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пЕРЕДМОВА 

цей номер журналу «археологія і давня історія України» присвячено 
Сергію анатолійовичу Скорому — знаному фахівцю з археології доби 
раннього заліза Східної та центральної європи, доктору історичних 
наук, професору, завідуючому Відділом археології раннього залізного віку 
інституту археології нан України. Серед авторів — колеги, друзі, учні 
професора. Широкою є географія дописувачів, що представляють багато 
країн: Україну, німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Сербію, Казахстан, 
Молдову. Ювіляра вшановують 60 авторів із 37 науково-дослідних, ос-
вітніх, музейних установ.

Тематика робіт охоплює старожитності на величезних просторах, 
від Середньої європи до казахських степів; від лісової зони Східної європи 
до Чорного та Каспійського морів. Широкі й хронологічні межі наукової 
тематики, що включають пам’ятки бронзового віку, кіммерійського, 
скіфського та сарматського часів.

У випуску — статті, присвячені аналізу етнокультурної історії на 
півдні Східної європи за скіфської доби, роботи зі скіфського мистецтва, 
різних категорій матеріальної культури того часу (посуд, озброєння, 
спорядження коня, прикраси), а також давнього виробництва. Окремий 
блок складають публікації археологічних матеріалів. Значна їх части-
на — з Українського Лісостепу, регіону, який вже протягом багатьох 
років перебуває в центрі наукової уваги професора С. а. Скорого.

Випуск підготовлено редакційною групою вчених — співробітників 
Відділу археології раннього залізного віку інституту археології нан 
України: О. Д. Могилов (секретар групи), О. С. Дзнеладзе, Д. С. Гречко, 
Д. В. Каравайко, С. В. Махортих, О. В. Симоненко, О. є. Фіалко.
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ДО ЮВІЛЕЮ  
сЕРГІЯ АНАтОЛІЙОВиЧА сКОРОГО 

НАШ ЮВІЛЕЙ

У цьому році відзначає 70-річний ювілей 
Сергій Анатольович Скорий — визнаний спе-
ціаліст в галузі археології раннього залізного 
віку, доктор історичних наук, професор. він на-
родився 14 грудня 1949 р. у м. Старий Крим, в 
родині службовців. зв’язки зі Східним Кримом, 
батьківщиною його предків, Сергій Скорий 
зберігає протягом усього життя: це і навчан-
ня, археологічні дослідження і наукові праці, 
літературна діяльність. здається, саме місце 
народження обумовило захоплення археоло-
гією, адже старовина оточувала його з дитинс-
тва. Отже, справу всього життя обрав свідомо, 
хоча й не одразу, а вже після технікуму, робо-
ти і військової служби, коли у 1975 р. вступив 
до історичного факультету Сімферопольського 
(нині Таврійського) університету 1. фактично з 
першого курсу Сергій долучається до наукової 
роботи, бере активну участь у археологічних 
дослідженнях кримських фахівців і відтоді 
цілеспрямовано йде обраним шляхом. Протя-
гом всього навчання в університеті він очолює 
Студентське наукове товариство історичного 
факультету, бере участь у республіканських, 
регіональних і загальносоюзних археологічних 
конференціях. Першу наукову перемогу здобув 
у 1978 р. — на загальносоюзній археологічній 
студентській конференції його доповідь «Скиф-
ские длинные мечи» відзначена серед 20 кра-
щих. Разом із в. О. Кутайсовим і в. Л. Мицом 
вони організували на історичному факультеті 
студентський археологічний клуб «Еос», чле-
нами якого було кілька відомих у подальшому 
археологів. На студентські роки (1977—1979) 
припадають і перші інформації в «Археологи-

1. Докладніше див.: вітаємо... 2009; бессонова 2010; 
Супруненко, Тимощук 2009; фиалко 2009.

ческих открытиях», а також публікації в ча-
сописі «Советская археология», знайомство з 
відомими археологами, в тому числі М. А. фрон-
джуло, А. О. Щепинським, Т. М. висотською, 
П. М. шульцем, І. в. Яценко, К. ф. Смирно-
вим, є. в. черненком, б. М. Мозолевським.

У 1979 р. С. А. Скорий отримав направлен-
ня до аспірантури ІА АН УРСР, на той час він 
вже мав шість друкованих праць, з них дві в 
часопису «Советская археология». Дисертацію 
«вооружение скифского типа в Средней Европе 
(к вопросу о связях Скифии и населения Сред-
ней Европы)» він захистив своєчасно, у 1982 р., 
оскільки інтерес до клинкової зброї визначився 
ще у студентські роки. його вчителями і керів-
никами були відомі скіфологи Олексій Івано-
вич Тереножкин і євген васильович черненко. 
На початку 1997 р. він захистив докторську ди-
сертацію «Кочовики передскіфської і скіфської 
доби в Дніпровському Правобережному Лісо-
степу (питання етнокультурної історії)». Го-
ловні положення цього дослідження з роками 
одержують широке визнання, в тому числі по-
етапне відтворення етнокультурних процесів в 
Дніпровському Лісостеповому Правобережжі, 
розробка археологічних критеріїв присутності 
номадів. в наступні роки його наукові інте-
реси сконцентровані навколо двох головних 
проблем: історія скіфського озброєння (насам-
перед, клинкової зброї) і проблеми етнокуль-
турної історії Східноєвропейського Лісостепу 
передскіфського і скіфського часів, а також ста-
рожитності скіфського типу в Середній європі. 
Останнім часом до кола його наукових інтересів 
додалися пам’ятки скіфського і скіфо-антично-
го мистецтва — унікальні зооморфні і антропо-
морфні образи, в тому числі бронзові штампи і 
матриці з території Криму. Ім’я С. А. Скорого 
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добре відоме у наукових колах багатьох країн, 
де він брав участь у міжнародних наукових фо-
румах. його праці видані в болгарії, Румунії, 
Польщі, Росії, великобританії, Німеччині, Гол-
ландії, Італії, СшА, франції.

Творча біографія Сергія Скорого багата на 
події та звершення. Свій ювілей він зустрічає з 
вагомим творчим доробком. Це матеріали бага-
торічних розкопок, в тому числі таких пам’яток 
як Мотронинське і більське городища, оборонні 
споруди Мотронинського городища, лісостепові 
кургани скіфської знаті; понад 330 друкованих 
праць, у тому числі 14 монографій. Серед ос-
танніх — монографія «большой Рыжановский 
курган» (2018 р., у співавторстві з Яном Хохо-
ровським) — підсумок багаторічного вивчення 
матеріалів видатної скіфської пам’ятки початку 
III ст. до н. е., розкопаної ними ще наприкінці 
минулого століття. Саме С. Скорий був ініціато-
ром розкопок, він був впевнений, що централь-
не поховання кургану не пограбоване. Принци-
повим моментом є обґрунтування дати цього 
найпізнішого серед відомих в науці скіфських 
царських поховань, розташованого на теренах 
Лісостепу. Слід також згадати ще одну масштаб-
ну подію — дослідження пам’ятки вищого рангу 
лісостепових скіфів: восьмиметрової Скіфської 
Могили (V ст. до н. е.) на курганному некрополі 
Мотронинського городища, здійсненого також 
разом з Я. Хохоровським (2002—2003 рр.). Оби-
два поховання виявилися пограбованими (одне 
частково), але неоціненним здобутком можна 
вважати складні дерев’яні конструкції насипу і 
поховальних камер, досліджені на вищому про-
фесійному рівні. Східні аналогії конструкціям 
є яскравим свідченням походження хвилі но-
мадів, які просунулися в V ст. до н. е. до лісосте-
пового Подніпров’я.

