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Земля вміщує тіло, камінь -  ім'я та душу 
(Римська епітафія)

В свідомості архаїчних колективів „достатньо експліцитно співвідносяться країни 
світу, боги і тварини, пори року, стихії, частини тіла, кольори, інколи геометричні 
форми, деякі географічні терміни, соціальні ранги, спеціальні атрибути..." Тому близькі 
поняття можуть бути переданими в коді „географічному", „календарному", 
„кольоровому", „анатомічному" тощо"1.

У людини здавна існувала віра у особливі надприродні властивості різних речовин: 
землі, глини, каменю, металів, скла, викопних смол, кісток тварин, рослин тощо. 
У міфологічному коді речовини співвідносилися з космічними сферами. Наприклад, у 
давньоіндійській міфологи трьом сферам буття відповідали три категорії матеріалів. 
Жертвоприношення живим батькам робилися у глиняному посуді. Померлим предкам 
відповідав посуд, зроблений з каменю. Небесну воду, яку споживали першопредки, 
потрібно було тримати у металевому посуді2. Сакральні матеріали могли „впливати" на 
стан здоров'я людини та її психіку3. Володіння ними могло „захистити" у реальному й 
потойбічному світі від впливу згубних сил. „Вірно вибраний тип мінералу, зображення, 
же потрібно було вирізати на амулеті, імена богів й демонів... можуть зробити камінь 
дієвим філактерієм проти всіх хвороб"4.

Одним з базових елементів у світогляді традиційних культур була земля, яка 
широко використовувалася у найрізноманітніших обрядах. Однією з цілей поховальних 
обрядів було покладення померлого у землю, „запечатування" у могильній ямі. Подібна 
дія була спрямована на те, щоб повернути тіло матері-землі, максимально ізолювати 
померлого від світу живих5. Одним із різновидів землі є глини. Освоєння людиною 
корисних властивостей цього матеріалу, визначило його ранню сакралізацію у 
міфологіях народів світу6. Дослідники вказують на існування особливого „ремісничого" 
варіанту космогонії, у якому одне з найважливіших місць займали гончари. Існує багато 
варіантів міфів про створення людини з глини7. У Авесті підкреслюється, що процес 
моделювання посуду прирівнюється до моделювання світу. Йїма, створюючи Вару [світ 
людей] „топтав землю п'ятами й м'яв руками, як люди ліплять намочену плину" 
(Відевдат. II, 27-29).

Про наявність подібних уявлень у сарматській міфології, може свідчити сцена на 
кришці казанка (Рис. 1), знайденого на р. Кальміус, де один із персонажів займається 
замісом глини для виготовлення священного посуду. Це один із Діоскурів -  творців 
всесвіту8. З глини сармати виготовляли культовий посуд, курильниці, антропоморфні й 
зооморфні фігурки, намисто тощо. Дослідники вважають, що цим домашнім промислом, 
як і у скіфів, займалися головним чином жінки -  представниці жрецького стану.

Широке розповсюдження у давнину мали літогенні уявлення, тісно пов'язані з 
анімалістичними й фетишистськими віруваннями. У багатьох міфологіях камінь 
вважався джерелом життя. Про це, наприклад, розповідає давньогрецький міф про 
Девкаліона та Пірру, які шляхом кидання каміння через голову, відтворили на землі 
людський рід, знищений Зевсом за гріхи9. З іншого боку, у сказанні про Сизіфа, камінь у 
руках у богів є знаряддям покарання смертних. Літогенні уявлення довго зберігалися у
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давніх греків та римлян, у яких існувала спеціальна література -  лапідарії. Широке 
розповсюдження у античному середовищі отримало й вчення орфіків про метапсихоз, 
згідно з яким, у камінь переселяються душі померлих. В залежності від того, якою була 
людина у житті, камінь мав позитивну, або ж згубну силу10.

Подібні уявлення з епохи палеометалів були добре відомі й населенню євразійських 
степів11, зокрема середньоазіатським сакам12, кочовикам Південного Уралу VI—III вв. до 
Р. X.13, класичним14 й пізнім15 скіфам, меотам Прикубання16. У північнопри- 
чорноморських містах із гальок виготовлялися амулети, що приносилися у храми та 
жертовники, з великих морських гальок будувалися вівтарі. Принесення каменю у якості 
жертвоприношення до храмів, зафіксовано й у Середземномор'ї17.

Знахідки невеликого необробленого каміння й плиток геометрично правильних 
форм, в сарматських могилах -  також розповсюджене явище. їх клали у різних місцях 
поховальної ями, в окремих випадках -  під голову померлого18. Пояснення цьому звичаю 
знаходимо у давньоіндійській поховальній обрядовості, де на десятий день після 
трупоспалення між тим місцем, де воно було проведене, й поселенням, де жили родичі 
померлого, проводилася низка дій, метою яких було огородження живих від впливу 
смерті. Одним із них було „покладення каменю" -  центральний момент усього циклу 
обрядовості19.

Цікавою є й така особливість сарматського поховального обряду, як розміщення 
гальок в курильницях, посуді або ж на жертовнику. їх кількість коливається від 1 до 
декількох десятків. У деяких випадках на гальках простежуються сліди дії вогню20. Про 
їхнє сакральне призначення, свідчить часта кореляція подібних артефактів зі знахідками 
астрагалів та інших семантично важливих речей21. Дослідники трактують це явище по- 
різному. Деякі з них вбачають у гальках пращове каміння22. М. О. Чмихов розглядає їх як 
імітацію пташиних яєць23. Гальки незвичайних форм мали назву „курячого бога", або ж 
„громових яєць"24. Деякі вчені вважають, що використання гальок було пов'язане з 
обрядами визивання дощу. Подібні обряди добре відомі у багатьох народів світу25.

До складу м'якого вжиткового-самоцвітного каміння, відомого людству з 
найдавніших часів, відноситься серпантин [змійовик]26. Сармати виготовляли із нього 
парадні оселки, намисто, навершшя мечів тощо27.

Зрідка у сарматів зустрічаються також вироби із нефріту28. Це головним чином 
перехрестя мечів. Вони, на думку деяких дослідників, відносяться до імітацій власно 
китайських виробів ханьського часу, й отримали розповсюдження від Східного Сибіру до 
сучасної Болгарії29.

До розряду стародавніх сакральних матеріалів, з огляду на їхній переважно білий 
колір, відносяться мармур й мармуроподібні вапняки30. У Північному Надчорномор'ї їх 
покладів немає. Вироби з цих матеріалів завозилися сюди із Середземномор'я, Західного 
Надчорномор'я, Карпат, Кавказу, Уралу та Середньої Азії. В античний час з цих порід 
виготовлялися головним чином прикраси й культовий посуд31. Зрідка подібні артефакти 
попадали й до сарматів32.

Близькими до мармуру сакральними якостями наділялися гіпс 33 та алабастр. Речі 
виготовлені з цих матеріалів у сарматських могилах зустрічаються досить рідко. Більш 
відомими є вироби із псевдо-алабастру34. З нього виготовлявся посуд. Деякі екземпляри 
копіюють ліпні керамічні вироби, що може свідчити про їхнє автохтонне походження35. З 
цього ж матеріалу виготовлялися культові статуетки36, пряслиця37, навершшя мечів38, 
обкладки футлярів дзеркал39 (Рис. 2, 3, 4) тощо. За даними О. В. Симоненко, кольоровий 
алабастр було використано для декорування саркофагу із Ногайчинського кургану40. Про 
унікальну алабастрову чашу, покриту бірюзовою глазур'ю, знайдену у похованні другої 
половини І—II ст. по Р. X., поблизу с. Петрепгги в Молдові, згадує В. І. Гросу41. Подібна
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глазурована миска відома також і серед поховального начиння пізньоскіфського 
могильника Бельбек-ІУ у Криму42.

