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МЕТАЛ
СКІФСЬКИХ
КАЗАНІВ
Abstract
Proposed paper provides information on peculiarities of alloys used for production o f cast Scythian
cauldrons. On the base o f comparative analysis with Greek bronze vessels end data on spectral and ty
pological analysis, the author suggests impossibility o f manufacturing o f cast cauldrons in Antic centers
o f Northern Black See area.
Скіфські литі казани є своєрідними виробами,
властивими культурі кочовиків Північного Причо
рномор’я у другій половині І тис.до н.е. Вони ма
ють, як правило, напівсферичний круглий або ова
льний в плані масивний тулуб, раструбоподібну
ніжку і бокові горизонтальні або вертикальні руч
ки, розташовані по верхньому краю тулуба. Іноді
вертикальні ручки оформлялись у вигляді тварин,
як, наприклад, на казанах з Келермеського кургану
[Манцевич, 1961, с.146-147, рис.5-8]. Трапляється,
що тулуб має закруглений до середини вінець у
вигляді урізаної кулі.
Про виготовлення казанів скіфами написано у
Геродота. В одному із пасажів своєї "Історії-" гре
цький автор розповідає про бронзовий казан, від
литий з наконечників стріл, які за наказом скіфсь
кого царя Аріанта повинні були принести під
страхом смерті всі без виключення скіфи. В ре
зультаті такого своєрідного перепису населення
виготовлений казан вміщав 600 амфор, а товщина
його стінок становила 6 пальців (IV,81). Цей казан
було встановлено в місцевості Екзампей, де знахо
дилось джерело гіркої води, непридатної до вжи
вання. Зараз це джерело ототожнюють з р.Синюха,
яка впадає в Південний Буг біля м.Ольвіополя (су
часне м.Первомайськ) [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с.281, прим.356]. Це єдина згадка про
царя Аріанта у стародавнього історика, який, в
цілому, дав максимальну інформацію про всіх ві

Рис. 1.1 - казан з кургану Розкопана

домих йому скіфських царів (IV,76-80). Не згаду
ється це ім’я і іншими авторами, тому історичність
Аріанта досить сумнівна. Б.М.Граков висловлює
думку, що Аріант був царем після Ідантірса, який
очолював скіфське військо у війні проти Дарія І
Гістаспа, але допускає при цьому, що Аріант міг
не входити в послідовний родовід царів VII-V
ст.до н.е., а передував їм подібно Колаксаю у Ге
родота, Налу і Палу у Діодора [Граков, 1968,с. 102].
Але для нас важливий сам наказ царя про виготов
лення казана, який міг відноситись, звичайно,
тільки до скіфських ливарників.
Далі Геродот, описуючи побут скіфів, роз
повідає, що їжу вони готують в казанах, вико
ристовуючи замість палива кістки тварин. При
цьому Геродот наголошує, що ці казани були
місцевого виготовлення (IV,61).
Власне ці свідчення можуть бути головним ар
гументом для підтвердження виготовлення литих
казанів скіфськими майстрами. Але наявність в
декорі тулуба деяких казанів орнаменту з анти
чними мотивами дала нагоду певним авторам
стверджувати, що ці екземпляри були виготовлені
грецькими майстрами в античних містах Північно
го Причорномор’я. Це, насамперед, два казани, що
походять з майдану Розкопана Могила-Баби (рис.
1, 1) і з Північної могили кургану Чортомлик на
Дніпропетрівщині (рис. 1,2).

