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Серед різноманітних категорій інвентарю 

скіфської культури особливе місце посідають 

бронзові литі казани. Як і так звана «скіфська 

тріада», що включає специфічні зразки озбро-

єння, кінського спорядження і своєрідний 

«звіриний стиль» в образотворчому мистецтві, 

вони виступають ще однією яскравою озна-

кою матеріального комплексу цієї спільноти. 

Бронзові казани використовувалися скіфами 

впродовж всього панування їхньої культури — 

з VІІ по ІІІ ст. до н. е. Ця категорія виробів була 

поширена і в інших кочовиків раннього заліз-

ного віку Євразії, але мала свої специфічні від-

мінності. 

Вперше термін «казан» до наукового обі-

гу ввів В. Флоринський у 1888 р. (Флоринский 

1888, с. 157—158) та остаточно закріпився в лі-

тературі наприкінці ХІХ ст. у працях І.І. Тол-

стого та Н.П. Кондакова (Толстой, Кондаков 

1890, с. 68, 107; Демиденко 2008, с. 6). З того 

часу на бронзові литі казани звертають ува-

гу всі дослідники скіфських старожитностей, 

особливо з огляду на те, що ця категорія інвен-

тарю в історіографії розглядається не тільки в 

якості виразного маркера культури, а й як по-

казник соціального статусу похованого (Ме-

люкова 1989, с. 111). Одним з найважливіших 

аспектів проблематики є питання, пов’язані з 

класифікацією скіфських казанів, про що свід-

чить низка спеціальних досліджень другої по-

ловини ХХ ст. (Спасская 1956; 1958; Рыгдылон, 

Хороших 1959; Манцевич 1961; Синицын 1967; 

Боковенко 1977; 1990; 1991; Касяненко, Фле-

ров 1978).

Слід відзначити, що попри значний історі-

ографічний доробок, універсальної або загаль-

новизнаної типологічної схеми скіфських ка-

занів на сьогодні не створено — кожна з них 

має свої позитивні риси та недоліки. Накопи-

чення нових матеріалів постійно викликає не-

обхідність їх корегування. 

Зокрема, на наш погляд, в існуючих типо-

логічних схемах недостатньо чітко визначене 

місце казанів з напівсферичним тулубом і го-

ризонтальними ручками. Ймовірно, останнє 

зумовлене відносною нечисленністю знахідок 

таких казанів у Північному Причорномор’ї та 

інших регіонах скіфського світу. На час ство-

рення більшості з указаних типологічних схем 
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вони були відомі в поодиноких екземплярах, 

тож розглядати їх як окрему типологічну оди-

ницю не мало сенсу. 

Так, наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. було 

відомо тільки три казани з горизонтальни-

ми ручками. Перший знайдений випадково 

у ХІХ ст. поблизу с. Іване Пусте Борщівсько-

го р-ну Тернопільської обл. Зараз казан збері-

гається в Археологічному музеї Польської Ака-

демії мистецтв у Кракові (Sulimirski 1936, s. 101, 

tab. IX, 7). Другий походить з кургану 1/В Ке-

лермеської групи, дослідженого М.І. Веселов-

ським у 1904 р. (Галанина 1997, табл. 41, 105). 

Третій знайдено цим же дослідником у 1913 р. в 

кургані Солоха (Манцевич 1987, с. 99, кат. 74). 

У середині 1960-х рр. казан з горизонталь-

ними ручками відкрито в кургані біля с. Кряч-

ківка Пирятинського р-ну Полтавської обл. 

(Сидоренко 1964, рис. 4). У 70-ті—80-ті роки 

серію поповнили 4 екз. Перший знайдено у 

північному похованні Бердянського кургану 

(Болтрик, Фиалко, Чередниченко 1994, рис. 9, 

2), другий — у похованні 2 кургану 2 біля с. Ми-

нівка Магдалинівського р-ну Дніпропетров-

ської обл. (Ковалева, Мухопад 1979; Мухопад 

1981, рис. 1, 1), третій — у похованні 2 курга-

ну 6 біля с. Кам’яна Балка Миколаївської обл. 

(Гребенников 2008, с. 145, рис. 13, 4). Ще один 

казан відкрито у 1983 р. в кургані 12 Стеблів-

ського могильника на Черкащині (Скорый 

1997, с. 149, рис. 45). 

