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Техніка давнього ремонту ліпленого посуду  
за матеріалами досліджень  

гончарного комплексу пам’яток доби бронзи  
з музейної колекції  

Національного заповідника «Хортиця» 

Розглянуто найдавніші прийоми й методи ремонту ліпленого посуду, які використовували 
носії культур доби бронзи – ямної, катакомбної, зрубної та культури багатопружкової 
кераміки. Досліджено комплекс ліпленої кераміки з археологічних пам’яток Запорізької  
й Херсонської областей, що зберігається у фондах Національного заповідника «Хортиця». 
Проаналізовано 23 відносно цілі форми та понад 50 окремих фрагментів ліплених посудин  
з ознаками ремонту, таких як свердління й потовщення черепка. Під час досліджень враховано, коли 
проводився такий ремонт – до чи після випалювання глиняного виробу, а також хто його проводив 
– гончар чи власник посудини. На виробах з колекції, що вивчалася, зафіксовано такі способи ремонту:

• замазування тріщин до випалювання з нарощенням товщини черепка;
• свердління отворів для стягування тріщин або фіксації окремих фрагментів посудини мотузкою 

з рослинних волокон, шкіряним ременем або жилами. Також допускається ймовірність заповнення 
тріщин та незначних за розміром втрачених фрагментів пластичними матеріалами органічного 
й неорганічного походження або їх сумішами (такими як смола, віск, мул, волога глина, закладання 
моху або просмоленого шнура).

Відповідно до трасологічних методів аналізу, досліджуючи форму й особливості просвердлених 
отворів, вдалося простежити й частково реконструювати спосіб свердління, а також форму 
і ймовірний матеріал знарядь; відтворено процес свердління глиняного черепка за допомогою 
крем’яного сколу. 

Зроблено висновок про значну поширеність явища ремонту глиняного посуду серед носіїв 
культур племен бронзи, що було зумовлено кочовим характером життя, браком сировини, палива й, 
відповідно, високою цінністю посуду. Загалом, прийоми й методи ремонту залишалися незмінними  
й досить примітивними впродовж усієї доби бронзи.

Ключові слова: археологічна керамологія, археологічна кераміка, ліплена кераміка, реставрація, 
прийоми ремонту, свердління, скріплювання, заповнювання, склеювання, латання, шліфування, ямна 
культура, катакомбна культура, зрубна культура, культура багатопружкової кераміки.

ІСТОРІЯ Й ТЕХНОЛОГІЯ ГОНЧАРСТВА

За чисельністю, поширеністю, тривалістю 
побутування й здатністю зберігати в собі 

різноманітні відомості про історію й культуру 
людства, з керамікою навряд чи зможуть 

конкурувати інші знахідки. Такі особливості 
роблять глиняні вироби одним із найбільш 
достовірних джерел, що дозволяє без значних 
помилок робити висновки про рівень розвитку 
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культур різних епох. Саме тому проблема 
збереження гончарної спадщини є вкрай 
актуальною. Вироби з глини зазвичай є найбільш 
масовим матеріалом археологічних досліджень. 
Завдяки доступності глина перетворилася на 
майже універсальний матеріал, що широко 
використовувався в побуті – для виготовлення 
столового й кухонного посуду, знарядь праці 
й облаштування житла. Але незважаючи  на її 
поширеність, процес виготовлення кераміки  
й нині є досить трудомістким і вимагає наявності 
певних умов, таких як вільний доступ до 
сировини, палива (або енергетичних ресурсів) 
та наявність майстрів, які володіють технологією 
виробництва.

Завдяки тому, що давнє населення Нижнього 
Подніпров’я високо цінувало глиняний посуд, 
а процес його виготовлення був трудомістким, 
значний відсоток глиняних виробів має сліди 
реставрації.

Термін «реставрація» використовується 
в цьому випадку в трохи іншому контексті – 
мається на увазі побутовий ремонт предмета, 
пошкодженого в результаті експлуатації 
(реставрація в сучасному розумінні передбачає 
не лише відновлення предмета, що вже вийшов з 
побутування, але і його наукове атрибутування).

У випадку незначних пошкоджень посуду 
намагалися подовжити термін використання за 
допомогою сукупності певних технологічних 
дій або ремонту. Археологічні колекції 
Національного заповідника «Хортиця» 
дозволяють простежити традиції й прийоми 
такого ремонту.

Для аналізу з фондозбірки вище згаданого 
музею було взято комплекс ліпленої кераміки 
з ознаками, нехарактерними для загалу 
подібних виробів, такими як потовщення 
черепка, свердління, шліфування тощо. 
Безпосередньо досліджено ліплений посуд 
доби бронзи: ямної, катакомбної й зрубної 
культур, культури багатопружкової кераміки. 
Для проведення аналогій вивчено окремі зразки 
кераміки більш ранніх і пізніх часів: фрагменти 
ліплених посудин енеоліту (середньостогівської 
культури) та приклад сарматської гончарної 
посудини. Було проаналізовано як цілі форми, 
так і окремі фрагменти. Передусім, досліджено 

гончарний комплекс пам’ятки доби ранньої 
бронзи Генералка-2, що дав найбільшу кількість 
ліпленої кераміки з ознаками ремонту. Не менш 
цікавими є матеріали археологічних досліджень 
Херсонської новобудівної експедиції під 
керівництвом Анатолія Кубишева, передані до 
колекції Національного заповідника Інститутом 
археології НАН України 2015 року.

Для формування повної картини вивчено 
також окремі знахідки ліпленої кераміки 
зі згаданими ознаками, виявлені в межах 
Запорізької області, о. Хортиця та акваторії  
р. Дніпро.

Метою дослідження було:
• прослідкувати головні способи ремонту 

ліпленого посуду на прикладі музейної 
колекції, що походить з пам’ятки доби ранньої 
бронзи Генералка-2, та знайти прямі аналогії 
серед ліплених посудин доби бронзи з інших 
пам’яток;

• простежити прийоми й техніки, що були 
спільними для більш ранніх та пізніх часів і не 
обмежені винятково періодом бронзи;

• за можливісті, реконструювати ймовірні 
інструменти, за допомогою яких здійснювали 
ремонт, а також матеріали, з яких їх 
виготовляли.