-Баби; 2 Казан з кургану Чортомлик.
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Казан з Розкопаної Могили прикрашений
трьома фризами. На верхньому містяться зобра
ження букраніїв, розділені парними концентрич
ними колами, середній складається з пальмет, а
нижній має вигляд зігзагоподібної стрічки.
Казан з Чортомлицького кургану має два за
повнені фризи. На верхньому зображено стилі
зовані букранії і пальмети, а по другому прохо
дить лінія у вигляді хвилястого меандру.
Враховуючи наявність античного орнаменту в
декорі тулуба казана з Розкопаної могили,
М.І.Ростовцев вважав його виробом грецьких май
стрів [Ростовцев,1925,с.413-414]. О.О.Ієссен вва
жав, що з виникненням грецьких колоній в Півні
чному Причорномор’ї з’являється нова група ре
чей, не імпортних, а виготовлених у цих колоніях.
В цих виробах, на його думку, знайшли відбиток,
насамперед, новий етап у взаємовідносинах греків
з місцевим населенням, а також перетворення торгівельних поселень в самостійні виробничі центри.
Найраніше цей процес спостерігається в Ольвії і
Березані, де налагоджується виробництво наконе
чників стріл, різноманітних блях для кінського
спорядження та інших речей скіфського типу
[Иессен,1947,с.82-83]. Далі цей автор стверджує,
що одним з показників розвитку нового виробниц
тва, наймовірніше в районі Ольвії, є бронзові дзер
кала з фігурками тварин і до цієї ж категорії коло
ніального виробництва О.О.Ієссен відносить казан
з Розкопаної Могили [Иессен, 1947, с.84].
Такої ж думки дотримується Н.О.Онайко. Вона
була знайома з думкою і М. І.Ростовцева, і
О.О.Ієссена, але, порівнюючи її з іншими точками
зору, пише, що хоча Е.Мінз вважав цей вироб про
дукцією варварського майстра, який працював під
сильним античним впливом, що цілком ймовірно,
однак чітке і урівноважене розташування, а також
досить досконале виконання орнаменту не підтвер
джує це припущення [Онайко, 1966, с.21]. Зображен
ня букраніїв і патер ця авторка пов’язує тільки з
культовими обрядами іреків, а наявність двох верх
ніх фризів вважає чисто декоративним, не врахову
ючи троїчну побудову моделі Світу в скіфському
світогляді, що і відбилось в декорі казана, а також в
інших виробах, наприклад, пекторалі з Товстої Мо
гили. При цьому Н.О.Онайко не погоджується з
О.О.Ієссеном лише в тому, що казан з Розкопаної
Могили був виготовлений в Ольвії. На її думку,
більш ймовірне виготовлення його в майстернях
Пантикапея [Онайко, 1966,с.21].
Ці автори не допускали й думки, що скіфські
майстри могли використовувати елементи грець
кого орнаменту на традиційних варварських виро
бах і відносили до продукції грецьких майстрів
навіть речі, які практично не зустрічаються в мате
ріалах розкопок полісів Північного Причорно
мор’я. Наприклад, в Ольвії не виявлено жодного
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свідчення про виробництво тут кінського споря
дження і, до речі, невідомо жодної знахідки скіф
ських казанів або їх фрагментів. В лісостеповій же
Скіфії відомо досить багато знахідок, які свідчать
про обізнаність скіфських майстрів з елементами
грецького образотворчого мистецтва. В цьому від
ношенні цікаві горизонтальні ручки на глиняному
посуді, які наслідують ручки античних киликів,
тригубе горло кувшина, подібне до грецьких ойнахой, виявлені на Шарпівському городищі.
І.В.Фабріціус у зв’язку з цима знахідками згадує,
як приклад, ще ліпну посудину з колекції
О.О.Бобринського, на якій по сирій глині було ви
різано меандр і лотос [Фабріціус,1949,с.97]. Тому
не дивно, що і на литих бронзових казанах скіфсь
кий майстер використав грецький орнамент.
У розгляданні питання про походження ли
тих бронзових казанів вирішальну роль можуть
відіграти результати спектрального аналізу цих
виробів. Подібні аналізи вже неодноразово
проводились. Є.М.Черних і Т.Б.Барцева опуб
лікували результати аналізів декількох казанів з
розкопок Воронезької експедиції першої поло
вини 60-х рр. Всього до скіфського часу ці ав
тори віднесли 26 виробів і зазначили, що така
кількість аналізів надто мала, щоб робити, при
наймні, попередні висновки про джерела сиро
вини для їх виготовлення, але казани виготов
лені із сплавів, які відрізняються від інших ре
чей [Черных,Барцева, 1968,с.137-142]. Як бачімо з таблиці 1, концентрації штучних домішок
досить низькі (ан. №№ 3807,3808,4552-4555).
Олово в концентраціях 2,1 і 1,8%, які можна
розглядати як штучні домішки, міститься в ме
талі лише двох казанів, Свинець міститься в
металі всіх казанів в концентраціях від 0,9 до
5%. Тобто, цю лігатуру впевнено можна вважа
ти штучною в металі всіх виробів.
У монографії Т.Б.Барцевої, присвяченій ко
льоровій металообробці скіфського часу на Лі
вобережжі Дніпра, серед чисельних аналізів
мідних та бронзових виробів міститься 14 ре
зультатів аналізів металу литих казанів та їх
складових елементів - тулубів, ніжок, ручок,
заплаток - більш пізніх слідів ремонту [Барце
ва, 1981,с.97]. Лише сплав одного казана з Більського городища містив олово до 7% (ан. №
13644), в решті виробів ця мікродомішка міс
титься в концентраціях від 0,015 до 0,1% (ан.
№№13643, 13645, 13646, 13650, 13656-13658).
Свинець же лише в металі одного казана місти
вся в концентраціях 0,05 (ан. № 20615), а в двох
0,1 і 0,25% (ан. № 20615-а, 13658), що можна
вважати металургійно "чистою" міддю. В мета
лі решти виробів свинець визнано штучною
домішкою - цей елемент в сплавах міститься в
концентраціях від 1,7 до 12%.
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Рис. 2. Казани 1, 2 - Бердянський курган; 3, 4 - Гайманова мо
гила; 5, 6 - с. Мала Лепетиха (Херсонська обл .);
7 - е . Кременівка (Луганська обл.).
Нами було отримано результати 11 аналізів ще
з 7 казанів. Один казан з Бердянського кургану
(рис.2,7, ан. № 28216), та із скіфського поховання,
дослідженого біля Малої Лепетихи на Херсонщині
(рис.2,5, ан. № 28271), відлиті з олов’яносвинцевої бронзи з концентраціями олова і свинцю
від 1 до 3%. Казани з Гайманової могили (рис.2,
3,4, ан. № 28241,28242) відлиті з олов’яної бронзи,
хоча в металі одного з них свинець міститься в
концентраціях 0,25%. В цілому ж більшість аналі
зів відповідає рецептурнім характеристикам спла
вів, з яких виготовлялись скіфські казани. Цікаво,
що і мідна заплатка на казані з Кременівки, що на
півдні Луганської обл. (рис.2, 7, ан. № 28268), ту
луб і ніжка якого відлиті з свинцевої бронзи,
також містить олово в концентраціях 0,03%, а
свинець - 4,0%. Тобто майстер і при ремонті
вироба скористався рецептом сплаву, який від
повідав технологічним вимогам щодо виготов
лення литих казанів.