Значне місце у поховальних обрядах давнього населення Східної Європи в епоху 
бронзи -  раннього заліза займала крейда43 та вироби з неї44. Сармати, в цьому плані також 
не були виключенням, у  їхніх могилах досить часто знаходять цілі шматки цієї речовини. 
Крейда й інші речовини білого кольору були символами вогню, а їхня присутність у 
похованнях є однією з найхарактерніших ознак наявності культу останнього45. Досить 
розповсюдженим у сарматів було й крейдяне намисто46. З крейди зроблені пронизки у 
вигляді астрагалів, що походять із кургану Опач в Молдові47. Подібне намисто 
побутувало у І—III ст. Аналогічний екземпляр знайдено в Херсонесі48.

Здійснюючи поховання, сармати не обмежувалися крейдяною посилкою дна 
могили49. Інколи дно й зашіічки ями білилися у декілька шарів50. Крейда й біла глина не 
тільки „очищувала" могилу, але одночасно була символом касти жреців. Потерту 
різнокольорову крейду сарматські й пізньоскіфські жінки широко використовували у 
якості косметичних фарб, про що свідчать її знахідки у „косметичках"51. З цією ж метою, 
у сарматські могили клали шматки білої глини -  каоліну52, або ж мергелю53, яким 
надавали пірамідальної, трикутної, диско- та фаллосоподібної форми.

Значне місце у культовій практиці багатьох давніх народів займала сірка54. 
Уявлення про її сакральні властивості були широко розповсюджені й у іранських 
народів55.

Широке використання кременю56 та виробів з нього, у культовій57 сфері зафіксовано 
ще за кам'яної доби й часів палеометалів58. У сакральному контексті крем'яні знаряддя й 
скалки зустрічаються у кіммерійських, скіфських й пізньоскіфських похованнях59. Цей 
звичай фіксується й у сарматів у всіх регіонах їхнього мешкання, й на всіх етапах їхнього 
існування60.

Наявність кременю у похованнях також пов'язують з культом вогню. У гімнах 
Рігведи серед місць народження вогню -  Агні, фігурує саме цей камінь. Він називається 
„небесним вогнем" й пов'язується з Індрою (Ригведа. VII, 104, 274 та ін.). „Громові стріли" 
-  кресала були й у наборі інших богів-громовиків. У міфологічному коді кремінь є 
еквівалентом життя та в о т ю 61. Кремінь використовувався у ритуалах по відновленню 
порушеної межі між „своїм" та „чужим" світами. Вогненна межа як кордон у 
потойбічному світі добре відома у іранській міфології. Шлях до царини мертвих 
пролягав через міст Чинват. Грішник попадав до безодні, де мешкав „підводний вогонь" -  
страхітливе чудовисько. Мотив вогненної річки простежується у епосі та казках багатьох 
індоєвропейських народів62. У Нартському епосі вхід до „країни донбетрів" -  водяних 
божеств, пращурів нартів, охороняють шматки кременю та кришталю, що висікають 
іскри. Подібні сюжети простежуються у казках індоєвропейських народів з мотивом 
„магічної втечі", під час якої герой кидає за спину різні магічні речі, у тому числі і 
кремінь, перетину кордону між світом живих та світом мертвих63. Прикладом 
використання саме такого ритуалу у сарматів, є комплекс 2 /3  біля с. Маяки (Рис. 3), де у 
похованні було зафіксовано 5 крем'яних скребків, покладених біля скелета, з правого 
боку. До складу поховального начиння входили також залізний меч, уламки ліпного 
горщика, халцедонова намистина та прясло, виготовлене зі стінки античної амфори64. 
Цікавим є і той факт, що поховальна яма у плані імітує човен, орієнтований на північ, 
тобто до витоків Дністра. Саме там локалізувалася країна померлих, країна гіпербореїв65.

Велике навантаження у давньому символізмі мали самоцвіти66. Найбільш відомим з 
них є кристалічний кварц67, розповсюдженим шляхетним різновидом якого є гірський 
кришталь68. У Східній Європі вироби з нього починають зустрічатися з часів кам'яного 
віку. Особливо багато виробів із гірського кришталю зустрічається у пам'ятках античного 
часу69. Сармати не були виключенням. Намисто, пряслиця, навершшя мечів, амулети,
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виготовлені з цього каменю, зустрічаються на усіх обніирах Великої Сарматії70. Серед 
індивідуальних знахідок досить цікавими є навершшя меча з кургану 9 біля 
с. Новосільське у Нижньому Подунав'ї71, фігурка дельфіна, що виконує роль корпуса 
фібули з Ногайчинського кургану72, а також дві підвіски у вигляді амфорок у складі 
золотих підвісок із Соколової Могили73. Прийнято вважати, що у переважній більшості 
античні артефакти, котрі виготовлені з гірського кришталю є імпортними74. Пліній (Рііп. 
N. Н. XXXVII, II, 9)75 свідчить, що ці самоцвіти добувалися у багатьох місцях. Найкращим 
вважався індійський кришталь, у  давнину експлуатувалися китайські й уральські 
поклади. На теренах України місцезнаходження гірського кришталю є на Донбасі, Волині 
та у Криму76.

У якості сакрального каменю, у давнину, широко використовувався цитрін [< лат. 
citreum; фр. citron „лимон"] -  гірський кришталь лимонно-жовтого, або ж золотаво- 
жовтого кольору. Місцезнаходження цитріну, відомі на Уралі, Волині та у Криму77. 
Самоцвіт досить часто плутають з жовтим „східним топазом"78, хризолітом [перидотом]79 
та цирконом [жаргоном]80.

Усі ці різновиди зустрічаються у ювелірних виробах, що знаходять у сарматських 
похованнях. Так, цитріновими вставками прикрашено браслет № 2 із Ногайчинського 
кургану. Цирконом інкрустовано браслет № 1 з того ж комплексу. Топазовими жовтими 
вставками декоровані намисто з Михайлівки та золоті сережки з поховання біля 
с. Новосільське. Однак набагато частіше у сарматів зустрічаються скляні імітації цього 
каміння81.

Значною популярністю у давнину користувалися й самоцвіти чорного кольору. 
Але в природі вони зустрічаються досить рідко. З цього приводу академік А. Є. Ферсман 
писав: „Природа скупо обдаровує нас чорним камінням, і лише деякі з них привертають 
нашу увагу своїм оксамитовим чи палаючим блиском... У чорному камені -  тони трауру й 
смерті сполучаються з сяючим блиском світла та життя"82.

Одним з найбільш розповсюджених мінералів чорного кольору є різновид кварцу -  
смолянистий моріон83. В античному Північному Надчорномор'ї вироби з цього самоцвіту 
зустрічаються вкрай рідко. У підбірці К. М. Алексеєвої вироби з моріону навіть не 
виокремлено у окремий підрозділ. У сарматських пам'ятках нам відомий лише один 
предмет, виготовлений з цього мінералу -  кулеподібна намистина з геометричним 
орнаментом у вигляді п'ятикутників, що входила до складу мониста № 3 з поховання 
жриці у Соколовій Могилі84.

До кольорового різновиду прозорого кварцу належить аметист ацєтіспод -  „вільний 
від сп'яніння"85. Аметист плутали з альмандіном, шпінеллю та флюоритом86. 
Він привернув увагу людини давно. Його поклади є у багатьох регіонах, у тому числі, й 
на теренах сучасної України87.

