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О .Ю .Н у ж н и й

ВЕРХНІ ШАРИ 
ПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ

МОЛОДОВЕ 5 
ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 

ЇХ КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНОЇ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Abstract
The first part o f article is concerned with analysis o f some "legendary" axioms o f Upper Paleolithic on 

"Post-Soviet space" such as "The influence o f the Caucasus industries on assemblages o f steppe zone" 
and materials o f some sites o f this zone which are base data for existence o f some "cultures" (Ruskov and 
Kamennaja balka cultures).

However, the main object o f one is connected with reexamination of stratigraphical position o f upper layers 
(1-6) of well-known Paleolithic site Molodove 5 (Dniester river basin, South-Western Ukraine) and investigation 
of lithic assemblages o f some of these layers. According to the previous publications of A. P. Chemysh (1961; 
1986) these layers ( 6 - І )  are dated between 17.000 and 10.500 years В. P. and existed through the time since 
the middle part o f Upper Paleolithic and until to Early Mesolithic. In the current literature the latter are definited 
as so-called "Late Molodovian" Final Paleolithic culture (Rogachev, Anikovich, 1984).

The stratigraphical position o f these layers and even the reasons o f definition some of ones at the whole are 
not clear yet. The typological specific o f lithic tools from assemblages o f layers la, 2 and partly 3 and 4 was 
analysed and latter definited as Early Epigravettian industries. All mentioned tool assemblages are characterized 
by high degree o f similarity. The most close analogies of these latter are among the lithic industry o f 5 (12) layer 
of Kosoutsy site (Dniester basin in Moldova). The carbon date of the latter is ca. 17.000 years В. P. and well 
correlated with that o f 5 and 4 layers o f Molodove 5 but totaly different from ones for 3, 2 and la  layers o f latter 
site (near 13.500, 12.000 and 10.500years B.P. accordingly).

The main conclusion o f article is connected with follows. The lithic industries o f investigated upper 
layers (la -  4) o f Mologove 5 are very similar and can be definited as Early Epigravettian. Their 
typological specific and dated analogies are indicated on much more earlier age o f assemblages o f layers 
3, 2 and la  than 13.000- 10.500 years В. P. According to well dated deposits o f multi-layers site 
Kosoutsy ones perhaps are dated between 18.000 -  17.000 years В. P.

Стратиграфічна колонка Молодове 5 та 
сучасні проблеми джерельної бази для ви
значення культурно- хронологічної специфі
ки епіграветту Східної Європи.

У вітчизняному палеолітознавстві існує кі
лька поширених серед фахівців постулатів, 
які протягом довгого часу не піддавалися пе
регляду і поступово, після багаторазового по
вторення в літературі, набули рис певної ак- 
сіоматичності як речі самоочевидні. Напри
клад, часто згадувані, але загадкові "кавказькі 
впливи" на верхньопалеолітичні комплекси 
степової зони Східної Європи (на так звані 
"кам'янобалківські", "пізньосюренські", "пів
нічно -  приазовські" та інші культури) (див. 
наприклад: Гвоздовер, 1967: 82 -  101; Рога
чев, Аникович, 1984: 202- 203; Оленковський, 
1996, 7 4 -  84; 2000: 146- 147).

На чому базуються такі висновки є повною 
загадкою, оскільки основні верхньопалеолітич
ні комплекси Закавказзя (насамперед Імеретії), 
що наводяться як аналогії, по- перше опубліко
вані на рівні явно недостатньому для їх повно
цінного аналізу, а по -  друге, абсолютно не 
продатовані методами точних наук. Тобто на
віть у разі наявності певних аналогій із степо
вими комплексами, абсолютний вік яких визна
чений, м’яко кажучи, теж не зовсім задовільно, 
"впливи" могли відбуватися і в протилежному 
напрямку. При цьому слід згадати й про меха
нічну змішаність багатьох комплексів Закавказ
зя, яка виникла внаслідок невисокої якості про
ведених тут польових робіт (див. наприклад: 
Любин, 1989: 99- 104). Остання обставина, на 
наш погляд, значно ускладнює вирішення цієї 
проблеми навіть у разі особистого ознайомлен-
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ня прихільників "кавказьких впливів" з колек
ціями згаданих пам'яток.

Другим дуже цікавим випадком подібного ж 
роду є типологічні особливості деяких епонім- 
них пам'яток, так званої "рашківської культури" 
(Рогачев, Аникович, 1984: 218 -  219). Йдеться 
насамперед про комплекси знарядь Рашкова 7 і 
8, які характеризувався виразними "оріньякоїд- 
ними рисами", а головне серією пазових нако

нечників з органічних матеріалів (Григорьева, 
Кетрару, 1973: 15 -  26), що з точки зору техно
логії виготовлення вкладеневої метальної зброї 
є досить незвичайним (Nuzhnyi, 2000: 96 -  97). 
Автор мав особисту нагоду ознайомитися як з 
колекцією крем'яних знарядь Рашкова 7, як і з 
іншими подібними комплексами так званого 
"еріоріньяку" степової зони Східної Європи 
(Анетівка 1, Муралівка та Золотівка І).
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Рис. 1. Профіль однієї із стінок розкопу верхньої частини пачки палеолітичних шарів (1 -  6) Молодове 
5 (1). Умовні позначки. І — сучасний грунт із підгрунтям; Ц -  лесоподібний суглинок;

III -  кротовини; IV -  горизонти оглеєння; V -  позиції культурних шарів. Мікроліти шару 4 (2- 9) і ша
ру 3 (10 -  18) Молодове S.
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Мікролітичний комплекс Рашкова 7 скла
дається, на нашу думку, із механічної суміші, 
так званих вістер -  лусочок "сагайдаксько- 
муралівського типу" або мікроплатівок, обро
блених дрібною ретушшю, яка виникла вна
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слідок їх затуплення на абразиві і серії типо
вих епіграветтських мікролітів у вигляді лан
цетоподібних вістер та прямокутників, виго
товлених із застосуванням досить високої 
стрімкої ретуші.

Р и с . 2 . М ік р о л іт и , свердло  і ск р е б а ч к и  2 ш а р у  М о ло дове  5.
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Основна маса матеріалів Рашкова 7 (що 
налічують біля 2000 знарядь) напевно таки 
пов'язується з "оріньякоїдним комплексом", 
але враховуючи наявність певних пережитко
вих "оріньякоїдних” форм в комплексах сте
пового епіграветту важко типологічно розді
лити ці два різнокультурні, а можливо й різ
ночасові, комплекси. Але в цьому зв'язку 
присутність пазових наконечників типових 
саме для епіграветту цілком зрозуміла. Що
правда достовірність виділення специфічної 
"рашківської верхньопалеолітичної культури" 
викликає певні сумніви.

