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Abstract. The article presents the main results of the "India-2019" expedition of the SRCAA
"Zond". A wide range of instrumental and laboratory research has been carried out. The
tribological and chemical analysis of basalt samples from the Warangal was carried out. The
surface and the chemical elements of the samples with the new experimental destruction, with the
new experimental cut using diamond circle and with the ancient cut, were compared. It has been
estimated that the processing grooves are not stopped and are not interrupted on all investigated
contact points – in a both cases of a new cut and the ancient cut. This fact and basalt high
mechanical properties, make it possible to draw a conclusion about the high hardness and strength
of the tools were used in ancient times. Frequency, length, and direction of grooves also indicate
that the ancient instrument had a directed, uniform movement. Possible materials for tools and
probable possibilities of the ancient technologies for stone processing and construction that could
be used in ancient India 1000 years BC are systemically considered. Also, the article examines the
sources of power that could be used in the manufacture and processing of stone products in ancient
India, the possible reasons of the appearance and disappearance of technologies. It is shown that
in addition to the direct evolution of technology, intercultural processes and external factors play
an important role, and the sacralization of knowledge and the uneven development of civilization
may be the main reasons why technologies and information about them are almost not preserved.
Вступ. Наразі у все більшій кількості праць описується виявлення і вивчення
прадавніх об’єктів будівництва, які можуть доповнити і розширити знання про технології
будівництва в минулому. Свідчення про такі об’єкти наразі знаходяться по всьому Світу,
проте у Індії збережуваність і кількість об’єктів має одні із найвищих показників, що
зумовило вибір місця дослідження. Дана стаття описує результати і дослідження, проведені
у комплексі Варангал в результаті експедиції і лабораторних досліджень УНДЦА «Зонд» в
2019 році (всі учасники експедиції – автори даної статті).
Мета та задачі дослідження. Основною метою експедиції була перевірка факторів
аномальності у давніх спорудах (наявності високих технологій обробки та зведення):
точність і дрібність виготовлення деталей будівель, скульптур, симетрія виконання при
вирізанні із єдиного монолітного масиву скелі. При цьому ставилися наступні основні
задачі:
 Визначити ступінь точності обробки виробів, імовірні необхідні технології
спорудження будівель, виготовлення і транспортування, монтажу елементів
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Виявити барельєфи, малюнки, зібрати місцеві легенди, перекази із технології
спорудження будівель, виготовлення і транспортування, монтажу елементів
 Відібрати зразки зі слідами обробки для подальшого аналізу
 Здійснити виміри, зйомки, з’ясувати загальну ситуацію із АЯ у регіоні тощо.
Комплекс підготовленого і використаного обладнання дозволив здійснити достатньо
широкий спектр робіт на об’єктах дослідження: рекогносцировка, фото і відео фіксація,
аерофотозйомки, картографування, відбирання зразків, прив’язка GPS. У необхідних і
доступних місцях було відібрано зразки, визначено породи каменів, розміри і точність
інструментів для обробки. Окремо здійснювалася низькочастотна і високочастотна
магнітометрія (фону та обміри), виміри радіаційного випромінювання (фону та обміри).
Основний матеріал. Варангал, як оборонний комплекс існував принаймні з 12
століття, коли він був столицею династії Какатія. Форт має чотири декоративні ворота,
відомі як Какатія Кала Торанам, які спочатку формували входи до нині зруйнованого
великого храму Шиви. Форт входить до "попереднього списку" Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Спочатку Варангал перебував під владою царів Ядава в 8-му столітті; у XII
столітті воно перейшло під контроль династії Какатія, де Оругалл, «Ека Сіла Нагарам»,
тепер відомий як Варангал. Хоча точне датування розбудови Варангалу та подальших
перебудов є невизначені, історики і археологи, як правило, погоджуються, що основні
перебудови були здійснені під проводом Ганапатідева, до 1262 році. В подальшому
перебудови здійснювали його дочка Рудрама Деві, яка правила до 1289 р., а потім і онук
Пратапарудра II, правління якого стало відоме як "Золотий вік". Через двадцять років його
царство було завойовано султанами Делі [4].
Огороджений об’єкт «форт» являє собою парк нагромаджених і не завжди послідовно
зібраних уламків і деталей із розібраних храмових споруд ранішньої будови, а також
вторинного завезення при археологічних сучасних роботах тощо. Підтверджено, що
фортифікаційні споруди мають пізніше датування побудови біля 12 сторіччя і пізніше, що
було здійснене у кілька етапів. Спостережено, що багато кам’яних об’єктів містять досить
дрібні деталі, а також високу якість обробки. Конструктивні схеми з підкосами і
кріпленнями «шип-паз», використані у «воротях» на території об’єкту, мають високу
стійкість до навантажень, в тому числі сейсмічних. Натомість встановлено, що мурування
пізніших конструкцій фортифікації навколо об’єкту, зовні полігонального вигляду, по
глибині має тичково-поперечну схему улаштування відносно тонких плит із засипкою
ґрунтом. Пізніші підвищення стін фортифікації (імовірно у часи Делійського султанату)
мають ще менш підігнане мурування блоків та товщі шви між ними, використання замість
спеціальних блоків вторинних елементів храмового комплексу тощо. Виходи базальту,
тотожного за кольором та структурою зразкам елементів будівель на поверхню земної кори
спостережені в безпосередній близькості до споруд форту, тому питання транспортування
елементів не постає. Елементи із рожевого граніту потребують окремого вивчення щодо
походження і належності комплексу (Рис.1).

