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Геометричний орнамент  
лискованого посуду кіммерійців

(на прикладі двох груп орнаментації)

Визначено фази розвитку геометричного орнаменту за матеріалами лискованого 
посуду зі вже датованих поховань найпізнішого передскіфського періоду. З’ясовано витоки  
й рівень розвитку геометричної орнаментації кераміки, що належить до кіммерійської степової групи 
посуду, а також окреслено групи лискованого посуду, пов’язаного з гончарними комплексами інших 
археологічних культур Північного Причорномор’я. Для вирішення цього питання, окрім звичайних 
археологічних методик, використано загальнонаукові спостереження про розвиток геометричного 
орнаменту, запропоновані Яковом Черніховим.

Ключові слова: археологічна керамологія, лискований посуд, геометричний орнамент, Північне 
Причорномор’я, кіммерійська степова група, жаботинська група, Яків Черніхов

Геометричний орнамент є одним 
з найдавніших видів оздоблення 

поверхні. До часу своєї появи на ліпленому 
посуді з пам’яток доби раннього заліза населення 
степової зони Північного Причорномор’я, 
він налічував не одну тисячу років розвитку. 
Неодноразово за зміни культур або населення 
в північно-причорноморському регіоні кераміка 
з геометричним орнаментом відроджувалася  
й продовжувала своє існування в нових, у тому 
числі технологічних, умовах. Усередині майже 
кожного з «незліченної кількості» врахованих 
видів і типів геометричного орнаменту 
відзначаються фази його виникнення, розквіту, 
згасання.

Історія геометричного орнаменту на кераміці 
порівнянна з історією сотні геометричних 
орнаментів, представлених свого часу в роботі 
архітектора-авангардиста Якова Черніхова 
(1889–1951) (Каталог рисунков..., 2007, с. 21, 
рис. 9). Розклавши орнамент за елементами  
й дослідивши їх виникнення й розвиток, він 
довів, що геометричний орнамент, як будь-яке 

явище мистецтва, проходить весь шлях розвитку 
– від більш простих мотивів у вигляді стрічок, 
смуг, необмежених зиґзаґів, через використання 
різних за складністю бордюрів, до орнаментації 
розетками. 

Прослідкуємо, як це спостереження 
відображається за матеріалами лискованого 
посуду зі степових поховань доби найпізнішого 
передскіфського періоду. 

У матеріальній культурі Північного 
Причорномор’я передскіфського й  скіфського 
часу містяться переконливі свідчення 
динамічного характеру геометричного 
орнаменту. У пошуках витоків, аналогій  
і прототипів скіфського орнаменту в цій статті 
звернуся до декору ліплених посудин лише 
передскіфської доби. При цьому нагадаю 
твердження Олексія  Тереножкіна про те, 
що кіммерійцям, на відміну від скіфів, була 
притаманною саме геометрична орнаментація. 
Він також зазначив, що розробка цього 
питання пов’язана з накопиченням нових, 
добре документованих і більш багатих за 
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складом археологічних матеріалів (Тереножкин, 
1976, с. 184). Це положення було розвинуто 
в наступних дослідженнях. Так, Володимир 
Білозор простежив розвиток геометричного 
мистецтва кіммерійців у кам’яному різьбярстві. 
Він нагадав, що «особливість кіммерійського 
декоративно-прикладного мистецтва полягає 
у цілковитому домінуванні геометричної 
орнаментики, яка радикально відрізняє його від 
анімалістичного у своїх підвалинах скіфського 
художнього стилю» (Білозор, Гаврилюк, 
2001, с. 281, 284). Якщо орнаментацію зброї, 
кінського спорядження, кам’яної скульптури 
розглянуто в роботах, присвячених вивченню 
цих груп матеріальної культури, то інтерес до 
геометричного орнаменту загострився лише 
останнім часом і був викликаний низкою причин. 

До орнаментики як одного з напрямків 
досліджень ліпленої кераміки населення степової 
зони VI–III століть до н. е. авторка звернулася ще 
в середині 1970-х років (Гаврилюк, 1981). Тоді їй 
уперше в скіфології, завдяки вивченню масового 
матеріалу, вдалося зібрати й систематизувати 
ліплений посуд найпізнішого передскіфського 
періоду й представити його орнаментацію. 
Під час вивчення цієї кераміки на техніко-
типологічному рівні (здебільшого, de visu) серед 
масивів знахідок з пам’яток як скіфських, так  
і культур попередніх фаз історичного розвитку 
Північного Причорномор’я, систематизації 
результатів їх досліджень, було зібрано свого 
роду віртуальні колекції ліпленої кераміки. 
Також повною мірою було залучено матеріали 
синхронних культурно-історичних спільнот 
із суміжних регіонів Північно-Західного 
Причорномор’я, у тому числі Придунав’я, 
Прикарпаття, Придністров’я, Придніпров’я, 
Подоння, Криму й Передкавказзя. Особливу 
увагу було приділено культурам лісостепу. 
Спираючись на формально-типологічний, 
технологічно-типологічний, структурно-
семіотичний методи й утилітарно-емпіричний 
аналіз орнаментики, було розроблено 
передумови для використання ліпленої кераміки 
як хроно- й етнокультурного індикатора кочових 
культур Північного Причорномор’я.

Вивчення орнаментів на лискованому посуді 
новочеркаського етапу кіммерійської культури 

дозволило виокремити п’ять орнаментальних 
груп, що відповідають різним за походженням 
групам лискованої кераміки. Зокрема, було 
з’ясовано, що кераміка, оздоблена геометричним 
орнаментом третьої групи, «складає одну групу 
з кубками жаботинського типу» і, що «стало 
очевидним, що степові поховання з кубками, 
близькими за типом до жаботинських, слід 
відносити до кінця передскіфського періоду, 
до новочеркаського ступеню». Тобто було 
відзначено етнокультурний взаємовплив 
населення лісостепового Правобережжя  
й степової зони Північного Причорномор’я 
(Гаврилюк, 1979, с. 35). Цей висновок і методика 
класифікації геометричного орнаменту навіть 
з використанням промальовок орнаментів 
лискованого посуду авторки цієї статті, 
без відповідних посилань, але звичайно,  
з урахуванням сучасних даних, використовується 
у деяких сучасних дослідженнях (Дараган, 2011, 
с. 411; Дараган, Подобед, 2013, с. 39). Упродовж 
30 років група лискованого посуду, звичайно, 
поповнилася новими знахідками (наприклад: 
Ромашко, 1980, с. 76-82; Дубовская, 1985, 
с. 166-171; Шевченко, 1987, с. 140-147; Фиалко, 
1987, с. 171-187; Бокий, Горбул, Отрощенко, 
1991, с. 173-182; Лукьяшко, 1999, с. 164-184; 
Болтрик, Махортых, 2003, с. 119-127; Гаврилюк, 
Красильніков, 2006, с. 410-437; Гребенников, 
2008). Аналіз декору ліпленої кераміки став 
обов’язковою вимогою методики дослідження 
посуду доби раннього заліза. 