За формально-типологічними ознаками до 

групи казанів, про які йдеться, слід долучити 

ще декілька екземплярів, нещодавно введених 

до наукового обігу. Маються на увазі казани з 

кургану 1 біля аулу Уляп в Адигеї (Канторович, 

Эрлих 2006, с. 122, 188, кат. 62), поховання 1 

кургану 3 (Мреснота Могила) в Одеській обл. 

(Treasures… 2006, p. 203, № 29), кургану біля 

с. Швайківці Чортківського р-ну Тернопіль-

ської обл. (Бандрівський 2009, с. 59) та кургану 

Близнюк 2, який був досліджений експедиці-

єю Дніпропетровського національного універ-

ситету на околиці м. Дніпропетровськ (Ромаш-

ко, Скорый 2009, с. 204, рис. 23).

Таким чином, з урахуванням новітніх зна-

хідок, кількість казанів з горизонтальними 

ручками значно збільшилась, і зараз ці вироби 

становлять достатньо виразну групу, яка скла-

дається з 12 екз., 10 з яких знайдено на теренах 

Степу і Лісостепу Північного Причорномор’я2 

(рис. 1). 

Більшість згаданих бронзових казанів має в 

основі тулуба кулю, яка розділена площиною 

гирла по центру, вище або нижче. Винятком 

є казан з кургану Солоха з тулубом у вигляді 

сплюснутої кулі, що надає йому яйцеподібної 

форми. Вирізняються також казани з Келерме-

са та с. Іване Пусте. Слід зазначити, що обидва 

екземпляри дуже схожі між собою. У них роз-

ширені вінця, що виходять за межі кола. Для 

перевірки візуально визначених морфологіч-

них особливостей нами запропоновано гра-

фічні реконструкції, на яких відтворено повну 

форму геометричної фігури, що складає осно-

ву тулуба казана (риc. 2). 

2 Уламки ще одного казана з горизонтальними руч-

ками знайдено в одному із курганів Роменської гру-

пи в Лівобережному Лісостепу. Не опубліковані. 

Зберігаються у фондах НМІУ, Київ (Скорый 1997, 

с. 48).

Рис. 1. Поширення казанів з горизонтальними ручками
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На піддонах більшості казанів є валики. На 

думку дослідників (Скорый 1997, с. 47), вали-

ки є швидше конструктивним, аніж декоратив-

ним елементом, що забезпечував стійкість ка-

зана при заглиблені його ніжки в землю під час 

приготування їжі. Деякі специфічні риси при-

таманні казанам з Близнюка 2 та с. Швайків-

ці. Зокрема, вони мають не гладеньку, а «дво-

ствольну» ручку. До того ж на піддоні швай-

ківського казана відсутній валик, що також 

вирізняє його з вказаної групи знахідок. По 

зовнішньому діаметру основи піддонів каза-

нів з курганів Близнюк 2 та с. Минівка є чо-

тири діагонально розміщених виступи, які не 

характерні для інших виробів цієї серії. Таким 

чином, за загальної морфологічної подібнос-

ті казанів з напівсферичним тулубом у деяких 

екземплярів спостерігаються певні відміннос-

ті (двоствольні ручки, наявність чи відсутність 

валиків, виступів у нижній частині піддонів), 

які не мають формотворчого навантаження. 

Розміри казанів досить різноманітні. Діаметр 

вінець зразків, метричні характеристики котрих 

нам відомі цілком або частково, становлять від 

26 до 61 см, корпусу по лінії максимального роз-

ширення — від 26 до 69 см, висота корпусу від 

16 до 42 см, піддону — від 6,0 до 15,9 см, загаль-

на висота виробів 22,4—57,9 см (табл.). 

Наявні для більшості казанів повні чи част-

кові метричні характеристики надають можли-

Рис. 2. Графічна схема казанів з напівсферичним тулубом і горизонтальними ручка-

ми (позиції відповідають пунктам на рис. 1)
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вості встановити їхній об’єм та місткість, що за 

деяких припущень відповідають реальним. У 

розрахунках задіяно два способи. 

В першому використано формулу обчислен-

ня об’єму сфери (рис. 3, 1), яка лежить в осно-

ві форми більшості казанів (V кулі = 1/6ϖD3

max
, 

де D
max 

— діаметр сфери, тобто відрізок EF). 

Потім з отриманої величини віднімаємо об’єм 

сегмента, який розташований вище вінця ка-

зана (Vсегм. = ϖh(с2/8 + h2/6), де h — висота 

сегмента (відрізок DВ), с — діаметр вінець ка-

зана (відрізок АС). 