Ще одним і абсолютно незрозумілим випад
ком "легендаризації" і некритичним ставленням 
до комплексів є матеріали Кам'яних балок 1 і 2, а 
також розташованої поруч пам'ятки Третій Мис, 
які вже протягом останніх майже п'ятидесяти ро
ків збуджують уяву палеолітознавців на теренах 
колишнього СРСР. Ці три пам'ятки є основою для 
виділення окремої кам'янобалківської культури 
(Гвоздовер, 1967: 82- 101), що сприймається зна
чною частиною фахівців як явище майже аксіо
матичне (див. наприклад: Рогачев, Аникович, 
1984: 202- 203; Кротова и др., 1986: 68 -  69; Оле- 
нковський, 1996: 74 -  84; Виноградова, Шейпак, 
1999: 219 та інші.). Здавалось би довгий перелік 
публікацій, присвячених цим пам'яткам, не кажу
чи вже про захищені на їх матеріалах дисертації 
(Леонова, 1977; Миньков, 1991), повинні були б 
зняті всі проблеми щодо елементарного і кваліфі
кованого видання цих комплексів. Однак з часів 
попередньої публікації Кам'яних балок 1 і 2 у 60- 
ті роки (Гвоздовер, 1964: 38 -  41) нічого більш 
суттєвого з точки зору висвітлення специфіки 
цих комплексів у літературі не спостерігалось. 
Комплекс Третього Мису, ще однієї з пам'яток 
цієї культури взагалі не виданий навіть у попе
редньому плані.

На матеріалах цієї групи верхньопалеоліти- 
чних пам'яток, які активно досліджувались 
протягом останніх 20- ти років і у багатьох ви
даннях фігурують як еталонні для степової зо
ни Східної Європи (Leonova, 1993: 150- 156), 
аналізується широкий спектр проблем від па- 
леоекономічних реконструкцій і закінчуючи 
проблемами мікростратиграфії, планіграфії 
культурного шару або навіть комп'ютерної об
робки крем'яних знахідок (див. найсвіжішу іс
торіографію з цього приводу: Леонова, 1996: 
169- 174; Хайкунова, 1996: 175 -  183; Виногра
дова, Шейпак, 1999: 219 -  223).

Ці публікації обходять лише одну, але дуже 
суттєву для палеолітознавців проблему -  елеме
нтарний типологічний опис крем'яних знарядь 
та їх професійне подання в ілюстраціях цих дій
сно надзвичайно цікавих пам'яток. Особливо
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показовими є окремі друковані праці спеціально 
присвячені, наприклад, скребачкам з певних ді
льниць розколу (Виноградова, 1996: 185-191). 
Після них складається враження, нібитото ком
плекси знарядь згаданих пам'яток вже настільки 
повноцінно видані, що виникла нагальна потре
ба й у детальній публікації окремих категорій 
знарядь праці, (які правда обмежуються десят
ком виробів на ілюстраціях).

Складається враження, що сучасні дослідни
ки Кам'яної балки І і 2, а особливо Третього 
Мису не бачать у повноцінній публікації їх 
крем'яних комплексів жодного сенсу. Подібна 
ситуація не є такою вже "безхмарною", оскіль
ки довготермінове, але "віртуальне" існування 
пам'яток (як основи виділених культур) без на
лежної їх публікації та професійної інтерпрета
ції призводить до виникнення та поширення 
цілої низки інших здебільшого "легендарізова- 
них", а не обгрунтованих постулатів щодо їх 
культурної і хронологічної належності.

Наприклад, серед пам'яток, які за даними 
певних авторів представляють у Північному 
Причорномор'ї "перших типових "кавказців"" 
(!!!) фігурує і вищезгаданий "багатостраждаль
ний", але досі абсолютно не виданий комплекс 
Третьго Мису (Оленковський, 1996: 74). З 
останнім автор мав можливість особисто озна
йомитися разом із матеріалами Кам'яних Балок 
1 і 2. У мікролітичному наборі Третього Мису 
представлені дуже специфічні вістря із трохи 
опуклою, але дуже масивною затупленою спи
нкою. Вони оброблені високою стрімкою або 
обрубуючою, а подекуди й зустрічною ретуш
шю і не мають жодних аналогій серед мікролі
тів Кам'яних Балок 1 і 2, як з точки зору мор
фології, так і технології виробництва. Останні 
переважно виготовлені з рівних мікроплатівок 
за допомогою дрібної ретельної напівстрімкої 
ретуші, що йде вздовж гострого краю призма
тичного напівфабрикату.

Інша дуже специфічна риса вістер Третього 
Мису (на відміну від мікролітичного комплексу 
Кам'яних балок 1 і 2) полягає у тому, що дуже 
значна кількість цих виробів була пошкоджена 
від використання у якісті наконечників стріл 
колючого типу. Серед мікролітичних комплек
сів Північного Причорноморья подібне явище 
спостерігається лише на мікролітах із затупле
ним краєм фінальнопалеолітичної чи ранньоме- 
золітичної шпанської культури (Балін -  Кош, 
Ала -  Чук тощо), які походять з регіону Крим
ських яйл (Nuzhnyi, 1998: 107 -  108). Показово 
що вони є дуже подібними й за морфологічни
ми особливостями до вкладенів з Третьго Ми
су. Ця дуже характерна ознака вказує на їх без
перечно найпізнішийй вік у межах верхнього
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палеоліту. Вищенаведені приклади є досить 
красномовним свідченням, що без серії норма
льних і всебічних публікацій комплексів зна-
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рядь та особистого ознайомлення з ними різних 
фахівців будь які дискусії щодо їх інтерпретації 
не мають жодного практичного сенсу.

Р и с . 4 . С е р е д и н н і т а  б о ко в і р ізц і, а  т а к о ж  р ізц і -  ск р е б а ч к и  2 ш а р у  М о ло дове  5.
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Р и с . 5 . Б о к о в і т а  к у т о в і р ізц і 2 ш а р у  М олодове 5.



Д.Ю.НУЖНИЙ. ВЕРХНІ ШАРИ ПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ МОЛОДОВЕ 5 ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ...

Іншим, ще одним дуже красномовним поді
бним прикладом, на нашу думку, є постульова
на стратиграфічна чіткість і продатованість 
нашарувань палеолітичної стоянки Молодове 5 
на Дністрі, а особливо верств її верхньої части
ни. Ця пам'ятка містить крім середньопалеолі- 
тичних, ще й 11 верхньопалеолітичних шарів, 
які за даними радіокарбонового методу, охоп
люють проміжок часу від початкових фаз цієї 
епохи і аж до раннього мезоліту включно (Чер
ниці, 1961; Черныш, 1987: 7- 92). Вже протягом 
майже пятидесяти років, це безумовно уніка
льне багатошарове поселення, дослідження 
якого проводилися комплексно із залученням 
фахівців суміжних дисциплін (геологів, палео
ботаніків, малакофауністів, палеозоологіє, 
грунтознавців тощо), вважається опорною і 
найкраще вивченою пам'яткою для верхнього 
палеоліту всієї Східної Європи.

Матеріали різних шарів Молодове 5 стали 
основою для виділення, так званих, " молоді всь- 
кої", "пізньомолодівської", а подекуди ще й 
"дністро- прутської граветійської" верхньопале
олітичних культур (Рогачев, Аникович, 1984: 
173- 218; Залізняк, 1998: 122- 124; Оленковсь- 
кий, 2000: 141). Типолого -  статистичні особли
вості комплексів знарядь праці з різних шарів 
цієї еталонної пам'ятки, та їх зміни, що відбува
лися протягом всієї епохи верхнього палеоліту 
(а за деякими дослідниками, ще й раннього ме
золіту) являють собою дуже цінне джерело ін
формації. У якості аналогій вони також широко 
використовуються для з'ясування абсолютної 
хронології недатованих пам'яток суміжних тери
торій (наприклад: Яневич, 1992: ЗО).