Розширилося коло наукової літератури із 
загальних проблем вивчення культур найпізнішого 
передскіфського часу й мистецтвознавчих робіт 
з теорії орнаменталістики. Картина існування 
геометричного орнаменту розпадається на 
низку генетично як просторово пов’язаних, так 
і незалежних історико-культурних спільнот, 
фрагментів і відрізків життєвих циклів їхнього 
існування. 

Отже, мета цього дослідження – 
прослідкувати фази розвитку геометричного 
орнаменту за матеріалами лискованого посуду зі 
вже датованих поховань, з’ясувати витоки й рівень 
розвитку геометричної орнаментації кераміки, 
що належить до кіммерійської групи посуду 
(Гаврилюк, 1979, с. 38), а також окреслити групи 
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лискованого посуду, пов’язаного з гончарними 
комплексами інших археологічних культур 
Північного Причорномор’я. Для вирішення цього 
питання, крім звичайних археологічних методик, 
використано загальнонаукові спостереження 
про розвиток геометричного орнаменту Якова 
Черніхова.

Ліплений посуд, прикрашений геометричним 
орнаментом, має глибоку історію. 

Історіографія питання. 
Виходячи із загальнометодологічних 

міркувань, очевидно, що корисними є відомості, 
аналогії, системи класифікації й методики 
обробки даних, що містяться в результатах 
вивчення матеріальної й духовної культури 
періоду бронзи. Морфологічна типологія 
й результати аналізу системи орнаментації 
кераміки синташтинської культури (Ткачев, 
Хаванский, 2006) викликають значне 
зацікавлення не тільки для вивчення пам’яток 
періоду бронзи, але й для з’ясування проблем 
ґенези, розвитку й традицій гончарних комплексів 
більш пізніх епох, зокрема, доби раннього 
заліза. Також велике значення мають роботи 
Сергія Сорокіна (1978), Вадима Бочкарьова 
(1986; 1994), Віталія Отрощенка (2002), 
статті тематичного збірника, присвяченого 
проблемам стародавнього мистецтва Євразії 
(Археологический..., ред., 2010).

Сергій Сорокін, з метою реконструкції 
ідеології, світогляду ранніх кочівників Азії, 
звернувся до вивчення орнаменту. На широкому 
артефактному матеріалі, що включав унікальні 
знахідки текстилю й килимів (наприклад, 
з Пазирицьких курганів), він з’ясував, що 
розмаїття й досконалість орнаменту дозволяє, 
по-перше, бачити в ньому витвори високого 
мистецтва й майстерності; по-друге, розглядати 
геометричний орнамент як повноцінне джерело 
для уявлень саме про ідеологію; по-третє, 
зафіксувати ступінь інтелектуального розвитку 
творців орнаменту. У ранньокочівницькому 
орнаменті гармонійно поєднуються семантика 
й зображальність мотивів з функціями 
предметів. Щоб показати високий рівень творчої 
художньої думки, досягнутий суспільствами 
«ранніх кочівників Азії (у всякому разі, 
досить розвиненою для того, щоб створити 

які завгодно складні композиційні схеми)», 
Сергій Сорокін звернувся до одного з аспектів 
їх художньої творчості – способів побудови 
орнаменту. Для аналізу дослідник залучив 
математичну теорію симетрії, яка дозволяє 
звести всю величезну кількість орнаментів 
до певного числа механізмів їх побудови. Він 
вільно оперує масивом археологічних даних  
у широкому географічному діапазоні (Сорокин, 
1978).

Вадим Бочкарьов (1986; 1994) запропонував 
використовувати емпіричні, досить наочні й 
прості, але водночас ефективні правила аналізу 
орнаментів і за археологічними матеріалами 
розробив трирівневу таксономічну систему 
(елемент – мотив – композиція). Чи не вперше 
шляхом порушення й вирішення аналітичних 
завдань орнаментики Вадиму Бочкарьову 
вдалося прояснити низку спірних до нього 
питань хронології, періодизації й культурогенезу 
доби пізньої бронзи. Пізніше в роботах Віталія 
Ткачова й Олексія Хаванського цю систему було 
доповнено четвертим, ще більш високим рівнем 
ієрархії – стилем (Ткачев, Хаванский, 2006,  
с. 66).

У статті Іллі Палагути розглянуто феномен 
«технічного декору» на кераміці – відтворення 
в орнаменті реліктових деталей конструкції або 
текстури поверхонь неглиняних виробів. Він 
вважає, що «технічне» (а також скевоморфне) 
походження має й серія орнаментів кераміки 
культури Трипілля-Кукутені. Відтворення 
текстури й декору плетених і тканих виробів 
характерне для орнаментів періоду Трипілля 
BI – Кукутені А, що пов’язано зі впливом на 
Трипілля культур Тиса й Петрешти. В орнаменті 
Трипілля-Кукутені доволі поширені ремінісценції 
образів ручок, які втратили своє функціональне 
призначення і які трансформувалися в мотиви  
у вигляді кіл. Дослідження розвитку «технічного 
орнаменту» показує часту неспроможність 
фігуративних і «знакових» його інтерпретацій, 
але, з іншого боку, дає можливості для виявлення 
шляхів еволюції композицій і елементів декору 
(Палагута, 2010).

Валерій Кузін-Лосєв (2010, с. 35-77) 
досліджував композиції древніх зображень 
степової Євразії. Він розглянув проблематику 
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інтерпретації багатоярусних фризових 
образотворчих текстів. Вихідним при цьому 
є положення про зумовленість формальних 
засобів вираження ступенем розвитку свідомості 
людей. Архаїчність свідомості давніх людей 
приводила до того, що в образотворчій області 
використовувалися найпростіші формальні 
прийоми організації смислів. На прикладі 
посудин майкопської культури з кургану Ошад 
продемонстровано, якими формальними 
засобами досягалася передача теми країни, 
«місця». Розкриття основної теми досягалося 
через відбір образів, що відносяться до різних 
областей міфо-легендарної традиції культури.