Помітним явищем можна вважати і пуб-
лікацію каталогу скіфських старожитностей 
Криму, унікальної колекції металевих виробів 
(понад 400 екз.), придбаних нещодавно Рома-
ном зимовцем, відреставрованих і переданих 
до Археологічного музею ІА НАНУ (Скорый, 
зимовец 2014). Ставлення до цієї роботи, яка 

Дитинство, Старий Крим (1958 р.); біля мечеті хана 
Узбека (1314 р.)

юність, Сергій Скорий — 
студент феодосійсько-
го політехнікума серед 
друзів; кінець 1960-х рр.
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Криму, унікальної колекції металевих виробів 
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зимовец 2014). Ставлення до цієї роботи, яка 

Дитинство, Старий Крим (1958 р.); біля мечеті хана 
Узбека (1314 р.)

юність, Сергій Скорий — 
студент феодосійсько-
го політехнікума серед 
друзів; кінець 1960-х рр.
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містить також нарис історії півострова в ран-
ньому залізному віці, скорегованої з ураху-
ванням нових знахідок, не було одностайним. 
Але загалом фахівці (вальчак 2015; Медве-
дев 2015; Гуляев 2016; Топал 2017) відзначи-
ли неабияке значення цієї роботи, яка суттєво 
розширює коло археологічних джерел з історії 
Криму. зокрема, відзначається особливе зна-
чення знахідок — понад 30 екз. — скіфської 
клинкової зброї (для цієї категорії «випадкові» 
знахідки є цілком закономірним явищем). Цей 
матеріал здатний скорегувати уявлення щодо 
складу озброєння і динаміки його змін в різні 

періоди історії скіфів (Топал 2017, с. 261). Де-
які зразки зброї, а також кінського споряджен-
ня, деталей військового одягу можна вважати 
унікальними. Не менш цікава колекція з точ-
ки зору звіриного стилю, насамперед для вив-
чення іконографії окремих образів. введення у 
науковий обіг зазначеної колекції сприятиме 
розв’язанню невирішених питань в археології 
скіфської епохи (Гуляев 2016, с. 205).

Також слід відзначити завершену в цьому 
році ініційовану С. А. Скорим багаторічну робо-
ту колективу авторів (С. А. Скорий, в. П. біло-
зор, О. б. Супруненко, І. М. Кулатова) зі збору 
і перевірки даних щодо всіх відомих нині посе-
лень та місцезнаходжень скіфського часу на те-
риторії великого укріплення більського горо-
дища. Це зведення, яке містить карту пам’яток, 
уточнені дані щодо розкопок, шурфовок і розві-
док понад 20 пунктів, подає об’єктивну картину 
просторової структури цієї видатної пам’ятки 
протягом декількох століть. Робота зафіксува-
ла «археологічну карту» пам’ятки станом на 
сьогодення, адже господарська діяльність при-
зводить до поступової руйнації культурного 
шару в межах укріплення великого більського 
городища.

Усі останні роки С. Скорий працює у вкрай 
напруженому робочому ритмі, якого вимагає 
завідування відділом, який він очолює з 2002 р. 
і до становлення якого доклав чимало зусиль. 

військова служба, разом з друзями; Московська 
обл., 1972 р.

Середньовічні піфоси, розкопані експедицією під 
керівництвом М. А. фронджуло, в якій брав участь 
С. Скорий; Крим, Судак, 1973 р.

На Усть-Альминському городищі пізньоскіфської 
культури, експедиція під керівництвом Т. М. ви-
сотської; бахчисарайський р-н, Крим, 1975 р.
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До ювілею Сергія Анатолійовича Скорого

Окрім цього, він є членом вченої ради ІА НАНУ, 
Спеціалізованої вченої ради із захисту до-
кторських дисертацій при Інституті археології, 
низки редколегій часописів: «Археологія», «Ар-
хеологічні дослідження в Україні», «Археологія 
і давня історія України» (Київ), «Старожитності 
Лівобережного Подніпров’я», «феномен біль-
ського городища», «Старожитності Посулля» 
(Полтава), «Археологічні дослідження більсь-
кого городища» (Котельва, Київ), «Материалы 
по археологии и истории античного и средне-
векового Крыма» (Москва, Тюмень, Нижне-
вартівськ), «Revista arheologică» (Кишинів), 
(Полтава), а також міжнародних Консульта-
тивної ради «Corpus tumulorum scythicorum et 
sarmaticorum» та «Funerary archeology study 
group».

Майже 4 роки Сергій Скорий керував жур-
налом «Археологія і давня історія України». 
він підготував чотири випуски цього журналу 
з тематики раннього залізного віку (з наукової 
серії, заснованої у 2010 р.).

Під керівництвом доктора історичних наук 
С. Скорого захищено 5 кандидатських дисер-
тацій, деякі його учні вже готують докторські 
дисертації і мають своїх учнів.

Сергія Скорого завжди відзначала увага до 
історії науки. з його ініціативи і за активної 
участі проведено декілька ювілейних конфе-
ренцій, в тому числі міжнародних, на базі На-
ціонального історико-культурного заповідника 
«чигирин» (2004, 2007, 2016 і 2017 рр.), при-
свячених ювілеям відділу, О. І. Тереножкина, 
є. в. черненка, б. М. Мозолевського. він та-
кож підготував до друку дисертаційну роботу 
б. М. Мозолевського, епістолярну спадщину 
О. І. Тереножкина, нарис розвитку археоло-
гії раннього залізного віку у зв’язку з ювілеєм 
профільного відділу Інституту археології, ма-
теріали розкопок трагічно загиблого володи-
мира Павловича Григор’єва. за його особистим 
зізнанням, «Многим, что составило немалое 
счастье моей жизни, было знакомство или 
дружба с учеными, имена которых являються 

На городищі Неаполь 
Скіфський під час сту-
дентської археологічної 
конференції в Сімферо-
польському державно-
му університеті, С. Ско-
рий — другий праворуч, 
поряд — майбутні відомі 
археологи в. войнаровсь-
кий та в. Каврук, крайній 
ліворуч — в. Ромашко; 
1979 р.

з відомим молдавським 
археологом та другом, д-
ром Олегом Левицьким; 
Молдова, 2006 р.
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На городищі Неаполь 
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дентської археологічної 
конференції в Сімферо-
польському державно-
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Під час дослідження центрального поховання вели-
кого Рижанівського кургану; черкаська обл. 1996 р.