Таким чином, литі скіфські казани своїми
хіміко-металургійними характеристиками істотньо відрізняються від інших металевих виро
бів характерних для скіфської культури. Для
скіфського металу V-IV ст.до н.е. характерно
використання олов’яно-свинцевої бронзи. До
певної міри продовжує використовуватись і
олов’яна бронза, хоча в значно меньшому обся
зі. Свинцева ж бронза використовувалась лише
при виготовленні казанів. Навіть клепаний тон
костінний казан з Реп’яховатої могили VI ст.до
н.є. було виготовленотовлено із свинцевої бро
нзи. Цю посудину при першій публікації було
названо грецьким кратером, але відновлення її
форми після реставрації і саме хімікометалургійні характеристики металу тулуба і
ручок дозволили зробити висновок, що це по
судина кавказького походження ранньоскіфського часу [Ольговський,1987,с.82].
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Шифр
3807
3808
4552
4553
4554
4555
13643
13644
13645
13646
13650
13656
19857
19857-а
19857-6
13658
19759
19759-а
20615
20615-а
28216
28217
28241
28242
28268
28269
28270
28271
28272
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Місце знахідки
Дуровка
_М
Кировское
_Н
н
м
Більське городище
•1
—н II
II
II
Роменський повіт, Тулуб
Ніжка
Ручка
—" Волковці, к. 1, ніжка
Тулуб
Крячківка, тулуб
Ніжка
Бердянський курган
и
Тайманова Могила
н
Кременівка, к.7. тулуб
Заплатка
Ніжка
М.Лепетиха, к. 10.
М.Лепетіха, к. 9.