Шари 2 і 1а Молодове 5, які власне і є об'єк
том дослідження цієї статті, відносилися О. П. 
Чернишем, відповідно до заключної пори верх
нього палеоліту і раннього мезоліту (Черниш, 
1987: 67- 82). Вони мають кілька абсолютних 
радіокарбонових дат, для шару 2 -  11.99+-230 
(GIN 8) по кістковому матеріалу та 12.300 +- 
140 (GIN 58) по зольному суглинкові культур
ного шару, а для шару 1а -  10.590 +- 230 (GIN 
7). Щоправда за даними геологів, палеогеогра
фів та палеоботаніків ці дати є трохи омоло
дженими. Так, І. К. Іванова (1987: 117- 118) да
тувала 2 шар відповідно, беллінгом тобто часом 
між 13.250 -  12.300 років тому, а шар 1а -  умо
вно, середнім дріасом або віком між 12.300 -  
11.800 роками до наших днів.

Показовим у цьому відношенні є й видовий 
склад тварин, представлених серед фауністич
них решток згаданих шарів. Так наприклад, у 
шарі 2 крім домінуючого тут північного оленя, 
коня і бізона, було знайдено 2 кістки мамонта, 
що є досить дивним, враховуючи його дату та
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географічне розташування пам'ятки, фактично 
на південному кордоні сучасної лісостепової 
зони (Черныш, 1987: 67- 72). Для означеної зо
ни це є чи не найпізнішою продатованою фау
ністичною знахідкою мамонтових кісток. Не 
менш дивним є й присутність у шарі 1а, дато
ваним середнім дріасом, крім вищезгаданих 
північного оленя, коня і бізона, чотирьох зубів 
шерстистого носорога (Черниш, 1975: 41). Вра
ховуючи абсолютний вік пам'ятки, дослідник 
териофауни пам'ятки висловлювала сумнів як 
щодо достовірності дати, так і припускала мо
жливість принесення на стоянку старих кісток 
цієї тварини (Алексеева, 1987: 160).

Стратиграфічно ці два культурних шари, за 
даними перших публікацій, лежали у верхній 
частині світло- сірого лесоподібного суглинку 
на глибині, відповідно шар 2 - 1 , 2 - 1 , 4 м, а 
шар 1а -  1, 1 -  0, 9 м "від сучасної денної пове
рхні" (Черниш, 1961: 119 -  132). Тобто між ци
ми шарами знаходився стерильний прошарок 
біля 10 см, хоча у тексті про нього не згадуєть
ся. В останніх роботах і О. П. Черниша, і геоло
гів глибина залягання шару 2 є такою ж самою, 
а для 1а позначена, як 1, 2 -  1.0 м (Черниш, 
1987: 67 -72; Иванова, 1987: 117) тобто стери
льного прошарку між ними вже не існувало. У 
геологічному описі верхньої пачки нашарувань 
відзначається, що шар 4 лежав "50 -  40 см вы
ше" шару 5, хоча це не зовсім співпадає з наве
деним там розрізом (рис. 1), а шар 3 відповідно 
20-25 см над шаром 4 (Иванова, 1987: 116). Про 
наявність стерильних горизонтів між 3, 2, 1а та 
1 шарами у цьому описі не згадується.

Попри всі наведені розбіжності у наявних 
фактах, майже напевно йдеться або про частко
ву механічну суміш матеріалів обох останніх 
шарів, або вони свідчать, що один "рознесений" 
вертикально культурний шар або горизонт 
проживання із нерівною поверхнею міг бути 
просто розрізаний кількома горизонтами знят
тя. У цьому відношенні звертає на себе увагу 
вже згаданий профіль у геологічному розділі 
останньої монографічної публікації Молодово- 
го 5 (Иванова, 1987: рис. 8), із нанесеними на 
них рівнями залягання верхньої пачки культур
них шарів (з 1 по 6), які досить неприродно 
розташовуються на профілі з інтервалом у 25 -  
30 см. Це відповідає досить звичайній археоло
гічній практиці зняття горизонтів прокопки "на 
штик" лопати (рис. 1,1).

Як вже відзначалося з точки зору культурної 
та епохальної належності частина фахівців відно
сять шари 1а та 1 Молодове 5, на противагу до 
підстилаючих, до раннього мезоліту і зарахову
ють їх до так званого "оселівського типу" або 
"культури Незвисько -  Оселівка" (Черныш, 1975:
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31- 43; Телегін, 1982: 152-157; Мацкевой, 1991: 
120-122; Смынтына, 1999: 248-249). Проте пере
важна більшість сучасних дослідників відносить 
комплекси цих шарів разом із підстеляючими (в 
одних випадках до п'ятого, а у інших з другого по 
перший) до окремої фінальнопалеолітичної "піз- 
ньомолодівської культури" (Рогачев, Аникович, 
1984: 216-218; Оленковський, 2000: 142- 144; За
лізняк, 1998, 122- 124; Кетрару, Коваленко, 1999: 
190-192; Яневич, 1992: 30) або до пізніх етапів 
розвитку "молодівської" культури (Борзияк, Да
вид, 1986: 130-137).

Для з'ясування деяких із вищезгаданих роз
біжностей у розумінні культурно- хронологіч
ної атрибуції і типологічної специфіки крем'я
них комплексів шарів 2 і 1а Молодове V автор 
мав приємну нагоду ознайомитись з цими коле
кціями і мікролітичними комплексами шару 3 і 
4, а також з деякими новими епіграветськими 
пам'ятками суміжних територій (шари 1, 2, 5 
Косоуц). Оскільки у багатьох випадках опублі
ковані у працях О.П.Черниша (1961: рис. 44, 45, 
48), О.М.Рогачева і М. В. Аніковіча (1984: рис. 
96) та Л.Л.Залізняка (1998: рис. 40) знаряддя 
праці шарів 1а та 2 Молодове 5 зараз відсутні у 
колекціях, вони подаються в ілюстраціях цієї 
статті (насамперед мікроліти) згідно виданих 
малюнків і наведених там їх проекцій.

Комплекс знарядь 2 шару Молодове 5.
Згідно даних наведених у останніх публікаціях 

О. П. Черниша (1987: 69), загальна чисельність 
крем'яного комплексу шару 2 становить 4695 ек
земплярів. Серед них нуклеуси налічують 160 екз. 
і складаються з одно- чи двоплощинних призма
тичних зразків, ортогнатних та косоплощинних, 
досить недбалого огранення від платівок середніх 
розмірів. Рідше трапляються їх пірамідальні фор
ми або торцеві нуклеуси на плитках кременю. За
галом нуклеуси налічують 3, 4 % крем'яного ком
плексу, що не є дуже високим відсотком, врахо
вуючи наявність поблизу пам'ятки виходів крем'я
ної сировини. За підрахунками О.П.Черниша пла
тівки комплексу представлені виробами середніх 
розмірів, що налічують разом із фрагментами 1253 
екземпляри. Оскільки за цими даними знаряддя 
праці нараховували 231 виріб (або 4, 9 % загальної 
кількості комплексу), то загальна чисельність по
кидьків виробництва, тобто відщепів, лусочок, 
уламків і технологічних сколів у шарі 2 становила 
3051 екз.