На більському городищй скіфського часу з другом, 
колегою, директором Інституту археології Ягел-
лонського університету проф. Яном Хохоровським; 
початок 2000-х рр.

біля профілю 8-метрової Скіфської Могили поблизу Мотронинскького городища, зі співробітниками Ук-
раїнсько-Польської експедиції «Мельники — Холодний Яр»; черкаська обл., 2001 р.

Роздуми на розкопках кургану Орликова Могила; Кіровоградська обл., 2018 р.
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гордостью современного скифоведения» (Ско-
рый 2014, с. 5). видані ним спогади про ко-
лег, вчителів і друзів — це не лише портрети 
видатних особистостей, майстерно змальовані 
епізоди польових сезонів, але водночас також 
сторінки з історії археології.

ювіляр, за його власним висловом, «польовий 
доктор», активно продовжує археологічні дослід-
ження. Кожного року виїжджає на розкопки, 
безпомилково знаходячи проблемні пам’ятки. 
Одночасно це й охоронні розкопки напівзруй-
нованих курганів, зокрема, Турецької Могили з 
похованнями скіфських воїнів кінця VI — кін-
ця V ст. до н. е. в басейні Сіверського Дінця (у 
співавторстві з в. М. Окатенком 2016), а також 
захоронення воїна-кіммерійця та скіфських 
курганів на півдні Кіровоградщині, на порубіж-
ні зі Степом, (у співавторстві з О. П. Орликом 
та Р. в. зимовцем, 2016—2018). І — нові плани 
на майбутнє, які неодмінно здійсняться, адже 
він — цілеспрямована людина.

Слід також згадати про неабияку роботу, що 
пов’язана з редагуванням та рецензуванням 

На науковій конферен-
ції в Харківському націо-
нальному університеті ім. 
в. М. Каразіна разом з ко-
легою, істориком та філо-
софом Романом зимовцем; 
грудень 2018 р.

Сергій Скорий та віталій 
Окатенко на зустрічі з 
російським поетом Сер-
гієм Каратовим; Москва, 
2017 р.

На поетичній хвилі
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наукових праць, яку здійснив та здійснює юві-
ляр. він є редактором понад 25 монографій та 
наукових збірок та рецензентом майже 30 нау-
кових праць.

Не залишає Сергій Скорий і літератур-
ну творчість, хоча часу на улюблену справу 
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він — член Спілки письменників АР Крим, ав-
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С. Л. Дударев, В. а. Бережная, С. П. Колкова 

О НОВЫх НАхОДКАх КОНсКОЙ сБРУи  
сКиФО-сАРМАтсКОГО ВРЕМЕНи иЗ ЗАКУБАНЬЯ 

В статье вводятся в научный оборот предметы 
конской сбруи скифского и сарматского времени, 
найденные в разное время местными жителями 
и краеведами станицы Вознесенской Лабинского 
района Краснодарского края РФ и находящиеся в 
местной детской библиотеке-музее. Среди них пса-
лии и удила распространенных на территории Се-
верного Причерноморья и Северного Кавказа типов, 
датируемые V—I вв. до н. э. Они характеризуют 
занятия местного меотского населения коневодс-
твом, которое с предскифского времени было од-
ним из наиболее важных хозяйственных отраслей 
автохтонов Закубанья.

Ключевые слова: меоты, скифы, Закубанье, пе-
тельчатые удила, крестовидные псалии, двудырча-
тые прямые псалии, S-видные псалии.

в конце XX — начале XXI в. в результате по-
исковой деятельности жителей станицы возне-
сенской Лабинского р-на Краснодарского края 
(Российская федерация) в окрестностях данно-
го населенного пункта была собрана коллекция 
разновременных предметов, экспонирующаяся 
в краеведческой комнате местной детской биб-
лиотеки-музея, среди которых находятся и ар-
тефакты, представляющие предметы конской 
сбруи скифо-сарматской эпохи. Их публикация 
является целью настоящей статьи.

Опишем представляемые предметы.
1. Железные удила, внешние и внутренние 

кольца которых оформлены в виде незамкну-
того кольца-петли, длиной 22 см. Толщина се-
чения стержня 0,5 см (рис. 1: 1).

2. звено железных петельчатых удил с крес-
товидной насадкой длиной 16,5 см. Толщина 
сечения стержня 0,5 см (рис. 1: 5).

3. звено аналогичных удил с обломанной 
крестовидной насадкой длиной 14 см. Толщи-
на сечения стержня 0, 4 см (рис. 1: 4).

4. Такое же звено удил с крестовидной насад-
кой длиной 16,8 см. Толщина сечения стержня 
0,5 см (рис. 1: 2).

5. звено железных петельчатых удил с дис-
ковидной шляпкой у меньшего кольца, длиной 
15,5 см. Диаметр диска — 4,8 см. Толщина се-
чения стержня удил — 0,4 см (рис. 1: 3).

6. Железные удила с окончаниями в виде тех 
же кольца-петли с крестовидными насадками, 
имеющими мелкие зубчатые шипы на лопас-
тях, длиной 19,7 см. Толщина сечения стержня 
удил 0,5 см, (рис. 2: 2).

7. Железные удила с одним обломанным 
концом, длиной 22,1 см, сделаны из довольно 
толстого в сечении (0,8 см) прута, с разными 
насадками. Одна их них крестовидной формы 
с прямыми концами, другая также крестовид-
ная, но с большими острыми шипами, обра-
щенными к внутренним кольцам (рис. 2: 1). 
Укажем, что сечение стержней всех перечис-
ленных выше удил или их звеньев по форме 
круглое или подквадратное. внешние кольца-
петли во всех случаях больше или даже замет-
но больше (рис. 1: 1—5; 2: 1—2) внутренних.

8. фрагмент железного двудырчатого лопас-
тного псалия длиной 10 см (рис. 3: 5).

9. Целый железный двудырчатый псалий с 
двумя лопастями длиной 18, 2 см, имеющий в 
области отверстий восьмеркообразную форму. 
ширина лопасти — 1,6 см (рис. 3: 4).

10. Железный прямой двудырчатый пса-
лий со стержнем, имеющим в средней части 
восьмеркообразную форму (рис. 3: 6) и сужа-
ющимся к концам, длиной 12,3 см. Толщина 
сечения стержня неодинакова. в верхней час-
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ти — 0,7 см, в нижней — 0,5 см. возможно, это 
явление имеет место в виду более сильной кор-
розии верхней части стержня.

11. более короткий железный прямой дву-
дырчатый псалий со стержнем, имеющим в 
средней части восьмеркообразную форму дли-
ной 9,5 см. верхняя и нижняя часть стержня 
имеют поперечные рифления (рис. 3: 7).