В античному Надчорномор'ї вироби з аметисту зустрічаються досить рідко88. 
Що стосується сарматських комплексів, то вони відомі серед складу прикрас поховання 
біля с. Михайлівни, в кургані Хохлач89. Брак натуральних аметистів компенсувався їхніми 
скляними імітаціями. До таких артефактів, наприклад, належить центральний камінь- 
кабошон кольє із Михайлівки, а також вставка до діадеми з комплексу 4 /1  біля 
с. Семенівки90.

Вкрай рідко в сарматських комплексах також зустрічаються прикраси із кольорової 
шпінелі91. З останньої виготовлені дві кабошонові вставки [велика та мала] -  символи 
сонця й місяця, атрибути Ісіди92.

Розповсюдженим каменем був халцедон [уиАкейсау]93 та його похідні форми, що 
мають біля сотні назв. З низькосортного „західного халцедону", смугастого халцедонікса, 
схожого на слонову кістку, опалу94 та інших різновидів, в античний час виготовлялися 
намисто, геми, прясла тощо95. Подібні вироби добре відомі на теренах Великої Сарматії96.
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У могилах вершників зустрічаються виготовлені з халцедону дископодібні й 
грибоподібні навершшя мечів. Головна маса знахідок концентрується у Південному 
Приураллі, Заволжжі, Волго-Донському межиріччі, а також у Західній Сарматїї [Румунія 
та Угорщина]97. З кургану біля с. Сладківка походить ромбічне у перетині халцедонове 
перехрестя меча98.

Одним з розповсюджених різновидів халцедону рожево-червоного спектру є 
сердолік99. Прикраси з цього каменю користувалися популярністю у Давньому Єгипті, на 
Близькому і Середньому Сході. У Східній Європі вироби із сердоліка особливої 
популярності набули в елліністичний та римський часи100. Надзвичайно популярним 
сердолік був й у сарматів. Вироби з цього каменю: намисто, геми, вставки до діадем, 
монисто, браслети є досить частою знахідкою у похованнях останніх101.

Бурим різновидом халцедона є сардер. У Північному Надчорномор'ї усі прикраси з 
сардеру походять з комплексів перших століть по Р. X. Сардерове намисто знайдено у 
Соколовій Могилі. Можливо, прикрас з сардеру в сарматські могили клалося значно 
більше, але цим питанням, поки що, ніхто з петрографістів детально не займався102.

Мережевим [смуги білого й коричневого кольорів, інколи з блакитними смужками] 
різновидом халцедона є агат103. У Східній Європі вироби з цього каменю найбільш 
характерними є для комплексів римського часу. Зустрічаються вони й на сарматських 
пам'ятках. З Ногайчинського кургану походять флакончик для зберігання парфумів, 
вставки у касти підвісок й медальон. В Соколовій Могилі знайдені гема з зображенням 
Ерота та циліндрична пронизка. Агатове намисто досить часто входить до складу 
сарматського мониста104.

Одним з різновидів агату, де чергуються чорні та білі прошарки, є онікс105. Камінь з 
давніх-давен використовувався у ювелірній справі, особливо, гліптиці. Оніксові вироби 
зрідка зустрічаються й у сарматських похованнях. До них, наприклад, відноситься інталія 
з могили І ст. біля с. Підгороднє на Дніпропетровщині, вставки до золотих браслетів з 
Ногайчинського кургану, та вставки до михайлівського кольє106.

Одним з різновидів оніксу є сардонікс107 -  агат з паралельними шарами червоно- 
бурого кольору, що чергуються з білими та блакитними шарами. Виробів з натурального 
сардоніксу в сарматських комплексах поки що не виявлено, однак необхідно зазначити, 
що у пізньоелліністичний та ранньоримський часи широкого розповсюдження набули 
скляні імітації сардоніксу. На думку спеціалістів, подібні вироби випускалися якимось 
одним спеціалізованим центром, розташованим, судячи з усього, десь на Аппенінах. 
Досить часті знахідки „смугастих" прикрас в могилах середньосарматського часу, 
свідчать про безпосередні та опосередковані контакти східноєвропейських кочовиків з 
Римом. Особливо показовими є трикутні підвіски [„сокирки Тора"], у яких фіолетове 
скло сполучається з глухим жовтим та білим склом. Подібне сполучення кольорів 
спостерігаємо й у склі, що імітує тільце михайлівської „бджоли", а також пір'їн „Шу" 
[атрибут Ісіди] в золотій фібулі з Соколової Могили108.

Широке розповсюдження в античному Надчорномор'ї отримали прикраси, 
виготовлені із гранатів109. В елліністичний й римський часи на Боспорі, а також в деяких 
містах Північного Понту, функціонували ювелірні майстерні, що використовували 
сировину місцевого походження. З багатьох різновидів гранатів найчастіше зустрічається 
альмандин, піроп й андрадит110. Питання про розповсюдження гранатових виробів у 
сарматів спеціально не вивчалося. Серед відомих нам, потрібно відмітити вставки до 
діадеми із кургану Хохлач; вставки до шести золотих кулонів з поховання жриці на 
могильнику Височино-V; вставка до брошки з Ногайчинського кургану; кабошон -  
вставка у золоту фібулу з Соколової Могили; два подібних кабошони у золоті сережки й 
амфороподібні підвіски з того ж комплексу; інталія до каблучки з жіночого поховання в
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Порогах, краплеподібні вставки у золоті підвіски з кургану біля с. Благівка на 
Донеччині111.

Досить популярними у стародавньому світі були й вироби з яшми112. У сарматів 
вироби з яшми також користувалися популярністю, однак і це питання ще майже не 
вивчалося. Ми ж можемо констатувати знахідки двох вістряподібних підвісок у похованні 
на Дніпропетровщині, значну кількість виробів з яшми у Соколовій Могилі: булава, 
велика пронизка, вставка краплеподібної форми із мониста № 2 [колір сіро-блакитний]. 
Дві краплеподібні підвіски виявлено в кургані 6 могильника Підгороднє на 
Дніпропетровщині. Сплощені пронизки, виконані із напівпрозорого, з матовим відтінком 
каменю світло-коричневого кольору, за визначенням В. І. Гросу, з яшми, походять з 
кургану 1 7 /3  могильника Тараклія-ІІ на території Молдови. Безформенний шматок 
яшми знайдено у багатому похованні біля с. Трояни у бувш. Балтському повіті 
Подільської гудернії113.

Одним з найбільш популярних яшмоподібних самоцвітів у давнину буя гематит 
[аіцатіуод -  „кривавий"]114. Матеріал був популярним в ассіро-вавілонській і єгипетській 
гліптиці, де з нього виготовляли медицинські й „гностичні" амулети. Вважався засобом 
проти радикуліту. У сарматських могилах зустрічається намисто різних форм115.

Близькими до яшми за декоративними й сакральними особливостями є порфіри й 
порфірити [гр. лорвирєо$ „пурпуровий"]116. Достеменно визначити подібні породи можуть 
лише геммологи та кваліфіковані ювеліри. Саме таким чином, наприклад, було 
ідентифіковано матеріал молоточкоподібних підвісок із Соколової Могили117.

У ювелірних виробах з Великої Сарматії зустрічаються вставки і намисто, 
виготовлене з різнокольорових кристалів берилу118. Найбільш відомими з них є зелений 
прозорий смарагд та світло-зеленувато-блакитний аквамарин119. Ювелірні вироби, 
інкрустовані смарагдами та аквамаринами зустрічаються вкрай рідко. Так, першими 
прикрашено ручний браслет № 1 з Ногайчинського кургану. Цим же камінням 
декороване „метеликоподібне" кольє з Херсонеса Таврійського 1896 р., подібні прикраси з 
Ольвії та Риму, аджимушкайська прикраса тощо120.