У статті Ігоря Рудковського проаналізовано 
проблеми диференціювання андронівських 
археологічних пам’яток на основі аналізу 
структури андронівського орнаменту. Згідно зі 
специфічними орнаментальними елементами 
визначено субкультурні території (Рудковский, 
2010).

Предметом досліджень Людмили 
Панкратової була «орнаментика кераміки 
пізньокулайського етапу як знакової системи, 
яка використовується суспільством 
для передачі інформації про людину та 
довколишній світ, зв’язки між окремими 
індивідами і поколіннями, між членами різних 
товариств;  про те як система, націлена на 
об’єднання споріднених колективів» (2007). База 
дослідження охопила орнаментальні композиції 
на 2201 посудині. Виявлено «кореляції між 
типами орнаментальних композицій і статтю 
похованих в некрополях кулайської культурно-
історичної спільності» (Панкратова, 2007, с. 21). 
Автор вважає, що «композиції, що складаються 
з бордюрів без кантів, можна інтерпретувати 
як чоловічі орнаментальні тексти, композиції, 
що включають мотив смужки – як жіночі. 
Є дані, що дозволяють припустити, що 
орнаменти служили для маркування 
також і вікових категорій суспільства. Так,  
в поховання дітей частіше поміщали посуд без 
орнаменту або прикрашений композиціями, 
що складаються тільки з ямок, а в поховання 
літніх чоловіків – посуд, орнаментований 
композиціями, що містять мотив розетки, 

розташований частіше в придонній зоні 
посудини» (Панкратова, 2007, с. 21-22).

Подібну роботу провів Віталій Циміданов 
на основі дослідження орнаментальних 
композицій на посудинах з 3165 поховань. 
Він також встановив важливі кореляції між 
геометричним орнаментом і статтю, віком, 
статусом, рангом похованих на західній частині 
території розповсюдження зрубної культурно-
історичної спільності (Подоння, Передкавказзя, 
Дніпро-Донецький регіон) (Цимиданов, 2010). 
Зокрема, Віталій Циміданов наголосив, що деякі 
композиції демонструють надзвичайно високу 
зустрічальність у таких групах: 

а) орнамент з домінуючим компонентом 
– у чоловічих похованнях і похованнях  
у віці 13-20 років; 

б) іррегулярний орнамент – у групі 
похованих у віці 13-20 років; 

в) знаки – у віці 7-20 років; 
г) валик – у чоловічих похованнях  

і похованнях з віком похованих понад 
21 рік (Цимиданов, 2010). 

Дослідник вважає, що тенденція цієї ознаки 
значно помітніша в чоловічих, а не жіночих 
похованнях. Оскільки ця ознака зустрічається 
передовсім у чоловічих похованнях, а не  
в похованнях високого рангу, то цілком імовірно, 
що потрапляння посудини з валиком у поховання 
було зумовлене, насамперед, статтю (чоловічою) 
й дорослим віком, а не статусною позицією. 
Орнаментація посудини з поховання зрубної 
культури може відображати, хоча, мабуть,  
і не завжди, статево-вікові особливості людини. 
Так, зиґзаґ з «віями» характерний для похованих 
у віці 7-12 років; однорядні вдавлення (насічки) 
– понад 40 років; трирядні вдавлення – для 
носіїв виробничої функції, хоча цілком можливо, 
що вони корелюються з похованнями жінок. 
Дослідник наголосив, що похованих у віці до 
6 років маркують або меандр, або трикутники 
з правобічним штрихуванням, а трикутники  
з лівобічним штрихуванням – похованих старше 
40 років. Орнамент «паркет» характерний для 
13-20-річних похованих. Поліфризний орнамент, 
до складу якого входить розташований на дні 
солярний знак, трапляється в похованнях 
високого рангу.
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Віталій Отрощенко, досліджуючи 
геометричність орнаментів і знаків у мистецтві 
зрубної спільноти, узагальнив великий 
обсяг інформації, що дозволяє порушувати  
й вирішувати питання розвитку зрубної культури, 
виходячи з розуміння мистецтва як одного із 
засобів комунікації значної кількості культур 
у широких хоро-хронологічних діапазонах 
взаємодії. Він зв’язав процес перетворення  
«орнаменталізованої образотворчості» 
в знакову систему з керамікою «культур 
передзрубного горизонту» (Отрощенко, 
2002, с. 24). При цьому візуальний знак за 
силою етнокультурної маніфестації може 
перевершувати вербальний знак. У цьому 
щоразу переконуємося, розглядаючи, наприклад, 
декорований геометричним орнаментом 
артефакт, той самий горщик.

Вельми продуктивним є розуміння Людмили 
Панкратової орнаменту «як знакової системи, 
яка служить цілям комунікації, тобто як мови» 
(2007, с. 14). При цьому, орнамент визначається 
як «знакова система (мова), синтагматика 
якої будується за принципами симетрії, ритму 
і цілісності, а просторову парадигматику 
утворюють орнаментовані речі. Парадигма 
і синтагма орнаменту складають текст, 
простір якого володіє сенсом (семантикою), 
який може бути сприйнятий людиною» 
(2007, с. 15). Привертає увагу факт значного 
поширення найпростіших геометричних фігур 
орнаменту, у тому числі «трикутника», на 
початку життєвого циклу кожного врахованого 
виду геометричної орнаментики з подальшим їх 
кількісним згасанням й зникненням на тлі появи й 
розвитку інших, набагато складніших і естетично 
більш багатих мотивів і композицій. У розмаїтті 
експресії, стилістики, в динаміці геометричного 
орнаменту, єдності його сприйняття інтуїтивно 
вгадується потреба в мистецтві та в його 
можливостях. У розвитку геометричного 
орнаменту можна прослідкувати дію об’єктивних 
законів розвитку мистецтва, особливостей 
його сприйняття, тривалої художньої практики 
і всього того, що виражається концепцією 
Kűnstwollen за Алоїзом Ріглем (Riegl, 1992).

Отже, отримані раніше результати 
потребують оновлення й додаткових досліджень, 

що дозволить уточнити закономірності й 
особливості походження й контакти населення 
Північного Причорномор’я доби раннього заліза. 