Наявна колекція крем'яних знарядь стано
вить 148 екз., серед яких 124 зразків виготовле
ні на платівках середніх розмірів і лише 24 -  на 
відщепах. Мікроліти із затупленим краєм зараз 
налічують в колекції 19 виробів (рис. 2, 2 -  20). 
Крім останніх, в існуючих публікаціях наведені 
ще два цілих вістря, одне з яких описано як
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граветт (рис. 2, 1; 6, 10). Таким чином загальна 
чисельність мікролітичного комплексу другого 
шару Молодове 5 дорівнює 21 екз. і це збіга
ється з їх кількістю за останніми даними О. П. 
Черниша (1984: 69 -  70). З точки зору техноло
гії виготовлення, основна кількість цих мікро
літів виготовлена з платівок середніх розмірів 
за допомогою стрімкої дорсальної, а подекуди 
й зустрічної ретуші, що знищує значну частину 
призматичного напівфабрикату. Вентральне 
ретушування використовується лише у випад
ках "підтісування" мікролітів з боку відбивного 
горбка їх платівки (рис. 2, 1,2, 6) або у вигляді 
напівстрімкої, часто перлинної ретуші на різа
льній окрайці вздовж затупленої поверхні мік
роліта (рис. 2, 4, 10, 12, 13).

Одною з провідних категорій цього мікролі
тичного комплексу є різноманітні вістря (7 
екз.), які належать до граветтського (рис. 2, 1; 
6, 10) та мікрограветтського типів із рівною 
затупленою поверхнею (рис. 2, 4 -  6), а також 
ланцетоподібні форми із опуклою (рис. 2, 3) 
або діагональною (до повздовжньої осі мікролі
ту) затупленою спинкою (рис. 2, 3). Крім двох 
вістер всі вони мають вентральну (рис. 2, 1,3,  
6) або дорсальну обробку базової частини, рів
ну чи трохи опуклу, яка є діагональна або 
трансверсальна до повздовжньої осі мікролітів 
(рис. 2, 2; 6, 10). Згідно наявних цілих зразків їх 
довжина коливається у межах 3 - 6  см, але пе
реважна більшість має розміри у межах 4- 5 см. 
За винятком одного ланцетоподібного (рис. 2, 
2) і одного граветтського вістря (рис. 10, 6) всі 
вони спрямовані своєю бойовою частиною у 
бік протилежний відбивному горбку призмати
чної платівки (рис. 2, 1, 3 -  6), що є досить зви
чайним технологічним прийомом граветтських 
та епіграветтських майстрів. В комплексі вістер 
2 шару цей горбок або просто відламувався 
(рис. 2, 4, 5), або знімався за допомогою вент
рального підтісування (рис. 2, 1,3, 6).

Іншою провідною категорією мікролітичного 
комплексу шару 2 Молодове 5 були видовжені ву
зькі прямокутники. У колекції є один цілий атипо
вий зразок такого мікроліту, у якого один кінець 
опукло оброблений дорсальною ретушшю, а на 
іншому зберігся цілим відбивний горбок платівки 
(рис. 2, 20). В колекції є ще й уламок такого прямо
кутника (рис. 2, 7). Інші вкладені цього типу пред
ставлені в уламках (8 екз.), які у більшості мають 
рівне трансверсальне або трохи діагональне трон- 
кування кінців, в основному дорсальною ретушшю 
(рис. 2,8-11,13,14). Про те, що останні є переважно 
фрагментами саме прямокутників, а не уламками, 
наприклад, базових частин вістер, власне і свідчить 
розташування їх тронкуваних кінців на боці проти
лежному відбивному горбку платівок.
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Значна частина з них має ще й дрібну перлинну 
ретуш або навіть псевдоретуш дорсальних і вент
ральних типів вздовж різальної окрайки мікролі
тів, протилежній його затупленій частині. Ця під-
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правка ретушшю, особливо коли вона з'єднується 
із тронкуваною поверхнею мікроліта, або псевдо
ретуш на їх різальних окрайках, також є певною 
ознакою, насамперед, прямокутників.

Р и с . 6 . Б о к о в і і к у т о в і р ізц і, а т а к о ж  в іс т р я  т и п у  гр а в е т т  2 ш а р у  М о ло дове  5.
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Р и с . 7 . М ік р о л іт и , св ер д л а  -  п р о к о л к и , ск р е б а ч к и  т а  р ізц і -  с к р е б а ч к и  ш а р у  1а М о ло дове  5 .
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Вони пов'язані із специфікою використання 
останніх виключно у якості бокових лез компо
зиційних наконечників метальної зброї або кин
джалів, оскільки руйнування вкладенів найчас
тіше трапляється саме тут під час зіткнення 
зброї з ціллю та мікролітів між собою (Нужний, 
1999: 16- 19). Для вістер подібна функція є лише 
вторинною, оскільки основним їх призначенням 
було використання у якості безпосередньо нако
нечників метальної зброї.

Інші наявні у колекції мікроліти із затупленим 
краєм (5 екз.) є уламками цих двох вищезгаданих 
типів вкладенів і мають аналогічну обробку (рис. 
2, 15- 19). На одному з них присутній характерний 
діагностичний макрознос від використання у якос
ті бокового вкладеня композиційного наконечника 
метальної зброї (рис. 2. 16).

Серед згадуваних у останніх публікаціях О. 
П. Черниша 32 скребачок у сучасній колекції 
вдалося знайти 21 екз. Ще 9 відсутніх скреба
чок є опублікованими (Черниш, 1961: рис. 44, 
45). Майже всі вищезгадані знаряддя відносять
ся до кінцевих типів і виготовлені переважно з 
досить довгих та середніх за довжиною платі
вок (рис. 2, 25- 28; З, 1- 3, 5- 15). Кінцевих 
скребачок на відщепах і у наявній колекції, і в 
публікаціях є не більше чотирьох екземплярів 
(рис. 2, 24; 3, 10). Прийом спеціального рету
шування бічних поверхонь кінцевих скребачок 
застосовувався лише як виняток (рис. 2, 24) і у 
більшості випадків скоріше він має характер 
псевдоретуші від утилізації (рис. 2, 25, 28; 3, 2, 
7, 9, 11). Скребачки на так званих "скорочених" 
платівках (рис. З, 2, 3, 6- 13) типові для фіналь- 
нопапеолітичних комплексів Східної Європи та 
зразки на досить довгих та широких платівках і 
у наявному комплексі, і в публікаціях, предста
влені практично однаковою кількістю. Подвійні 
ж або підокруглі скребачки, також характерні 
для таких пізніх комплексів, серед матеріалів 2 
шару Молодове 5 відсутні взагалі. Цікавим є й 
наявність у колекції двох скребачок типу "а 
museau" (рис. 2, 22, 23), причому перша з них є 
досить високої форми.