12—14. Три S-видных железных двудырчатых 
псалия с округлыми, или округло-приостренны-
ми расширениями-шишечками на обоих концах, 
разных размеров: экземпляр длиной 15,4 см 
(ширина сечения стержня в изогнутой части — 
0,5 см) (рис. 3: 2), и два образца большего разме-
ра длиной соответственно 16,5 и 16,7 см соответс-
твенно (ширина сечения стержня в изогнутой 
части — 0,5 см) (рис. 3: 1, 3). Не исключено, что 
оба последние псалия составляли пару.

Железные удила с маленькими кольцевид-
ными петлями, по мнению Л. К. Галаниной, 
являлись характерной принадлежностью ран-
нескифских уздечек уже в середине VII в. до 
н. э. (Галанина 1997, с. 120). Однако исследо-
вания нашего уважаемого юбиляра показали, 
что курган 15 у пгт Стеблёв, в инвентаре кото-
рого были встречены железные удила (Скорый 
2003, с. 163, рис. 1: 13), возможно датировать 
не позже конца VIII в. (Скорый 2003, с. 41). Как 
указывает в. Р. Эрлих, уже во второй полови-
не VII в. до н. э. петельчатые удила начинают 
вытеснять все остальные типы ввиду простоты 
изготовления. Немаловажно, что в закубанье 
(а рассматриваемые нами в статье образцы 
предметов конской сбруи происходят именно 
оттуда) они преобладают во всех раннескифс-
ких комплексах (Эрлих 2011, с. 53).

Рис. 1. Железные удила и звенья удил с крестовидными псалиями и шляпкой из детской библиотеки-музея 
станицы вознесенской (Россия, Краснодарский край)
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Использование же единой формы железных 
кованых удил, как отмечено Е. И. Савчен-
ко, со ссылкой на работы А. И. Мелюковой и 
А. И. Пузиковой, имеет место с начала V в. до 
н. э. Данные удила в V—IV вв. до н. э. широ-
ко использовались по всей территории степной 
Скифии и соседних с ней областей (Савченко 
2006, с. 127). Обращает на себя внимание то, 
что у представленных целых удил и отдельных 
их звеньев разные размеры и толщина. Если 
у помещаемых в нашей работе целых или не 
полностью сохранившихся экземпляров длина 
(реальная или возможная) достигает 19,7—22 
(и несколько более) сантиметров, то отдельные 
отмеченные выше звенья имеют размеры, ука-
зывающие на то, что общая возможная вели-
чина удил, к которым они относились, могла 
достигать 30-ти с лишним сантиметров! Раз-
личные размеры удил — вещь вполне обыч-
ная, как например, показывает опыт исследо-
вания удил Среднего Дона скифского времени. 
Средняя величина ротовой части лошадей 
составляла здесь от 18 до 22 см. Как полага-
ет Е. И. Савченко, такая разница в размерах 
удил указывает на то, что население Средне-
го Дона было знакомо с различными породами 
лошадей, одни из которых были узкоголовыми, 
другие — среднеголовыми, а третьи — крупно-

головыми животными (Савченко 2006, с. 127). 
По-видимому, подобная же ситуация была и в 
закубанье. Прославленная кабардинская по-
рода лошадей 1, начало выращивания которой, 
по Е. И. Крупнову, происходило уже в пред-
скифское время, с самого начала отличалась 
большеротостью (удила достигали 18—20 см 
длины) (Крупнов 1960, с. 311). Данные этого 
видного археолога-кавказоведа подтвержда-
ются и в материалах т. н. западного варианта 
кобанской культуры, где размеры удил отде-
льных типов (например, типа III) все того же 
предскифского времени могли достигать таких 
же размеров или даже несколько превышать 
их (длина звеньев 9,5—10,5 см) (Козенкова 
1995, с. 105). Однако столь крупные возможные 
размеры публикуемых звеньев удил, вероятно, 

1. Говоря так, мы употребляем этот термин обоб-
щенно. Еще в XVIII в. иностранные путешествен-
ники, а также представители Российской акаде-
мии наук, бывавшие в экспедициях на Северном 
Кавказе, отмечали наличие таких кабардинских 
пород лошадей, как шолох (шолохо), бекан, 
Трамкт (Трам), Лоф (Лоов), Мисост (Пейссоннель 
2010, с. 134; Паллас 2010, с. 272). Не исключено, 
что подобное разнообразие внутри кабардинской 
породы лошадей имеет глубокие исторические 
корни.

Рис. 2. Железные удила с крестовидной насадкой и крестовидными псалиями из детской библиотеки-музея 
станицы вознесенской (Россия, Краснодарский край)
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ти — 0,7 см, в нижней — 0,5 см. возможно, это 
явление имеет место в виду более сильной кор-
розии верхней части стержня.

11. более короткий железный прямой дву-
дырчатый псалий со стержнем, имеющим в 
средней части восьмеркообразную форму дли-
ной 9,5 см. верхняя и нижняя часть стержня 
имеют поперечные рифления (рис. 3: 7).

12—14. Три S-видных железных двудырчатых 
псалия с округлыми, или округло-приостренны-
ми расширениями-шишечками на обоих концах, 
разных размеров: экземпляр длиной 15,4 см 
(ширина сечения стержня в изогнутой части — 
0,5 см) (рис. 3: 2), и два образца большего разме-
ра длиной соответственно 16,5 и 16,7 см соответс-
твенно (ширина сечения стержня в изогнутой 
части — 0,5 см) (рис. 3: 1, 3). Не исключено, что 
оба последние псалия составляли пару.

Железные удила с маленькими кольцевид-
ными петлями, по мнению Л. К. Галаниной, 
являлись характерной принадлежностью ран-
нескифских уздечек уже в середине VII в. до 
н. э. (Галанина 1997, с. 120). Однако исследо-
вания нашего уважаемого юбиляра показали, 
что курган 15 у пгт Стеблёв, в инвентаре кото-
рого были встречены железные удила (Скорый 
2003, с. 163, рис. 1: 13), возможно датировать 
не позже конца VIII в. (Скорый 2003, с. 41). Как 
указывает в. Р. Эрлих, уже во второй полови-
не VII в. до н. э. петельчатые удила начинают 
вытеснять все остальные типы ввиду простоты 
изготовления. Немаловажно, что в закубанье 
(а рассматриваемые нами в статье образцы 
предметов конской сбруи происходят именно 
оттуда) они преобладают во всех раннескифс-
ких комплексах (Эрлих 2011, с. 53).