Одним з найулюбленіших самоцвітів людства є бірюза121. Побутує думка про 
широке розповсюдження у сарматів виробів з натуральної бірюзи. Існує навіть 
мистецтвознавчий термін „сарматський золотаво-бірюзовий стиль", який 
використовується для характеристики мистецтва сарматських й гуннських племен122. 
Але насправді прикраси з натурального самоцвіта у сарматських комплексах Східної 
Європи зустрічаються надзвичайно рідко. У підбірці К. М. Алексеєвої (1982) також немає 
розділу, присвяченого прикрасам із бірюзи. Скоріш виключенням, ніж правилом, є 
бірюзове „вічко" оселка з Соколової Могили, й інкрустація двох перстнів з мокринського 
поховання123. Як з'ясувалося, пластини з Запоріжського Кургана інкрустовано „кістяною 
бірюзою" -  одонтолітом124. Тому твердження про те, що натуральна бірюза була одним з 
тих самоцвітів, який широко використовували боспорські ювеліри, імпортуючи її із 
Середньої Азії125, викликає певні сумніви. У зв'язку з відсутністю на теренах Східної 
Європи покладів бірюзи, лапіс-лазурі, а також деяких інших самоцвітів1253, серед прикрас, 
що побутували у Європейській й частково Азіатській Сарматїї, абсолютно домінують 
скляні, емалеві та „фаянсові" імітацц цих самоцвітів.

До числа найбільш розповсюджених матеріалів, які людство використовувало з 
найдавніших часів належать і метали. З часом, їх використання тільки розширювалося, 
тому сакральне навантаження на них було надзвичайно великим. Інколи утворювався 
особливий „металевий" код з 3 -7  одиниць, котрі взаємодіяли з відповідними одиницями 
інших міфо- поетичних кодів. Нерідко метали розглядалися як символ Підземного 
царства, вони втілювали ідею вічності, війни, багатства. При виготовленні речей
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культового призначення, обрядова традиція у багатьох випадках надавала перевагу саме 
металам126.

Одним з перших металів, з яким ознайомилося людство, було золото. З огляду на 
його виняткові фізичні й механічні властивості, саме цей метал став одним з базових 
символів у давніх і середньовічних культурах Старого і Нового Світу127. У давніх людей 
золото й вироби з нього були святинею. За словами Сафо, „золото не можна знищити, 
тому що воно дитя Зевса". З металом у багатьох народів пов'язувалися загальні ідеї 
постійності, стану, величчя, сили, влади, багатства, мудрості, чистоти, життєвої сили, 
любові тощо. З золотом пов'язувався й складний комплекс символів і асоціацій про 
золотий вік .людства128.

У традиційних культурах чітко вибудовується тетраграма: золото -  сонце -  вогонь -  
царська влада. В давньоіндійській міфології золото було символом бога Савітара. 
„Золотими" у нього були очі, язик, волосся, одяг, колісниця, коні. Золотавим було волосся 
у Аполлона та Бальдра. В іранській міфології золото пов'язане з Гайомартом, з якого 
виникла перша .людська пара. Вважалося, що золото -  це найвища цінність, 
універсальний космічний символ, з яким пов'язуються поява всесвіту, першої людини, 
пращурів правителів й самих правителів, поняття вічності, нетлінності, істинності. 
У багатьох іранських народів існував й культ священного золота, у відправленні якого, 
приймали безпосередню участь царі та інші представники світської аристократії129.

Про високу сакральну й матеріальну цінність золота у сарматів, свідчить масове 
виготовлення з цього металу культового посуду, ювелірних виробів, інсигній влади тощо. 
Різноманітними золотими нашивними бляшками прикрашався одяг сарматських жінок. 
Такий привілей у скіфів та сарматів надавався головним чином жінкам-жрицям130. 
Із золота виготовлялися золоті поховальні вінки та маски, що інколи зустрічаються в 
похованнях перших століть н. е.131, одяг розшивався золотими нитками132.

Досить часто вироби з цього металу прикрашалися дорогоцінним камінням й 
емалями -  одна з головних прикмет так званого сарматського „золотаво-бірюзового 
стилю"133. Про високу сакральну цінність золота, свідчать й численні спроби замінити 
цей метал більш дешевими залізними, бронзовими й срібними, але позолоченими 
виробами. Подібні вироби зрідка зустрічаються й у сарматських комплексах. Одним з 
найбільш ранніх екземплярів є плакована золотом залізна пластина з зображенням 
міфологічних сцен, зі „скарбу", нещодавно знайденого біля с. Весела Долина на Одещині 
(Рис. 4). Одним з таких виробів є й напівсферична срібна чаша з набору посуду з 
Косики133а.

Не менш популярними у сарматів були й вироби зі срібла134. Метал мав подвійну 
сутність. З одного боку, срібло співвідносилося зі здібностями, цнотливістю, радістю, 
знанням, торгівлею, грошима. З іншого -  воно було символом обману та сибаритства. 
Метал досить часто фігурує у різних міфологіях. Вважалося, що із срібла були зроблені 
кістки єгипетського бога Ра. З цього металу було збудовано небесну фортецю асурів, 
поки Шива не зруйнував її. Священним матеріалом срібло вважалося й у алано- 
осетинів135.

Різноманітні вироби зі срібла й сплавів на його основі типу Ag + Аи, Ag + Си, у 
сарматів зустрічаються надзвичайно часто. Вони репрезентовані парадним й  культовим 
посудом, спорядженням воїна й коня, прикрасами тощо. Багато з них є витворами 
мистецтва, що відносяться до різноманітних стилів й шкіл художньої торевтики [власно 
сарматська, антична північнопричорноморська, римська, східна, фракійська тощо]. Як 
показав спектральний аналіз виробів, що походять із курган}' 4 біля хут. Сладковський у 
Нижньому Подонні, з цього металу з домішками міді та золота, виготовлені гривні, 
сережки та підвіски. Але цей вміст не настільки великий, щоб утворювати електрові чи 
білонові сплави, де концентрація срібла-золота, або ж срібла-міді сягає 50 %136.
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Мідь, бронза137, латунь138 також мали досить високий семіотичний статус і в 
культовій практиці були замінниками золота та стабільно складали „опозицію" залізу. 
У міфологічних традиціях мідь та сплави на її основі співвідносилися з Афродітою, 
Венерою, Ардвісурою Анахітою та іншими Великими богинями цього типу13. 
У ритуальній практиці найціннішими вважалися художньо виконаний ритуальний 
посуд, спорядження воїна та коня, різноманітні прикраси і амулети. їхні зразки як 
власного, так і імпортного виробництва, добре відомі й у сарматів. На жаль, на відміну від 
зразків, знайдених у античних комплексах, хіміко-технологічне дослідження кольорових 
металів, що походять з сарматських комплексів, ще майже не проводилося. Виключенням 
є невеличка вибірка виробів [прямокутне дзеркало, сережка, фібула, кільце], що походять 
з поховань Північно-Західного Надчорномор'я перших століть по P. X. та кургану 4 біля 
хуг. Сладківського у Нижньому Подонні. Встановлено, що в цей час у сарматів 
побутували ті ж самі сплави, що й в античних містах Північного Понту. Відомі вироби, 
зроблені з „металургійно чистої міді", суто оловянисті [Cu + Sn] та с в и н ц є в о - о л о в я н и с т і  

[Cu + Pb + Sn] сплави. Вироби з латуні репрезентовані сплавами типу Cu + Zn + Sn та Си + 
Pb + Zn + Sn140.