Спроба підрахувати цим способом об’єм 

казана з бічної гробниці кургану Солоха, який 

вирізняється сплющеною яйцеподібною фор-

мою, призводить до досить значних похибок 

(рис. 3, 2). Тому підрахунок здійснено другим 

способом, який передбачає умовне заповнення 

тулуба казана двома додатковими кулями, які 

перетинаються між собою (рис. 3, 3). Матема-

Таблиця. Основні параметри бронзових казанів з горизонтальними ручками
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аул Уляп, к. 1 39 12# 29,7 # 40# * 45# 36,2 27,388 IV

Бердянський курган,

Південна гробниця

33 10,5 22,5# 41 * 41 20,5 15,192 межа 

V—IV

Солоха, 

бічна могила, ніша 3

47 12 35# 46 * 69# 1-й 

спосіб 

123

104,4 поч. IV

2-й 

спосіб 

63— 68

Мреснота Могила, 

п. 1

34,5 8,5# 26 30 * 34,5# 18,1 12,332 V—IV

Близнюк 2 57,9 15,9 42# 41 21 59,7 (60) 98,1 81,168       V

Крячківка 30 12,6# 17,4# 31 10,5 31 9,14 6,165 V

Минівка, к. 2, п. 3 40 11 29# 45 10# 45 32,8 25,398 V

Кам’яна Балка, 

к. 6, п. 2

22,4 6# 16# 26 * 26# 6 3,786 V

Стеблівський 

могильник, к. 12

33 9,75# 22,75# 36 * 36 16,2 11,882 V

Іване Пусте × × 31 44, × 

40,5

× 44,5 × 

40,5 (42,5)

31,2 25,817 VII—VI 

Швайківці * * * * * * * * VII — 

поч. VI

Келермес, к. 1 34 10# 21# 61 * 61 35,5 27,814 третя 

чверть 

VII 

П р и м і т к а. * — немає даних про параметр у публікації; # — параметри, вираховані за креслеником для обчис-

лення об’єму; × — піддон зламаний.
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тично він має такий вигляд: V = (V
1
—V

2
) × 2, де 

V — приблизний об’єм казана, V
1
 — об’єм впи-

саної кулі, V
2
 — об’єм сегмента вписаної кулі, 

який утворюється по лінії АА1, яка проходить 

вертикально по середині казана. При отриман-

ні параметрів V
1
 та V

2 
ми використовуємо фор-

мули обчислення об’єму кулі та сегмента, які є 

у першому способі. При відніманні V
2
 від V

1 
ми 

отримаємо об’єм однієї з двох симетрично роз-

ташованих напівсфер, які заповнюють тулуб 

казана. При множенні на 2 об’єму напівсфери 

отримаємо майже повний об’єм казана.

Похибки є і за такої схеми обчислення, але 

вони значно менші, ніж при першому спосо-

бі (табл. 1; рис. 3, 2, 3). Йдеться про те, що при 

такому порядку підрахунків невизначеним за-

лишається об’єм простору між додатковими 

кулями. За розмірами та пропорціями казана 

з бокової гробниці Солохи можна вирахувати 

об’єм у 10—15 л. 

Не використовувався перший спосіб ви-

мірювання об’єму казана і для зразка з Ке-

лермеського кургану 1/В (рис. 2, 10). У цьому 

випадку нами була застосована формула для 

розрахунку об’єму сегмента кулі. Це зумовле-

но особливістю тулуба казана, а саме тим, що 

площина його вінець розрізає накреслену кулю 

нижче за її центр, що утворює сегмент. 

Підрахунки об’єму казанів, здійснені нами 

за формулою об’єму кулі, дозволяють конста-

тувати, що вони мали вміщувати від 6 до 98 л. 

Усі вироби за місткістю чітко розподіляють-

ся на три групи. Об’єм казанів першої групи 

6—9 л. До неї відносяться вироби з сіл Кам’яна 

Балка та Крячківка. Казани з Мреснота Моги-

ли, Бердянського кургану, с. Іване Пусте, Ке-

лермеського могильника, с. Минівка, Стеблів-

ського могильника та аулу Уляп складають дру-

гу групу, об’єм в якій сягає 16—36 л. До третьої 

групи належать найбільші посудини, які вмі-

щають від 60 до 100 л — казани з курганів Со-

лоха та Близнюк 2. 