Рис. 1. Железные удила и звенья удил с крестовидными псалиями и шляпкой из детской библиотеки-музея 
станицы вознесенской (Россия, Краснодарский край)
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Использование же единой формы железных 
кованых удил, как отмечено Е. И. Савчен-
ко, со ссылкой на работы А. И. Мелюковой и 
А. И. Пузиковой, имеет место с начала V в. до 
н. э. Данные удила в V—IV вв. до н. э. широ-
ко использовались по всей территории степной 
Скифии и соседних с ней областей (Савченко 
2006, с. 127). Обращает на себя внимание то, 
что у представленных целых удил и отдельных 
их звеньев разные размеры и толщина. Если 
у помещаемых в нашей работе целых или не 
полностью сохранившихся экземпляров длина 
(реальная или возможная) достигает 19,7—22 
(и несколько более) сантиметров, то отдельные 
отмеченные выше звенья имеют размеры, ука-
зывающие на то, что общая возможная вели-
чина удил, к которым они относились, могла 
достигать 30-ти с лишним сантиметров! Раз-
личные размеры удил — вещь вполне обыч-
ная, как например, показывает опыт исследо-
вания удил Среднего Дона скифского времени. 
Средняя величина ротовой части лошадей 
составляла здесь от 18 до 22 см. Как полага-
ет Е. И. Савченко, такая разница в размерах 
удил указывает на то, что население Средне-
го Дона было знакомо с различными породами 
лошадей, одни из которых были узкоголовыми, 
другие — среднеголовыми, а третьи — крупно-

головыми животными (Савченко 2006, с. 127). 
По-видимому, подобная же ситуация была и в 
закубанье. Прославленная кабардинская по-
рода лошадей 1, начало выращивания которой, 
по Е. И. Крупнову, происходило уже в пред-
скифское время, с самого начала отличалась 
большеротостью (удила достигали 18—20 см 
длины) (Крупнов 1960, с. 311). Данные этого 
видного археолога-кавказоведа подтвержда-
ются и в материалах т. н. западного варианта 
кобанской культуры, где размеры удил отде-
льных типов (например, типа III) все того же 
предскифского времени могли достигать таких 
же размеров или даже несколько превышать 
их (длина звеньев 9,5—10,5 см) (Козенкова 
1995, с. 105). Однако столь крупные возможные 
размеры публикуемых звеньев удил, вероятно, 

1. Говоря так, мы употребляем этот термин обоб-
щенно. Еще в XVIII в. иностранные путешествен-
ники, а также представители Российской акаде-
мии наук, бывавшие в экспедициях на Северном 
Кавказе, отмечали наличие таких кабардинских 
пород лошадей, как шолох (шолохо), бекан, 
Трамкт (Трам), Лоф (Лоов), Мисост (Пейссоннель 
2010, с. 134; Паллас 2010, с. 272). Не исключено, 
что подобное разнообразие внутри кабардинской 
породы лошадей имеет глубокие исторические 
корни.

Рис. 2. Железные удила с крестовидной насадкой и крестовидными псалиями из детской библиотеки-музея 
станицы вознесенской (Россия, Краснодарский край)
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говорят о том, что представители этой породы 
могли в более поздний период раннежелезного 
века дать такие разновидности, которые по оп-
ределенным параметрам экстерьера явно пре-
взошли предскифские популяции.

Обсуждая особенности конструкции удил, 
необходимо обратиться к рассмотрению дета-
лей, которые были предварительно описаны 
выше как «насадки» на стержни удил, посколь-
ку требуют специального рассмотрения, кото-
рое и будет проделано ниже. Следует обратить 
внимание на то, что они представлены тремя 
видами.

1. Крестовидная насадка с большими остры-
ми шипами, располагавшимися внутрь грызла 
удил (рис. 2: 1, слева). Специалисты именуют 
их неодинаково — «железная обойма с четырь-
мя обращенными внутрь шипами» или «желез-
ные четырехконечные шипы у петель» (Ильин-
ская 1973, с. 46, 51, 55), «напускные кольца с 
шипами» (воронов 1975, с. 231), «крестовидные 
«строгие» насадки» (Эрлих 2011, с. 53). Еще в 
середине 1970-х гг. ю. Н. воронов писал о том, 
что напускные кольца с шипами характерны 
для удил скифского типа конца V—IV в. до н. э. 
(воронов 1975, с. 231). По в. Р. Эрлиху, появле-
ние крестовидных насадок можно отнести к V в. 
до н. э. При этом ученый опирается на встречу 

звена удил с насадками в комплексе 11 Уль-
ского кургана и считает данные удила одними 
из древнейших (Эрлих 2011, с. 53). Согласно 
мнению Е. И. Савченко, подобные насадки на 
двусоставных удилах представляют довольно 
частую находку как в рядовых погребениях, 
так и «царских» курганах IV в. до н. э. степной 
Скифии, что продемонстрировано на целом 
ряде исследований в. А. Ильинской, А. И. Ме-
люковой, б. Н. Мозолевского и др. (Савченко 
2006, с. 129). время же строгих удил с такими 
насадками обозначается этим автором первой 
половиной — последней четвертью IV в. до 
н. э., при этом бытование среднедонских удил 
укладывается специалистом в рамки второй -
третьей четверти IV в. до н. э. (Савченко 2006, 
с. 131). Примечательно, что удила данного типа 
с крестовидными насадками из закубанья, ко-
торые, например, во множестве зафиксирова-
ны в материалах некрополя Тенгинского горо-
дища (Лесков и др., 2013, с. 128, рис. 26: 2, 3, 
5; Эрлих 2011, с. 138—148, 168; рис. 54—64, 89) 
функционируют еще позже, чем на Среднем 
Дону — вплоть до IV — начала III н. э. (Эрлих 
2011, с. 53).

2. Крестовидная насадка с прямыми конца-
ми (рис. 2: 1, справа), которая описывается од-
ними специалистами именно в таком качестве 

Рис. 3. Стержневые прямые, S-вид-
ные и лопастные двудырчатые пса-
лии из детской библиотеки-музея 
станицы вознесенской (Россия, Крас-
нодарский край)
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(зайцев 2007, с. 264), другими же — как пса-
лий (вариант 1а, по И. И. Марченко), которые 
известны в закубанье на удилах II типа в ком-
плексах, датируемых последним из указанных 
специалистов III в. до н. э. (Сокровища курга-
нов Адыгеи 1985, с. 94, рис. 47; Марченко 1996, 
с. 73). При этом публикаторы каталога, на ко-
торый ссылается И. М. Марченко, датировали 
такие удила IV в. до н. э. Но самую позднюю 
дату удилам с крестовидными насадками (пса-
лиями) дает ю. П. зайцев — середина III — cе-
редина II в. до н. э., опираясь на материалы из 
погребений Приднестровья и Крыма с родос-
скими и синопскими клеймеными амфорами и 
импортной эллинистической керамике (зайцев 
2007, с. 264).

3. большая же часть представленных «крес-
товидных насадок» на звеньях удил (рис. 1: 2, 
4—5; 2: 2) могут быть, вслед за И. И. Марченко, 
охарактеризованы, в конечном счете, как пса-
лии в виде небольшой крестовины с уплощен-
ными острыми загнутыми шипами (Марченко 
1996, с. 72). Этот специалист обозначает время 
бытования кольчатых удил (I тип его класси-
фикации) с такими псалиями IV — первой по-
ловиной III в. до н. э. (Марченко 1996, с. 72).