Для вивчення відібрано 66 лискованих 
посудин з геометричним орнаментом, що 
складають 34,2 %ліпленого посуду найпізнішого 
передскіфського періоду (за сучасною 
термінологією – чорногорівської культури, 
її чорногорівський і новочеркаський етапи). 
Геометричний орнамент прикрашав 10 корчаг, 
12 кубкоподібних посудин (корчажок), 35 
– кубків, 4 черпаки та 2 чаші. Орнаментацію 
виконано із застосуванням різних технологічних 
прийомів: нарізним способом по сухій глині, 
кресленням – по вологій, штампуванням 
(відбитки зубчастого, круглого, S-подібного 
штампів). Кореляцію посуду з геометричним 
орнаментом за статево-віковою ознакою 
здійснити не вдалося через невелику вибірку 
й майже повну відсутність антропологічних 
визначень поховань з таким посудом. У цій роботі 
розглянуто лише той посуд, який пов’язаний за 
походженням з орнаментованою керамікою 
білозерської культури пізньої бронзи, та посуд 
«жаботинського» типу. Серед орнаментів – 
виконаний кресленням паличкою по сирій глині, 
зубчастий і нарізний. 

Найбільш ранній геометричний орнамент на 
поверхні лискованого посуду з’явився на кубках 
(мал. 1: 17), чашах (мал. 1: 11) та корчажках (мал. 
1: 16, 19) білозерської культури (наприклад, 
матеріали могильників Степовий, Компанійці, 
Федорівка, Широчанський) (Отрощенко, 1975, 
с. 193-205; Махно, Шарафутдінова, 1972, 
с. 70-81; Лесков та ін., 1969). За технікою 
виконання орнаменту на посуді періоду пізньої 
бронзи переважає ритований (мал. 1: 1-5) та 
канельований (мал. 1: 6-10, 16) орнаменти. 
Подекуди трапляється орнаментація у вигляді 
відбитків дрібнозубчастого штампа (мал. 1: 
12-15, 17, 19). Наприкінці періоду з’явилася 
нарізна орнаментація, що за мотивами 
характерна для чорногорівської кераміки (мал. 
1: 18).

У кераміці передскіфського періоду 
виокремлюється група простого посуду, яка 
демонструє зв’язок з посудом доби пізньої 
бронзи (горщики с дугоподібною в розрізі 
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шиєю) (Гаврилюк, 1981, с. 17). Такий зв’язок 
простежується й за поширенням лискованого 
посуду. Так, для чорногорівського лискованого 
посуду характерний набір кераміки, притаманний 
для пізньої бронзи – лисковані кубки, корчажки, 
у меншій мірі – чаші. 

У похованнях чорногорівського часу 
найпізнішого передскіфського періоду 
трапляються посудини (чаші, кубки), 
орнаментовані із застосуванням зубчастого 
штампа (мал. 2; 3). Серед мотивів переважає 
бордюр, обмежений тільки верхньою лінією, 
розташованою на межі шиї й плечей посудин. 
Під цією лінією розміщено подвійний зиґзаґ 
(мал. 2). Іноді (наприклад, посудина з Малої 

Цимбалки) цей орнамент затерто білою пастою. 
Як приклад, знахідки чаші з Дніпрорудного, 
курган 7, поховання 1 (Елагина, 1963), кубків 
з кургану 1, поховання 2 у с. Олександрівка 
Новомосковського району Дніпропетровської 
області (Ромашко, 1979, с. 160, рис. 1, 12, 
13), кургану 1, поховання 4 біля с. Галаганівка 
Снігурівського району Миколаївської області 
(Шапошнікова и др., 1982, с. 121, табл. 83: 2, 
3) та вузькогорлої корчажки з кургану Мала 
Цимбалка (Махортых, 2005, с. 325). Усі вони 
походять зі впускних поховань. Два поховання 
не пограбовані – Дніпрорудний, курган 7, 
поховання 1, і Галаганівка, курган 1, поховання 
4. Останнє Марина Дараган та В’ячеслав 

 Мал. 1 
Лискований посуд білозерської культури та орнаментація на ньому:

1-5 – прокреслений орнамент;  
6-10 – каннелюри;  
11– чаша. Любимівка, курган 23, поховання 2;  
12-15 – відбитки дрібнозубчастого штампа;  

16 – кубок. Степовий, курган 5, поховання 2;  
17 – кубок. Компанійцевський могильник;   
18 – нарізний орнамент;  
19 – кубок. Федорівський могильник  

1
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Подобєд справедливо датували IX століттям до 
н. е., але віднесення цієї посудини до «виробів 
пізньочорноліських керамістів» (Дараган, 
Подобед, 2013, с. 41) без матеріалознавчого 
аналізу видається завчасним. Однак на цьому 
етапі дослідження для нас важливо лише те, 
що посуд з орнаментом у вигляді бордюра, 
обмеженого лише верхньою лінією, походить 
з найбільш ранніх пам’яток чорногорівського 
етапу кіммерійської культури і демонструє 
зв’язок такої орнаментації з орнаментами 
попереднього періоду.

З кістяками, покладеними у випростаному 
положенні, пов’язані поховання з кургану 
1, поховання 6, групи 3 біля м. Нова Одеса  
в Миколаївщині (Шапошников и др., 1974)* та 
парного дитячого поховання з кургану 3 біля 
м. Сукелеї в Тираспольщині (Мелюкова, 1962, 
с. 116, табл. 1). Ці посудини демонструють 
наступний етап розвитку зубчастого 
геометричного орнаменту на лискованому 
посуді. Орнамент кубка з Нової Одеси 
(мал. 3: 1) має вигляд односмугового бордюру 
(монофриза), заповненого різнонахиленими 
групами коротких паралельних відрізків. 
Під бордюром на плечах розташовано групи 
з трьох або чотирьох невеликих виїмок 
(мал. 3: 2, 3). В орнаменті корчаги з Суклеї (мал. 
3: 4) використано вже двосмуговий бордюр із 
заповненням, аналогічним першому. У чотирьох 
місцях цей орнамент переривається парами 
вертикальних наліплень (мал. 3: 5). Враховуючи 
положення кістяків, обидва поховання віднесено 
до новочеркаського ступеня найпізнішого 
передскіфського періоду. Можна висловити 
обережне припущення, що посудина з Суклеї, 
яку прикрашає бордюр з двох стрічок, є більш 
пізньою, порівняно з кубком з Нової Одеси. 