Головний метод дослідження – візульний. 
Також використовувалися експериментальні й 
трасологічні методи. Трасологічні методи – такі 
як аналіз слідів виготовлення знарядь праці  
і предметів, слідів їх утилізації, функціональний 
аналіз слідів спрацьованості; аналіз слідів 
обробки як на самих знаряддях, так і на 
матеріалі, що оброблявся, дозволяють усебічно 
дослідити найменш дрібні технічні нюанси давніх 
технологій.

1. Пам’ятка Генералка-2 розташована 
на західному узбережжі острова Хортиця 
(з боку старого русла Дніпра, південніше б/в 
«Запоріжсталь», на правому високому березі 
балки Генералка); загальна площа пам’ятки 
становить близько 300 м2 (Тубольцев, 2003, с. 7).

За всіма ознаками Генералка-2 належить до 
ямної культури й датується кінцем ІІІ – початком 
ІІ тисячолітя до н. е. Кераміка має прямі аналогії 
у верхньому шарі Михайлівського поселення. 
Загалом комплекс дає уявлення про матеріали 
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пам’яток ранньої бронзи Нижнього Подніпров’я 
(Тубольцев, 2012, с. 8).

Аналіз гончарного комплексу ліпленого 
посуду Генералки дозволив виділити певні рівні 
та прийоми ремонту. Для їх характеристики 
використано класифікацію, запропоновану 
Анатолієм Гейком. Базуючись на даних 
керамологічних, археологічних й етнографічних 
джерел, Анатолій Гейко виділив такі способи 
ремонту глиняного посуду:

1) скріплювання;
2) обплітання (органічними матеріалами; 

дротування);
3) латання;
4) заповнення тріщин чи отворів різними 

речовинами й матеріалами;
5) склеювання;
6) шліфування (Бобринский, 1989, с. 29;  

Гейко, 2013, с. 113).
Серед матеріалів дослідженої колекції 

зафіксовано такі способи ремонту:
• замазування тріщин до випалювання  

з нарощенням товщини черепка;
• свердління отворів для стягування тріщин 

або фіксації окремих фрагментів посудини 
мотузкою з рослинних волокон, шкіряним 
ременем або жилами.

Також можливе заповнення тріщин  
і незначних за розміром втрачених фрагментів 
пластичними матеріалами органічного й 
неорганічного походження або їх сумішами 
(такими як смола, віск, мул, волога глина; 
закладання мохом або просмоленого шнура). 
Але, на жаль, слідів такого ремонту не було 
зафіксовано, що пояснюється, насамперед, 
нестійкістю органічних речовин та їх швидким 
розпадом. Тому без проведення спеціальних 
аналізів стверджувати про використання 
прийому заповнення тріщин під час ремонту 
ліплених посудин з комплексу Генералка-2 
неправомірно.

Для уточнення особливостей проведення 
ремонту під час аналізу кераміки виникла 
необхідність враховувати, на якій стадії існування 
знаходилася посудина на момент проведення 
втручання. Так, залежно від стадії технологічного 
процесу, на якій знаходилася посудина  
з ознаками ремонту, реставраційне 

втручання могло бути проведеним:  
1) до випалювання, та 2) після випалювання. 

1. Перший тип втручання проводився  
в процесі виробництва майстром-гончарем 
у випадку пошкодження ще не випаленої 
посудини. Якщо ремонт виконано якісно, його 
майже неможливо простежити.

2. Другий тип ремонту міг виконувати будь-
який член давнього суспільства – найімовірніше, 
власник посудини, у випадку пошкодження 
вже випаленого виробу в результаті його 
експлуатації. Сліди такого ремонту фіксуються 
завжди.

Обидва типи ремонту передбачають 
використання низки технологічних прийомів, 
традиційних як для доби бронзи, так і для 
попередніх та наступних епох.

За рівнями впливу на предмет ремонт 
доцільно розподілити на: 

1) технологічний ремонт; 
2) побутовий ремонт; 
3) побутове пристосування.
Технологічний ремонт проводився 

до випалювання, у випадку пошкодження 
посудини в процесі її створення внаслідок 
порушення технології або дії випадкових 
факторів та механічних пошкоджень. Якщо під 
час висихання посудини з’являлася тріщина,  
її краї розмочували водою, розминали, після чого 
в зоні пошкодження робили «латку з вологої 
глини» й ретельно загладжували. Зазвичай, 
після випалювання на місці ремонту залишався 
невиразний пружок або незначне потовщення 
черепка посудини, що повторювало форму 
тріщини.

Єдиним прикладом такого типу ремонту 
є фрагментований горщик, знайдений 2002 
року в південній частині рову 1 (Генералка-2) 
(інв № 27752/А-1029 згідно з фондовою 
обліковою документацією Національного 
заповідника «Хортиця») (Тубольцев, 2002, 
с. 28). Висота виробу – 34 см, відновлений 
діаметр – 24 см, вінця прямі, висотою 2,5 см.  
Тулуб горщика яйцеподібний, з гострим 
денцем. З внутрішнього боку придонної частини 
горщика чітко простежується ремонт 2-х 
вертикальних тріщин, довжиною 2,5 та 9 см, 
шляхом накладання пружка з вологої глини, 
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 Мал. 1 
Прийоми ремонту глиняного посуду:  

1 – глиняне наліплення вздовж тріщини; 2 – парне з’єднання тріщин  

1 2

1 2

3

4

 Мал. 2 
Сліди ремонту на глиняному посуді. 

Свердлені парні отвори  
для стягування тріщин (1-4)
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 Мал. 3 
Сліди ремонту на глиняному посуді. Свердлені отвори для фіксації окремих фрагментів (1-7)

1 2

3

4

5 6

7

що призвело до збільшення товщини черепка 
з 0,8–1 до 1,5 см (мал. 1: 1). Краї тріщини під 
час ремонту було змочено недостатньо – на це 
вказують численні дрібні тріщинки, що мережею 
вкривають наліплений пружок. Вони виникають 
у випадку, коли суха глиняна маса різко 
всмоктує вологу з доданої глини, унаслідок чого 
сушіння проходить нерівномірно й призводить 
до появи нових дрібних пошкоджень. Під час 
проведення ремонту горщик було зафіксовано 
на боку. Про це свідчить сплющення поверхні 
тулуба з протилежного до тріщин боку (плаский 

відбиток) та загальна деформація окружності 
посудини до овалу (деякий час посудина сохла 
на боку). Загалом ремонт пройшов успішно, 
про що свідчать сліди активного використання 
горщика в побуті – кіптява й борозни від фіксації 
на вогнищі.