в то же время, на одном из звеньев, как 
было сказано выше, присутствует дисковидная 
шляпка, выполняющая ту же роль, что и на-
садки-псалии (рис. 1: 3). Аналогию ей можно 
найти в конской могиле Мелитопольского кур-
гана (Ильинская 1973, с. 47, рис. 2: 4).

в силу неких причин (смещения и т. д.) и 
указанная шляпка, и 2 псалия в виде кресто-
вины (рис. 1: 4—5) находятся сейчас совсем не 
там, где они должны были бы быть изначально, 
т. е. сразу за большим внешним кольцом, как у 
экземпляров с рис. 1: 2; 2: 1—2. Указать на это 
следует по той причине, что эти псалии, как и 
крестовидная насадка на обломанных удилах 
(рис. 2: 1), выполняли, на наш взгляд, функци-
онально близкую роль. Насадка, как и псалии, 
располагалась у наружных колец стержней и 
при натяжении поводьев давила на беззубые 
края челюсти лошади (Савченко 2006, с. 129), 
что, по сути, должны были делать и указанные 
псалии с выступами, особенно имевшими, в 
одном случае, как было указано выше, острые 
зазубрины. Кстати, на одном из экземпляров 
среднедонских удил хорошо видно, что кресто-
видная насадка с шипами также находится у 
меньшего кольца, которое должно было нахо-
диться во рту лошади (Савченко 2006, с. 128, 
рис. 2: 7).

Среди отдельно находящихся от удил дву-
дырчатых псалиев выделяются псалии трех 
типов: 1) двулопастные (рис. 3: 4—5); 2) стерж-
невые короткие прямые двух разновиднос-
тей — экземпляр, сужающийся к концам 
(рис. 3: 6) и образец с цилиндрическими риф-
леными отростками, отходящими от отверстий 
(рис. 3: 7); 3) S-видные с шишечками на кон-

цах (рис. 3: 1—3). Псалии первого типа имеют 
ближайшие, хотя и численно ограниченные, 
аналогии в погребении 19 Тенгинского грун-
тового могильника (беглова 2010, с. 151—152, 
160, рис. 1: 9). Е. А. беглова приводит мне-
ния специалистов, считающих, что такие пса-
лии датируются III — первой половиной I в. 
до н. э. (М. П. Абрамова, С. П. Кожухов и др.). 
Псалии 2 типа, по И. И. Марченко (Марченко 
1996, с. 292, рис. 72: 7), ссылающегося, в свою 
очередь, на А. И. Мелюкову, А. ю. Алексеева и 
П. Д. Либерова, датируются широко — от V—
IV вв. до н. э. до IV—III вв. до н. э. и даже III в. 
до н. э. Сам И. И. Марченко придерживается 
первой, наиболее ранней даты (Марченко 1996, 
с. 76). Со своей стороны, в. Р. Эрлих сравнива-
ет псалии, очень похожие на изображенные на 
нашем рис. 3: 7, только несколько расширяю-
щиеся к концам, из Тенгинского кургана 2, ко-
торые он считает наиболее поздним вариантом 
таких предметов конской сбруи данного типа, с 
псалиями из Уляпского могильника, отмечая, 
что они происходят из комплексов V—IV вв. до 
н. э. (Эрлих 2011, с. 54, 176, рис. 99: 2—3). Этот 
автор полагает, что прямые псалии характер-
ны для комплексов Скифии IV в. до н. э., ссы-
лаясь на известную работу в. А. Ильинской 
(Ильинская 1973). При этом нужно уточнить, 
что скифские псалии, на которые указывает 
в. Р. Эрлих, имеют гвоздевидные шляпки на 
концах (Ильинская 1973, с. 45, рис. 1: 2). Имен-
но такие псалии из Днепровского лесостепного 
Левобережья получают у других специалистов 
более широкую дату IV—III вв. до н. э. (Ков-
паненко, бессонова, Скорый 1989, с. 123, 126, 
рис. 39: 1, 4). завершая наше рассмотрение пса-
лиев указанного типа, отметим также и то, что 
один из них был встречен и в склепе 1 Татарс-
кого могильника под г. Ставрополем (Кудряв-
цев, Кудрявцев, Прокопенко 2000, с. 41, рис. 1: 
1), в материалах которого получил обозначение 
как тип 2. Авторы публикации сравнили его с 
псалиями из лесостепного Северного Причер-
номорья IV—III вв. до н. э. Памятник же в це-
лом был датирован IV — рубежом III—II вв. до 
н. э. (Кудрявцев, Кудрявцев, Прокопенко 2000, 
с. 46).

Псалии S-видной схемы, близкие к наход-
кам из вознесенской как территориально, так 
и морфологически, встречаются, опять-таки, в 
Тенгинском кургане 2 (Эрлих 2011, с. 54, 176, 
рис. 99: 5). Но невозможно не указать на то, что 
уздечные оголовья с псалиями чаще всего S-
видной формы, как отмечала в. А. Ильинская, 
«прекрасно изображены у коня на солохском 
гребне… коня с повернутой головой на Чер-
томлыцком фризе… стреноженного коня из 
этой же группы… коня, выносящего из боя ра-
ненного воина, изображенного на конце ножен 
чертомлыцкого меча» (Ильинская 1973, с. 58).

Подводя итоги нашего анализа, укажем на 
то, что рассмотренные выше предметы конской 
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говорят о том, что представители этой породы 
могли в более поздний период раннежелезного 
века дать такие разновидности, которые по оп-
ределенным параметрам экстерьера явно пре-
взошли предскифские популяции.

Обсуждая особенности конструкции удил, 
необходимо обратиться к рассмотрению дета-
лей, которые были предварительно описаны 
выше как «насадки» на стержни удил, посколь-
ку требуют специального рассмотрения, кото-
рое и будет проделано ниже. Следует обратить 
внимание на то, что они представлены тремя 
видами.

1. Крестовидная насадка с большими остры-
ми шипами, располагавшимися внутрь грызла 
удил (рис. 2: 1, слева). Специалисты именуют 
их неодинаково — «железная обойма с четырь-
мя обращенными внутрь шипами» или «желез-
ные четырехконечные шипы у петель» (Ильин-
ская 1973, с. 46, 51, 55), «напускные кольца с 
шипами» (воронов 1975, с. 231), «крестовидные 
«строгие» насадки» (Эрлих 2011, с. 53). Еще в 
середине 1970-х гг. ю. Н. воронов писал о том, 
что напускные кольца с шипами характерны 
для удил скифского типа конца V—IV в. до н. э. 
(воронов 1975, с. 231). По в. Р. Эрлиху, появле-
ние крестовидных насадок можно отнести к V в. 
до н. э. При этом ученый опирается на встречу 

звена удил с насадками в комплексе 11 Уль-
ского кургана и считает данные удила одними 
из древнейших (Эрлих 2011, с. 53). Согласно 
мнению Е. И. Савченко, подобные насадки на 
двусоставных удилах представляют довольно 
частую находку как в рядовых погребениях, 
так и «царских» курганах IV в. до н. э. степной 
Скифии, что продемонстрировано на целом 
ряде исследований в. А. Ильинской, А. И. Ме-
люковой, б. Н. Мозолевского и др. (Савченко 
2006, с. 129). время же строгих удил с такими 
насадками обозначается этим автором первой 
половиной — последней четвертью IV в. до 
н. э., при этом бытование среднедонских удил 
укладывается специалистом в рамки второй -
третьей четверти IV в. до н. э. (Савченко 2006, 
с. 131). Примечательно, что удила данного типа 
с крестовидными насадками из закубанья, ко-
торые, например, во множестве зафиксирова-
ны в материалах некрополя Тенгинского горо-
дища (Лесков и др., 2013, с. 128, рис. 26: 2, 3, 
5; Эрлих 2011, с. 138—148, 168; рис. 54—64, 89) 
функционируют еще позже, чем на Среднем 
Дону — вплоть до IV — начала III н. э. (Эрлих 
2011, с. 53).