Таким чином, своїми розмірами з означе-

ної серії виділяються два вироби, а саме ка-

зан з бічної могили кургану Солоха (63—68 л) 

та з кургану Близнюк 2 (більше, ніж 98 л з ура-

хуванням товщини стінок у 2 см, 81 л без ура-

хування товщини стінок). Значні розміри цих 

казанів певною мірою підтверджують високий 

прижиттєвий статус похованих у цих курга-

нах скіфів. Згідно з уже традиційною думкою, 

яка закріпилася в археології номадичних сус-

пільств, саме розмір казана може надати певні 

відомості про чисельність військового підрозді-

лу, який за життя був підпорядкований похова-

ному. За підрахунками В.М. Грицюка, місткість 

більшості відомих скіфських казанів визнача-

ється в межах 10—45 л, хоча відомі екземпля-

ри місткістю до 250 л (Грицюк 2009, с. 105). На 

думку автора, яка базується на співвідношенні 

кількості та калорійності сучасних армійських 

норм продовольчого постачання з об’ємом та 

калорійністю їжі, яку за раз могли готувати в 

скіфських казанах, на кожного воїна припа-

дала порція приблизно в 0,45—0,95 л. Добова 

енергетична цінність раціону скіфського воїна 

складала 3434,13 ккал (14355 кДж), при цьому 

основні види продуктів харчування закладали 

в казан. Таким чином, скіфські казани могли 

забезпечувати потреби військових підрозді-

лів, які складалися з 10—100 осіб (Грицюк 2009, 

с. 106—108). Наші підрахунки на прикладі ви-

робів з горизонтальними ручками підтверджу-

ють перспективність подальшого розвитку цьо-

го аспекту дослідження казанів скіфського часу. 

Йдеться про можливість визначення військо-

Рис. 3. Розрахунок об’єму казана: 1 — схема метричних показників першого способу; 2 — 

перший спосіб на прикладі казана з кургану Солоха (зовнішнє коло показує розміри кулі за 

максимального діаметру 69 см та похибку обчислення об’єму за формулою кулі); 3 — гра-

фічне обґрунтування другого способу на прикладі казана з кургану Солоха (а, в, с — лінії, 

на яких розташовані основні формотворчі точки допоміжних куль, лінія а співпадає з він-

цем казана)
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вих ватажків як мінімум трьох рівнів — нижчої 

ланки, які керували «казаном» із десятка воїнів 

(6—9 л), середньої, які очолювали підрозділи з 

декількох десятків, імовірно до півсотні вояків 

(16—36 л), і вищої, яким підпорядковувалися 

до сотні і більше осіб (60—100 л). 

Насправді система організації скіфського 

війська була значно складнішою. Розгляд цього 

питання виходить за тему нашої статті. Дореч-

но тільки зауважити, що казани різних об’ємів, 

виявлені в похованнях і дружинників, і аристо-

кратії, надають можливості скласти уявлення 

тільки про кількість особистого загону ватажка, 

на якого були покладені функції не тільки ке-

рівництва, а і його утримування. З цих позицій 

зрозуміла присутність найбільших казанів ука-

заного зразка саме в таких яскравих поховаль-

них комплексах вищої верстви скіфського сус-

пільства, як бічна гробниця Солохи та Близ-

нюк 2. Бронзові казани дійсно виступають у ролі 

неодмінного атрибута так зв. багатих поховаль-

них скіфських комплексів, причому в царських 

і аристократичних курганах їх зазвичай пред-

ставлено 2—3 екз. Наприклад, у бічній гробни-

ці кургану Солоха було три казани (Манцевич 

1987, с. 15—27). Близнюк 2 теж не є винятком — 

похованого в ньому знатного скіфа супроводжу-

вали як мінімум два казани. Один знаходився в 

поховальній камері і був викрадений грабіжни-

ками. Його наявність фіксується за просякну-

тими мідними оксидами кістками тварин, зна-

йдених у заповненні камери. Екземпляр, який 

зберігся, знаходився у незайманій грабіжника-

ми продовольчій ямі-льосі (Ромашко, Скорый 

2009, с. 79—83, рис. 9, 23). 

Основна група казанів з горизонтальними 

ручками походить з чітко датованих комплек-

сів. Більшість їх належить до V ст. до н. е. або 

порубіжжя V—IV ст. до н. е. Так, курган біля 

с. Крячківка в Посуллі датовано В.А. Іллін-

ською за мечем з волютоподібним навершям та 

оздобами у вигляді кисті людини серединою — 

другою половиною V ст. до н. е. (Ильинская 

1968, с. 79). Ю.С. Гребенніков для поховання 2 

кургану 6 біля с. Кам’яна Балка запропонував 

вужчі хронологічні межі: друга — початок тре-

тьої чверті V ст. до н. е. Саме так ним датова-

но кілік, що входив до поховального комплек-

су (Гребенников 2008, с. 52). Поховання 2 кур-

гану 2 біля с. Минівка Дніпропетровської обл. 