Побутовий ремонт представлено 
найбільшою кількістю прикладів (не менше 
8-ми відносно цілих посудин та значна 
кількість окремих фрагментів). Його можна 
охарактеризувати як тип впливу, який 
застосовували у випадку пошкодження посудини 
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1 2

3 4

в процесі використання з метою продовження 
терміну її служби, зазвичай, підсобними 
засобами, що не вимагав спеціальних навичок.

Під час дослідження комплексу кераміки 
Генералки-2 виявлено основний прийом 
побутового ремонту – свердління парних отворів 
для стягування тріщин або фіксації випадаючих 
фрагментів. Яскравим прикладом використання 
згаданого прийому є ліплена посудина 
яйцеподібної форми із 46-ти фрагментів (інв. № 
27474/ А-796) з невисокими прямими вінцями, 
висотою 25 мм. Черепок достатньо міцний,  

з добре відмуленої глини з домішками кварцу  
(до 1 мм), на зламі дрібнопористий. Випалювання 
нерівномірне; у глині спостерігається 
двошаровість – від жовто-рожевого до чорного 
кольорів. У придонній частині горщика вздовж 
вертикальної тріщини, що проходить від денця 
до вінець, просвердлено 3 наскрізні отвори 
діаметром 6-7 мм, два з яких є парними 
(знаходяться на одному рівні обабіч тріщини); 
третій отвір розташовано навпроти втрати 
великого фрагмента, в якому за аналогією міг 
бути просвердлений четвертий отвір – парний 

 Мал. 4 
Сліди ремонту на фрагментах глиняного посуду без уточнення типу фіксації (1-4)
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до третього, на одному рівні з ним. Таким чином, 
тріщину стягували у двох місцях мотузкою або 
ремінцем за допомогою 4-х парних отворів  
(мал. 1: 2).

Відповідний тип з’єднання зафіксовано на 
фрагментах двох ліплених посудин: 

а) середня частина тулуба (інв. № НДФ-
40104) – два парні отвори, діаметром 0,7-0,8 см 
розташовано на відстані 0,5 та 1,2 см від тріщини 
на одному рівні (мал. 2: 1);

б) великий фрагмент середньої частини 
тулуба (інв. № 28125/А-1154) – стягування 
вертикальної тріщини через чотири парні отвори 
(мал. 2: 2);

в) фрагментований яйцеподібний горщик 
(збереглася приблизно 1/3 частина профілю; 
розвал Б2 – за описом археологічних досліджень 
2002 року) – трохи нижче плечей уздовж 
тріщини просвердлено 2 отвори (мал. 2: 3).

У кількох випадках було виявлено фіксацію 
втрачених (випадаючих) фрагментів шляхом їх 
кріплення до сусідніх цілих частин тим самим 
прийомом свердління й стягування:

Ліплений яйцеподібний горщик (інв. № 
27755/А-1032) з прямими низькими вінцями, 
орнаментований відбитками шнура й 
пальцевими вдавленнями (Тубольцев, 2002,  
с. 30). У середній частині тулуба зафіксовано  
2 просвердлені отвори (d-0,9-1 см), між якими 
спостерігається втрата фрагмента 5,75 х 4 см. 
Отвори просвердлено несиметрично один до 
одного (один трохи вище). Їх, імовірно, було 
зроблено для закріплення втраченого фрагмента, 
в якому теж був як мінімум ще один отвір  
(мал. 3: 1).

Прямі аналогії в техніці фіксації 
фрагментів прослідковано на енеолітичних 
пам’ятках Нижнього Подніпров’я й Приазов’я 
– ілюстративним є гостродонний горщик з 
пізньоенеолітичного поховання рєпінської 
культури (с. Розівка Донецької області). Вінця 
посудини пошкоджено ще в давнину. Майстру 
знадобилося 8 отворів для того, щоб зафіксувати 
фрагмент вінець, що випадав (Тарасенко, б. г.,  
с. 17) (мал. 3: 2). Загалом географія використання 
прийомів стягування й фіксації поширилася 
на більшість пам’яток ямної культури в різних 
частинах Північного Причорномор’я, Нижнього 

Подніпров’я, Подоння, Приазов’я та інших 
регіонів. Зокрема, відповідну техніку ремонту 
практикували мешканці Михайлівського 
поселення на всіх етапах його існування  
(мал. 3: 3-7) (Коробкова, Шапошникова, 2005, 
с. 51).

Деякі досліджені приклади не дозволяють  
з абсолютною точністю визначити тип з’єднання 
й схему розташування отворів. Насамперед, 
це стосується окремих фрагментів кераміки й 
посудин зі значними втратами. У такому випадку 
під час опису ознаки ремонту вказано без 
уточнень «стягування тріщин» або «фіксація 
фрагментів» (мал. 4: 1-4).

Серед більш ніж двадцяти досліджених 
зразків у трьох випадках сліди ремонту 
зафіксовано в ділянці плечей посудин, 
шість – у середній частині тулуба, ще шість –  
у придонній частині; у трьох випадках ремонту 
зазнала верхня частина посудин (шия та вінця). 
В інших випадках схема розташування отворів 
чітко не фіксується (це, насамперед, стосується 
дрібних фрагментів кераміки). Таким чином, 
для ліпленого посуду комплексу Генералка-2 
найчастішими були пошкодження у вигляді 
довгих вертикальних тріщин, що проходили 
вздовж усієї посудини від вінець до денця, та 
горизонтальні тріщини придонної частини. Рідше 
спостерігаються пошкодження верхньої частини 
посудин. Можливо, відповідні дефекти пов’язані 
з технологічними особливостями виготовлення 
ліпленого посуду, такими як принцип накладання 
глиняних стрічок, сушіння або випалювання.

Відповідно до трасологічних методів 
аналізу, досліджуючи форму й особливості 
просвердлених отворів, вдалося простежити  
й частково реконструювати спосіб свердління,  
а також форму і ймовірний матеріал знарядь. 
За характером отворів можна зробити висновок 
про використання найпростішого одноручного 
та дворучного свердління (однобічного й 
двобічного). У випадку застосування двобічного 
свердління спочатку свердлили зовнішню 
поверхню черепка – на половину або дві 
третини від його загальної товщини, після чого 
(за необхідністі) отвір доводили з протилежного 
боку, на що вказує різниця в розміщенні вхідного 
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 Мал. 5 
Типи свердел (1, 6-8) та сліди ремонту на глиняному посуді (2-5)

1 2

3 4

5 6

7

8
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й вихідного отворів (зазвичай, вони трохи 
зміщені). При застосуванні цього типу свердління 
отвір має біконічну форму зі звуженням до 
середньої частини товщини черепка (Bains, 
R.,etc 2013, p. 331-363). Така техніка існувала ще  
з часів пізнього палеоліту (мал. 5: 1-2).