Двосмуговий бордюр, обмежений 
хвилястими лініями (внизу) та наколами зверху 
кубка з Ковалівки (група 7, курган 4, поховання 
6) (Ковпаненко, Бунятян, Гаврилюк, 1974,  

с. 133, 134), є одним із найбільш ранніх прикладів 
подібної орнаментації. Її основу складає 
прокреслений орнамент у вигляді центральної 
лінії, до якої дотичні групи косих відрізків, 
розташовані в шаховому порядку. Там само 
з’явилися невеликі трикутники з вертикальною 
штриховкою. Але суворого обмеження 
фризу ще не відбувалося. Цю орнаментацію 
розглядаємо як перехідну від односмугового 
бордюру до двосмугового. Її раннє датування 
IX століттям до н. е. (Дараган, Подобед, 2013, 
с. 4) підтверджується скорченим положенням 
небіжчика й іншими знахідками.

Двосмуговий бордюрний орнамент, 
прокреслений лініями, є особливістю 
орнаментації кубків (мал. 4: 1, 2, 4) і навіть 
простих горщиків (мал. 4: 3) новочеркаського 
ступеня кіммерійської культури. Прикладом 
можуть слугувати кубок з поховання 5 кургану 
2 біля с. Касперівка та поховання 25 кургану 
25 біля с. Пришиб (Шапошников и др., 1984) у 
Миколаївщині (мал. 4: 1, 2). Подвійний бордюр 
кубка з Касперівки (мал. 4: 1) складається з 
двох смуг, заповнених різнонаправленими 
групами косих відрізків. За основним мотивом 
він нагадує зубчасту орнаментацію кубка з Нової 
Одеси (мал. 3: 1), але виконаний прокресленими 
по вологій глині відрізками й більш складний. 
Ще складнішою є орнаментація горщика з 
поховання 7 кургану 32 Кутянського могильника 
(Березовець, 1960, с. 58, рис. 6), де подвійний 
бордюр переривається перехрещеними лініями 
й трикутниками, заповненими наколами (мал. 4: 
3). На фрагментованому кубку з Костичів (мал. 
4: 4) подвійний бордюр, аналогічний описаним 
вище, доповнено «сюжетним» мотивом, який 
важко розтлумачити. Уся група посуду походить 
зі впускних поховань, небіжчиків у яких було 
покладено витягнутими. 

Датування цих поховань у межах VIII 
століття до н. е. не викликає заперечень (Дараган, 
Подобед, 2013, с. 36, 37, 39, 40), а от віднесення 

* Я свідомо посилаюся саме на звіт і орієнтуюся на шифр посудини у Фондах Інституту археології  
НАН України, оскільки номери цього поховання в різних публікаціях не збігаються: курган 1 поховання 2 
(Гребенников, Елисеев, Клюшенцев, с. 38, 40, рис. 3: 1, 2; Махортых, рис. 118: 5); посудина з Малої Коренихи 
(Гребенников, 2008, с. 134, рис. 2, 10], посудина з Кривого Рогу, Північний ГЗК, група Рядові Могили  
(Дараган, Подобед, 2013, с. 42, рис. 9: 8)
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 Мал. 2 
Оздоблення лискованого посуду  
передскіфського часу зубчастим орнаментом.  
1, 2 – Дніпрорудне, курган 7, поховання1;  
3 – Олександрівка, курган 1, похованя 2;  
4 – Галаганівка, курган 1, поховання 4  
(за: Махортих, 2005);  
5, 6 – Мала Цимбалка

 Мал. 3 
Зубчастий штамп – односмуговий бордюр (монофриз)  

та перехід до двосмугового бордюру:  
1-3 – Нова Одеса, група 3, курган 1, поховання 6; 

4, 5 – Суклея, курган 3
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такого посуду до кола чорноліського посуду 
сумнівне, оскільки його орнамент відрізняється 
від чорноліського і за способом нанесення,  
і має зовсім іншу історію, пов’язану з місцевою 
керамікою. 

Бордюрний геометричний орнамент, 
що складається з кількох смуг, прикрашає 
здебільшого плечі корчаг. Цей орнамент також 
виконано прокресленими лініями по вологій 
глині. Простежується еволюція від орнаментації 
просто прокресленими горизонтальними 
лініями – Передільське (мал. 5: 5), до смуг, 
заповнених косими лініями – Астахово 
(Евдокимов, 1992) (мал. 5: 1), і до прокреслених 
зиґзаґів, доповнених невеликими, недбало 
виконаними заштрихованими трикут никами 
– Балковський курган, Усть Койсуг, Красна 

Поляна (Лукьяшко, 1999, с. 61, рис. 47: 2;  
с. 176, рис. 112: 4) (мал. 5: 2-4). Тут важливо 
відзначити, що багатобордюрна геометрична 
орнаментація характерна для кераміки  
з кіммерійських поховань, локалізованих у 
східних районах Приазов’я та на території 
Нижнього Подоння. Недбале його виконання  
й переважання в орнаментації саме корчаг може 
свідчити про місцеве виробництво посудин  
з багатобордюрним орнаментом.

Значна кількість лискованої кераміки зі 
степових поховань найпізнішого передскіфського 
періоду орнаментована прокресленим по 
вологій глині або врізаним у поверхню сухої 
глини бордюрним орнаментом (монофризом) 
з ускладненими мотивами (зиґзаґами, 
трикутниками, ромбами). 
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 Мал. 5 
Прокреслений орнамент, багатосмуговий бордюр: 

1 – Астахове, курган 3, поховання 11; 
2 – Балковський курган, поховання 1; 

3 – Усть-Койсуг, курган 5, поховання 10; 
4 – Червона Поляна, курган 3, поховання 6  

(3, 4 – за Лукьяшко, 1999, рис. 47, 55); 
5 – Передільськ, курган 1

 Мал. 4 
Прокреслений орнамент, двосмуговий бордюр:
1 – Ковалівка, група 7, курган 4, поховання 6;  
2 – Касперовка, курган 2, поховання 5;  
3 – Пришиб, курган 25, поховання 25;  
4 – Кут, курган 32, поховання 7;  
5 – Костичі, курган 1, поховання 8 