2. Крестовидная насадка с прямыми конца-
ми (рис. 2: 1, справа), которая описывается од-
ними специалистами именно в таком качестве 

Рис. 3. Стержневые прямые, S-вид-
ные и лопастные двудырчатые пса-
лии из детской библиотеки-музея 
станицы вознесенской (Россия, Крас-
нодарский край)
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(зайцев 2007, с. 264), другими же — как пса-
лий (вариант 1а, по И. И. Марченко), которые 
известны в закубанье на удилах II типа в ком-
плексах, датируемых последним из указанных 
специалистов III в. до н. э. (Сокровища курга-
нов Адыгеи 1985, с. 94, рис. 47; Марченко 1996, 
с. 73). При этом публикаторы каталога, на ко-
торый ссылается И. М. Марченко, датировали 
такие удила IV в. до н. э. Но самую позднюю 
дату удилам с крестовидными насадками (пса-
лиями) дает ю. П. зайцев — середина III — cе-
редина II в. до н. э., опираясь на материалы из 
погребений Приднестровья и Крыма с родос-
скими и синопскими клеймеными амфорами и 
импортной эллинистической керамике (зайцев 
2007, с. 264).

3. большая же часть представленных «крес-
товидных насадок» на звеньях удил (рис. 1: 2, 
4—5; 2: 2) могут быть, вслед за И. И. Марченко, 
охарактеризованы, в конечном счете, как пса-
лии в виде небольшой крестовины с уплощен-
ными острыми загнутыми шипами (Марченко 
1996, с. 72). Этот специалист обозначает время 
бытования кольчатых удил (I тип его класси-
фикации) с такими псалиями IV — первой по-
ловиной III в. до н. э. (Марченко 1996, с. 72).

в то же время, на одном из звеньев, как 
было сказано выше, присутствует дисковидная 
шляпка, выполняющая ту же роль, что и на-
садки-псалии (рис. 1: 3). Аналогию ей можно 
найти в конской могиле Мелитопольского кур-
гана (Ильинская 1973, с. 47, рис. 2: 4).

в силу неких причин (смещения и т. д.) и 
указанная шляпка, и 2 псалия в виде кресто-
вины (рис. 1: 4—5) находятся сейчас совсем не 
там, где они должны были бы быть изначально, 
т. е. сразу за большим внешним кольцом, как у 
экземпляров с рис. 1: 2; 2: 1—2. Указать на это 
следует по той причине, что эти псалии, как и 
крестовидная насадка на обломанных удилах 
(рис. 2: 1), выполняли, на наш взгляд, функци-
онально близкую роль. Насадка, как и псалии, 
располагалась у наружных колец стержней и 
при натяжении поводьев давила на беззубые 
края челюсти лошади (Савченко 2006, с. 129), 
что, по сути, должны были делать и указанные 
псалии с выступами, особенно имевшими, в 
одном случае, как было указано выше, острые 
зазубрины. Кстати, на одном из экземпляров 
среднедонских удил хорошо видно, что кресто-
видная насадка с шипами также находится у 
меньшего кольца, которое должно было нахо-
диться во рту лошади (Савченко 2006, с. 128, 
рис. 2: 7).

Среди отдельно находящихся от удил дву-
дырчатых псалиев выделяются псалии трех 
типов: 1) двулопастные (рис. 3: 4—5); 2) стерж-
невые короткие прямые двух разновиднос-
тей — экземпляр, сужающийся к концам 
(рис. 3: 6) и образец с цилиндрическими риф-
леными отростками, отходящими от отверстий 
(рис. 3: 7); 3) S-видные с шишечками на кон-

цах (рис. 3: 1—3). Псалии первого типа имеют 
ближайшие, хотя и численно ограниченные, 
аналогии в погребении 19 Тенгинского грун-
тового могильника (беглова 2010, с. 151—152, 
160, рис. 1: 9). Е. А. беглова приводит мне-
ния специалистов, считающих, что такие пса-
лии датируются III — первой половиной I в. 
до н. э. (М. П. Абрамова, С. П. Кожухов и др.). 
Псалии 2 типа, по И. И. Марченко (Марченко 
1996, с. 292, рис. 72: 7), ссылающегося, в свою 
очередь, на А. И. Мелюкову, А. ю. Алексеева и 
П. Д. Либерова, датируются широко — от V—
IV вв. до н. э. до IV—III вв. до н. э. и даже III в. 
до н. э. Сам И. И. Марченко придерживается 
первой, наиболее ранней даты (Марченко 1996, 
с. 76). Со своей стороны, в. Р. Эрлих сравнива-
ет псалии, очень похожие на изображенные на 
нашем рис. 3: 7, только несколько расширяю-
щиеся к концам, из Тенгинского кургана 2, ко-
торые он считает наиболее поздним вариантом 
таких предметов конской сбруи данного типа, с 
псалиями из Уляпского могильника, отмечая, 
что они происходят из комплексов V—IV вв. до 
н. э. (Эрлих 2011, с. 54, 176, рис. 99: 2—3). Этот 
автор полагает, что прямые псалии характер-
ны для комплексов Скифии IV в. до н. э., ссы-
лаясь на известную работу в. А. Ильинской 
(Ильинская 1973). При этом нужно уточнить, 
что скифские псалии, на которые указывает 
в. Р. Эрлих, имеют гвоздевидные шляпки на 
концах (Ильинская 1973, с. 45, рис. 1: 2). Имен-
но такие псалии из Днепровского лесостепного 
Левобережья получают у других специалистов 
более широкую дату IV—III вв. до н. э. (Ков-
паненко, бессонова, Скорый 1989, с. 123, 126, 
рис. 39: 1, 4). завершая наше рассмотрение пса-
лиев указанного типа, отметим также и то, что 
один из них был встречен и в склепе 1 Татарс-
кого могильника под г. Ставрополем (Кудряв-
цев, Кудрявцев, Прокопенко 2000, с. 41, рис. 1: 
1), в материалах которого получил обозначение 
как тип 2. Авторы публикации сравнили его с 
псалиями из лесостепного Северного Причер-
номорья IV—III вв. до н. э. Памятник же в це-
лом был датирован IV — рубежом III—II вв. до 
н. э. (Кудрявцев, Кудрявцев, Прокопенко 2000, 
с. 46).