Ministry of Education and Science of Ukraine, Knowledge Society of Ukraine, Aerospace Society of Ukraine,
National Technical University of Ukraine «I.Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Institute of Aerospace
Technologies, Ukrainian Scientific research Center for Analyses of Anomalies «Zond» www.zond.kiev.ua; e-mail:
srcaa@zond.kiev.ua

Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk A.S. (chief edit.)
et al. – Кyiv: Knowledge, 2020. – 147-165pp ISBN 978-966-316-465-6

Рис.1. Карта околиць Варангал. Мурування пізніших конструкцій фортифікації з тичковопоперечною схему улаштування відносно тонких плит та засипкою ґрунтом. Деградація
технологій обробки каменю з плином часу на прикладі улаштування середньовічного
мурування
Кам’яні вироби у Варангалі показують високий рівень уніфікації елементів, якість
поверхні, точність геометрії, планувальної організації та культури виробництва прадавніх
будівничих. Також наявне комбінування засобів і способів обробки у одному елементі, що
можливо диктувалося доцільністю і призначенням елементу в системі споруди. Зокрема
деякі поверхні сильно поліровані, але в місцях стикувань грубіша явно ручна обробка.
Незважаючи на однаковий вигляд і досить точні геометричні габарити однотипних деталей,
стандартизації у більшості елементів не спостерігається. Наприклад деякі елементи колон
із коловою обробкою мають локальні геометричні нерівності у місцях проходження
вертикального орнаменту в масиві. Це може свідчити про поріг технологій та розміри
інструменту, що застосовувався (Рис.2, 3).

Рис. 2. Елементи на території об’єкту із базальту з високою якістю обробки
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Рис. 3. Елементи із базальту і граніту з високою якістю обробки. Колова обробка колони
із нанесенням орнаменту, має локальні нерівності у місцях проходження інструменту
Основні пропорції, генеральні габарити і стилістика у елементах досить точно
витримані, але є розбіжності у деталях, глобальні і локальні геометричні відмінності. Такі
відмінності пропонується розділити на три основні категорії (Рис.4):
 Навмисні (показати асиметрію і симетрію Природи водночас, релігійні міркування
тощо)
 Вимушені (обмеження заготовки, технологічний рівень, інструментарій і способи
виготовлення, відсутність детальних креслень, відсутність або неможливість перевірки
готового виробу тощо)
 Авторські (мистецька унікальність виробу, індивідуальність і нестандартизованість
обладнання, м’які критерії до замовлення і до приймання виробу, артільний метод
виготовлення, розподіл по різним мануфактурам/бригадам тощо).
Деякі колони зіставні із дисків по принципу «шип-паз», але є також цілковиті, як
округлого, так і прямокутного перерізу. На території об’єкту є сліди пізнішої обробки,
нового використання, руйнування споруд. Більшість із споруд привезені і розкладені просто
неба за категоріями без якогось застосування. Спостережено шви навколо центрального
лінгаму комплексу. Відповідно поліровані лінгами можуть бути зйомними, і відповідно,
більш сучасними елементами, доданими під час реставрації. Спостережено, що безліч
зразків розкидано по місту, у канавах, джунглях тощо, вмуровано у стіни. В ході досліджень
із об’єкту було проведено польову мікроскопію. Також було відібрано зразки, які були
досліджені у лабораторних умовах.
Слідів вітрифікації у даному об’єкті, як і у всіх інших – в ході дослідження не
виявлено. Основними фактором аномальності була визначена достатньо висока
геометрична точність обробки твердого базальту у спостережених елементах. Роботи
виглядають як виконані імовірно вручну, але механізованими досить точними і досить
твердими інструментами за досить ретельними шаблонами. Заготовки блоків і можливо тіла
обертання могли бути заготовлені із засобами механізації. Зокрема в елементах зіставних
колон «шип-паз» міг теоретично використовуватися для обертання елемента, але слід
визнати, що великі габаритні елементи обертати складніше.
Трибологічний і хімічний аналіз окремих зразків. Із відібраних зразків (Рис.5) у
об’єкті «Варангал» із слідами древньої обробки, було розглянуто зразок 1-v-2, так як він
має більшу складність і збережену якість обробки. Уламки є частинами конструкції
комплексу, роздробленої внаслідок руйнування конструкцій від антропогенних
(перебудова, вторинне використання) або/та природніх чинників (землетруси, осідання
тощо).
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Рис. 4. Глобальні і локальні геометричні відмінності у виконанні статуй, при дотриманні
генеральних габаритів і стилістики, Зіставні елементи колон у вигляді дисків, із
принципом з’єднання «шип-паз»

Рис. 5. Місця відбирання зразків
Зразок 1-v-2 у отриманому стані був досліджений штатним USB мікроскопом із
збільшенням 100-200 крат. В результаті огляду оброблених граней було встановлено
однозначну наявність паралельних ліній борозен проходок інструменту, яким оброблявся
зразок. Також на зразку в мікрофотографії виявлено грудочки налиплого бруду,
вищерблення від часу та від природних вад породи базальту.
Таким чином було встановлено наявність періодичних ліній – слідів обробки
інструментом. Було вирішено провести трибологічний аналіз зразку 1-v-2 із залученням
спеціального лабораторного устаткування. Дослідження проводилося у Центрі фізикохімічних
досліджень
матеріалів
Науково-технічного
комплексу
«Інституту
електрозварювання ім. Е. О. Патона» (НТК ІЕЗ) НАН України [37].
Застосований Прилад - Оже-мікрозонд з польовим емісійним катодом JAMP-9500F
(JEOL Ltd, Японія), укомплектований енергодисперсійним спектрометром OXFORD EDS
INCA Energy 350 для аналізу елементів від берилію до урану.
Підготовка препарату. За умовами використання приладу зразок був промитий
проточною теплою водою та потім очищений ультразвуком. Було зроблено спеціальний
препарат для дослідів розмірами біля 10х5х3 мм: грань із древньою обробкою, грань нового
спеціального сколювання, грань обрізу штатним алмазним колом (коло-латунь).
Глибина інтегрального дослідження хімічного складу зразка із особливостей
використаного устаткування складає 1 мікрон. Хімічний склад базальту може сильно
відрізнятися в залежності від місця родовища.
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Рис. 6. зразок 1-v-2 із мірилом