С.Є. Мухопад визначив першою половиною — 

серединою V ст. до н. е. (Мухопад 1981, с. 89) за 

знахідкою меча (2 тип II відділу, за типологією 

А.І. Мелюкової: Мелюкова 1964, с. 54) і трило-

патевих вістрів стріл (1, 1а, 4 типи II хроноло-

гічної групи: Мелюкова 1964, с. 21). Базуючись 

на наявності золотого окуття чаші, трилопате-

вих наконечників стріл та двох амфор Фасо-

са, другою половиною V ст. до н. е. С.А. Ско-

рий датує курган 12 Стеблівського могильника 

в Пороссі (Скорый 1997, с. 47, 59, рис. 45). До 

низки скіфських пам’яток V ст. до н. е. відно-

сять і аристократичний курган Близнюк 2. На 

ґрунті конструктивних особливостей кургану 

(вимостка з колод, винесення господарського 

комплексу за межі поховальної споруди та ін.) 

та артефактів-хроноіндикаторів (бронзові ві-

стря стріл, меч у формі дуже видовженого три-

кутника, прикрашений у верхній частині ка-

нелюрами, золота антична каблучка-печатка, 

золота овальна намистина, залізні S-подібні 

псалії та ін.) дослідники датували пам’ятку ча-

сом не пізніше кінця V ст. до н. е. (Ромашко, 

Скорый 2009, с. 85—87).

Бічна гробниця кургану Солоха, на дум-

ку А.П. Манцевич, датується кінцем V ст. або 

самим початком IV ст. до н. е. на підставі іко-

нографічних особливостей зображення на зо-

лотому гребені та іншого поховального інвен-

тарю (Манцевич 1987, с. 88, 99). Цю дату зву-

зив Б.М. Мозолевський, який відніс Солоху 

до першої половини IV ст. до н. е. (Теренож-

кин, Мозолевский 1988, табл. 3). А.Ю. Алексє-

єв бічну гробницю Солохи датував 400—375 рр. 

до н. е. (Алексеев 1992, с. 146—148). С.Ю. Мо-

нахов, спираючись на наявність кіліка ІV ст. 

до. н. е. та 11—12 амфор цього ж часу, пропонує 

окреслити дату комплексу в межах 380-х рр. до 

н. е. (Монахов 1999, с. 243). Але слід нагадати, 

що сама А.П. Манцевич вважала, що казан з 

цієї могили з тулубом, близьким до форми, що 

зветься лебет, має датуватися ранішим часом, 

приблизно VI—V ст. до н. е. (Манцевич 1987, 

с. 98). Таким чином, датувати казан з бічної 

могили Солохи кінцем V або початком IV ст. 

до н. е. можна тільки з певною обережністю. 

Південна гробниця Бердянського кургану 

датується від V ст. до н. е. до 370 рр. до н. е. Так, 

О.Є. Фіалко віднесла її до порубіжжя V—IV ст. 

до н. е. на підставі аналізу комплексу озброєн-

ня (Фиалко 1987). Це підтримують і інші до-

слідники, спираючись на пластинчасту на-

лобну прикрасу ромбічної форми, що входила 

до кінського обладунку (Чередниченко, Мур-

зін 1996). Пізнішу дату пропонує А.Ю. Алек-

сєєв, який співвідносить центральну могилу 

Бердянського кургану (375—370 рр. до н. е.) 

із впускною могилою Солохи. Таким чином, і 

Південна гробниця належить до пізнішого часу 

ніж межа V—IV ст. до н. е. (Алексеев 1984). 
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До кола курганів V—IV ст. до н. е. відносить-

ся і Мреснота Могила (Treasures… 2006, p. 203). 

Найпізніша, в ретроспективному сенсі, зна-

хідка казана з горизонтальними ручками по-

ходить з кургану 1 IV ст. до н. е. з аулу Уляп в 

Адигеї (Канторович, Эрлих 2006, с. 122, 188, 

кат. 62). Але за морфологічними ознаками цей 

казан не відрізняється від основної групи по-

суду V ст. до н. е. 