Псалии S-видной схемы, близкие к наход-
кам из вознесенской как территориально, так 
и морфологически, встречаются, опять-таки, в 
Тенгинском кургане 2 (Эрлих 2011, с. 54, 176, 
рис. 99: 5). Но невозможно не указать на то, что 
уздечные оголовья с псалиями чаще всего S-
видной формы, как отмечала в. А. Ильинская, 
«прекрасно изображены у коня на солохском 
гребне… коня с повернутой головой на Чер-
томлыцком фризе… стреноженного коня из 
этой же группы… коня, выносящего из боя ра-
ненного воина, изображенного на конце ножен 
чертомлыцкого меча» (Ильинская 1973, с. 58).

Подводя итоги нашего анализа, укажем на 
то, что рассмотренные выше предметы конской 
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сбруи являются случайными, внекомплексны-
ми находками и могут быть датированы в це-
лом в рамках V—I вв. до н. э. в то же время, 
большинство из них может быть, по нашему 
мнению, датировано более узко. Для удил с 
одним обломанным внешним кольцом (рис. 2: 
1), следует обозначить датировку — конец IV—
III вв. до н. э. Для удил на рис. 2: 2, а также зве-
ньев образцов, подобных им, изображенных на 
рис. 1: 2, 4—5 можно принять дату И. И. Мар-
ченко — IV — первая половина III в. до н. э. 
звено удил со шляпкой есть основания отнести 
к IV в. до н. э., как имеющее параллель в Мели-
топольском кургане. Дата двудырчатых псали-
ев с двумя лопастями (рис. 3: 4) — III — первая 
половина I в. до н. э. Стержневые двудырчатые 
псалии (рис. 3: 6—7) возможно датировать IV—
III вв. до н. э., S-видные, скорее всего, ранним 
периодом этого временного отрезка.

ввиду своей немногочисленности, представ-
ленные материалы не могут служить основой 
для широких выводов. Тем не менее, они до-
статочно выразительно характеризуют тесные 
связи местного населения с меотским и скиф-
ским миром в это время и в определенной сте-
пени проливают свет на некоторые особенности 
коневодства у племен закубанья во второй по-
ловине I тыс. до н. э.
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сбруи являются случайными, внекомплексны-
ми находками и могут быть датированы в це-
лом в рамках V—I вв. до н. э. в то же время, 
большинство из них может быть, по нашему 
мнению, датировано более узко. Для удил с 
одним обломанным внешним кольцом (рис. 2: 
1), следует обозначить датировку — конец IV—
III вв. до н. э. Для удил на рис. 2: 2, а также зве-
ньев образцов, подобных им, изображенных на 
рис. 1: 2, 4—5 можно принять дату И. И. Мар-
ченко — IV — первая половина III в. до н. э. 
звено удил со шляпкой есть основания отнести 
к IV в. до н. э., как имеющее параллель в Мели-
топольском кургане. Дата двудырчатых псали-
ев с двумя лопастями (рис. 3: 4) — III — первая 
половина I в. до н. э. Стержневые двудырчатые 
псалии (рис. 3: 6—7) возможно датировать IV—
III вв. до н. э., S-видные, скорее всего, ранним 
периодом этого временного отрезка.

ввиду своей немногочисленности, представ-
ленные материалы не могут служить основой 
для широких выводов. Тем не менее, они до-
статочно выразительно характеризуют тесные 
связи местного населения с меотским и скиф-
ским миром в это время и в определенной сте-
пени проливают свет на некоторые особенности 
коневодства у племен закубанья во второй по-
ловине I тыс. до н. э.
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S. L. Dudarev, V. A. Berezhnaya, S. P. Kolkova

ABOUT NEW FINDS OF THE HORSE 
HARNESS OF SCYTHIAN-SARMATIAN 

AGE FROM ZAKUBANYE
The article introduces into the scientific circula-

tion the objects of the horse harness of the Scythian 
and Sarmatian time, found at different times by local 
residents and local historians of the village of Vozne-
senskaya, Labinsky district, Krasnodar region of the 
Russian Federation, and located in the local children’s 
library-museum. A notable feature of some of the pub-
lished iron loopy bridle bits are the large sizes of their 
links (up to 30 cm). This probably indicates a dilution 
in the second half of the 1st millennium BC in Zakuban-
ye of  a large-breed horse breed, which was the forerun-
ner of the famous Kabardian breed of these animals. 
Its origins, the eminent archeologist-кavkazologyst, 
E. I. Krupnov traced to the beginning of the early Iron 
Age. The subject of consideration of the authors of the 
article are also the features of the cross-shaped nozzles 
with spikes, which are available on a number of pub-
lished looped rods, or on their individual links. Most of 
the presented «cross-shaped nozzles» on the bits (Fig. 1: 
2, 4—5; 2: 2) may be ultimately described, following 
I. I. Marchenko, as a psalm in the form of a small 
cross with flattened sharp curved spikes. Functionally, 
«strict» cheek-pieces and nozzles performed the same 
role. As shown by E. I. Savchenko, they were located 
at the outer rings of the rods and when the reins were 
tensioned, they pressed on the toothless edges of the 
horse’s jaw. Three separate types of specimens can be 
distinguished from those who are separately from the 
angled duplicates: 1. bipods (Fig. 3: 4, 5); 2. rod short 
straight two types — a specimen tapering towards the 
ends (Fig. 3: 6) and a sample with cylindrical grooved 
processes extending from the holes (Fig. 3: 7); 3. S-vis-
ible with knobs on the ends (Fig. 3: 1—3).

The published bits and cheek-pieces belong to the 
types common in the Northern Black Sea Region and 
the Northern Caucasus dating back to the 5th—1st cc. 
BC. At the same time, most of them may have a nar-
rower dating. For the bits with one broken off outer 

ring (Fig. 2: 1), the date should be marked — the end 
of IV—III c. BC. For bits  in Fig. 2: 2, as well as links 
of samples like them depicted in Fig. 1: 2, 4, 5, one can 
accept the date of I. I. Marchenko — IV — first half 
of the 3rd century BC. Link fished with a hat may be 
attributed to the IV BC, as having a parallel in the 
Melitopol mound. Date of duplicated cheek-pieces with 
two lobes (Fig. 3: 4) — III — first half of I c. BC. Rod 
duplicated cheek-pieces  (Fig. 3: 6, 7) may date to the 
4th—3rd centuries BC, S-visible, most likely, the early 
period of this time period.

The items presented in the article characterize the 
occupation of the local Meotian population by horse 
breeding, which since Pre-Scythian time has been one 
of the most important economic branches of the auto-
chthons of Zakubanye.

Keywords: Meotians, Scythians, Zakubanye, loop-
like bits, cross-shaped cheek-pieces, double-holed 
straight cheek-pieces, S-shaped cheek-pieces.
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