Рис. 7. Збільшення штатним USB мікроскопом. Зразок 1-v-2, нижня коротша і верхня
довша грань. Видно одно направлені періодичні борозни різання древнім інструментом
Дослід 1 – злам зразка. Досліджено поверхню та характер руйнування і хімічний
склад зразка при різних параметрах збільшення і розміщення зразка. Вибіркові фото
поверхні і хімічний аналіз нового природного зламу зразка у електронному мікроскопі
наведені на рисунках нижче.
На природному зламі зразка встановлено, що зразок містить безліч сполук, які
притаманні базальтам. Також досліджуваний базальт має неоднорідний хімічний склад,
окрім еталонних елементів, присутні оксиди барію, міді тощо. Руйнування при природному
сколюванні йде пластами, між окремими кристалами, за площадками найбільших
внутрішніх напружень. Окремі незначні включення оксидів свинцю, сірки мають
локальний характер.
Дослід 2 – новий зріз зразка. Досліджено поверхню та характер руйнування і
хімічний склад зразка при різних параметрах збільшення і розміщення зразка. Вибіркові
фото поверхні і хімічний аналіз нового зрізу зразка кругом із алмазним напиленням у
електронному мікроскопі – наведені на рисунках нижче. Круг із алмазним напиленням,
який використовувався виконаний із технічного сплаву Л96, Л70, ЛАН65-3-2 (міді 65 %,
алюмінію 3 %, нікелю 2 %, решта цинк).
Ministry of Education and Science of Ukraine, Knowledge Society of Ukraine, Aerospace Society of Ukraine,
National Technical University of Ukraine «I.Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Institute of Aerospace
Technologies, Ukrainian Scientific research Center for Analyses of Anomalies «Zond» www.zond.kiev.ua; e-mail:
srcaa@zond.kiev.ua

Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk A.S. (chief edit.)
et al. – Кyiv: Knowledge, 2020. – 147-165pp ISBN 978-966-316-465-6

Спектр
1
2
32,6 24,59
С
18,91 26,65
O
0,91 1,31
Mg
0,22 0,07
Al
6,77 7,16
Si
21,21 31,65
S
0,5
0,75
Ca
5,08 7,83
Fe
13,81
0
Cu
0
0
Ba
W

0

3
4
5
26,46 8,72 4,11
25,63 68,64 69,24
3,09 0,97 7,04
0,1
0
0,59
15,19 2,17 15,88
17,63 8,43 0,05
2,58 4,31 2,48
9,23 0,62
0,6
0
0
0
0
5,6
0