Скребачок комбінованих із різцями, за да
ними О. П. Черниша, у колекції 2 шару було 
три (Черниш, 1961: 124). У сучасному комплек
сі є всі ці скребачки. Дві з них є кінцевого типу 
на платівках і комбіновані, відповідно, з куто
вим і боковим косоретушним різцем (рис. З, 4,
16). Ще одна така скребачка має високу ретуш 
й на бокових поверхнях і є комбінованою з се
рединним різцем на масивній платівці (рис. 4, 
8). У двох різців серединного типу на платівках 
скоріше на кінцях опукле тронкування, підго
товлене для зняття різцевого сколу, а ніж робо
че лезо скребачки (рис. З, 17, 18). Подібне тро-
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нкування чи атипову скребачку має на кінці й 
один різець бокового типу на масивній платівці 
(рис. 6, 11).

У сучасній колекції наявні 92 різця серед 
яких 75 виготовлені з платівок, а 17 з відщепів. 
В публікаціях О. П. Черниша згадується 141 
різець, причому серед них: кутових є 35, по
двійних (яких типів ?) -  29, серединних -  28, 
бокових -  25, білатеральних (?) -  4, потрійних 
(?) -  4, супонівських -  4, пласких (?) -  3 та 
"дзьобоподібних" (?) -  1. Внаслідок подібного 
типологічного поділу цих знарядь в літературі 
з'являються висновки, що домінуючим типом 
різців у колекції шару 2 є їх кутові різновиди 
(Оленковський, 2000: 144). А це абсолютно не 
відповідає дійсності, оскільки серед згадуваних 
у колекції "подвійних", "потрійних", "білатера
льних" абсолютна більшість є комбінованими 
боковими різцями. Так, серед наявних у колек
ції багатолезових бокових різців платівках (15 
екз.), лише у чотирьох випадках вони є комбі
нованими з кутовими (рис. 5, 1, 6 -  8; 6, 8), а всі 
інші з також боковими (рис. 5, 2 -  5, 8- 12; 6, 1, 
2, 4, 12). В одному випадку різцевий скол боко
вого різця був використаний як площина для 
зняття іншого сколу (рис. 5, 10). Серед інших 
категорій різців у наявній колекції комбіновані 
знаряддя майже не представлені. Так, серед 17 
серединних на платівках тільки один є комбі
нованим із кутовим (рис. З, 19).

Таким чином, навіть враховуючи відсутні за
раз у колекції знаряддя, можна досить впевнено 
стверджувати, що домінуючою категорією різців 
шару 2 Молодове є бокові (рис. 4, 10- 19; 5; 6, I- 
9, 11- 13). Серед останніх виробів на платівках 33 
екз., тоді як на відщепах -  11 (рис. 5, 10, 11, 13, 
14; 6, 5 -  7, 9, 13). Призматичні сколи, з яких ви
готовлялись різці, є в своїй більшості досить ма
сивними. Ретуш на них здебільшого дорсальна, 
хоча присутні і деякі вентральні зразки (рис. 5, 9, 
11; 6, 1, 4). За обрисами тронкуваних поверхонь, 
косоретушні, рівні або з невеликою виїмкою, є 
найчисельнішими. їх майже стільки, скільки є 
усіх інших типів разом узятих. Другою за чисе
льністю є опуклоретушні, тоді як прямо -  та виї- 
мчасторетушні представлені майже у однаковій 
кількості. Це здебільшого білатеральні різці (рис. 
5,4, 6- 8; 6, 1,2, 7).

Іншим цікавим типом бокових різців є виро
би, у яких дві окрайки призматичного напівфа
брикату (вздовж майбутнього різцевого сколу і 
протилежна) спеціально затуплювалася рету
шуванням (рис. 4, 13 -  14, 17- 19). Є в колекції 
один боковий різець із поперечним сколом 
(рис. 6, 3), який і був напевно визначений О. П. 
Чернишем як "різець супонівського типу" (Че
рниш, 1961: 124). Багатофасеткові бокові різці
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у наявній колекції присутні у вигляді поодино
ких зразків (рис. 6, 4, 13).

Другою за кількістю категорією різців коле
кції 2 шару є серединні їх типи (23 екз.), при
чому приблизно третину з них (6 екз.), як і у 
бокових форм, складають вироби на відщепах

32_______________________________

(рис. 4, 5, 6, 9). Згідно публікації О. П. Черниша 
(1987: 69) таких різців загалом було 28 екз., 
причому ще чотири знаряддя цього типу, що 
були наведені на ілюстраціях, виготовлені на 
платівках.

Р и с . 8 . С к р е б а ч к и , к у т о в і ,  сер еди нн і т а  б о ко в і р ізц і ш а р у  1а М олодове 5.



Д.Ю.НУЖНИЙ. ВЕРХНІ ШАРИ ПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ МОЛОДОВЕ 5 ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ...

Наявні в колекції серединні різці на платів
ках (17 екз.) виготовлені переважно з досить 
масивних призматичних напівфабрикатів (рис. 
З, 17- 20; 4, 1-4, 7, 8), причому і серед них є 
зразки із спеціально відретушованими поверх
нями вздовж майбутніх одного чи обох різце
вих сколів (рис. З, 18- 20; 4, 3, 8). Багатофасет- 
кові різці серед них, порівняно з боковими, 
представлені більшою кількістю (рис. З, 17; 4, 
2, 3, 8, 9). І нарешті найменш чисельною гру
пою (15 екз.) у наявній колекції представлені їх 
кутові різновиди виготовлені на платівках зде
більшого середніх розмірів.

Серед інших категорій знарядь праці наяв
них у колекції, слід здагати 7 атипових тронку- 
ваних платівок і 3 подібних відщепів. їх рету
шовані поверхні мають досить несталі обриси і 
часто не доводяться до різальної окрайки при
зматичного напівфабрикату. В колекції є ще й 
уламок крем'яного свердла чи проколки із від
ламаним робочим кінцем виготовлений на пла
тівці (рис. 2, 21).

Згідно публікації О. П. Черниша (1961: рис. 
46, 47) серед виробів з кістки та рогу у 2 шарі 
була знайдена "флейта" (?) у вигляді фрагменту 
рогу північного оленя із кількома отворами з 
протилежних кінців. Інші знаряддя з органіч
них матеріалів були представлені двома ребра
ми із прорізаними у них пазами для вкладенів, 
молоток з рогу північного оленя, кілька проко
лок, цілий веретеноподібний наконечник з рогу 
та серія уламків циліндричних стрижнів із цієї 
ж сировини, напевно, фрагменти аналогічних 
наконечників. Один з них мав серію кільцевих 
нарізок на одному з кінців.

Комплекс знарядь шару 1а Молодове 5.
За підрахунками О. П. Черниша (1987: 73) 

загальна кількість крем'яного комплексу шару 
1а становила 6050 екз. Серед них нуклеуси на
лічували 118 екз. і були представлені переваж
но призматичними одно- двоплощинними зраз
ками із похилими та ортогнатними відбивними 
площинами. За своїм типологічним складом ці 
нуклеуси є дуже подібними до аналогічних ви
робів вищеописаного шару 2. Призматичні пла
тівки та їх фрагменти, переважно середніх роз
мірів із досить недбалим ограненням налічува
ли 1580 екз. Крем'яні знаряддя праці за опублі
кованими даними нараховували 243 екз., що 
становить 4 % від загальної кількості комплек
су, а покидьки виробництва і технологічні ско
ли відповідно 4109 екз.

