганных сооружений.
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