0

0,1

0,54

0

Рис. 8. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз нового природного зламу зразка у
електронному мікроскопі. * Примітка: тут і далі - яскравість елементів на зображеннях
електронного мікроскопу зумовлена їх наелектризованістю, а не реальним співвідношенням
кольорів у зразку. Аналіз нормалізований, всі результати – у атомних %
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Рис. 9. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз нового природного зламу зразка у
електронному мікроскопі
Технологія «клін-рум», порохотяг - не застосовувалися, умови тиску нормальні,
температури, гравітації, магнітного поля тощо. Тому при прорізанні зразка частинки
металевого пилу від інструменту лишилися на зразку і спостережені у електронний
мікроскоп. Також частинки металевої основи кола можуть виникати при вилущенні
алмазної крихти із кола, якщо крихта зустрічає більш тверду частинку на матеріалі, який
ріжеться, або в результаті зносу.
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Рис. 10. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз нового експериментального механічного
зрізу зразка у електронному мікроскопі
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Рис. 11. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз нового експериментального механічного
зрізу зразка у електронному мікроскопі
Втім всі досліджені деталі поверхні зразка в місцях прямого контакту і проходження
інструменту при новому зрізі – показують рівномірні неперервні борозни, що свідчить про
більшу твердість ріжучого інструменту, ніж базальту, і відсутність у останньому твердих
вкраплених часток.
Дослід 3 – прадавній зріз зразка. Досліджено поверхню та характер руйнування і
хімічний склад зразка при різних параметрах збільшення і розміщення зразка. Вибіркові
фото поверхні і хімічний аналіз нового природного зламу зразка у електронному мікроскопі
наведені на рисунках нижче.
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Рис. 12. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз прадавнього механічного зрізу зразка у
електронному мікроскопі
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Рис. 13. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз прадавнього механічного зрізу зразка у
електронному мікроскопі
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Рис. 14. Поверхня і вибірковий хімічний аналіз прадавнього механічного зрізу зразка у
електронному мікроскопі
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На прадавніх різах зразка спостережено відносно рівномірні площадки зрізання. В
усіх місцях дослідження спостережені неперервні борозни, які свідчить про більшу
твердість ріжучого інструменту, ніж базальту, і відсутність у останньому твердих
вкраплених часток.
Слід зазначити, що за результатами мікроскопії, площадки зрізання проходять навіть
через оксид титану, який має достатньо високу твердість і міцність у складі базальту.
Загалом межа міцності базальту до 300-500 МПа; густина, 2400-3100 кг/м³. Базальт
відноситься до групи твердих гірських порід. Мінерали що його складають, мають
твердість від 5 до 7 по шкалі Мооса, але більше всього в базальті кремнеземистих
компонентів, а у них твердість 7. Тому твердість базальту в середньому сягає 6-7.
Також були проведені експерименти із трудомісткості обробки зразка сучасним
ручним інструментом. Спроби ручної обробки напильниками із дрібним рисунком
інструментальної сталі та алмазним напиленням показали відповідно добру і ще кращу
оброблюваність дослідного зразка. Проте для того, щоби більш певно сказати, який
інструмент був у прадавніх майстрів, необхідні подальші експериментальні дослідження.
В результаті лабораторних досліджень трьох препаратів зразка встановлено хімічний
аналіз базальту, із якого виконані споруди, поверхня і характер руйнування зразка при
свіжому зламі, при експериментальному зрізі та прадавнього зрізу.
Встановлено, що борозни обробки не зупиняються і не перериваються на всіх
досліджених місцях контакту, як при новому різі кругом із алмазним напиленням, так і у
різі прадавньої обробки. Даний факт, а також високі механічні і трибологічні властивості
базальту як матеріалу, дають змогу винести висновок про високі механічні властивості
інструменту, який застосовувався в прадавні часи, їх співмірність властивостям сучасного
інструменту. Періодичність і протяжність, одно направленість борозен, видна при
збільшенні 100-200 крат, свідчить також про те, що інструмент мав направлений,
одноманітний рух.
Явних слідів хімічних решток інструмента на прадавньому зрізі не виявлено, що може
пояснюватися його високою твердістю, плином часу (окислення і вилущення решток), а
також миттям зразка водою і ультразвуком при готуванні препарату.
Аналіз і обговорення гіпотез. З огляду на невизначеність часу спорудження, зокрема
первинних споруд у Варангалі, які становлять інтерес, розглянемо можливий рівень
технологій пов’язаних із видобутком, обробкою, транспортуванням каменю і виробів із
нього, а також зведенням споруд, який міг існувати у Індії від 1 тис. років після Р.Х. і
раніше.
Рівень аналогів. На сьогоднішній день накопичилася значна кількість археологічних
знахідок, які свідчать про достатньо високий рівень технологій у прадавні часи. Так
наприклад, у одній із резонансних робіт [15] описано полірований обсидіановий браслет із
Туреччини (місце As’ıklı Höyük, розташоване на висоті 1100 м над рівнем моря, в долині
Melendiz Центральна Анатолія), датований 8300 …7500 рр. до РХ. Обсидіан має твердість
по шкалі Мооса 6-7 що дорівнює і навіть дещо перевершує базальт.
В статті зокрема зазначено, що складність форми браслету і детальність його обробки
говорить про найвищий ступінь майстерності і обробки. Вказано, що це не є місцевим
поодиноким артефактом, так як обсидіан не поширений у регіоні. Високополірований і
дбайливо вирізаний із бі-конічною перфорацією браслет – був явно зроблений із
застосуванням механічних інструментів. Зазначено втім, що сліди вирізання на браслеті не
збереглися, а свердлування в камені раніше було відомо тільки із епохи бронзи для
виробництва посудин. Основними особливостями даного артефакту автори позначають:
вибір древніми високоякісної сировини – обсидіану; застосування різних способів обробки
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і абразивних матеріалів для виробництва; утворення складної форми і контроль симетрії
впродовж виготовлення; майже повна відсутність неточностей у виготовленні і вміння
уникати дефектів [15].
Деякі інші кам’яні артефакти також демонструють застосування технічних ноу-хау та
зразки високопрофесійної продукції при дослідженнях, такі як леза із обсидіану (KaletepeKömürcü workshop, 8290..7960 до Р.Х. [2]); дзеркала та інші високо поліровані вироби із
обсидіану (6-7 тис. до РХ [9]) тощо. Свідоцтва високих технологій обробки каменю
спостерігаються у латинській Америці тощо. Високоякісно оброблені вироби із обсидіану
виявлені у Мексиці [10]; у Ігарці за Полярним колом, є знахідки декількох фрагментів
каменю (халцедон, сердолік) із вирізаними древніми символами і орнаментом, які можуть
бути датовані не пізніше 8 тис. до Р.Х. [23] і т.д. Численні свідоцтва детальної механічної
обробки каменю виявлені у древньому Єгипті [3].