Комплекс мікролітів із затупленим краєм 
шару 1а, наявних зараз у колекції та опубліко
ваних, налічує 24 екземпляри (рис. 7, 1-24). Ця 
кількість збігається із даними, наведеними в 
описах та малюнках О. П. Чернишем (1961:

з з

135; 1984: 73), а також ілюстраціях О. М. Рога
чева та М. В. Аніковіча (1984: 217, рис. 96). Як 
і у вищеописаному шарі 2 він також складаєть
ся з двох основних категорій вкладенів -  пря
мокутників і різноманітних вістер. Довжина 
цілих зразків коливається у межах 5, 5 -  2, 5 см, 
хоча в колекції є уламки значно більших за 
розмірами вкладенів (рис. 7, 5). Мікроліти ви
готовлені з платівок середніх розмірів за допо
могою стрімкої майже обрубуючої, здебільшо
го високої дорсальної, а іноді й зустрічної ре
туші (рис. 7, 4, 18, 19), яка знищує значну час
тину призматичного напівфабрикату. Поодино
кими випадками представлена вентральна об
робка у вигляді ретушування (рис. 7, 6, 15) або 
плаского підтісування (рис. 7, 14). В одному 
випадку для виготовлення мікроліта була за
стосована й "мікрорізцева техніка" (рис. 7, 1), 
але це може бути й випадковим браком в про
цесі ретушування вкладеня.

Представлені в колекції вістря (разом з ула
мками їх бойових частин 8 екз.), як і в шарі 2, 
належать до типу граветт або мікрограветт 
(рис. 7, 1, 2) та ланцетоподібних форм (рис. 7,
6, 22, 23). Переважна їх більшість має рівне 
трансверсальне або діагональне тронкування 
базової частини дорсальною ретушшю (рис. 7, 
1, 2, 6). Лише в одному випадку така базова ча
стина має опуклі обриси (рис. 7, 23). Переважна 
більшість цілих вістер і уламків бойових частин 
(5 екз.) була спрямована гострим кінцем у бік 
протилежний відбивному горбку платівки (рис.
7, 2, 8, 9, 22, 23).

Іншою категорією мікролітів комплексу є 
вузькі видовжені прямокутники (4 цілих екзем
пляра), які подібно до аналогічних вкладенів 
шару 2, також часто мають підправку дрібною 
ретушшю на різальній окрайці платівки, проти
лежній їх затупленій поверхні (рис. 7, 12, 13). В 
своїй більшості вони мають пряме трансверса
льне тронкування кінців (рис. 7, 11, 23, 24) і 
лише в одному випадку -  діагональне (рис. 7, 
12). Інші представлені в колекції мікроліти із 
затупленим краєм є уламками двох вищезгада
них категорій вкладенів (рис. 7, 3- 5, 10, 14 -  
21). В одних випадках це скоріше всього улам
ки базових частин вістер (рис. 7, 3, 5, 14), а в 
інших -  фрагменти прямокутників (рис. 7, 15-
17). На це іноді вказує і характер діагностично
го макрозносу від їх використання у якості вла
сне наконечників (рис. 7, 7, 14) або бокових лез 
композиційної метальної зброї (рис. 7, 15, 21).

За підрахунками О. П. Черниша серед зна
рядь праці шару 1а було 39 скребачок (Черниш, 
1987: 73). В наявній колекції цих виробів нара
ховується 18 екз. (рис. 7, 27- 32, 34, 35; 8, 1-5).
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Р и с . 9 . Б о к о в і р ізц і, св е р д л а -п р о к о л к и , р ізц і-ск р е б а ч к и  і т р о н к у в а н і п л а т ів к и  ш а р у  1а М о ло дове  5.
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Переважна їх більшість (14 екз.) належить 
до кінцевого типу на платівках середніх і вели
ких розмірів (рис. 7, 27, 28, ЗО, 31, 35; 8, 1- 5). 
Кінцеві скребачки на так званих "скорочених" 
платівках (рис.7, 28, 31, 35) не є домінуючими в 
колекції, а їх подвійні зразки, типові для фіна- 
льнопалеолітичних пам'яток, взагалі відсутні і в 
наявній колекції, і в публікаціях. За незначними 
винятками (рис. 7, 27; 8, 3, 5) ретушування їх 
бокових окрайок не здійснювалось. Скребачок 
на відщепах є всього чотири, причому три з них 
теж належать до кінцевого типу (рис. 7, 32, 34) 
та іноді мають ретушування на бокових окрай
ках (рис. 7, 32). Завдяки подібній обробці одна 
із скребачок на відщепах може бути віднесена 
навіть до типу "з ретушшю на 3/4 периметру" 
або підокруглого (рис. 7, 29). В наявній колек
ції представлені й дві скребачки комбіновані із 
різцями, серед яких одна кінцевого типу на 
платівці поєднана із серединним різцем (рис. 7, 
33), а друга теж кінцева на платівці, але атипо
ва -  з боковим косоретушним (рис. 9, 14).

Дані про загальну кількість різців комплексу 
1а та їх типологічний склад в різних публікаці
ях не збігаються. Так за даними О. П. Черниша 
(1987: 73) їх тут було знайдено 131 екз., тоді, як 
в публікації О. М. Рогачева та М. В. Аніковіча 
(1984: 217), що також безпосередньо ознайом
лювались з колекцією, різців "близько 90 екз.". 
Причому на відміну від даних, що наводяться 
першим дослідником, за описом останніх, май
же половину з них (більше 40 екз.) становили 
бокові типи. В частині колекції, яку мав мож
ливість опрацювати автор, бокові різці також 
безперечно домінують серед цих знарядь шару 
1а. Причому і тут комбіновані багатолезові ти
пи (рис. 9, 1 -  8, 16), подібно до шару 2, скла
дають майже половину їх загальної чисельнос
ті. Тільки один з них є поєднаним з серединним 
різцем на відщепі (рис. 8, 12) і другий з куто
вим на платівці (рис. 9, 4), а всі інші є різними 
комбінаціями бокових: білатеральних (рис. 9, 1, 
5), зустрічних (рис. 9, 3, 8), білатерально -  зу
стрічних (рис. 9, 2, 6, 16). Один з бокових різців 
є також поєднаний із свердлом чи проколкою 
на платівці (рис. 7, 25).

Абсолютна більшість бокових різців, як і 
знарядь праці шару 1а в цілому, виготовлена на 
досить масивних призматичних платівках, що 
протирічить висновку О. П. Черниша про май
же рівну кількість виробів на платівках і від
щепах та збігається з даними О. М. Рогачева і 
М. В. Аніковіча (Черныш, 1987: 75; Рогачев, 
Аникович, 1984: 217). Ретушовані площини цих 
різців виготовлялись преважно напівстрімкою 
дорсальною ретушшю, хоча в окремих випад
ках застосовувалась й вентральна обробка (рис.
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9, 3). За своїми обрисами, як і в комплексі шару 
2, домінують косеретушні, рівні чи трохи уві
гнуті їх різновиди (рис. 9, 2, 6-13, 14), що нара
ховують майже стількі, скільки всі інші разом 
узяті. Другими і третіми за кількістю є відпові
дно пряморетушні (рис. 8, 13, 14; 9, 1, 5) та виї- 
мчасторетушні (рис. 8, 15; 9, 3, 4).