За формою отворів та характером дрібних 
пошкоджень поверхні черепка реконструйовано 
3 основні типи знарядь свердління, які могли 
використовувати під час ремонту посудин  
з пам’ятки Генералка-2:

1) знаряддя невеликого діаметра (3-6 мм) 
з плавно звуженим вістрям правильної круглої 
або заокругленої в перетині форми. Його 
використання дає отвір з рівномірним вхідним 
та вихідним діаметром правильної форми (мал. 
5: 3, 6). Ймовірний матеріал – метал (бронза?), 
можливо, якісно оброблений кремінь, трубчаста 
кістка;

2) знаряддя з різким розширенням від 
робочого вістря трохи плескатої в перетині, 
неправильної форми. Ймовірний матеріал 
– камінь, кремінь (пластини, відщепи, вістря 
стріл), можливо, бронзові  ножі або вістря списів  
з широким лавроподібним лезом. Використання 
другого типу знаряддя під час свердління 
призводить до значної різниці в діаметрах 
вхідного й вихідного отворів (для комплексу 
кераміки, що досліджувався, різниця становить 
від 2-х до 6-ти мм) (мал. 5: 4, 7);

3) третій тип знаряддя, сліди використання 
якого зафіксовано, – можна умовно назвати 
«знаряддя з упором» – зазвичай, неправильної 
форми, плескате. Його конструктивна 
особливість у тому, що трохи вище від робочого 
вістря такого інструмента знаходився виступ 
(або упор), який у процесі свердління глиняного 
черепка лишав пошкодження поверхні у вигляді 
глибоких концентричних боріздок навколо 
просвердленого отвору. Ймовірний матеріал 
– кремінь, твердий камінь, можливо, уламки 
крупних кісток. Відповідні знаряддя не були 
призначені для свердління і, можливо, мали 
зовсім інше функціональне призначення – 
тобто під час ремонту використані ситуативно 
(серед кераміки зі слідами ремонту пам’ятки 
Генералка-2 зафіксовано єдину посудину  
з ознаками подібного свердління) (мал. 5: 5, 8).

Унікальним прикладом використання 
знарядь різних типів є великий фрагментований 
яйцеподібний горщик (інв. № А-1036), висотою 
40 см, на якому зафіксовано сліди численних 
ремонтів, проведених різними прийомами за 
допомогою різнотипних знарядь. На цій посудині 
простежено 10 отворів, за допомогою яких було 
стягнуто не менше чотирьох вертикальних 
тріщин. Чотири отвори було згруповано 
попарно вздовж однієї тріщини, решта шість – 
у дві групи по три отвори (мал 6: 1-4). П’ять 
свердлень здійснено другим типом знаряддя, ще 
п’ять – свердлом «з упором», унаслідок чого на 
поверхні на однаковій відстані в 5 мм навколо 
отворів утворилися концентричні боріздки й 
осипи (мал 6: 2, 4). На згаданій посудині наявні 
сліди ще однієї техніки – трохи нижче вінець та  
в придонній частині знаходяться 2 сліди вибірки 
(вишкрябування або транкування) зовнішнього 
шару поверхні правильної округлої форми 
13 та 15 мм – заготовки під майбутні отвори 
(мал. 6: 4). Ймовірно, горщик ремонтували 
неодноразово, різними прийомами різні особи 
в різний час (або за допомогою різних знарядь). 
Причини такої цінності описаної посудини 
невідомі, але можна припустити, що остаточно 
її було знищено саме невдалим ремонтом, на що 
вказують численні тріщини в ділянці свердлень, 
осипання й відшарування поверхні від невдалого 
вибору знаряддя.

Для підтвердження можливості існування 
описаних типів знарядь було проведено 
реконструкцію процесу свердління. Фрагмент 
кераміки доби бронзи з відповідним складом 
глиняної маси свердлили за допомогою 
крем’яного сколу, що відповідає другому типу 
знаряддя. Процес свердління зайняв близько 
7-ми хвилин, у результаті чого було отримано 
отвір, що за формою й розташуванням 
концентричних боріздок повністю відповідав 
описаним зразкам (мал. 7: 1, 2). Таким чином, 
можна зробити висновок про те, що ремонт 
посуду шляхом свердління й стягування не 
вимагав особливих навичок, часу чи специфічних 
інструментів.

Під час свердління було помічено ще одну 
особливість – абразивні властивості спеченої 
глини. Випалений черепок з домішками 
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 Мал. 6 
Сліди ремонту на глиняному горщику 
– свердління та вишкрябування отворів  
інструментами різних типів  
для стягування тріщин (1-4)

1 2

3 4

піску та кварцу у формувальній масі швидко 
пошкоджує крем’яне знаряддя, значно змінюючи 
його форму. Цим може пояснюватися значна 
відмінність у діаметрах і формах наскрізних 
отворів, зроблених в одній і тій же посудині 
(неможливо просвердлити два однакові отвори 
одним крем’яним /за аналогією – кам’яним, 
кістяним, дерев’яним/ знаряддям).

Аналіз крем’яної колекції пам’ятки 
Генералка-2, представленої близько 200 
предметами, дозволяє провести аналогії з 
можливими інструментами свердління. Загалом 
серед крем’яних знахідок переважають лусочки, 

відщепи за майже повною відсутністю нуклеусів. 
Серед знарядь переважають скребла, рідше 
трапляються вістря й свердла. Так, другому типу 
реконструйованого знаряддя можуть відповідати 
крем’яні зразки № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9; першому –  
№ 2; третьому – № 5 (мал. 8: 1-9). Загалом, 
можна припустити, що в процесі використання 
кременю для свердління кераміки диференціація 
знарядь за конкретними функціональними 
ознаками була відсутня, у результаті чого під час 
ремонту могли застосовувати знаряддя із зовсім 
іншим призначенням (інструменти для обробки 
кістки, каменю, дерева тощо).
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Побутове пристосування глиняного посуду 
пов’язується з ремонтом досить умовно – лише 
прийомами виконання (свердління). Тому  
в деяких випадках сліди пристосування легко 
сплутати зі слідами ремонту). Воно передбачає 
навмисну зміну або розширення функціональних 
особливостей предмета побуту. Деякі приклади 
ліпленого посуду Генералки-2 поєднують ознаки 
як ремонту, так і пристосування:

Мініатюрний яйцеподібний горщик з 
плескатим денцем (інв. № 27753/А-1030), 
висотою 152 мм, з низькими прямими вінцями, 
орнаментованими відбитками перевитого 
шнура (Тубольцев, 2002, с. 29). На перегині 
між плечима й вінцями з двох боків посудини 

симетрично просвердлено по 2 парні отвори 
(мал. 9: 1). Свердління однобічне, виконане 
перпендикулярно до денця з зовнішнього боку 
знаряддям 2-го типу – для можливості монтажу 
ручок або петель. Пристосований таким чином 
горщик був у експлуатації досить довгий час 
(підвішування, перенесення), на що вказують 
сліди зітертостей на вінцях вище отворів. 
Матеріалом для петель не міг бути метал, який 
лишив би на поверхні посудини вищерблення та 
окисли, отже, було використано м’які матеріали 
– мотузки з рослинних волокон, шкіряні ремені 
або жили.

Водночас, на горщику наявні сліди 
невдалого ремонту у вигляді двох намічених 

1

2

 Мал. 7 
Реконструкція  

процесу свердління  
(1, 2)
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недосвердлених отворів (зовнішній діаметр – 10 
мм, внутрішній – 3 мм) (мал. 9: 2) вздовж лінії 
втрати найбільшого фрагмента тулуба. Можна 
припустити, що у відсутньому фрагменті було 
просвердлено як мінімум ще 2 парні отвори, 
але в процесі ремонту горщик було остаточно 
знищено.

Повністю з дослідження слід вилучити 
фрагменти кераміки зі слідами вторинної 
обробки, насамперед,  кружала та  важки. Такі 
фрагменти можуть мати відповідні свердління, 

які, у свою чергу, не є свідченнями ремонту і 
вказують на повну зміну функціонального 
призначення предмета. До трасологічних 
ознак подібних глиняних фрагментів належать 
сліди абразивної обробки й вищерблення (ред. 
Глушков, 1996, с. 51).

Отже, гончарний комплекс ліпленого 
посуду пам’ятки Генералка-2 досить широко 
представлений зразками посудин зі слідами 
ремонту. Нині досліджено лише третину 
загальної площі об’єкта, відповідно повний 

 Мал. 8 
Крем’яна колекція з пам’ятки Генералка-2 (1-9)
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аналіз матеріалів неможливий без проведення 
подальших археологічних досліджень. Серед 
зафіксованих прийомів традиційними були 
свердління парних отворів для стягування 
тріщин або фіксації випадаючих фрагментів. 
Рідше спостерігається ремонт посудин до 
випалювання на стадії виробництва. Матеріалом 
для стягування досліджених зразків не міг 
бути метал (скоби або дріт), який лишив би 
на поверхні посудин вищерблення й окисли. 
До того ж знахідки металу є рідкісними для 
Генералки (бронзовий ніж – 2014 року). Тож 
застосовувалися лише м’які матеріали – мотузки 
з рослинних волокон, шкіряні ремені або жили.

Можливість використання воску, смоли 
або інших органічних речовин для ремонту 
кераміки давнім населенням, що утворило 

пам’ятку Генералка-2, без спеціальних аналізів 
простежити неможливо, але з функціонального 
погляду, стягнуті тріщини могли бути заповнені 
воском, смолою, мохом або сирою глиною. 
Загальні причини інтенсифікації ремонту можна 
пов’язати з природним браком сировини, 
часу для виготовлення, відсутністю майстрів 
з відповідними навичками або кочовим 
характером організації життєдіяльності носіїв 
ямної культури.

Загалом ремонт посуду шляхом свердління 
й стягування не вимагав особливих навичок, 
часу чи специфічних інструментів, міг 
виконуватися ситуативними знаряддями, 
тобто в процесі використання кременю для 
свердління кераміки диференціація знарядь за 
конкретними функціональними ознаками була 

 Мал. 9 
Побутове пристосування –  
свердління парних отворів  

для монтажу ручок або петель  
(1, 2)
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 Мал. 10 
Технологічний ремонт до випалювання –  

наліплені пружки на тріщинах та латки з вологої глини
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відсутня, у результаті чого під час ремонту могли 
застосовувати знаряддя, що мали зовсім інше 
призначення (інструменти для обробки кістки, 
каменю, дерева та ін.), зброю (ножі, вістря стріл) 
та будь-які домашні побутові знаряддя, що 
функціонували в кожній групі.

Ремонт не завжди був успішним, про що 
свідчать наявні зразки зі слідами невдалого 
ремонту, під час якого посудини руйнувалися. 
Насамперед, ремонт з використанням свердління 
міг бути руйнівним для посудин із залишковою 
пластичністю формувальної маси, що є 
нестійкими до механічних впливів [докладно 
явище залишкової пластичності описав 
Олександр Бобринський (1989)]. Водночас, 
свердління в будь-якому випадку завжди 
пошкоджувало черепок і призводило до появи 
нових мікротріщин, відшарувань та осипання 
поверхні, що скорочувало термін придатності 
посудини.

Використання прийомів стягування й 
фіксації не є унікальним: він поширений на 
більшості пам’яток ямної культури в різних 
частинах Північного Причорномор’я, Нижнього 
Подніпров’я, Подоння, Приазов’я та інших 
регіонів, має широкі аналогії серед гончарних 
матеріалів енеолітичних культур і пам’яток доби 
бронзи; у подальшому згадані прийоми отримали 
розвиток у скіфську добу, практикувалися 
ранньослов’янським населенням.