Поодинокі знахідки казанів з горизонталь-

ними ручками відомі і в раніших комплексах 

скіфської культури, таких як курган 1/В групи 

Келермеських курганів у Прикубанні, курга-

ни біля с. Швайківці, с. Іване Пусте в Західній 

Україні. В ґрунтовній праці, присвяченій Ке-

лермеським курганам, Л.К. Галаніна перекон-

ливо датує курган 1/B третьою чвертю VII ст. 

до н. е. (Галанина 1997, с. 180—184). Курган 

біля с. Швайківці М. Бандрівський відніс до 

кола пам’яток VII—VI ст. до н. е. Ця дата доволі 

надійно спирається на морфологічні та орна-

ментальні особливості керамічного комплексу 

пам’ятки (Бандрівський 2009, с. 56). Датування 

казана з с. Іване Пусте ускладнене тим, що це 

випадкова знахідка. Але, виходячи з того, що 

на теренах Західного Поділля фактично відсут-

ні скіфські пам’ятки VI—V ст. до н. е., дореч-

но припустити, що казан міг походити з похо-

вальної пам’ятки VII—VI ст. до н. е.

Казани з горизонтальними ручками трап-

ляються і в сарматській культурі. За типологі-

єю С.В. Демиденка, ці посудини відносяться 

до першого варіанту п’ятого типу (Демиденко 

2008, с. 16—26). В інших типологічних схемах, 

які присвячені характеристиці казанів скіфо-

сарматського часу, цей тип не виділяється 

(Спасская 1956, с. 165—168; 1958; Рыгдылон, 

Хороших 1959, с. 255; Боковенко 1977; Кася-

ненко, Флеров 1978). Казани з горизонталь-

ними ручками відомі також в ранньому заліз-

ному віці Сибіру. За М.А. Боковенком, вони 

становлять окремий підтип другого типу, який 

датується на теренах Азії V—IV ст. до н. е., та 

пов’язуються з сако-усуньськими племенами. 

Казани другого типу з теренів Східної Європи, 

зокрема і з горизонтальними ручками, дослід-

ник відносить до V—III ст. до н. е. (Боковенко 

1981, с. 49).

Таким чином, казани з горизонтальними 

ручками побутували в скіфській спільноті, по-

чинаючи з архаїчного періоду, про що свід-

чать знахідки в Келермеських курганах у При-

кубанні та на теренах Західної України. Вісім 

з дванадцяти відомих нам екземплярів похо-

дять з комплексів, які датуються V або межею 

V—IV ст. до н. е. В цьому контексті і самі ка-

зани цієї групи набувають значення достатньо 

надійних хронологічних індикаторів.

Слід зазначити, що раніші вироби VІІ—

VІ ст. до н. е. відрізняються за деякими морфо-

логічними ознаками. Так, приміром, казан із 

Швайківців має дуже високу гладеньку ніжку, 

не характерну для зразків V—ІV ст. до н. е., які 

мають на ніжці валик, а келермеський — дуже 

широкі вінця і невисокий тулуб. Але те, що ці 

вироби належать до групи казанів з горизон-

тальними ручками, не викликає сумнівів. 

Отже, можна констатувати, що традиція ви-

готовлення казанів з горизонтальними ручками 

зароджується в архаїчний період. Найбільшого 

розповсюдження такі вироби набувають у V ст. 

до н. е. Тоді були вироблені й стандарти напів-

сферичної форми тулуба та ніжок-під донів 

з валиками, сталі пропорції між цими двома 

конструктивними складовими казанів, які від-

творювали і на межі V—ІV та на початку ІV ст. 

до н. е. Слід зауважити, що у цей же період (V — 

початок ІV ст. до н. е.) серед скіфських казанів 

спостерігається цікаве явище — роз міщення на 

одному виробі і горизонтальних, і вертикаль-

них ручок, що, до речі, теж має прото типи ще 

в матеріалах часів скіфської арха ї ки (Келермес, 

курган 3/ІІІ (24): Кузнецова 2008, табл. 1, 1). 

Такі казани походять з центрального поховання 

кургану Солоха кінця V ст. до н. е. (Манцевич 

1987, с. 97—98, кат. 69), Бердянського кургану 

(Болтрик, Фиалко, Чередниченко 1994, с. 148, 

рис. 9, 3), курганів з с. Тишки ІV ст. до н. е. 

(Ильинская 1968, с. 162, табл. LV, 5), с. Вели-

ка Знам’янка V ст. до н. е. (Отрощенко, Расса-

макин 1986), с. Вовківці початку V ст. до н. е. 

(Ильинская 1968, табл. ХХХІІІ, 1), Гаймано-

вої Могили початку — середини ІV ст. до н. е. 