Серединні різці, подібно до шару 2, також 
становлять другу за чисельністю категорією 
цих знарядь (рис. 8, 8 -  12, 16), причому при
близно їх рівна кількість виготовлена на платі
вках (рис. 8, 10 -  11, 16) та відщепах (рис. 8, 8, 
9, 12). Невелика частина з них є комбінованою 
з боковими (рис. 8, 12) або також із серединни
ми (рис. 8, 10). На відміну від інших типів різ
ців і тут, подібно до шару 2, між серединними 
досить часто трапляються й багатофасеткові їх 
різновиди (рис. 8, 8, 10, 12, 16). Кутові різці є 
третьою за кількістю категорією цих знарядь 
праці. Переважна їх більшість також виготов
лена на платівках середніх розмірів (рис. 8, 6, 
7), а комбіновані різновиди представлені лише 
поодинокими зразками (рис. 8, 4).

Іншою категорією знарядь праці серійно 
представленою в комплексі 1а шару є різнома
нітні платівки із трансверсально або діагональ
но тронкуваним кінцем. Поодинокі такі вироби 
мають подібну обробку навіть на двох кінцях, 
що надає їм форми низьких симетричних тра
пецій (рис. 9, 18). Саме ці вироби частина фахі
вців відносила до геометричних мікролітів і 
вважала ознакою ранньомезолітичного віку 
вищеописаного комплексу (Черныш, 1987: 75; 
Телегін, 1982: 156). На нашу думку, це твер
дження є помилковим, оскільки платівки із різ
номанітним тронкуванням є типовою рисою 
верхньопалеолітичних епіграветгських компле
ксів у цілому і не мають відношення до геомет
ричних мікролітів типу осокорівських трапецій. 
Періодично такі платівки із тронкуванням обох 
кінців у формі трапецій або ромбів трапляють
ся в інших комплексах цієї традиції, наприклад 
у Мізині (Шовкопляс, 1965: Табл. XXVI). Ще 
однією з типових категорій знарядь цього шару 
є крем'яні проколки чи свердла, виготовлені на 
відщепах (рис. 7, 26) або платівках (рис. 9, 17). 
Окремі їх зразки поєднані з іншими типами 
знарядь, наприклад, із різцями (рис. 7, 25).

Серед знарядь, виготовлених з органічних 
матеріалів шару 1а слід відзначити дві мотики з 
рогу північного оленя та цілий гарпун з трьома 
рядами шипів і отвором посередині насаду. 
Останній мав ще й орнамент у вигляді зигзагів. 
На думку О. П. Черниша, наявність подібного 
виробу також вказувала на ранньомезолітич- 
ний, "азільській", вік цього комплексу (Чер
ниці, 1961: 137 - 139; 1975:39).
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Дискусія та висновки.
Таким чином за своїми основними технологі

чними і типологічними показниками вищеописа
ні комплекси шарів 1а і 2 Молодове 5 є майже 
ідентичними і можуть бути віднесені до однієї з 
версій ранніх епіграветтських індустрій Східної 
Європи. Як і належить таким комплексам, вони 
відзначаються досить спрощеним типологічним 
набором крем'яних знарядь праці. Преважна бі
льшість з них виготовлялись з досить масивних 
та середніх за розмірами призматичних платівок. 
Мікролітичний комплекс складається з різнома
нітних вістер граветтського і ланцетоподібного 
типів і вузьких видовжених прямокутників. Об
робка мікролітів здійснювалась досить стрімкою 
високою (обрубуючою), а іноді зустрічною рету
шшю, яка знищує значну частину їх призматич
ного напівфабрикату.

Серед крем'яних знарядь праці найчисель- 
нішими тут є різці, між яких чільне місце посі
дають бокові їх різновиди на платівках, досить 
часто багатолезові. Другою категорією різців є 
серединні, серед яких вироби на відщепах 
представлені більш широко. І нарешті най
меншою кількістю відзначаються кутові їх різ
новиди, виготовлені переважно на платівках. 
Скребачки цих комплексів не відрізняються 
особливим типологічним розмаїттям. Це пере
важно прості кінцеві типи на платівках, іноді 
досить масивних. Скребачки на так званих 
"скорочених" платівках не є домінуючими в 
колекціях. Подвійні скребачки, типові для фі- 
нальнопалеолітичних комплексів Східної Єв
ропи, тут взагалі відсутні, але це може бути 
обумовлене і дією випадкових факторів, оскі
льки поодинокі такі вироби є в колекціях під
стилаючих шарів 5, 4 і 3 (Черниш, 1961: 92 -  
ПО). Інші категорії крем'яних знарядь праці, 
що серійно зустрічаються в комплексах 1а та 2 
шару, обмежуються кінцевими скребачками 
комбінованими з різцями різних типів на платі
вках, тронкуваними платівками, рідше відще
пами, а також свердлами -  проколками, вигото
вленими з платівок або відщепів.

Такий досить простий та уніфікований типо
логічний набір крем'яних знарядь є загальнопо- 
ширеним і характерним для більшості епігра
веттських комплексів Східної Європи (від По
дністров'я і до басейну Дону на сході та до Се
реднього Дніпра на півночі), попри деякі статис
тичні коливання, пов'язані з різною сезонністю, 
господарською спеціалізацією, хронологією або 
навіть територією розташування цих пам'яток. 
Певної специфічності комплексам 1а та 2 шарів 
Молодове 5 надають лише технологічні особли
вості їх мікролітичних виробів. Йдеться насам
перед про стрімку високу дорсальну (обрубую
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чу), а часом і зустрічну ретуш, що знищує знач
ну частину призматичного напівфабрикату. За
галом, певна частина цих мікролітів має і більшу 
масивність, порівняно із основними пам'ятками 
степової зони або Середньодніпровського ба
сейну. Хоча і там є комплекси, що відзначають
ся присутністю крім мікролітів типових розмірів 
і досить масивних їх форм, переважно, різнома
нітних вістер (наприклад: Ями, Федорівка, Ви- 
шенне 2 або Шоломки 1).

Що стоїть за цією особливістю, сказати важко, 
оскільки вона може бути обумовлена і 'їх хроноло
гією, сезонністю чи господарською специфікою, 
не кажучи вже про елементарну наявність або від
сутність поблизу крем'яних родовищ.

Наприклад, за спостереженням автора, поді
бне дуже значне коливання розмірів і масивно
сті мікролітів із затупленим краєм в одному 
комплексі властиво саме для більшості східно- 
граветтських пам'яток типу Костьонкі -  Авдее
ве. Наприклад, в комплексі останньої пам'ятки, 
з якою автор мав нагоду ознайомитися, довжи
на цілих мікролітів коливається у межах від 2, 1 
см і до 6 см (Гвоздовер, 1998: рис. 7; 23). При
близно в таких же самих досить значних межах 
(від 1, 7 до 5, 1 см) знаходиться і довжина мік
ролітів із затупленим краєм Костьонок 1 (Ли
сицын, 1998: 307).