Sn
2, 1
0, 08
1,8
0, 55
0 ,6
0,015
7 ,0
0, 1
0, 1
0, 1
0,3
0,1
0,1
0, 06
0,04
0, 06
0 ,2
0.1
0, 06
3 ,0
0, 002
1,2
4 ,0
0, 04
0, 03
0, 004
2 ,0
0 ,7

Pb
5 ,0
0 ,9
1,3
6,5
2,5
2,5
1,7
2 ,0
2,0
2,0
5 ,0
1,7
2 ,0
12,0
6 ,0
0, 25
1,0
2 ,0
0, 05
0,1
2,0
0, 008
0, 25
0,012
2,5
4 ,0
2,5
2 ,0
1,2

Ві
0,013
0,015
0, 025
0,018
0, 0025
0,002
0, 1
0,003
0, 001
0, 02
0, 05
0, 0015
0, 02
0, 02
0,015
0, 1
0,002
0,001
0,001
0,001
0, 0001
0, 0003
0, 0006
0, 0002
0,0001
0, 004
0, 001
0,001
0,004

Ag
0, 04
0, 09
0, 25
0, 07
0,004
0, 03
0, 1
0, 02
0,006
0,2
0, 05
0, 07
0, 025
0, 03
0, 05
0, 009
0,005
0, 005
0, 002
0, 0006
0,005
0, 006
0,009
0, 008
0, 004
0, 003

Sb
0 ,2
0,04
0 ,4
0, 65
0,04
0, 06
0, 15
0,01
0, 08
0, 1
0, 06
0, 025
0, 8
0 ,8
0 ,5
0, 05
0, 02
0, 05
0, 02
0,01
0,012
0,012
0, 07
0, 007
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0,01

As
0 ,2
0, 03
0,45
0 ,7
0, 13
0, 06
1, 1
0, 06
0, 1
0, 35
0, 35
0, 15
0 ,2
0 ,3
0 ,2
0, 15
0, 03
0, 023
0 ,2
0 ,2
0,04
0, 1
0, 12
0, 06
0, 1
0, 1
0, 1
0,09
0,08

Ni
0,009
0,007
0, 11
0,011
0,018
0,015
0, 007
0, 008
0,01
0,01
0, 007
0, 007
0, 05
0, 008
0, 02
0,008
0, 05
0, 09
0, 05
0, 05
0,01
0,015
0,012
0,01
0,01
0, 02
0,015
0, 0035
0, 01