2. Подібні тенденції в ремонті кераміки 
простежуються на прикладі гончарного 
комплексу Херсонської археологічної  експедиції 
під керівництвом Анатолія Кубишева, переданих 
Національному заповіднику «Хортиця» 2015 
року Інститутом археології НАН України. З 1968 
до кінця 1980-х років Херсонська археологічна 
експедиція досліджувала курганні пам’ятки в зоні 
будівництва Каховської зрошувальної системи 
на території Херсонської й Запорізької областей 
(Полін, Симоненко, 2001, с. 137). Зразки ліпленої 
кераміки Херсонської археологічної експедиції 
відіграють винятково важливу роль у дослідженні 
технік та прийомів ремонту, адже представлені, 
насамперед, повними формами посудин. Серед 
чотирнадцяти проаналізованих посудин дві 
датовано періодом ямної культури, чотири – 

катакомбної, шість належать до зрубної, одна – 
до періоду культури богатопружкової кераміки. 
Ще одна посудина (гончарна) хронологічно 
виокремлюється з окресленого періоду 
дослідження й належить до сарматських часів, 
але технічно прийоми ремонту, застосовані до 
неї, повністю відповідають тим, які зафіксовано 
на ліплених посудинах доби бронзи.

Технологічний ремонт до випалювання 
простежується на п’яти зразках:

1. Посудина пізньоямної культури з 
пласким денцем, різко виділеними плечима, 
що виступають під гострим кутом, з трохи 
відігнутими назовні вінцями (форма посудини 
близька до біконічної). Зовнішня й внутрішня 
поверхні вкриті розчосами. Нижче плечей на 
зовнішній поверхні фіксується слід від заліплення 
розриву у вигляді великого нерівномірного 
наліплення неправильної форми – 36х22 мм, 
що виступає над поверхнею на 2-3 мм.  
З внутрішнього боку йому відповідає вдавлення 
(для скріплення шарів глини). По наліпленню 
простежується мережа дрібних тріщин, 
що вказує на ремонт підсохлого виробу  
до випалювання (мал. 10: 1-2).

2. Горщик катакомбної культури з широким 
горлом, заокругленими, злегка відігнутими 
назовні вінцями й невисокою шиєю (h-13 мм), 
що плавно переходить до заокруглених плечей. 
Денце пласке, широке. Внутрішня й зовнішня 
поверхні вкриті розчосами. Від вінець до 
плечей простежується вертикальна тріщина, 
довжиною 40 мм, зсередини й ззовні підсилена 2 
наліпленими пружками. Шари погано скріплено 
– фіксується випадання фрагментів пружків. 
Тріщина не розмочена і не пром’ята, чітко 
виступає з-під пружків. Ремонт неякісний, але 
горщик слугував у побуті, на що вказують плями 
кіптяви на поверхні й сліди експлуатації у вигляді 
вищерблень та борозни від фіксації на вогнищі 
(мал. 10: 3-5).

3. Горщик катакомбної культури 
інгульского типу, прикрашений на шиї та тулубі 
прокресленим ялинковим орнаментом. Дві 
вертикальні тріщини, довжиною 32 та 30 мм 
на шиї та вінцях, відремонтовано в першому 
випадку – наліпленим із зовнішнього боку 
горщика пружком, розміром 14х25 мм,  
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 Мал. 11 
Стягування тріщин (1-13) та побутове пристосування (14-15) – отвори для монтажу ручок або петель
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що виступає на 2 мм; у другому випадку тріщину 
підсилено наліпленими пружками як ззовні, так і 
зсередини. Як і в попередньому прикладі, ремонт 
здійснено неякісно – тріщини не розмочено й 
не пром’ято, унаслідок чого частина пружка 
відірвалася під час випалювання, а тріщини 
лишилися. Проте на горщику наявні сліди 
активного використання в побуті (мал. 10: 6-8).

4. Посудина зрубної культури 
банкоподібного типу з пласким денцем, майже 
вертикальними стінками. У верхній частині 
посудини (в ділянці вінець) ззовні й зсередини 
накладено додаткові шматки глиняної маси, 
якими заліплено невелику вертикальну тріщину 
(29х21 мм). Масу добре прим’ято, тріщину 
вдалося зупинити (мал. 10: 9-11).
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5. Посудина зрубної культури баночного типу 
з пласким денцем, округлими плечима. У ділянці 
вінець на зовнішній поверхні простежується 
невдала спроба замазати вертикальну тріщину 
шляхом  накладання  шматка глини 26х18 мм. 
Після випалювання тріщина збереглася (мал. 10: 
12-13).

Свердління для стягування та фіксації 
виявлено в 7 випадках:

1. Посудина зрубної культури банкоподібного 
типу зі стінками, що розширюються до вінець, з 
пласким денцем із закраїною. У цьому випадку 
дві вертикальні тріщини  стягували через парні 
отвори. Біля першої тріщини, довжиною 32 
мм, зберігся один просвердлений отвір, інший 
втрачено разом з фрагментом, що випав.  
З одного боку від другої тріщини, довжиною 
82 мм, зберігся один цілий отвір, слід від 
іншого фіксується на протилежному фрагменті 
(частину втрачено). Отвори, діаметром 3-4 мм, 
мають біконічну неправильну форму, свердління 
проводилося, головним чином, зсередини, трохи 
під кутом до поверхні (вхідні отвори більші за 
діаметром), потім отвори було доведено ззовні. 
Друга тріщина – довжиною 82 мм: зберігся один 
просвердлений отвір, слід від іншого фіксується 
на протилежному фрагменті (частину втрачено 
разом з фрагментом, що випав). Отвір діаметром 
3 мм правильної форми, свердління, головним 
чином, проводилося зсередини, трохи під 
кутом до поверхні (вхідний отвір більший за 
діаметром), потім отвір було трохи доведено 
ззовні. Свердління виконано металевим 
(бронзовим?), круглим у перетині знаряддям  
із загостреним кінцем (мал. 11: 1-2).

2. Посудина зрубної культури 
банкоподібного типу зі стінками, що 
розширюються до вінець, з пласким денцем без 
закраїни. Вертикальна тріщина, що йшла від 
вінець до тулуба, довжиною  61 мм, стягувалася 
за допомогою парних отворів правильної форми, 
діаметром 4 та 5 мм. Свердління виконано 
металевим (бронзовим?), круглим у перетині 
знаряддям із загостреним кінцем ізсередини – 
на дві третини товщини черепка; отвори трохи 
доведено з зовнішнього боку посудини (мал. 11: 
3-4).

3. Горщик катакомбної культури  
з відігнутими назовні вінцями, округлими 
плечима й тулубом. Сліди ремонту у вигляді 
5 отворів з однаковим діаметром 4 мм (два 
– в ділянці шиї, три – на плечах) вказують на 
спробу зафіксувати великий фрагмент вінець, 
що випадав. Свердління виконано металевим 
(бронзовим?), круглим у перетині знаряддям  
з рівномірним діаметром (наприклад, шилом)  
з зовнішньої поверхні (мал. 11: 5).