В цьому відношенні звертає на себе увагу й 
типологічний склад мікролітичних виробів й у 
глибших шарах 3 (рис. 1, 2- 9) та 4 (рис. 1, 10 -
18) Молодове 5, з якими автор теж мав нагоду 
ознайомитися. Опубліковані та наявні зараз в 
колекціях вкладені дозволяють повністю відно
вити первинний склад мікролітичних комплексів 
цих шарів. І тут серед мікролітів також присутні 
граветтські, мікрограветтські і ланцетоподібні 
вістря із різноманітною трансверсальною або 
діагональною підправкою їх базової частини 
(рис. 1, 2 -  4, 10 -  11), а також вузькі видовжені 
прямокутники, часто з дрібною ретушшю на рі
зальній окрайці (рис. 1, 5 -  7, 12, 13). Інші мік
роліти також є уламками вищезгаданих двох 
типологічних груп вкладенів (рис. 1, 8, 9, 14 — 
18). Частина з них має характерні діагностичні 
пошкодження від використання у якості власне 
наконечників (рис. 1, 16, 17) та бокових лез ком
позиційної метальної зброї (рис. 1, 8).

Розміри цілих мікролітів коливаються і тут у 
межах 2,1  - 6 , 1  см, тоді як основна їх кількість 
має довжину 3 -  4, 5 см. В колекціях також 
присутні уламки досить масивних мікролітів 
(рис. 1, 17). За своїми технологічними ознаками 
і використаними типами стрімкої, часто обру
буючої дорсальної ретуші вони нічим не відріз
няються від аналогічних мікролітичних виробів 
із вищеописаних шарів 2 і 1а. Таким чином, на
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думку автора, більшу рацію має висновок О. М. 
Рогачева та М. В. Аніковіча (1984: 216 -  217) 
про значну подібність комплексів знарядь з усі
єї верхньої пачки шарів Молодового 5, а ніж 
думка М. П. Оленковського (2000: 143-144), 
щодо відмінності матеріалів шарів 1, 1а та 2 від 
підстиляючих їх шарів 3 - 5 .

Враховуючи певну невизначеність стратиг
рафічного положення цих шарів чи різних гори
зонтів зняття одного чи кількох пошкоджених 
житлових горизонтів цієї пам'ятки такий висо
кий ступінь подібності і не міг би не виникнути. 
Разом із тим за сумою технологічних ознак, на
самперед, мікролітів (оскільки, як вже відзнача
лось, типологія інших категорії знарядь праці 
епіграветтських пам'яток є досить універсаль
ною, а головне загальнопоширеною і в часі, і в 
просторі) комплекси вищеописаних шарів Мо- 
лодове 5 виглядають досить гомогенно. У куль
турному ж плані їх цілком можно визначити, як 
одну з версій раннього епіграветту, прояви якого 
представлені у Подністров'ї такими пам'ятками, 
як Косоуци (шар 5/ 12) та Молодове 1 (шари 2 і 
1), а у степовій зоні України -  Ями, а можливо й 
Вишенне 2 (шар Б) тощо. Комплекс першої па
м'ятки є прямою аналогією вищезгаданим мате
ріалам верхніх шарів Молодове 5, і тут автор 
повністю погоджується із вже висловленою на 
цю тему думкою молдавських колег (Борзияк, 
Давид, 1986: 130 -  137; Коваленко, Кетрару, 
1999: 190). Згідно серії радіокарбонових дат із 
цього та перекриваючих його шарів Косоуц він 
має вік 17.030 +- 180 В.Р. (GIN 4152), що цілком 
збігається з датами для 6, 5 і 4 шарів Молодове 5 
(Svezhentsev, 1993: 25).

Таким чином, як за морфологічними особ
ливостями, так і за аналогіями серед чітко стра- 
тифікованих і добре продатованих пам'яток, 
верхні (6 -  1а) шари Молодове 5 можна досить 
впевнено датувати віком 1 8 - 1 7  тисяч років 
тому. Причини омолодження наявних зараз дат 
із шарів 3 -  1 цієї пам'ятки, можливо, слід шу
кати як у певної недоскональності методик ра- 
діокарбонового датування на час їх отримання 
(згідно номерів, це фактично перші визначення 
лабораторії -  G1N- 7; GIN- 8; GIN- 9 тощо), або 
у стратиграфічних особливостях залягання та 
ступеня пошкодження цих культурних шарів.

У цьому зв'язку автоматично виникає запи
тання, щодо доцільності виділення окремої "пі- 
зньомолодівської культури", відмінної від вла
сне "молодівської", що існувала "протягом піз- 
ньольодовиковья", пройшла аж "три етапи роз
витку" та існувала до заключних етапів плейс
тоцену (Рогачев, Аникович, 1984: 216 -  217). 
Згідно можливого перелатування, погляди де
яких фахівців на ці комплекси як на пізній етап
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розвитку традицій "молодівської культури", 
виглядають не менш переконливо (Борзияк, 
Давид, 1986: 130- 137). Попри всі ствердження 
прихільників окремої "пізньомолодівської 
культури", що вона виділяється виключно на 
підставі особливостей крем'яної та кістяної ін
дустрії, певною домінантою у процесі "культу- 
ротворення" виступають і "постепенные изме
нения индустрии, имеющие одну направлен
ность и нарастающие к самым верхним слоям 1 
и 1а" (Рогачев, Аникович, 1984: 216).

Наявність різних за віком дат і виділення кі
лькох етапів розвитку індустрій є фактично од
ним з аргументів виділення цієї, як і всіх інших 
археологічних культур. Адже у випадку однако
вих абсолютних дат з різних шарів пам'ятки 
процес "постепенных изменений" набуває у по
всякденній археологічній практиці не хроноло
гічного, а зовсім іншого звучання і цілком може 
пояснюватись їх різною сезонністю, господарсь
кою спеціалізацією тощо. На жаль, певні особ
ливості проаналізованих верхніх шарів Моло
дове 5, якщо не брати до уваги дати, цілком зна
ходяться у межах звичайних типологічних роз
біжностей комплексів знарядь синхронних па
м'яток епіграветтської традиції, що розташову
ються на певній території. На думку автора, ос
таточне вирішення проблеми існування окремої 
"пізньомолодівської" культури чи об’єднання її, 
як одного з найпізніших етапів, з "молодівсь- 
кою" ще попереду, але лише після з'яви норма
льних публікацій епонімних і не менш "легенда- 
ризованих" комплексів останньої.

Але саме виникнення цієї проблеми й було 
значною мірою викликано некритичним став
ленням до чіткості верхньої пачки шарів стра
тиграфічної колонки Молодове 5 та відсутніс
тю повноцінних публікацій їх крем'яних ком
плексів. Відповідно, без повноцінної публікації 
і критичного аналізу матеріалів нижніх верх- 
ньопалеолітичних шарів цієї пам'ятки (як це 
вже відзначалось вище і щодо інших "легенда- 
ризованих" верхньопалеолітичних комплексів 
Східної Європи) будь яка дискусія на тему їх 
культурно -  хронологічної інтерпретації не бу
де мати жодного сенсу.

Подяки.
Користуючись нагодою автор хотів би ви

словити щіру подяку колегам з Молдови, Росії 
та України (І.Й.Борзіяку, С.І.Коваленку, 
М.Д.Гвоздовер, М.Д.Праслову, О.С.Ситніку та 
В.Н.Станко) за корисну допомогу та люб'язно 
надану можливість ознайомитися з колекціями 
Косоуц, Рашкова 7, Кам'яної балки 1 і 2, Тре
тього Мису, Авдеева, Муралівки, Золотівки І, 
Молодове 5 та Анетівки І.
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