Со
0,003
0, 006
0, 004
0,01
0, 004
0, 004
-

0,01
0, 02
0, 001
0,001
-

0, 06
-

0, 001
-

Таблиця 1. Результати спектрального аналізу литих скіфських казанів

Технологічним аспектам виготовлення литих
сарматських
казанів
присвятив
статтю
Є.К.Максимов [1966,с.51-60], які відрізняються від
скіфських відсутністю ніжки і датуються рубежем
І ст.до н.е. і І ст.н.е. Деякі з цих казанів прикрашені
сарматськими тамгоподібними знаками, але всі
вони виявлені, в основному, на території Нижньо
го Поволжя. Є.К.Максимов переконаний, що виго
товлялись литі казани в сарматському середовищи, в невідомих на сьогодняшній день центрах.
Оскільки в Нижньому Поволжі нема місцевих ро
довищ міді та легуючих домішок, то сарматські
майстри отримували необхідну сировину у вигляді
товарних зливків із сусідніх районів Південного
Приуралля і Казахстану, а олово - з Західного Ал
таю [Максимов, 1966, с.58]. Це цілком ймовірно,
але відсутність поселень зі слідами ливарного ре
месла не дозволяє із впевненістю стверджувати
про виготовлення казанів сарматськими майстра
ми. На сьогодні ми взагалі нічого не можемо ска
зати про власне сарматських майстрів, про їх ливарницькі традиції і технологічні прийоми. Відсу
тність чіткизх слідів місцевої металообробки сарматів не дозволяє це зробити. Викликають сумнів і
деякі висновки Є.К.Максимова щодо хімікометалургійних характеристик сплавів, з яких виго

товлялись литі казани. Цей автор зазначає, що чис
та мідь швидко насичується киснем і стає густотекучою, тому погано заповнює полості ливарної
форми. Для розкислення міді в плавку додавали
фосфор і кремній, а для покращення ливарних
властивостей додавали невелику кількість цинку
(0,01%) і свинцю (до 2%). Олово додавалось в
концентраціях 0,1-2,5% для зниження температури
плавління від 1083° до 700-800°. Більша кількість
олова зробила б сплав твердим і хрупким [Макси
мов, 1966, с.58-59].
Критиці цих положень Є.К.Максимова при
святив статтю В.О.Пазухін [1970,с.282-284]. Він
цілком слушно відзначає, що концентрації цинку
до 0,01% не можуть бути штучною домішкою, а
кремній і фосфор, які сарматські майстри начебто
добавляли в мідь для розкислення металу, були
відкриті і почали використовуватись лише у
XVII-XVIII ст [Пазухин,1970,с.282]. Вірним є і
твердження про неможливість зменешення тем
ператури плавління міді з 1083° до 700-800° доба
вкою в мідь 2-2,5% олова. Лише 25% лігатури
зменшує температуру плавління бронзи до 800°
[Пазухин,1970,с.283]. Але і мінімальної кількості
домішки цілком достатньо для досягнення легкотекучості сплаву.
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Про невеликі концентрації свинцевої лігатури
та досить рідкі добавки олова в сплав, з якого відливались казани, повідомляє і Б.А.Шрамко. Зок
рема він пише, що у мідь для виготовлення казанів
олово додавали тільки інколи і в невеликій кілько
сті, зате невеликий процент свинцю (1,0-2,5%) до
мішували завжди для поліпшення ливарних влас
тивостей металу [Шрамко, 1971, с.58]. При цьому
вказується, шо для виготовлення інших речей за
стосовували інші рецепти сплавів. Для металу дзе
ркал, наприклад, наявність свинцю якщо і фіксу
ється, то не більше 0,2-0,5%, а олова іноді 15-20%.
Саме такий сплав мав велику твердість і добре по
лірувався. Наконечники стріл, прикраси, пластин
ки для бойових поясів, вудила та інші речі відли
вали, звичайно, з олов’яної або олов’яно-свинцевої
бронзи. Таки вироби, як запевняє Б.А.Шрамко, не
піддаються куванню і штампуванню, а ливарні
властивості їх дуже високі [Шрамко, 1971, с.58].
Металл більшості розглянутих казанів не
виходить за межі вказаних характеристик. 15
виробів виготовлено із свинцевої бронзи з кон
центраціями свинцю від 0,9-1 до 12%, із
олов’яно-свинцевої бронзи відлито 8 казанів та
їх окремих елементів, але 3 з них вміщують
олово в концентраціях від 0,55 до 0,7%, тобто
менше одного відсотка і до олов’яно-свинцевої
бронзи віднесені умовно. В решти ж вирбів ця
лігатура міститься в концентраціях від 1,2 до
7%. Але з них лише один казан з Більського
городища містить 7% олова і 2% свинцю, що
виділяє його з основної маси казанів. Ще 2 ка