Монофриз, основним мотивом якого 
є  зиґзаґ, представлений на мал. 6. Він 
характерний для орнаментації не тільки кубків, 
але й невеликих корчаг. Цей монофриз мають 
кубок з Огородного, курган 1, поховання 9; 
корчажка з Софіївки, курган 40, поховання 2; 
кубок з Великодолинського, курган 1, 
поховання 11; корчажка з Високої Могили, 
поховання 5 (Бидзиля, Яковенко, 1974, с. 152, 
рис. 5: 4); корчаги з кургану 1, поховання 5 
біля с. Великодолинське (Субботин, 1976,  
с. 192, 193, рис. 4: 1, 2, 6, 7), Спаського, курган 
3, поховання 3 (Ромашко, 1978, с. 70, т. 2, 10, 
11). На цих посудинах основним елементом 
є одинарний (мал. 6: 4, 6) або подвійний  
(мал. 6: 1-3) незаштриховані зиґзаґи, які утворено 

геометричними фігурами зі штриховками різного 
виду (косою, прямою, клітинною). Усе це створює 
певний ритм більш складного орнаменту, 
порівняно з описаними вище, орнаментального 
монофризу. Дещо відрізняється за технікою 
виконання орнаментація подвійним бордюром, 
смуги якого заповнені групами прокреслених 
зиґзаґів. Вершини цих фігур підкреслено 
наколами (мал. 6: 5).

Аналогічна геометрична орнаментація 
характерна для кубків з курганів Правобережного 
Лісостепу: 334 – біля с. Гуляй-Город 
(жаботинський час); 524 – у с. Жаботин (VII–
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VI століття до н. е.); 247 – біля с. Костянтинівка 
(архаїчна доба); 343 – на р. Ташлик (архаїчна 
доба); 111, 211 – на р. Тенетинка (VII–VI століття 
до н. е.) (Ильинская, 1975, табл. III: 18; табл. VII: 
18; табл. XV: 6; табл. XXIV: 4; XXVI: 6; XXX: 17).

Приклади геометричного орнаменту  
у вигляді монофриза, основним елементом якого 
був трикутник, представлено на мал. 7. Лише 
кубки були прикрашені таким орнаментом. 
Цей монофриз теж складається з однієї 
смуги. Лейтмотивом монофризів цих кубків є 
заштрихований трикутник, за формою близький 
до рівностороннього. При цьому лінії, які 
паралельні основам і проходять через середини 
бокових сторін трикутника ділять його на чотири  
рівні трикутники («симплекс»-трикутники). 
Тобто стародавні майстри зафіксували 
відому теорему про властивості ділення 
геометричних фігур паралельними лініями.  
На трикутнику, розташованому в середині 
нижньої частини, відсутнє штрихування. Таким 
чином, зовнішня ритмічна композиція, складена 
перемежованими, не тільки подібними, але й 
приблизно рівними трикутниками з вершинами, 
зверненими то вгору, то вниз, містить у собі 
ще відеоритм другого порядку. Оскільки 
орнамент нанесено на криволінійну поверхню, 
то при передачі його на площині неминуче 
виникають спотворення, а реальне зображення 
трикутника утворюється на викривленій 
поверхні (своєрідний квазісферичний 
трикутник). Однак при перенесені монофризів 
таких орнаментів на площину можна помітити, 
що частину трикутників композиції виконано 
в пропорції золотого перетину. У цій роботі 
представлено геометричні монофризні 
орнаменти кубків з поховання 2 кургану 11 
Вільногрушівки; поховання 12, кургану 8 
могильника Кут; поховання 2 кургану 1 біля 
с. Південне (мал. 7: 1-3), орнаменти яких так 
подібні, що виникає думка про їх декорування 
одним майстром. Поховання з кубками із 
«жаботинською» орнаментацією Олексій 
Тереножкін синхронізував з новочеркаськими 

старожит ностями (Тереножкин, 1976, с. 204). 
На основі аналізу кераміки, з-поміж якої був 
лискований посуд, було висловлено припущення 
про проникнення частини «жаботинського» 
населення в степову зону Північного 
Причорномор’я (Гаврилюк, 1979, c. 38, 39; 1999). 
Це припущення підтримала більшість фахівців з 
археології доби раннього заліза.

Однак у пошуках витоків геометричного 
орнаменту на лискованому посуді найпізнішого 
передскіфського періоду необхідно залучати 
більш широке коло аналогій. На мал. 8 
представлено набір трикутників, зображених 
на посудинах з мальованим геометричним 
орнаментом з пам’яток о. Крит, датованих  
в широкому (близько 2,5 тис. років) часовому 
діапазоні: перша посудина належить до раннього 
мінойського часу (халколіту), остання –  
до геометричного періоду. Більшість трикутників 
– рівнобедрені. Частина з них – не тільки 
рівнобедрені, але й прямокутні (мал. 8: 1, 3) 
або рівносторонні (мал. 8: 4, 6, 8, 9-13, 15). Кут 
при вершині рівнобедреного трикутника (мал. 
8: 2) становить 103°. Як відомо, кут при вершині 
трикутника з золотим перетином дорівнює 36° 
і 108°. Трикутник називається золотим, якщо, 
по-перше, він рівнобедрений і, по-друге, його 
бічна сторона й основа знаходяться в золотому 
відношенні, рівному числу φ = 0,61803*. 
Можливі два типи золотих трикутників (мал. 
8: 19, 20). У першому випадку (мал. 8: 19) 
АВ:АС = φ, а кут АСВ = 36°, у другому випадку  
(мал. 8: 20) АС:АВ = φ, а кут АСВ = 108°. Золоті 
перетини відповідають на питання про найкраще 
співвідношення нерівних частин, складових 
єдиного цілого. Зазвичай його рішення 
пов’язують з ім’ям Піфагора, який з’ясував, 
що найбільш досконалим поділом цілого на 
дві нерівні частини є такий, при якому менша 
частина так відноситься до більшої, як велика 
відноситься до всього цілого. У стародавній 
Греції такий розподіл називався гармонійним 
відношенням. Термін «золотий перетин»  
узвичаївся лише з 1835 року (Мартін Ом). 