а

б

в
Рис. 15. Якість, напрямки руху при поліруванні, мікрофотографії поверхні браслету із
As’ıklı Höyük (а), та човноподібні форми або леза із Kömürcü-Kaletepe, Туреччина [15] (б),
Виявлені сліди механічного різання гранітних блоків в Abu Roash, древній Єгипет [3] (в)
Розглянемо можливі місцеві матеріали для інструментів обробки і супутніх
засобів, які могли застосовуватися в часи спорудження будов комплексу Варангал. Зокрема
могли бути використані: керамічні елементи, кам’яні інструменти (кремній, базальт,
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граніт, місцеві камені), метали – мідь, бронза залізо/сталь, троси (волокна кокосів тощо),
жири, олії для змащення, вода для абразиву, змивання решток тощо, мушлі (відносно
місцевий матеріал); пісок, кам’яний пил (абразив, шліфування); дерево; тканина, шкіра,
шерсть (шліфування, полірування); кістки, зуби (наприклад акули, відносно місцевий
матеріал); інші органічні матеріали – сік і листя рослин тощо. Не виключено, що усі
наведені матеріали в певному співвідношенні застосовувалися в прадавньому будівництві
Індії залежно від його специфіки. З огляду на необхідну твердість інструмента (особливо
для обробки таких порід як граніт, базальт), їх робочі частини повинні були бути досить
твердими – наприклад виготовлені із каменів, кістки, металів. З іншої однотипність готових
виробів, спостережувана по факту, їх подібність між собою, дрібність деталей свідчить про
певну індустріальність виготовлення інструментів. Так кам’яні інструменти можуть
застосовуватися тільки для грубої обробки – відколювання, розбивання, відбиття частин
тощо. Для точної обробки має застосовуватися металевий інструмент – мідь, бронза, залізо
або сталь. Розкопки в Атранджікхері, Джодхпурі та у районах, прилеглих до Гангу із заходу,
показують, що залізо в цьому районі навряд чи з'явилося раніше XI ст. до н.е.; широке ж
поширення знарядь з нього спостерігалося в першій половині I тисячоліття до н.е. Завдяки
своїй дешевизні і доступності воно швидко витіснило камінь і мідь як матеріал для
виробництва зброї і знарядь праці. Показово, що вже в ранньому шарі Атранджікхери
(приблизно X ст. до н.е.) було знайдено 130 залізних предметів, в тому числі наконечники
стріл і списів, бури, різці, долота, голки, цвяхи, різці, пластини, щипці тощо [24].
Найбільш ранні знахідки предметів, зроблених з метеоритного заліза, відомі в Ірані
(VI-IV тисячоліття до н. е.), Іраку (V тисячоліття до н. е.) та Єгипті (IV тисячоліття до н. е.).
В Індії знаходиться відома колона у Делі, виготовлена із метеоритного заліза. Проте мала
кількість метеоритного заліза не могла призвести до його поширення для масового
виробництва знарядь у будівництві. Імовірно вперше залізо навчилися обробляти в
північних районах Анатолії. За усталеною думкою, першими освоїли технологію
одержання заліза в племенах, підпорядкованих хетам. У Месопотамії перші залізні
предмети датовані III тисячоліттям до н. е. Також залізні предмети знаходили в залишках
ямної культури на Південному Уралі (III тисячолітні до н. е.) і в афанасієвській культури в
південному Сибіру (III тис. до н. е.). Крім того, залізні предмети виготовляли ескімоси й
індіанці північного заходу Північної Америки і в Китаї періоду династії Чжоу. У
стародавньому Єгипті перші вироби з заліза з'явилися за часів Нового царства (близько
1500…1070 роки до н. е.). Якщо спочатку залізо було дуже дорогим матеріалом (в
документах, датованих XIX-XVIII століттями до н. е., виявлених в руїнах ассирійського
поселення Кюльтепе в Центральній Анатолії, згадується, що залізо у 8 разів дорожче від
золота), то з відкриттям способу отримання заліза з руди його вартість падає. Так, в
знайдених при розкопках палацу ассирійського царя Саргона табличках говориться, що при
заснуванні палацу (1714 р. до н. е.) були піднесені дари, в тому числі й метали, при цьому
залізо вже не згадується як дорогий метал, хоча при розкопках було виявлено склад залізних
криць [29]. У праці [1] розглядається три етапи еволюції залізних виробів у давній Індії:
1.Примітивне залізо (1000-600 рр. до Р.Х.), 2.Цементоване, зміцнене термообробкою залізо
(600-200 рр. до Р.Х.), 3. Виробництво сталі (200 рр. до Р.Х.-200 рр. після Р.Х.) – об'єкти у
Prakash, Kausambi Besnagar Taxila. Зокрема наведені приклади залізних деталей із Prakash
(100 рр. до Р.Х.-100 рр. після Р.Х.) у яких вміст вуглецю був всього 0,32% до наближає ці
зразки до сталі. Hari C. Bhardwaj у своїй праці посилається на трактат «Shastparana», автор