В багатьох традиційних культурах вважалося, що духи не полюбляють залізо, тому 
вироби з нього, особливо дзвіночки, використовували у якості магічного засобу для 
залякування та нейтралізації привидів, демонів, хвороб й іншої „нечистої сили"141. 
На відміну від скіфів, котрі використовували для виготовлення наконечників стріл 
виключно бронзу, сармати виготовляли їх головним чином з заліза. Подібні відмінності 
потрібно розглядати не тільки з точки різних технологічних можливостей скіфів та 
сарматів, а й з огляду на різні погляди цих народів на сакральність матеріалів і виробів з 
них. Якщо у скіфів залізо ще не набуло особливого статусу, то у сарматів та інших 
народів передримського та римського часу його відносили до ритуальних матеріалів. 
Про це свідчить, наприклад, поява наприкінці І тис. до н. е. -  перших століттях н. е. 
залізних перстнів142.

Про використання заліза у якості сакрального матеріалу, можуть свідчити численні 
знахідки в сарматських могилах різноманітних прикрас й виробів культового 
призначення з цього металу: браслетів143, п ер стів  та інших амулетів [відерця й 
мініатюрний фаллос із амулетної сумочки в Соколовій Могилі], а також використання 
залізних вставок до бронзових та золотих обручок. Значне сакральне навантаження мали 
й п р ед м ет озброєння -  мечі, наконечники стріл й інші речі, які досить часто знаходять у 
сарматських похованнях144.

Свинець, стибій та олово у традиційних культурах наділялися як згубними, так і 
позитивними властивостями145. В алхімії та астрології вони співвідносилися з божествами 
класу Сатурна. Вважалося, що ці метали можуть відганяти демонів. У давніх греків та 
римлян виготовлялися спеціальні свинцеві таблички з іменами різних божеств та 
наговорами типу tabulae defixionum [defixiones]. Подібні матеріали добре відомі й за 
матеріалами античних міст Північного Надчорномор'я146.

Свинцеві й олов'яні вироби у сарматських похованнях також зустрічаються досить 
часто. Серед них -  пряслиця, свинцевий стрижень зі шляпкою, пофарбованою червоною 
вохрою, знайдений у похованні біля с. Михайлівка147. До речі, вохра -  в поховальних 
обрядах степових культур Євразії, використовувалася ще з часів мезоліту. Вона з 
найдавніших часів широко використовувалася у якості натуральної фарби й при 
татуюванні та ритуальному фарбуванні тіла. Червона фарба була символом вогню й 
очищення148.

На відміну від культур епохи бронзи, скіфів, та савроматів149, в сарматські могили 
вохру клали досить рідко. Шматочки цього мінералу зафіксовано в деяких похованнях 
могильника біля с. Холмське, а також у захороненні біля с. Трояни у бувш. Балтському
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повіті Подільської губернії. Клеєвим фарбником червоного кольору за даними аналізу 
матеріалів з деяких сарматських могил, була вохра, розведена на рослинному клеї150. 
В пізньосарматських похованнях Криму й Північно-Західного Причорномор'я знаходять 
різного роду шкатулки-амулетниці. В деяких з них зберігалися рум'яна, виготовлені з 
вохри різних відтінків й крейди151.

Одними з найбільш розповсюджених у людській культурі символів та кодів є 
рослини. Вони наділялися значними сакральними властивостями, вважалися 
вмістилищем особливої сили, а тому використовувалося для виготовлення речей 
ритуального призначення. Об'єктами міфологізацїї були не лише самі рослини, але і їхнє 
коріння, листя, гілки, квіти, плоди, зерно, насіння. Особливо велике значення рослини 
відігравали у медицині народній та чаклунстві152. З особливих порід дерева давні народи, 
в тому числі, й сармати, виготовляли сакральний посуд153, предмети культу та амулети, 
будували поховальні споруди.

Особливе значення у світогляді та ритуалі давніх народів займали вічнозелені 
хвойні рослини, що давали при згоранні характерний „бальзамічний" дух. До них 
належать сосна, ялина, кедр, кипарис, самшит тощо. З ними пов'язувалися уявлення про 
смерть як початок нового життя. Цими деревами обсаджувалися могили, їхнім гіллям 
прикрашалися домівки, де був покійник. Окремі частини дерев використовувалися у 
медицині народній й чаклунстві, при лікуванні застудних захворювань, цинги та 
ревматизму154. Послідовникам Заратуштри заборонялося використовувати їх у якості 
побутового палива. їх можна було спалювати лише на священному вогні. Кипарис був 
священним ще й тому, що на кипарисових дощечках було викарбовано вчення 
Ахурамазди. Кипарис та кедр були символами смерті, відчаю, вічного горя, скорботи, але 
одночасно -  відродження, безсмертя душі. Дерева присвячувалися богам підземного 
царства та ериніям [фуріям]. За повідомленням (Paus. VIII, 13, 2), Артеміда в Охромені 
мала епітет „кедрова" (Кедсебфйт). З кипарисом пов'язується одне з імен Афродіти -  
Кіпріда. У римській міфології хвойні дерева присвячувалися Аполлону, Венері, Плутону. 
З кипарисового дерева були зроблені палиця Геркулеса, скіпетр Юпітера, стріли 
Купідона. У східних іранців подібні породи дерев використовувалися у поховальних 
обрядах ще з савроматського часу155.

На особливу увагу заслуговує знахідка в Соколовій Могилі пронизки з насіння 
шишки італійської сосни-пінії [Pinus ріпеа]. Насіння хвойних дерев були атрибутами 
хтонічних божеств, пов'язувалися з культом мертвих156. Значне місце вони займали й у 
культі Ахілла157. Чи не цією обставиною пояснюється наявність у складі начиння даного 
поховання речей, що мають маркування святилища Ахілла на о. Левке [Зміїному]? 
Не виключено, що похована жриця мала зв'язок з культом води, а через нього, і з культом 
Ахілла -  покровителя усіх річок у Північному та Західному Понті (Phill. Her., XIX, 16)158.

Гілка верби прикрашає золотий браслет з Косики 159. Таким же гіллям декоровані 
верхні частини бокових стояків центрального сюжету діадеми із жіночого жрецького 
поховання 10 Кобяковського могильника (Рис. 5)160. Золотим листям верби плаковане й 
руків'я нагайки з пізньосарматського поховання біля с. Баранівка у Нижньому 
Поволжжі161. У даному контексті -  верба та її окремі частини, безумовно, мають сакральне 
навантаження162.

Семантичним еквівалентом верби у традиціях багатьох південних та східних 
народів була вічнозелена пальма163. Зображення пальми з вузьким довгим листям, як 
солярного символу, знаку древа світового, відродження після смерті тощо бачимо на 
привізній слоновій кістці з мокринського поховання164.

Не менше значення у міфології та ритуальній практиці східноіранських народів 
займала липа. З неї виготовлялися музичні струнні інструменти -  символи жрецтва. 
Про наявність у них віщунів, які гадали на липовій корі, повідомляє Геродот (Herod. IV,
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67), В. Ф. Міллер порівнює цей спосіб гадання зі шматком матерії у нартському епосі165. 
Про сакралізацію у сарматів кори окремих порід дерев, свідчать численні факти їх 
використання у якості підстилки в могильних ямах, і виготовлення саме з кори берези та 
липи, „човників смерті"166.

Золоте листя сельдери [апію]167 від поховальних вінків знайдено у двох жіночих 
сарматських похованнях [Орловець та Цвітна] на Кіровоградщині, а також захороненні 65 
могильника біля с. Завітне. Зображення аканфу бачимо, на срібній ойнохої з Соколової 
Могили й напівсферичній позолоченій чаші з косикського поховання168.

Про сакралізацію омели169 у сарматській традиції, свідчить її зображення на гіпсовій 
обмазці чохла дзеркала з Михайлівки170. На останній бачимо і зображення лотоса171. 
По багатьом позиціям, семантичним еквівалентом лотоса є лілія водяна172, зображення 
якої, бачимо на вже згадуваній чаші з косикського поховання173.