зани виготовлено із олов’яної бронзи і 4 - з
"металургійно чистої" міді.
Т.Б.Барцева на території лісостепового Лівобе
режжя із 604 проаналізованих виробів виділяє лише
10, які виготовлені із свинцевої бронзи [Барцева,1981,с. 11]. І це в основному казани, з інших виро
бів можна виділити лише одне вістря стрили, метал
якого містить 0,05% олова і 1,5% свинцю [Барцева,
1981, с.119, ан №20694]. Таким чином, свинцеву
бронзу можна вважати провідним рецептом сплаву
для виготовлення казанів. На другому місці - "мета
лургійно чиста" мідь і олов’яно-свинцева бронза, в
якій, як правило, свинець домінує над оловом.
Крім литих казанів в Скіфії невідомі інши види
бронзового посуду місцевого виготовлення, тому
варто порівняти сплави, з яких було виготовлено
казани і деякі зразки грецького посуду, які досить
часто зустрічаються в скіфських курганах. Насам
перед, розглянемо бронзовий сервіз, виявлений в
торфянику на р.Супой на Черкащині, до складу
якого входило 15 високохудожніх посудин, 10 з
яких було проаналізовано спектрально. Аналіз
показав, що метал цих посудин містить олово в
концентраціях від 12 до більш ніж 33%, а у сьоми
випадках олово комбінувалось із свинцем в кон
центраціях від 2 до 12%, а в одному випадку до
33% [Барцева, 1981 ,с.117]. Т.Б.Барцева порівняла
хіміко-металургійні характеристики Пісчанського
сервізу із металом гідрій з Пантікапею та Мастюгіна і відзначила, що при загальному співпаданні
рецептурних показників у складі металу цих виро
бів концентрації олова та свинцю не піднімаються
вище 10% [Барцева,1981,с.82].

Рис‘3. Посудини з Гайманової Могили.

Майже не відрязняються від металу Пісчансь
кого сервізу і сплави, з яких виготовлено декілька
посудин, виявлених у Гаймановій Могилі (табл. 2).
Це бронзовий піднос-лутерій, кілик, ситечко для
проціджування вина, відерце-ситула, ойнахойя

(рис. 3). Ці вироби також виготовлені з високоолов’яної бронзи з концентраціями олова від 12 до
понад 33%. Результати аналізів вказаних виробів
не опубліковані, зберігаються вони в Кабінеті спе
ктрального аналізу Інститута археології РАН.
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Рис. 4 .1 ,3 ,4 - лутерії: скіфське поховання с. Великознам'янка Запоріжської обл.;
2 - Бердянський курган.

Нами було проаналізовано лутерій та ойнахойю і ручку від неї із Бердянського кургану
(ан. № 28214, 28215, 28216), та лутерій і дві
двочасні ручки від нього із скіфського похо
вання біля с.Великознам’янка Запорізької обл.
(ан. № 28208, 28210-28213), всього 9 аналізів
(табл. 2, рис. 4). Обідва лутерії і дві двочасні
ручки від великознам’янського лутерію, а та
кож тулуб ойнахойї виготовлені із олов’яної

бронзи з концентраціями лігатури від 4 до 7%.
Лише ручку від ойнахойї було виготовлено із
олов’яно-свинцевої бронзи з концентраціями
олова до 3% і свинцю до 2%. Тобто і ці вироби,
відрізняючись складом металу від скіфських
казанів, можуть характеризувати ливарне реме
сло лише грецької метрополії із власними тра
диціями та рецептурою сплавів.