4. Горщик ямної культури з короткою 
прямою шиєю і шароподібним тулубом, що 
звужується до плескатого нестійкого денця. 
Зовнішня поверхня світло-рожевого кольору, 
з плямами кіптяви, вкрита рельєфними 
розчосами. В основі плечей обабіч вертикальної 
тріщини просвердлено 2 парні наскрізні отвори 
правильної форми. Свердління однобічне –  
з зовнішньої поверхні, з протилежного боку 
вирвано тонкий шар поверхні (не підправлялося). 
Діаметр вхідного отвору – 5 мм, вихідного –  
3 мм. Свердління виконано знаряддям із значним 
розширенням від вістря (мал. 11: 6). 

5. Великий горщик зрубної культури з 
широким горлом, плечима, виділеними гострим 
ребром, та пласким денцем. Верхня третина 
посудини орнаментована гусеничним штампом. 
Простежено два етапи ремонту горщика. 

1) Вертикальну тріщину від вінець по тулубу, 
довжиною 60 мм, стягували за допомогою пари 
отворів горизонтальним «швом». 

2) Велику горизонтальну тріщину по ребру, 
довжиною 260 мм, з’єднували 2 парами отворів 
(4 шт.), розташованими не перпендикулярно, 
а зі зміщенням – «косим швом», стіжки якого 
художньо вписуються в зиґзаґоподібний 
орнамент, нанесений гусеничним штампом,  
і розташовані під відповідним кутом (стіжки 
шва є паралельними до нахилених ліній зиґзаґу). 
Свердління виконано металевим (бронзовим?), 
круглим у перетині знаряддям з рівномірним 
діаметром, однобічне – з зовнішньго боку, без 
доведення з протилежної поверхні. Діаметр 
отворів – 5 мм (мал. 11: 7-8). 

6. Посудина зрубної культури банкоподібної 
форми з невиразним ребром та пласким денцем 
із закраїною. Під вінцями зафіксовано сліди 
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ремонту у вигляді двох просвердлених отворів, 
діаметром 4 мм, на відстані 25 мм один від 
одного, за допомогою яких «горизонтальним 
швом» стягували вертикальну тріщину.

Свердління проведено металевим 
(бронзовим?) інструментом рівномірного 
діаметру з незначним розширенням від 
робочого краю, однобічне – ззовні незначне 
збільшення діаметра, без доведення  
з внутрішнього боку (мал. 11: 9). 

7. Сірий  лискований глечик, виготовлений на 
гончарному крузі, сарматських часів, з вузьким 
горлом, однією ручкою та шароподібним 
тулубом. У цьому випадку спостерігається 
перенесення прийомів ремонту, традиційних 
для ліпленої кераміки доби енеоліту – бронзи, 
на кераміку, виготовлену на гончарному крузі. 
Горизонтальну тріщину, довжиною 140 мм, 
у ділянці максимального розширення тулуба 
стягнуто за допомогою двох пар отворів  
(d-4 мм). Вертикальна тріщина, довжиною 53 мм, 
упирається в середню частину горизонтальної  
й з’єднується однією парою отворів. Свердління 
однобічне, здійснене з зовнішньої поверхні 
(вхідний отвір ширший вихідного) металевим 
інструментом рівномірного діаметра  
з незначним розширенням від робочого краю 
(мал. 11: 10-11).

Ще дві посудин зі свердлінням походять  
з акваторії р. Дніпро поблизу о. Хортиця. Одну  
з них датовано добою енеоліту – фрагмент стінки 
посудини середньостогівської культури (інв. № 
НДФ-372), на якому зафіксовано 4 отвори. Два 
з них – парні, з’єднують вертикальну тріщину 
горизонтальним швом, два інші – непарні, але 
аналіз їх розташування вказує на стягування 
іншої вертикальної тріщини й на наявність ще 
двох отворів на втраченому фрагменті. Форма 
й діаметр отворів неоднакові: два з них мають 
широкий вхідний отвір, діаметром 12-13 мм, 
що зменшується в середній частині товщини 
черепка до 5 мм, два інших мають меншу 
різницю – діаметр вхідного отвору з 9 мм 
зменшується до 6 мм. Таким чином, отвори 
робили або різними інструментами, або ж 
вони фіксують процес сточування (деформації) 
одного й того ж крем’яного (кам’яного або 
кістяного) знаряддя. Свердління однобічне –  

з зовнішньої поверхні посудини – здійснено 
за допомогою знаряддя з розширенням від 
робочого краю (мал. 11: 12).

Інший приклад – фрагмент вінець габаритної 
посудини культури багатопружкової кераміки з 
заокругленим наскрізним отвором неправильної 
форми в ділянці шиї, просвердленим з двох боків 
за допомогою знаряддя зі значним розширенням 
від робочого краю, що призвело до перепаду 
діаметра отвору з 13 до 7 мм (мал. 11: 13).

Побутове пристосування в матеріалах 
розкопок Херсонської археологічної експедиції 
зафіксовано лише на одній посудині (мал. 
11: 14-15), датованій катакомбним часом. 
За аналогією з горщиком інв. № А-1030 
(Генералка-2), в основі шийки посудини з двох 
боків було зроблено два наскрізні симетричні 
отвори, діаметром 6 мм, для можливості 
фіксації петель. Але, на відміну від попереднього 
прикладу, отвори зроблено до випалювання 
порожнистим інструментом (кісткою, 
соломинкою).