* Число позначається буквою φ на пошану скульптора Фідія, який часто використовував золотий перетин  
у своїх творах, наприклад, статуях Зевса Олімпійського (одне із семи чудес світу) і Афіни Парфенос
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 Мал. 6 
Прокреслений орнамент – монофриз, лейтмотив – зиґзаґ:  
1 – Огородне, курган 1, поховання 9;  
2 – Софіївка, курган 40, поховання 2;  
3 – Великодолинське, курган 1, поховання 11;  
4 – Балки, Висока могила, поховання 5  
(за: Бидзиля, Яковенко, 1974, с. 152, рис. 5: 4);  
5 – Великодолинське, курган 1, поховання 5;  
6 – Спаське, група 3, курган 3, поховання 3

Помітною формальною нерівно-
сторонністю вирізняється лише група 
трикутників (мал. 8: 5). Але при цьому вони, 
по-перше, сприймаються як прямокутні; 
по-друге, в їх виконанні відчувається впевнена 
рука великого майстра, стурбованого здобутком 
не стільки точності, скільки ефекту передачі руху, 
полегшення сприйняття симетрії й насиченості 
цього мотиву геометричного орнаменту.

У межах канонічного геометричного 
орнаменту привертає увагу фігура мал. 8: 8, 
складена з двох рівносторонніх трикутників, 
що утворюють правильний неопуклий 
чотирикутник. Виявляється, що така фігура дуже 
близька за пропорціями до золотого ромба, в 
якому відношення діагоналей (позначаються 
буквами p і q) дорівнює числу φ = p:q = 
0,61803. У фігурах, суміщених з рівносторонніх 

трикутників, зіставлення їх менших і більших 
діагоналей дорівнює p:q = 0,577, що з точністю 
до 6,8 % збігається з пропорцією золотого 
перетину ромба. Ромб, близький до пропорцій 
золотого ромба, розміщений усередині 
трикутника (мал. 8: 12) (відхилення від 
пропорційності не перевищує 16 %).

Таким чином, аналіз вибірки трикутників 
на орнаментах кераміки з острова Кріт 
показує, що в класі трикутних фігур стародавні 
майстри вочевидь прагнули до симетричності, 
володіли привабливими властивостями 
форм – прямокутних, рівнобедрених, 
але особливо – рівносторонніх, близьких 
до пропорцій золотого перетину. Відбір 
відбувався, найімовірніше, на інтуїтивному рівні 
відповідно до принципу Kűnstwolle. Здатність 
відчувати гармонійні пропорції і прагнення 

 Мал. 7 
Прокреслений орнамент – монофриз,  

лейтмотив – трикутник:  
1 – Вільногрушівка, курган 11, поховання 2;  

2 – Кут, курган 8, поховання 12;  
3 – Південне, курган 1;  

4 – Нова Одеса, група 3, курган 2, поховання1;  
5 – Миколаївський краєзнавчий музей, експозиція
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наділяти ними зображення на кераміці, мабуть, 
пропорційна художній обдарованості майстра. 
Трикутник – дуже економна за складом 
елементів геометрична фігура: менш лаконічні 
лише лінія й крапка. Але водночас трикутник 
генерує величезну різноманітність форм  
і гармонійних пропорцій за рахунок різних 
за виконанням просторів між фігурами, 
заповнення (наприклад, штрихування) площ 
фігур, орієнтування в просторі, компонування 
в групі і т. д. Якщо врахувати, що з трикутників 
можна зібрати будь-який інший правильний 
багатокутник, декоративні й виразні можливості 
трикутника є невичерпними.

Такі ж інтуїтивні прийоми й методи 
орнаментації могли використовувати й майстри, 
що прикрашали лискований посуд найпізнішого 
передскіфського періоду. Прикладами такої 

орнаментації можуть бути кубки, описані вище 
(мал. 7: 1-3), які мають аналогії в «жаботинській» 
кераміці. Схему утворення їх орнаментації 
представлено на мал. 8: 21, 22. Однак від 
посуду, оздобленого цією орнаментацією, 
відрізняється інший, теж прикрашений 
прокресленими монофризами з трикутниками, 
які утворювалися дещо по-іншому (мал. 7: 4, 
5). Майстри заповнювали косою штриховкою 
самі рівносторонні трикутники, підкреслюючи 
їх сторони смугами, заповненими прямою 
штриховкою (кубок з поховання 1 кургану 
2 групи 3 біля м. Нова Одеса (мал. 7: 4), або 
косою штриховкою, як на двосмуговому фризі 
з посудини, що зберігається в Миколаївському 
краєзнавчому музеї (мал. 7: 5). За стилем 
геометричної орнаментації та технікою її 
нанесення ці посудини не можуть бути віднесені 

 Мал. 8 
Елементи геометричного орнаменту:

1-17 – трикутники з геометричного орнаменту о. Крит; 18 – розетка Якова Черніхова;  
19, 20 – два типи «золотих» трикутників з кутами при вершинах 36° та 108°;  

21, 22 – поділ трикутника на чотири субтрикутники
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до групи «жаботинського» посуду. Якщо згадати 
набір лискованого посуду з матеріалів городища 
Дикий Сад, то можна висловити здогад, що два 
останні екземпляри колекції лискованого посуду з 
кіммерійських поховань степової зони Північного 
Причорномор’я можуть бути споріднені  
з керамікою населення, що мешкало  
в цьому городищі.

Вивчення геометричної орнаментації 
лискованого посуду найпізнішого перед-
скіфського часу степової зони Причорномор’я 
дозволяє зробити деякі висновки.

1. Орнаментація лискованого посуду 
розвивалася за загальними принципами, 
властивими розвитку геометричного 
орнаменту загалом. При цьому, якщо порівняти 
геометричний орнамент на зброї і на предметах 
кінського спорядження (Тереножкин, 1976,  
с. 175, рис. 92; с. 176, рис. 93; с. 183, рис. 96) 
та на посуді, впадають в очі їх відмінності: 
на посуді переважають трикутники, ромби, 
чотирикутники, у той час як особливістю 
орнаментації металевих речей є панування 
складних розеток. З погляду на прийняті  
в мистецтвознавстві канони, орнаментація 
кераміки була більш консервативною й 
відставала від орнаментації зброї й кінського 
обладунку. Але гончарям на інтуїтивному рівні 
були знайомі правила симетрії – вони більше 
відчували, аніж знали принципи побудови 
геометричного орнаменту.