Марена фарбувальна [ИиЬіа Ипсіогиш] в античну епоху використовувалася для 
виготовлення барвника священного червоного кольору. В похованні жриці з Соколової 
Могили нею пофарбована тканина, з якої були виготовлені наколінники шаровар. 
Для фарбування шовку у червоно-фіолетовий колір з того ж комплексу була 
використана сафлора [СагЙіатш йпсінгіш] -  рослина сімейства складноквіткових174. 
Кочові народи для отримання жовтої насиченої фарби, також широко використовували 
листя ревеню, котре закладали в закритий посуд на декілька місяців. Опилки берези, 
закладені таким же чином, давали червону фарбу 75.

Про широке використання подібних трав у ритуальній практиці, й поховальних 
обрядах сарматів, свідчить, наприклад, підстилка, виготовлена з „суцвіття сімейства 
складноквіткових", під „фаянсову" таріль у вигляді морської мушлі, з Соколової 
Могили176. У якості циновок також досить часто використовувався очерет177.

В Соколовій Могилі знайдено два алабастрових горщика, які були заповнені 
коричневим порошком рослинного походження. З того ж поховання походить й срібна 
амулетниця, в середині котрої збереглися шматочки напівпрозорої темної речовини 
органічного походження, повсті сіро-синього кольору й бавовни. Поряд стояв 
мініатюрний гагатовий флакончик. На дні посудини збереглися залишки якоїсь 
ароматичної речовини178.

Наявність великої кількості знахідок в похованнях посуду з залишками різних трав і 
парфумів [можливо ліків і отрути] в поєднанні з амулетами та іншими ритуальними 
речами, дозволяє зробити висновок, що в сарматському суспільстві була розвинута 
народна медицина й існував прошарок жреців, який займався відовством, знахарством та 
іншими видами магії.

Досить поширеними у сарматів були речі, виготовленні з кісток і рогу тварин -  
предмети озброєння, посуд, музичні інструменти, ручки залізних жертовних ножів, 
туалетні гребінці та їхні мініатюрні копії талісмани, астрагали, намисто, амулети тощо179.

Цікавим є факт використання сарматами одонтоліту [о8 о у то М то $] -  кісток, викопних 
тварин, які під плином часу перетворилися на зелену аморфну закам'янілу речовину, 
подібну за зовнішнім виглядом до бірюзи. Використання одонтоліту зафіксовано у якості 
інкрустації двох золотих пластин, виконаних у „золотаво-бірюзовому стилі" знайдених в 
Запорізькому кургані. З Соколової Могили походять дві оброблені одонтолітові 
намистини, виготовлені з зубів викопної акули180.

В античну епоху широкою популярністю користувалися вироби із перламутру181. 
Перламутрові прикраси є звичайною знахідкою й у сарматських комплексах. Вони 
використовувалися для облаштування діадем, браслетів, у якості нашивних бляшок на 
одяг, інкрустації туалетних шкатулок тощо182.

Особливо цікавими є хрестоподібні прикраси з отворами для нашивання на одяг, й 
без них. Деякі дослідники183 вважають, що прикраси без отворів були заготовками для
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намиста. На думку Д. Б. Шелова184 вони використовувалися для інкрустації шкатулок. 
Подібні напівфабрикати відомі у Танаїсі, де їх знаходять в шарах II—III ст. Не мають 
отворів й „хрестики", що прикрашали діадему з поховання могильника Криничне. 
Широке розповсюдження перламутрових прикрас у сарматських похованнях Північно- 
Західного Надчорномор'я може свідчити про їхнє тірське, або ж істрійське походження. 
Про існування подібного виробництва у Тірі, свідчать залишки від обробки 
перламутрових черепашок та готові вироби, що зустрічаються при розкопках римських 
шарів міста185.

Вкрай рідко у сарматських похованнях знаходять прикраси з натуральних перлів186. 
У давнину перли й намисто, виготовлене з цього матеріалу, відносилися до розряду 
дорогоцінного каміння. Але їх постдепозиційна збереженість є надзвичайно поганою. 
Навіть у сприятливих умовах перли зберігають свої особливі декоративні властивості не 
більше 150-200 років. Питання про розповсюдження прикрас, виготовлених з перлів у 
сарматів спеціально не вивчалося. Воно утруднюється ще й тим, що більшість прикрас 
розклалася, й не дійшла до наших днів. Нам поки що відомий лише один випадок, коли 
перли були використані для прикрашання діадеми з кургану Хохлач.

В сарматських похованнях звичайним явищем є найрізноманітніші вироби і з 
матеріалів штучного походження, зокрема скла187. Широкій популярності виробів з цього 
матеріалу у стародавніх народів сприяла та обставина, що в ті часи скло виготовлялося 
головним чином на зразок каменів-самоцвітів, для зменшення їхнього дефіциту. 
Асортимент скляних виробів, що споживали носії сарматської культури, був надзвичайно 
широким. З огляду на достатньо великий обсяг матеріалу, загальної картини 
використання скла сарматами як у побуті, так і сакральній сфері, ще не створено. Можна 
лише констатувати, що у номадів широкого розповсюдження набули намисто й посуд 
тих же форм та типів, що побудували в античних центрах Північного Понту. Не менш 
популярними у сарматському середовищі були й вироби з іншого штучного матеріалу -  
„єгипетського фаянсу"188.
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імітації більш якісного каміння. Назва походить від лат. fluo „текти" {Куликов Б. < 
Указ. соч. -  С. 123-124).

87. Гай Плиний Секунд. Указ. соч. -  С. 26-28; Лукас А. Указ. соч. -  С. 587-58 
Неверов О. Я. Геммы античного мира. -  М., 1983. -  С. 25; Супрычев В. А. Указ. соч. -  С. 14і 
149; Ogden J. Op. cit. -  P. 105-106.

88. Алексеева E. М. Указ. соч. -  С. 10. Табл. 36,1-16.
89. Трейстер М. Ю. Указ. соч. -  С. 87; ОАК за 1864 г. -  С. XX; Засецкая И. П. Золоті 

украшения гуннской эпохи. -  М., 1975. -  С. 14; Яценко С. А. Диадемы... -  С. 2 
Мордвинцева В. И. Полихромный звериный стиль. -  Симферополь, 2003. -  С. 88.

90. Галибин В. А., Островерхов А. С., Субботин Л. В. Стеклянные изделия і 
сарматских погребений Семеновского могильника //М А С П . -  К., 1983. -  С. 64-6 
Островерхов А. С. Стекло из скифских и сарматских погребений восточной части Буджаї 
/  /  Субботин Л. В., Дзиговский А. Н., Островерхов А. С. Археологические древности Буджак 
Курганы у сел Вишневое и Белолесье. -  Одесса, 1998. -  С. 132-133. -  Ан. № 56.

91. Складний окисел магнію. Колір різноманітний. Ювелірні різновиди шпінелі 
античний час доставляли з Індії, Бірми, Афганістану. Назву виводять із лат. spina „шип 
Синоніми: лал [< араб. Іаі „червоний камінь"], балаш, акерит (Куликов Б. Ф. Указ. соч. 
С. 133-134).

92. Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 33-34. -  Рис. 32-33.
93. Камінь білого або ж сірувато-білого кольору. За античною легендою, назі 

отримав від м. Халкедона у Віфінії, де був головний ринок його збуту. Стародавні схід: 
народи називали халцедон, агат та онікс одним словом -  aqiq [„волосе 
новонародженого"], або ж за Біруні -  a'kuk. За переказами, камінь лікує від багатьс 
хвороб {Лукас А. Указ. соч. -  С. 592; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 124; Супрычев В. і 
Занимательная геммология. -  С. 6-15).