Порівняльний аналіз технік свердління  
й прийомів ремонту ліплених посудин  
з гончарних комплексів пам’ятки Генералка-2  
та матеріалів розкопок Херсонської археологічної 
експедиції вказує на те, що аналогічні прийоми 
ремонту, запозичені з попередніх епох, 
використовували на всій території поширення 
культур доби бронзи (ямної, катакомбної, 
зрубної, культури багатопружкової кераміки). 
Насамперед, така єдність прийомів пов’язана  
з кочовим характером життя носіїв культур доби 
бронзи, їх мобільністю й здатністю поширювати 
свої традиції на інші культурні спільноти. 
Водночас, спостерігається певна еволюція технік 
свердління й знарядь праці (заміна свердел  
з кременю та органічних матеріалів на металеві, 
поява бронзових скоб). Так, якщо для ремонту 
кераміки ямної культури з пам’ятки Генералка-2 
традиційним є використання крем’яних знарядь 
та одно-, двобічного ручного свердління,  
то в період середньої й пізньої бронзи (а потім 
і в добу заліза) поширеним стало застосування 
металевих (спочатку бронзових, далі – залізних) 
знарядь, використання яких під час свердління 
давало отвори правильної форми рівномірного 
діаметру, менше пошкоджувало посудину.
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Таблиця 1. 
Перелік посудин з ознаками ремонту

№ Датування Тип 
ремонту

Матеріал,  
тип знаряддя Тип свердління Маркування

1 Пізньоямна культура А – – ХАЕ-1981,  
Атманай-2, № 89

2 Катакомбна культура А – – ХАЕ-1981,  
с. Юріївка, к. 1, п. 8

3 Катакомбна культура А – – ХАЕ-1974  
с. Н. Кам’янка, к. 1, п. 35, № 39

4 Зрубна культура А – – ХАЕ-1972  
с. Львове, к. 1, п. 10, № 13

5 Зрубна культура А – – ХАЕ-?  
с. Ольгівка, к. 1, п. 5, № 3

6 Ямна культура А – – Генералка-2  
інв. № 27752/А-1029

7 Зрубна культура Б 1а двобічне ХАЕ-1975  
с. Привільне, № 182

8 Зрубна культура Б 1b однобічне (ззовні) ХАЕ-1975  
с. Привільне, № 181

9 Катакомбна культура Б 1b однобічне (ззовні) ХАЕ-1973  
с. Бехтери, к. 1, п. 3, № 3

10 Ямна культура Б 1а однобічне (ззовні) ХАЕ-1973  
с. Софіївка, к. 40, п. 20, № 21

11 Зрубна культура Б 1b однобічне (ззовні) –
12 КБК Б 2 двобічне о. Хортиця, русло р. Дніпро
13 Середній Стіг Б 2 однобічне (ззовні) о. Хортиця, русло р. Дніпро

14 Зрубна культура Б 1b однобічне (ззовні) Зелений табір  
Кг 2, к. 1, п. 1, № 52

15 Ямна культура Б 2 двобічне Генералка-2  
інв. № 27474/А-796

16 Ямна культура Б 2 двобічне Генералка-2  
інв. № НДФ-40104

17 Ямна культура Б 2 двобічне Генералка-2  
інв. № 28125/А-1154

18 Ямна культура Б 2 двобічне Генералка-2  
Б-2

19 Ямна культура Б 2 двобічне Генералка-2  
інв. № 27755/А-1032

20 Ямна культура Б, В 2, 2а двобічне інв. № А-1036
21 Ямна культура Б, Г 2 однобічне інв. № А-1030

22 Сарматські часи Б 1а однобічне (ззовні) ХАЕ-1986  
с. Костянтинівка, к. 1, п. 2

23 Катакомбна культура В Пустотіла 
трубка – ХАЕ-1984  

Василівка, к. 4, п. 8, № 127
Тип ремонту: 
А – технологічний ремонт до випалювання посудини (накладання наліплених пружків); 
Б – свердління отворів для стягування та фіксації; 
В – вибірка (вишкрябування); 
Г – побутове пристосування.
Матеріал, тип знаряддя: 
1а – металеве (бронзове?) знаряддя з плескатим вістрям, що розширюється;
1b – металеве (бронзове?) знаряддя з округлим у перетині вістрям;
2 – крем’яне (кам’яне або кістяне) знаряддя;
2а – крем’яне (кам’яне або кістяне) знаряддя «з упором».
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Підхід до процесу виробництва, 
використання й ремонту глиняних виробів 
лишався незмінним і досить примітивним 
упродовж усієї доби бронзи, що цілком 
відповідає кочовому стилю життя населення 
Нижнього Подніпров’я ІІІ–ІІ тис. до н. е., 
коли еволюція знарядь праці та інструментів, 
необхідних для виживання (полювання, ведення 

війни – наприклад, таких як зброя та знаряддя 
з бронзи або каменю) випереджала побутові 
потреби. Отже, спостерігається поступове 
збільшення чисельності більш досконалих 
бронзових знарядь та інструментів за порівняно 
низької якості кераміки. Така тенденція 
зберігалася впродовж усієї доби раннього заліза.
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The technique of ancient repair of the handmade pottery  
after results of researches of ceramic complex from the sites  

of the Bronze Age from museum collection  
of National Reserve Khortytsia

The article gives a detailed analysis of the ancient kinds and methods of repair of handmade pottery 
which were used by the carriers of cultures of the Bronze Age – such as Yamna culture, Catacombna culture, 
Zrubna culture, Multi-cordoned ware culture.

The author investigates the complex of handmade ceramics from the archaeological sites of Zaporizhzhya 
and Kherson regions which is kept on storage in National Reserve «Khortytsia». In the article were analysed 
about 23 almost full forms of vessels and more than 50 separate fragments with the signs of repairing – such 
as drilling or thickening of the shard. During research the author tries to pay a special attention to the facts 
1) whether the vessel was repaired before or after firing; 2) who might repair the cracked vessel – potter or 
it’s owner.

For the collection of investigated ceramics were marked such traditional kinds of repair as:  
1) filling the cracks with wet clay before firing – in such cases the shard becomes thicker or has clay rims 
on the external or internal surfaces; 2) fastening – by drilling of holes on both sides of breaks on vessel and 
bracing of them with vegetable fibres strings, leather straps or animal veins. It is also possible that the swiped 
cracks and small losses might be filled with organic or non-organic plastic materials or their mixtures (such 
as tar, beeswax, silt, moss, wet clay, coated with tar cord).

According to the methods of the trasology, while studying the shapes and the features of the drilling holes 
on ceramics the author traced and partly reconstructed the way of drilling, the shape and credible materials 
of drilling tools. The process of drilling was reproduced with the help of the flint tool.

In conclusion the author points out that the phenomenon of the repairing of earthenware were widespread 
enough during the Bronze Age. That can be explained by the nomadic way of life and therefore by the lack 
of raw material and wood for firing, so ceramics was quite valuable. Basically, the kinds and methods of the 
repairing of earthenware stay unchangeable and quite primitive during all Bronze Age Period.

Keywords: archaeological ceramology, archaeological pottery, handmade pottery, restoration, kinds 
of repair, drilling, fastening, filling, glueing, patching, grinding, Yamna culture, Catacombna culture, Zrubna 
culture,  Multi-cordoned Ware culture.
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