12

Рис. 5. Металевий посуд з Ольвії.
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Шифр
25126
25155
25205
25206
27148
27149
27150
27151
27152
27156
27157
27158
27159
27160
27162
27163
27166
28208
28210
28211
28212
28213
28214
28215
28216

Назва предмету
Уламок миски, Ольвія
Ручка посудини
Дужка ручки
Кріплення ручки
Кіаф, ОДАМ
Донце кіафа
Кіаф, ОДАМ
її
и

Сито, ОДАМ
Ручка від сита
•і
И
«1
II

Рештки сита
Ручка посудини
Лутерій, тулуб.,
с.Великознамянка
Ручка лутерія
її

її

Лутерій. Бердян
ський курган
Ойнахойя. Бердянський к-н
Ручка ойнахойї

Sn
11,0
2,5
2 ,0
1.0
7,5
5 ,0
7 ,0
1.0
8 ,0
7 ,0
7,5
7,5
6 ,0
3 ,0
10,0
3 ,0
8 ,0
4 ,5

Pb
2,5
10,0
0,07
10,0
2 ,0
0, 075
1,5
8,0
0, 06
0, 1
2 ,0
2,5
10,0
20,0
20,0
0,8
10,0
0,04

Ві
0, 002
0, 0006
0, 0001
0, 03
0, 0008
0, 0005
0,0006
0,003
0,001
0,008
0,001
0, 0015
0, 0015
0,001
0, 0006
0, 001
0, 0005
0, 0004

Ag
0,02
0, 009
0, 004
0, 05
0,003
0,0004
0,015
0,001
0,01
0,009
0,008
0,007
0,007
0,009
0,01
0,0015
0, 02
0,009

4 ,0
5,5
7 ,0
4 ,0
6 ,0

0, 12
0, 1
0, 1
0, 15
0,01

0,0004
0, 0001
0, 0001
0, 0001
0, 0001

4 ,0
3 ,0

0,1
2,0

0, 0001
0, 0004

Sb
0, 03
0, 09
0,008
0, 02
0, 02
0, 007
0,004
0, 008
0, 03
0, 03
0,015
0,04
0, 035
0, 15
0,01
0, 15
0, 05

As
0, 08
0, 035
0, 02
0, 06
0, 1
0, 1
0, 07
0, 07
0, 15
0, 15
0, 25
0, 15
0, 15
0.06
0, 05
0, 06
0.015
0, 009

Ni
0,01
0,01
0, 02
0, 02
0,015
0, 005
0, 12
0,001
0,01
0, 006
0, 02
0, 02
0, 02
0,007
0,006
0,003
0,01
0,002

0,007
0,008
0,008
0,009
0,001

0,04
0, 03
0, 025
0, 025
0, 004

0, 02
0, 02
0,015
0, 02
0, 035

0,004
0,006
0,007
0,01
0,01

0, 001
0, 001
0, 001

0, 0002
0,005

0,005
0,012

0, 03
0, 04

0,01
0,01

0, 001
0, 001

-

Со
0, 001
-

0,009
0, 1
0, 003
-

0,003
-

0, 004
0, 0035
0,009
0, 0035
0, 06
0, 006
0, 001
0, 001
-

-

Таблиця 2. Результати спектрального аналізу грецького посуду
В Ольвії знахідки металевого посуду також
досить рідкі. Ми проаналізували колекцію черпаків-кіафів, якими доставали вино з амфор (ан.
№№ 27148-27152), сито та декілька ручок від сит
і шматочок металу від сита на ручці(ан. №№
27156-27160, 27162,27163), а також три ручки від
посудин, одна з яких двочасна (ан. №№ 25155,
25205, 25206, 27166). Тільки дві ручки (рис. 5,
11,16,17) достовірно походять з розкопок Ольвії.
Решта речей зберігаються в Одеському археоло
гічному музеї. Це дореволюційні придбання му
зею, точне місце знахідки їх не відоме і ольвійськими їх названо умовно.
Чотири вироби (ан. №№ 25205, 27149,
27152, 27156) виготовлені з олов’яної бронзи із
вміщенням олова від 2 до 8% і свинцю 0,060,1%. Решту виробів виготовлено з олов’яносвинцевого сплаву з досить високими концент
раціями легуючих домішок - в сумі від 8 до
30%, але з негативною кореляцією, тобто в разі
невеликої кількості однієї домішки збільшено
концентрації другої, тому в даному випадку
домінування свинцю над оловом в металі де
яких виробів не дозволяє провести аналогію із
сплавами, з яких виготовлялись казани. Все
свідчить про те, що майстер намагався дотри
муватись певної технологічної норми, а саме
близько десятивідсоткового вміщення лігатури.