Varahamihir, у якому описується рецептура виготовлення сталі (550 р. після Р.Х.). Він також
наголошує на тому що центри металургії із яких сталь (сиродутна) йшла на експорт у інші
регіони країни та за її межі: Хайдерабад, Майсор, Салем та ін. У праці [5] наголошено, що
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саме у північній частині штату Теленгана в середньовіччі діяло найбільше копалень і
мануфактур із виготовлення залізних виробів доброї якості, особливо згадується район
місце розташування Варангалу. Варангал був центром де «в минулому був видобуток
заліза» і «в достатній кількості є залізна руда».
Руда добувалася і плавилася у Варангалі і в прадавні часи, частковим підтвердженням
чому є численні топоніми, похідні від слова «сталь», «залізо», «плавити», «кувати» тощо.
У районі Варангалу «залізна руда представлена у вигляді зв’язаного магнітного гематитакварцита, що вочевидь визначає її якість за рахунок наявності легуючих домішок
(насамперед кремнію). Описаний детально сиродутний процес виплавляння сталі в древній
середньовічній Індії, в ході якого випалювався вуглець а потім йшло загартування; імовірно
схожі процеси використовувалися і раніше. У розташованому поруч Хайдерабаді була
відома за якістю сталь «світа варна» (swetha varna), тобто біла по кольору, і
«використовувалася як сировина для Дамаських клинків» [5].
Білий колір у назві сталі може свідчити про її хімічний склад – білий колір на зламі та
/або колір іскор які вона виробляла при ударі. По зламу білий колір дає чавун (присутній
вуглець), а також легуючі домішки, скоріш за все мається на увазі значна присутність
кремнію. Якщо судити по іскрам, то саме «кремениста сталь має особливо яскраве (біле)
потовщення променя, що пояснюється виділенням великої кількості теплоти в результаті
горіння кремнію при високій температурі, що розвивається окисленням вуглецю» [34]. Тож
можна припустити, що якість і кількість якісно оброблених кам’яних виробів, особливо із
базальту, граніту – залежить від наявності і доступності твердих сталевих інструментів.
Таким чином, на час спорудження таких об’єктів, як Варангал – у прадавніх будівничих
Індії могли бути наявні сталеві інструменти. Слід наголосити, що наявна значна кількість
обробленого кам’яного матеріалу свідчить і про обсяги необхідних інструментів, які мають
широко лишитися у культурних шарах навіть при ощадному використанні та повторній
переробці. Необхідне подальше вивчення археологічних студій для виявлення
інструментарію, придатного для здійснення операцій із виготовлення і спорудження
кам’яних виробів, розглянутих під час експедиції.
У праці [6] на прикладі Древнього Єгипту показані технології по роботі з каменем.
Якщо була потрібна мідна пила – то виплавляли мідь в древній печі, потім кували кам'яними
молотками (ручка природно із єгипетських дерев вирізалася кам'яним різцем) і т.д. Потім
брали зроблену пилу, кварцовий абразив і успішно пиляли камені-гранітні блоки в Каїрі.
Аналогічно свердлили мідним свердлом. Загалом пилка є одним з прадавніх знарядь праці.
Невеликі кременеві пилки застосовувалися вже в епоху неоліту (7…3 тис. років до Р. Х.).
Металеві пили знані від часів древнього Єгипту і мінойської цивілізації бронзового віку.
Можливо що вже у Єгипті і пізніше застосовувалися форми не тільки ножівкових пилок,
але і дискових, стрічкових, подібних у формах до сучасних. На це наголошує зокрема і
К.Данн у своїй праці [3]. При цьому могли застосовуватися як цільнометалеві, так і
дерев’яні пили із прилаштованими металевими робочими поверхнями чи зубцями.
Спостережені у Індії сліди давніх каменоломень, сліди на блоках дозволяють
говорити про можливий видобуток заготівок насамперед шляхом свердлування і подальшої
розклинки, також могло застосовуватися негашене вапно. Розпилювання (на відміну від
Єгипту тощо) на блоках при видобутку під час експедиції не спостережено.
Частина робіт із обробки і виготовлення готових елементів виконувалася вочевидь
тими ж способами і засобами, які застосовувалися для вирубування блоків і їх розділення
на заготівки. Цікавість складають дрібні, детальні роботи, а також шліфування і
полірування блоків так як для цих робіт необхідно було застосовувати спеціальні засоби і
Ministry of Education and Science of Ukraine, Knowledge Society of Ukraine, Aerospace Society of Ukraine,
National Technical University of Ukraine «I.Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Institute of Aerospace
Technologies, Ukrainian Scientific research Center for Analyses of Anomalies «Zond» www.zond.kiev.ua; e-mail:
srcaa@zond.kiev.ua

Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk A.S. (chief edit.)
et al. – Кyiv: Knowledge, 2020. – 147-165pp ISBN 978-966-316-465-6

знаряддя. Обробка і виготовлення елементів із каменю потребують найбільшу кількість
пристроїв і предметів праці порівняно із іншими етапами.
Після нарізання блоків із каменоломні на заготівки (методами аналогічними
розглянутим вище для відділення блоків), має відбуватися більш тонка обробка деталей для
отримання потрібних форм. Для виготовлення полірованих форм із каменю – по аналогії із
[15] необхідними технологічними операціями є довбання, шліфування та полірування.
Приклади ступеневої обробки кам’яних виробів можна прослідкувати на прикладі
кам’яних ваз у древньому Єгипті, яких знайдено понад 40000 од. Після довбання заготівки
і надання їй форми зовні шліфуванням, вибиралася серцевина – свердлуванням та
шліфуванням зсередини, після чого готовий виріб полірували. Довбання, яке також може
бути замінене чи підкріплене тертям, свердлуванням – покликане до грубого зняття зайвого
кам’яного матеріалу із заготівки. Основний інструмент для цього – зубило і його різновиди
за формою, застосуванням і матеріалом, відомі із усього знаного археологічного періоду
(впритул до 77 тис. років і раніше). З'являються повідомлення і про більш ранніх предметах
(віком до 200 тисяч років і старіші), в основному каменях, оброблених таким способом, щоб
нагадувати людські форми [20]. Для виготовлення одноманітних, стандартизованих форм,
(таких як наприклад колони Хойсалешвара, деякі деталі Варангалу) не достатньо ручних
інструментів, необхідні верстати, які би реалізовували обробку за певним шаблоном. Так
само шліфування та полірування виробу на великих, геометрично вивірених площинах –
вимагає механізації з метою уникнення людських помилок і відбракування.
Наразі існують реконструкції верстатів давнини із мускульним приводом та із
виконанням з дерев’яних деталей і металевими (кам’яними) робочими органами. Проте такі
верстати мають посередню точність обробки деталей. Обробка масивних форм обертання,
таких як колони – можлива у кількох основних варіантах: Токарні станки із нерухомим
різцем і швидким обертанням заготівки; Токарні станки із дисковим різцем з швидким
обертанням та повільним обертанням заготівки; Водяна пила із повільним обертанням
заготівки; 5D токарні станки із обертовою швидко рухомою голівкою та повільним
обертанням заготівки. Можливі також комбіновані варіанти – із залученням мускульної і
інших сил. Дискові базальтові елементи колон із Варангалу – мають відносно невелику вагу
і могли бути закріплені у токарні станки із нерухомим високоміцним різцем і швидким
обертанням заготівки. Також для ще більш точних робіт необхідні були достатньо
продуктивні інструменти, можливо припустити що це біли міні-ручні, або механізовані
обертові свердла із спеціальними голівками.
В ході сучасних експериментів із використанням новітніх інструментів (рівень,
лінійка, молоток, зубило, перфоратор із лопаткою, циркулярна пила по каменю,
шліфувальний і різальний круги для виготовлення гранітного шліфованого елементу
«піали», що співмірний по якості древнім аналогам – знадобилося 4 години [38]. Імовірно
аналогічні ефекти досягалися древніми за рахунок подовження часу обробки менш
досконалими інструментами. В той же час певні порогові рівні якості і кількості виробів
досяжні лише за умови застосування механізації. Теперішні шліфувальні круги зокрема
своїми візерунками (зумовленими безперечно ефективністю обробки каменю) нагадують
прадавні орнаменти, а коло є одним із найбільш древніх символів і форм, що
використовується людиною для предметів вжитку. З огляду на це перспективним
уявляється пошук нових і переосмислення існуючих артефактів (щити, блюда, кругові
пластини, предмети на барельєфах тощо), які можуть бути направду деталями, частинами
механізованих пристроїв давнини.
Для кінцевого ручного полірування і шліфування виробів могла застосовуватися
тканина, дерево, шкіра, шерсть і абразив (кам’яний пил, пісок абощо), органічні рідини. На
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Гавайських островах «базальтові сокири і тесла, в процесі шліфування вимочувалися в соку
рослини Wai-Iaou, щоб полегшити роботу. Остаточне доведення леза і заточка його
дрібнозернистим абразивом (бруском) проводилася після прикріплення знаряддя до
рукоятки: пряме – для сокири, колінчате – для тесла. Про рівень абразивної майстерності
гавайців можна судити по кам'яним дзеркалам, які вони виготовляли із базальту.
Шліфовану поверхню кам'яного дзеркала полірували за допомогою дуже дрібного
пемзового порошку із додаванням різних компонентів. Для підвищення відбивної здатності
кам'яного дзеркала, його поверхня змочувалася водою. Дзеркала із високою відбивною
здатністю вироблялися в Мексиці доколумбового періоду із полірованого обсидіану» [31].
Слід зазначити що подібні відомості про обробку соком каменів для їх розм’якшення і
полегшення обробки існують у Перу [28] і потребують окремої перевірки. Інші гіпотези
відносно обробки каменів – мінливість фізичних констант, променеві, теплові та інші типи
обробки – є перспективними для вивчення, але тут не розглядаються з огляду на відсутню
допоки методологію перевірки достовірності даної гіпотези і обмеженість обсягу даної
статті.
Розглянемо також джерела руху, які теоретично могли бути у людини для
виготовлення і обробки кам’яних виробів в Індії 1 тис. до Р.Х…1 тис. після Р.Х.:
а) Люди. Людина здатна створювати відносно невеликі м’язеві зусилля, проте вони
можуть бути прикладені точно у відповідності напрямку і мети роботи, а також із
необхідною синхронністю.
б) Тварини (бики, буйволи, слони тощо). Сила тварин значно більша за людську, але
не має описаних вище переваг, для використання при точних процесах тощо. Людська і
тваринна сила могла бути підсилена важелями, маховиками, поліспастами тощо. Також
людська і тваринна сила не може бути сталою, так як залежить від фізіологічної здатності і
втомлюваності організмів.
в) Вода. Знані водяні приводи вперше описані у Древній Греції. Винахід водяного
млина почався з колеса Perachora, в якому використовувались як водне колесо, так і інші
вже винайдені технології. Найдавнішу відому згадку водяного приводу у 3 столітті до н.е.
зробив Філон Візантійський в своїх роботах, Pneumatica і Parasceuastica [19]. Вода здатна
створювати значний обертовий момент, проте за наявності задовільної річкової артерії, яку
для збільшення струменю також загороджують греблею. Також значною перевагою води як
джерела руху є сталість течії, і можливість контрольовано регулювати силу залежно від
технологічних потреб. Згідно з грецькою історичною традицією, Індія отримала водяні