94. [санскр. upata < лат. opal -  дорогоцінний камінь]. Шляхетні опали цінувалися. І 
надавали форму кабошона. У тюркських народів вони мали назву кахалонг -  „каміг 
річки Ках", у монголів -  кашилон -  „прекрасний камінь" (Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 95 
96; Супрычев В. А. Указ. соч. -  С. 10; Барский Л. А. Указ. соч. -  С. 140-141).

95. Алексеева Е. М. Указ. соч. -  С. 11-14. -  Табл. 37; 38,1-13.
96. Патокова Э. Ф., Дзиговский А. Н., Зиньковский К. В. Указ. соч. -  С. 132. -  Рис. 1, 

Гросу В. И. Новые сарматские памятники на территории Молдавии /  /  Археологически 
исследования в Молдавии в 1979-1980 гг. -  Кишинев, 1983. -  С. 39; Гросу В. I 
Хронология... 43; Костенко В. И. Сарматское погребение с инталией из могильника 
с. Подгородное / /Древности Евразии в скифо-сарматское время. -  М., 1984. -  С. 127. 
Рис. 2, 26; Каминская И. В., Каминский В. Н., Пъянков А. В. Сарматское погребение у станиц 
Михайловской (Закубанье) / /С А . -  1985. -  № 4. -  С. 228. -  Рис. 2, 2; 3; Ковпаненко Г. 
Указ. соч. -  С. 31-32, 43-44,100-103. -  Рис. 29; 40; 42, 2; 107-108; Богданова Н. А. Могильник 
-  С. 55; Скрипкин А. С. Азиатская Сарматия. -  С. 86. -  Рис. 31, 11-12; Субботин Л. £ 
Дзиговский А. Н. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. Курганнъ 
могильники Дивизийский и Белолесский. -  С. 17; их же. Сарматские древности Днестр« 
Дунайского междуречья. Курганные могильники Васильевский и Кубей. -  С. 12. -  Рис. 1 
3; Беспалый Е. И. Позднесарматское погребение... -  № 38г. -  Рис. 3, 25; № 40а. -  Рис. 2 ,1 -3 .

97. Мошкова М. Г. Среднесарматская культура. -  С. 196. -  Табл. 81, 58, 6. 
Максименко Е. В. Сарматы на Дону / /Д Д . -  № 6. -  Азов, 1998. -  С. 135. -  Рис. 76, 6- 
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98. Максименко Е. В. Указ. соч. -  С. 135. -  Рис. 74,12-14.
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99. Має багато синонімів: карнеол, акик, ваклер, деміон, лінкурій тощо. До 
недавнього часу значну кількість сердолікових гальок збирали у районі Карадага, в 
Криму. Пліній (Ріш. N.H., XXXVII, 7, 31) доніс легенду, згідно з якою, перші сердоліки 
було знайдено біля м. Сарди у Лідіі. Камінь вважався дієвим любовним амулетом (Масг. 
Ren. Lapid., XXIV). Сердоліки розподілялися на „чоловічі" та „жіночі". Темно-вишневе 
каміння [напр, карнеол < лат. carnis -  „м'ясо" вважалося „чоловічим"; рожево- 
помаранчеве (сардер) -  „жіночим" ] (Гай... -  С. 292-293; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 72,111; 
Супрычев В. А. Занимательная геммология. -  С. 18-23; Барский Л. А. Указ. соч. -  С. 142).

100. Лукас А. Указ. соч. -  С. 591-592; Алексеева Е. М. Указ. соч. -  Т. 3. -  С. 14-19. -  
Табл. 38 ,14-50 ; 39 ,1 -24 ; Супрычев В. А. Занимательная геммология. -  С. 18-19.

101. Богданова Н. А. Семантика... -  С. 47; Дергачев В. А. Материалы... -  С. 48, 90, 92-95, 
97, 99, 106, 116,120. -  Рис. 12, 9; 28, 6; 30, 6; 31, 2-3; 32, 2, 9; 36, 3; 40 ,11 ; 42, 7, 11; Гросу В. И. 
Новые сарматские памятники... -  С. 31, 42. -  Рис. 2 , 17г; 3 ,1 2 ; его же. Хронология... -  С. 45,
47. -  Рис. 9А, 53, 58, 62-63; Гудкова А. В., Фокеев М. М. Земледельцы и кочевники... -  С. 13, 
19, 21. -  Рис. 4 ,1 4 ; 8 ,1 0 ; 9 ,16 ; Костенко В. И. Сарматское погребение... -  С. 127. -  Рис. 2, 21; 
Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 32-33, 39, 89, 94, 97. -  Рис. 29; 31; 38; 9 3 -9 4 ,1 ; 98,2, 6; 99 ,1 , 4; 
103-104; Дворниченко В. В., Федоров-Давыдов Г. А. Раскопки курганов... -  С. 25. -  Рис. 7, 4-5; 
Беспалый Е. И. Позднесарматское погребение... -  С. 161-162. -  № 37а, в, 46; Властин М. В. 
Раннесарматские погребения могильника Северо-Западный-1 //С арм аты  и их соседи на 
Дону. -  Ростов-на-Дону, 2000. -  С. 11. -  Рис. 2, 21; Захаров А. В. Сарматское погребение... -  
С. 27. -  Рис. 2, 3; Симоненко А. В. Сарматы Таврии. -  С. 10, 18, 20, 39, 42, 59, 62, 64, 71-73. -  
Рис. 5, 8; Фото 4-5 ; 12; 21; Субботин Л. В., Дзиговский А. Н. Сарматские древности Днестро- 
Дунайского междуречья. Курганные могильники Дивизийский и Белолесский. -  С. 17; их 
же. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. Курганные могильники 
Васильевский и Кубей. -  С. 13. -  Рис. 11, 13-14; Батизат Г. В. Инталия с изображением 
Фортуны-Исиды-Цереры из сарматского погребения в Нижнем Подунавье //П ам 'ятки  
археологи Північно-Західного Причорномор'я. -  Одеса, 2000.

102. Алексеева Е. М. Указ. соч. -  Т. 3. -  С. 19; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 110;
Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 44. -  Рис. 42, 2.

103. Отримав назву від р. Агатос [суч. Дирілло] на о. Сицілія (Рііп. N. Н. XXXVII, 1, 
3). Камінь могла носити лише людина з чистою душею. Самоцвіт захищав від укусів 
павуків, змій та скорпіонів. Агат відноситься також до розряду „ірюмового каміння". 
Йому приписувалася властивість захищати від ударів блискавки. Із агатів виготовлялися 
філактерії, геми, мозаїчні панно. (Лукас А. Указ. соч. -  С. 584-585; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  
С. 14; Супрычев В. А. Занимательная геммология. -  С. 25-31; Барский Л. А. Указ. соч. -  
С. 141-142; Неверов О. Я. Геммы античного мира. -  С. 125).

104. Дергачев В. А. Материалы... -  С. 48; Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 89, 98, 101. -
Рис. 93; 94, 2; 98, 3; 99, 2; 105; 106, 4; 107, 1-2; Анфимов Н. В. Древнее золото Кубани. -  
Краснодар, 1987. -  С. 205; Симоненко А. В. Сарматы Таврии. -  С. 71-73. -  Фото 4; 16, 4; 20; 
Трейстер М. Ю. Еще раз об ожерельях... -  С. 89.