(Кузнецова 2008, с. 188, рис. 1, 20), с. Андрусів-

ка (Манцевич 1961, рис. 12), Якобени рубежу 

VІ—V ст. до н. е. (Бруяко 2005, с. 171, рис. 38, 

2). Наявність значної кількості подібних зраз-

ків можна трактувати як спробу поєднання 

при виготовленні казанів двох традицій — ар-

хаїчної та новаційної. Перша враховувала ста-

лу традицію вертикального розташування ру-

чок на краю вінець казанів, яка притаманна ще 

передскіфським, кімерійським, ви ро бам (Тере-

ножкин 1976, с. 163—164), друга — характерна 

вже для скіфської епохи. 

Ще раз зазначимо, що в існуючих класифі-

каціях наведені казани з напівсферичним ту-

лубом та горизонтальними ручками у якості 

окремої групи не розглядаються. У кращому 

випадку йдеться про їх віднесення до підтипів 
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чи різновидів типу. Так, у типології М.А. Боко-

венка, розробленій для казанів азіатського сте-

пу, зразки з горизонтальними ручками відно-

сяться до різновиду другого типу (Боковенко 

1981). Стосовно власне матеріалів Північного 

Причорномор’я автор казани з горизонталь-

ними ручками виокремлює у варіант третього 

типу (Боковенко 1990, с. 170; 1991, с. 261). 

На наш погляд, на сучасному етапі вивчен-

ня скіфських старожитностей є необхідність 

типологічного визначення окремої групи мета-

левих казанів з горизонтальними ручками, на-

півсферичним корпусом і лійчасто- чи конусо-

подібним піддоном. Головною ознакою групи 

є наявність парних ручок, розміщених на кор-

пусі горизонтально або під невеликим кутом 

до нього. Ця формально-типологічна ознака 

надійно відрізняє її від груп та типів казанів з 

вертикальними та комбінованими вертикаль-

ними і горизонтальними ручками.
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А.В. Ромашко

СКИФСКИЕ КОТЛЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РУЧКАМИ 

ИЗ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Среди категорий инвентаря скифской культуры особое место принадлежит бронзовым литым котлам. Одним из 

важнейших аспектов связанной с ними проблематики являются вопросы классификации котлов, о чём свиде-

тельствует ряд специальных исследований второй половины ХХ в., проведенных Е.Ю. Спасской, Э.Р. Рыгдыло-

ном и П.П. Хороших, А.П. Манцевич, М.В. Синицыным, Н.А. Боковенко и другими авторами.

Необходимо отметить, что, несмотря на значительную историографическую традицию, универсальная или 

общепризнанная типологическая схема котлов не создана — каждая из них имеет свои позитивные черты и недо-

статки. Накопление новых материалов вызывает постоянную необходимость их корректировки. Это, в частности, 

относится и к вопросу определения в существующих типологиях места котлов с полусферическим корпусом и 

горизонтальными ручками. Экскурс в историю исследования показывает, что обычно они не рассматриваются в 

качестве самостоятельной типологической составляющей. Вероятно, это обусловлено крайней немногочислен-

ностью таких котлов на момент создания большинства классификаций.

Приведенная выборка, учитывающая самые последние находки котлов с интересующими нас характеристика-

ми, включает данные о 12 экз. Из них 10 котлов происходит из скифских степных и лесостепных курганов Северного 

Причерноморья (Близнец 2, Миновка, Солоха, Бердянский курган, Каменная Балка, Мреснота Могила, Швайков-

цы, Иване Пусте, Стеблёвский могильник, Крячковка), а два — из Прикубанья и Дагестана (Келермес, аул Уляп).

Большинство котлов рассматриваемой группы найдено в хорошо датированных комплексах V или рубежа 

V—IV вв. до н. э., хотя известны отдельные экземпляры более раннего и позднего времени. В этом контексте 

они могут рассматриваться в качестве достаточно надёжных хроноиндикаторов. Именно в V в. до н. э. были вы-

работаны стандарты полусферической формы корпуса, пропорционального соотношения корпуса и ножки. По-

казательно, что в это же время появляется группа полусферических котлов с горизонтальными и вертикальными 

ручками, что может рассматриваться как попытка соединения двух традиций: архаической — в виде вертикаль-

ных ручек, характерных для изделий предскифского и раннескифского времени, и новационной — в виде гори-

зонтальных ручек. 