Цікавою є ручка від сита (ан. № 27162), ме
тал якої містить 10% олова і 20% свинцю. Фо
рмою вона не відрізняється від аналогічних ви
робів, але високі концентрації легуючих домі
шок дозволяють порівняти її метал з високоху
дожнім грецьким посудом з Пісчанського скар
бу і Гайманової Могили. Ймовірно в даному
випадку майстер при виготовленні сита вико
ристав металевий лом - уламки середземно
морського посуду. Власне для металообробки
скіфського часу використання вторинної сиро
вини є цілком закономірним, тому визначити
походження металу даних виробів досить важ
ко. Але і на прикладі металургійних груп, а та
кож обсягу вміщення легуючих домішок в
сплавах можна впевнено розрізняти технологі
чні характеристики металу скіфських литих
казанів і грецького посуду.
Слід відзначити знахідки на лісостепових
скіфських городищах уламків стінок литих ка
занів. Як правило, такі знахідки пов’язані з ре
місничими центрами. Так Б.А.Шрамко звертає
увагу, що на Східному укріпленні Більського
городища уламки стінок казанів виявлені разом
з тигелями, шлаками та іншими рештками бронзоливарного виробництва [Шрамко, 1972,
с.126]. У 1996 р. в результаті розвідувальних
робіт на поселенні "Лісовий кут", розташова-

120

V IT A A N T IQ U A № 5 -6 - 2 0 0 3

ному у північно-західній частині Великого
Більського городища, співробітниками Україно-Німецької археологічної експедиції було
також виявлено уламок стінки казана і бронзо
вий стрижень, який був складовою частиною
ливарної форми для виготовлення наконечників
стріл [Мурзин, Ролле, Херц и др., 1997, с. 11,
рис.11, 18]. На Коломакському городищі також
уламки стінок казанів пов’язані з тигелями, ли
варними формами, відходами ливарного виро
бництва [Радзиевская,1979,с.327]. Найбільш
північним скіфським городищем із слідами об
робки кольорових металів є Книшівське горо
дище на Середньому Пслі, на якому крім улам
ків стінок горну, зубила, пробійника та мідних
шлаків також було виявлено чотири уламки
стінок казанів [Гавриш, 1996,с. 15].
Уламки стінок казанів, наймовірніше, вико
ристовувались як вторинна сировина при пере
плавці, а також як товарні зливки. Це було зу
мовлено тим, що, як було показано вище, для
виготовлення казанів використовували "мета

лургійно чисту" мідь, а якщо і додавали лігату
ру, то в дуж е невеликій кількості. Цікаво,що
при ремонті казанів також використовували
сплав, який відповідав основному рецепту, по
якому було виготовлено казан.
Таким чином, немає ніяких підстав говорити про
виготовлення литих скіфських казанів в грецьких
ремісничих центрах Північного Причорномор’я.
Навпаки, картографія подібних знахідок, по
вна відсутність казанів в матеріалах розкопок ан
тичних центрів, оригінальність рецептів сплавів,
використання уламків стінок казанів як товарних
зливків в Лісостепу вказує на те, що литі казани
були характерною рисою скіфської культури і
виготовлялись скіфськими ливарниками, наймо
вірніше, в лісостепових ремісничих центрах. При
цьому скіфськи ливарники використовували еле
менти грецького орнаменту, але зберігали тричасний поділ тулуба, що відповідало космогоніч
ним уявленням скіфів про поділ Світу на Нижній,
Середній та Верхній Світ.
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