105. Деякі різновиди халцедону, що зараз носять назву агатів, раніше називалися 
оніксами. У оніксів прошарки чітко вирізняються за кольором. У перекладі з 
давньогрецької, „онікс" означає „ніготь". Араби називали його el gazo, тобто 
„засмучений" й приписували йому злі властивості. Навпаки, давні греки, грузини та 
вірмени вважали, що онікс може знайти лише цнотлива людина. Поклади каменю є у 
багатьох місцях. Одними із кращих вважаються індійські онікси. На теренах сучасної 
України поклади цього самоцвіту є у Криму (Ogden ]. Op. cit. -  P. 92; Куликов Б. Ф. 
Указ. соч. -  С. 14, 93-94; Супрычев В. А. Занимательная геммология. -  С. 26, 32-33; 
Варшавський А. 1982. Пеліка з ластівкою. -  К., 1982. -  С. 53-65).

29



106. Костенко В. И. Сарматское погребение...; Трейстер М. Ю. Указ. соч. -  С. 87; 
Симоненко А. В. Указ. соч. -  С. 72. -  Фото 6-10.

107. Назва походить від поєднання слів „сард" та „онікс". Камінь був одним із 
специфічних матеріалів римського ювелірного мистецтва. Володіння самоцвітом 
надавало людині мужності, захищало від зради та брехні, зупиняло кровотечу, 
допомогало зростанню зламаних кісток (Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 110).

108. Алексеева Е. М. Указ. соч. -  Т. 2. -  С. 12-13, 34. -  Табл. 27: 61-62. -  Тип 187 п. н.; 
Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 38-39. -  Рис. 35-36.

109. Група силікатів, об'єднана наявністю радикалів [SiOJ. Виокремлюється шість 
груп гранатів, колір яких змінюється у залежності від складу. Назва походить від лат. 
granum -  зерно граната, з'явилася у XIII ст. Гранатам приписувалася властивість 
встановлювати владу над людьми, лікувати рани тощо (Гай... -  С. 82-86; Лукас А. Указ. соч.
-  С. 595-596; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 52-53; Супрычев В. А. Самоцветы. -  С. 115-122).

110. Силікат групи гранатів. Колір червоний, зрідка чорний. Синоніми: вениса, 
аделанд-рубін, гранат східний тощо {Максимова М. И. Боспорская камнерезная 
мастерская / / СА. -  1957. -  № 4; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 24; Алексеева Е. М. Указ. соч. -  
Т. 3. -  С. 20-21. -  Табл. 39,40-42; Неверов О. Я. Геммы... -  С. 114-116).

111. OAK за 1864 г. -  С. XX; Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 27-30; 37-38. -  Рис. 23-26; 
35-36; Симоненко А. В., Лобай Б. И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в 1 в. н. э. -  
К., 1991. -  С. 31. -  Рис. 20, 1; Симоненко А. В. Сарматы Таврии. -  С. 73. -  Фото 20; 
Беспалый Е. И. Позднесарматское погребение... -  С. 161. -  Рис. 2, 12; Потёмкина Т. М. 
Позднесарматский памятник у с. Благовка в Донбассе / /Донецкий археологический 
сборник. -  Вып. 1. -  Донецк, 1992.

112. Мілкозернисті породи з великим вмістом кремнезему, мають красиве 
забарвлення. Яшми можуть бути червоного, зеленого, коричневого, або ж жовтого 
кольору. Камінь наділявся широким спектром лікувальних властивостей. Він допомагав 
лікувати шлункові хвороби, сприяв породілям, проганяв привиди тощо. Самоцвіт був 
одним з найбільш популярних в античному ювелірному мистецтві. Найчастіше з нього 
виготовлялися геми та амулети у вигляді скарабеїв {Ферсман А. Е. Очерки по истории 
камня. -  С. 283 и сл.; Лукас А. Указ. соч. -  С. 596-600; Неверов О. Я. Геммы... -  С. 124; 
Алексеева Е. М. Указ. соч. -  Т. 3. -  С. 21. -  Табл. 39, 34-39; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 137- 
138; Щербаков В. С. Античные печати Херсонеса как исторический источник. -  Автореф. 
дис. ...канд. ист. наук. -  М., 1986).

113. ОАК за 1913-1915 гг.: 201. -  Рис. 255; Костенко В. И. Сарматское погребение... -  
С. 127. -  Рис. 2, 18-19; Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 31-32, 89, 109. -  Рис. 28; 93; 94, 3; 114; 
Гросу В. И. Хронология.... -  С. 61, 79).

114. Мінерал -  окис заліза. Зустрічається у вигляді кристалів й суцільних мас. Колір 
чорний, сірий, червоний, вишнево-червоний. За Теофрастом, гематит -  це закам'яніла 
кров. У Київській Русі його називали „кривавиком". {Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 44; 
Супрычев В. А. Занимательная геммология. -  С. 99-105; 178-179).

115. Неверов О. Я. Геммы... -  С. 125, 127; Смирнов К. Ф. Курганы у сел Иловатовка и 
Политотдельское Сталинградской обл. //М И А . -  1959. -  № 60. -  С. 256, 296. -  Рис. 37, 5; 
Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  С. 89. -  Рис. 93; 94, 4; Гудкова А. В., Фокеев М. М. Земледельцы...
-  С. 19. -  Рис. 8 ,1 3 ; Яценко С. А. Диадемы... -  С. 17; Скрипкин А. С. Азиатская Сарматия. - 
С. 88. -  Рис. 32, 39.

116. Загальна назва для вулканічних гірських порід, що характеризуються 
виокремленням кристалів силікатів, вкраплених у мілкозернисту масу. Спершу назву 
відносили до однієї породи -  „імператорського порфіру -  porfido rosso antico". Саме цей 
камінь згадує Пліній (Рііп. N. Н., XXXVI, 11, 19) під назвою porphyrites. {Куликов Б. Ф. 
Указ. соч. -  С. 101-102; Лукас А. Указ. соч. -  С. 625-628).
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117. Ковпаненко Г. Т. Указ. соч. -  C. 89. -  Рис. 93; 94, 5-6.
118. Силікат берілія та алюмінія. Колір різноманітний, має скляний блиск. Камінь 

наділяв свого володаря багатим набором позитивних якостей (Гай... -  С. 87; Лукас А. 
Указ. соч. -  С. 588-590; Супрычев В. А. Самоцветы. -  С. 72-82; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  
С. 34).

119. Має зелену пігментацію за рахунок домішок хрому або ванадію. Поклади 
смарагдів є у пустелі Сікаїт [Забара]. Смарагди найкращої якості походять із Скіфії (Рііп. 
N. H., XXXVI, 16-18). Як вважають деякі дослідники, енциклопедист мав на увазі уральські 
поклади. Смарагд вважався каменем мудрості й надії, лікував багато тяжких хвороб. 
Супрычев В. А. Самоцветы. -  С. 94, 96-97; Куликов Б. Ф. Указ. соч. -  С. 17-18, 63-64; 
Аверинцев С. С. Грааль //М Н М . -  1992. -  Т. 2. -  С. 317-318; Трейстер М. Ю. Еще раз об 
ожерельях... -  С. 89.

120. Симоненко А. В. Сарматы Таврии. -  С. 72. -  Приложение 2, 2; Трейстер М. Ю. 
Указ. соч. -  С. 89.

121. Водяний фосфат міді та алюмінію. Колір небесно-блакитний та сірувато- 
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Рис. 1. Кришка кальміуського бронзового казана з зображенням сцени виготовлення 
сакрального посуду (за В. І. Мордвинцевою)
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Рис. 2. Дзеркало з поховання біля с. Михайлівка
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Рис. 3. Поховання з набором крем'яних виробів біля с. Маяки, у Нижньому Подністров'ї
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Рис. 4. Залізна, плакована золотом, пластина з зображенням сакральних сцен з 
ранньосарматськкого „скрабу" поблизу с. Весела Долина
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Рис. 5. Діадема-гривна з 10-го Кобяковського кургана (за В. І. Мордвинцевою)
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