Согласно утвердившейся в историографии точке зрения, скифские котлы можно рассматривать как соци-

альный индикатор погребённого в скифском военизированном обществе. Подсчеты объёма котлов с горизон-

тальными ручками позволяют разделить их на три группы: 6—9 л, 16—36 л и 60—100 л. Соответственно, речь 

идёт о возможности определения военных вождей как минимум трех уровней. Военачальники нижнего звена 

руководили «котлом» из десятка воинов; среднего звена — возглавляли подразделения из нескольких десятков, 

возможно до полусотни, воинов; вождям высшего звена подчинялись до сотни и более воинов. Так, например, 

значительные размеры котлов из боковой могилы Солохи (63—68 л) и Близнеца 2 (более 81 л) в известной степени 

подтверждают царский прижизненный статус погребённых.

Итогом исследования является постановка вопроса о необходимости типологического выделения отдельной 

группы котлов, основным признаком которых является наличие парных ручек, размещённых на корпусе гори-

зонтально или под незначительным углом к нему. Эта формально-типологическая особенность надежно отличает 

их от котлов с вертикальными или комбинированными вертикальными и горизонтальными ручками. 
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O.V. Romashko 

SCYTHIAN BRONZE CAULDRONS WITH HORIZONTAL HANDLES 

IN THE NORTH COAST OF THE BLACK SEA

Bronze cast cauldrons occupy an important place among the inventory categories of Scythian culture. One of the most significant aspects 

of them is the issue of their classification which is testified by a series of specialized studies of the second half of the 20th c. conducted by 

Ye.Yu. Spasska, Ye.R. Rigdilon and P.P. Khoroshykh, A.P. Mantsevych, M.V. Synytsyn, N.A. Bokovenko and others.

It should be noted that despite lengthy historiographic tradition a universal or generally accepted typological scheme has 

not been developed, each of them has their own positive features and disadvantages. Accumulation of new materials causes 

permanent need of refining them. This, in particular, relates to the issue of determination, within the existing typologies, of 

the place of cauldrons with semispherical body and horizontal handles. An excursion into history of study shows that usually 

they are not viewed as an individual typological element. Apparently, it is caused by extremely low number of such cauldrons 

by the time of development of most of the modern classifications. 

The selection presented that takes into account the most recent finds of cauldrons with features of our interest includes 

the data on 12 specimens. 10 of these cauldrons come from the Scythian steppe and forest-steppe barrows of the north coast 

of the Black Sea (Blyznyuk 2, Mynivka, Solokha, Berdyansk barrow, Kamyana Balka village, Mresnota Mohyla, Shvaikivtsi 

village, Ivane Puste village, Steblivka burial ground, and Kryachkivka village), and two of them come from Kuban and 

Dagestan (Kelermes and Ulyap aul).

Most of cauldrons of the considered group are found in the complexes that are well dated as of the 5th c. or the edge of 

the 5th and the 4th c. BC; however, there are known several specimens of the earlier and the later periods. In this context 

they can be considered as quite reliable chronology indicators. It is the 5th c. BC when the standards of semispherical shape 

of body and of the proportional correlation of body and stem were developed. It is indicative that at the same time a group 

of semispherical cauldrons with horizontal and vertical handles appears; that can be viewed as an attempt to combine two 

traditions: the archaic, in the form of vertical handles typical for cauldrons of the pre-Scythian and the Early Scythian 

periods; and the innovative, in the form of horizontal handles.

According to the affirmed view in historiography, Scythian cauldrons can be considered as a social indicator of the buried in 

Scythian militarized society. Calculation of volumes of cauldrons with horizontal handles allows the author to divide them into 

three groups: from 6 to 9 litres, from 16 to 36 litres, and from 60 to 100 litres. Accordingly, it is possible to determine the military 

leaders of at least three levels. Leaders of the lower level managed a «cauldron» of a dozen of soldiers; the ones of a medium level 

headed subdivisions of several dozens, perhaps, up to fifty soldiers; and the ones of the highest level who subordinated up to a 

hundred and more soldiers. Thus, for instance, considerable sizes of cauldrons from the side grave in Solokha (from 63 to 68 litres) 

and Blyznyuk 2 (more than 81 litres) fairly confirm the king’s status of the buried during their lives. 

As a result of the research, an issue raises about the necessity to single out typologically a separate group of cauldrons which 

main feature is the pair of handles situated horizontally or at an insignificant angle to the body. This formal and typological 

peculiarity distinguishes them reliably from the groups of cauldrons with vertical or combined vertical and horizontal handles. 