2. У розвитку геометричного орнаменту 
лискованого посуду найпізнішого перед-
скіфського часу степової зони Причорномор’я 
простежується дія об’єктивних законів розвитку 
мистецтва, особливостей його сприйняття, 
тривалої художньої практики і всього того, що 
виражається ідеєю Алоїза Рігля (Riegl, 1992) 
про Kűnstwollen («художня воля», іманентне 
художнє прагнення). Цей феномен  у повній 
мірі представлений в орнаментації лискованого 
посуду, що вивчається. 

3. Відбір геометричних фігур  
з демонстрацією досить глибоких геометричних 

знань; економне, але виразне, структурне 
компонування елементів; оригінальних художніх 
прийомів (наприклад, затирання білою пастою) 
здійснювалися, найімовірніше, на інтуїтивному 
рівні. Тому надання кераміці та її орнаментації 
гармонійних пропорцій свідчить не тільки про 
художню обдарованість майстрів, але й про їх 
високу професійну спеціалізацію. 

4. Навіть за обмеженим матеріалом, 
представленим у статті, помітно просторову й 
часову варіативність геометричної орнаментації 
в межах однієї археологічної культури. 
Простежується затухання «змістовності» 
орнаментації й посилення її декоративності*. 
Ця особливість повною мірою проявлялася в 
прогресивному розвитку суспільства, коли 
геометричність втрачала своє комунікативне 
значення й витіснялася реалістичними образами, 
наприклад, тваринного стилю, як це відбулося  
в скіфському суспільстві. 

5. У кожній археологічній культурі 
геометричний орнамент демонструє феномен 
його унікальності  й невичерпності. Остання 
зумовлена законами симетрії. Це явище 
аналогічне неповторності картин папілярних 
ліній, макроформ сніжинок, первинна 
кристалізація яких на мікрорівні завжди 
починається з одної єдиної фігури гексагональної 
симетрії (рівностороннього і рівнокутного 
шестикутника) (Харгиттаи, Харгиттаи, 1989, 
с. 46); мовному різноманіттю. Геометрична 
орнаментація кераміки несе повну, але нині 
майже втрачену інформацію про початкові й 
зовнішні соціально-культурні умови, в яких 
свого часу створювалася кераміка. Але водночас 
неповторність геометричного орнаменту 
дає надію на реконструкцію деяких аспектів 
давнього життя.

6. На жаль, можна тільки здогадуватися 
або посилатися на відомості колег- етнографів 
(Пошивайло, 2000, с. 329-334), яку інформацію 
вкладали творці посуду в елементи орнаментації. 
Однак роль геометричної орнаментації 
в розвитку інформаційно-знакової та 

* На думку А. Рігля, Kűnstwollen пояснює всі явища в процесі еволюції мистецтва, зокрема розвиток мистецтва  
в напрямку все більшої суб’єктивності
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комунікативної систем не можна недооцінювати. 
Орнамент безумовно слугував засобом 
комунікації, оскільки ніс у собі той культурний 
код, який розпізнавався сучасниками. 

7. Результати цього дослідження 
підтверджують отриманий нами ще 1979 
року (Гаврилюк, 1981, c. 39, 40) висновок про 
існування в простій та лискованій кераміці 
найпізнішого передскіфського періоду кількох 
різних за походженням груп. Виокремлення за 
морфологічними характеристиками двох таких 
груп (зокрема, «жаботинської» та «власне 

кіммерійської»), нині доповнено більш ретельним 
аналізом геометричної орнаментації лискованого 
посуду. «Жаботинська» група орнаментації 
лискованого посуду має аналогії в синхронних 
лісостепових правобережних пам’ятках. Більш 
проста «кіммерійська» орнаментація лискованої 
кераміки демонструє зв’язок з орнаментацією 
посуду степової білозерської культури пізньої 
бронзи. Тобто, геометричний орнамент  
у цьому випадку відіграє роль етнокультурного 
індикатора.
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Geometric ornament of the Cimmerians’  polished ware
(on the example of two groups of ornamentation)

On the materials of burials of the most recent pre-Scythian period, the origins and level of development of 
geometric ornamentation of lush ceramics was researched. Two groups of vessels are presented: Cimmerian 
steppe and Zhabotynska. The connection with ceramic complexes of other archaeological cultures of the 
Northern Black Sea region is shown. In addition to the usual archaeological techniques, observations were 
made on the development of a geometric ornament, proposed by Yakiv Chernikhov.

Ornamentation of polished ware developed on the general principles which are inherent in the geometric 
ornament as a whole. Confirmed hypothesis Oleksiy Terenozhkin’s geometry is a sign of the «Cimmerian» 
art. The geometric ornament on arms and on objects of horse equipment with ornamentation of ceramics is 
compared. Ceramic ornamentation was more conservative and lagged behind the ornamentation of weapons 
and horse armor. But masters ceramists were familiar, open on an intuitive level the rules of symmetry and 
other principles of constructing a geometric ornament. It is proved that the phenomenon of Kűnstwollen 
(«artistic will», immanent artistic desire) is fully represented in the ornament of the polished vassels. The 
selection of geometric figures is a demonstration of rather deep geometric knowledge; economical, but 
expressive, structural layout of the elements; the original artistic techniques were carried out, most likely, 
on the intuitive level. Everything testifies not only to the artistic talent of the masters, but also their high 
professional specialization. There is an increase in decorative ornamentation and loss of content. Geometry 
loses its communicative significance and is superseded by realistic images of the animal style as it is inherent 
in Scythian art. However, the role of geometric ornamentation in the development of the informational, 
sign and communicative system can not be underestimated. The ornament certainly served as a means of 
communication, since it carries in itself that cultural code, which was recognized by contemporaries. We 
do not know what information creators put in the elements of ornamentation. Confirmed conclusion of the 
author about the existence of several groups of ceramics, inherent in certain ethnic groups. The isolation of the 
morphological characteristics of two such groups (in particular, «Zhabotynska» and actually «Cimmerian»), 
is now complemented by a more thorough analysis of the geometric ornamentation of polished ceramics. 
The «Zhabotynska» group of ornamentation of polished vessels has analogies in synchronous forest-steppe 
right-bank sites. A simpler «Cimmerian» ornamentation of the polished ware demonstrates the connection 
with the ornamentation of the vessels of the steppe belozerskaia culture of the Late Bronze. That is, geometric 
ornament in this case plays the role of an ethnocultural indicator.

Keywords: archaeological ceramology, polished ware, geometric ornament, Northern Black Sea region, 
Cimmerian steppe group, Zhabotyn group, Yakiv Chernikhov.
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