млини з Римської імперії на початку 4 століття нашої ери, коли дехто Метродорос ввів
"водяні млини і ванни, невідомі серед них [брахманів] до цього часу. За словами Кедренуса
(Historiarum compendium), дехто Метродорос, який вирушив до Індії в 325 р. н.е.,
"побудував водяні млини і ванни, невідомі серед них [брахманів] до цього часу" [21]. Таким
чином Індія могла теоретично мати водяні млини як мінімум із 325 р. н.е., що дає можливу
прив’язку датування обробки деяких каменів.
Римляни використовували як стаціонарні, так і плаваючі водні колеса і поширювали
застосування сили води до інших провінцій Римської імперії. Так звані «грецькі млини»
використовували водні колеса з горизонтальним колесом (і вертикальним валом).
"Романський млин" має вертикальне колесо (на горизонтальному валу). Стани грецького
стилю є більш старими і простішими з двох конструкцій, але працюють тільки з високими
швидкостями води і з жорнами невеликого діаметра. Римські млини більш складні, оскільки
вони вимагають передачі потужності від вала з горизонтальною віссю до осі з вертикальною
віссю. Хоча до теперішнього часу археологічно простежено лише кілька десятків римських
млинів, широке використання акведуків у цей період свідчить про те, що багато інших
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млинів чекають свого відкриття. Нещодавні розкопки в римському Лондоні, наприклад,
розкрили те, що, здається, є млином з використанням енергії води припливу, разом з
можливою послідовністю млинів, які працювали на водопроводі, що проходить уздовж
River Fleet. У 537 р. Н.Е. млини із розташуванням на кораблях були вправно використані
римським військовим генералом Велісарієм при облозі готами [21].
Додатково, кривошипно-шатунні механізми, без зубчастих коліс, є археологічно
засвідченими для водних лісопильних заводів 6-го століття Н.Е. в Герасі, Йорданія [17], і у
м.Ephesus, Туреччина [13], обидві території бали частинами Візантійської імперії на той
час. Також лісопилка, можливо, існувала в Августі Рауріці (Швейцарія), де була розкопано
металевий кривошип 2-го століття [18].
г) Вітер. Перші практичні вітряки мали вітрила, які оберталися в горизонтальній
площині навколо вертикальної осі [11]. Вважається, що вітряки, або вітряні млини з'явились
пізніше, ніж водяні. Є відомості про вітряки у стародавній Персії близько VII ст. до н. е. та
в Китаї у XIII столітті н. е. [8] і тому могли бути застосовні і в стародавній Індії. У відомій
праці Герона Олександрійського «Механіка» 1 ст. Н.Е. наведено в тому числі механізований
музичний орган [35].
д) Інші види джерел руху. Г.Олександрійський описує також механізацію і початкову
автоматизацію багатьох процесів, та конструкцію механізмів, необхідних для цього,
зокрема перший паровий двигун – Еоліпіл [12] (який був винайдений наново в 1712 р.).
Кривошипно-шатунні системи, циліндри і поршні (в металевих насосах), зворотні клапани
(у водяних насосах) передачі (у водяних млинах і годинниках) – були відомі ще в римські
часи [16]. Тому принаймні у древньому Римі могли бути поодинокі парові двигуни, які втім,
вочевидь не набули великого поширення.
У висновку, в давній Індії, найбільш імовірно, використовувалося ручна і тваринна
сила, а також водяні колеса, які могли бути основою для механізації. Обробка каменю могла
бути механізована від одного джерела (наприклад водяний млин, або тварини, люди із
коловоротом), а обертовий момент спрямовувався на різні споживачі. Інші невідомі види
можливих джерел руху, зокрема описані у Індійських трактатах Махабґарата, Рамаяна тощо
– залишають поле для інтерпретацій і подальшого вивчення.
Як вже було розглянуто вище, існує значна кількість свідчень високого рівня техніки
у давнину, зокрема щодо обробки каменю, як основного будівельного матеріалу. К.Данн
[3] за формами і мікрозрізами пропилювань реконструював розміри машин для
розпилювання каменю в Abu Roash, див. також вище. Такі машини могли мати водяний
(поблизу водних артерій) привід, або використовувати силу тварин, людей.
Поки що поодинокі артефакти, такі як Антикітерський механізм [22, 36] також дають
яскраві свідчення розвинених технологій у інших галузях.
Розглянемо звідки могли з’являтися технології в ракурсі нашого дослідження. Видається,
що найбільш імовірні причини появи їх наступні:
1. Пряма еволюція техніки. Винаходи, знання у одній галузі із плином часу
неминуче породжують їх перенесення і застосування у інших галузях, безперервне
вдосконалення. Так винайдення колеса для перевезення призводить до застосування колеса
в зворотному напрямку для обертання водою тощо, винайдення бронзи для зброї
призводить до її застосування для виготовлення знарядь праці і т.п. Для прикладу
цивілізація древнього Єгипту мала понад 5000 років із офіційно відомих джерел і знахідок
для того, щоби розвинути і вдосконалити технології обробки каменю – однієї із своїх
основних, життєво необхідних сфер практичної діяльності [3]. Аналогічно розвитку могли
дістати технології і у древній Індії.
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2. Прямий крос-культурний перенос. Технології можуть з’являтися у результаті
прямого переймання їх від однієї цивілізації або культури до іншої. Це трапляється
найчастіше в результаті колонізації однією спільнотою іншої – від колонії до метрополії
або навпаки, а також при міжкультурному обміні – при торгівлі, подорожах тощо. Так
технології могли потрапити і потрапляли у древню Індію із Риму або Греції.
3. Віддалений крос-культурний перенос. Технології можуть бути успадковані або
перейняті від більш давніх цивілізацій, не обов’язково прямо пов’язаних із цивілізацією що
їх використовує. Таке віддалення може бути у просторі та у часі, якщо цивілізація знаходить
носії знань які дають змогу відтворити технологію або її частини у мірі, достатній для
продовженого практичного використання. До віддаленого крос-культурного переносу
відноситься і езотерична версія, згідно якої контакт із іншими культурами (паралельних
світів, інших планет тощо) міг означати відсутність виробничої бази технологій на Землі
або їх мобільність, а також надання людям у користування предметів без залишення
технологій.
4. Крос-культурне використання. Аналогічно до віддаленого крос-культурного
переносу, використання зразків технологій (наприклад подарованих, або знайдених в
результаті археологічних вишукувань тощо) передбачає переймання їх від однієї цивілізації
до іншої, але не самої технології, а тільки її зразка або продукту. Ці процеси добре
простежуються у нашій цивілізації на прикладах періоду конкісти, карго-культу і т.п. Кроскультурне використання здатне пояснити поодинокість зразків технологій, які могли бути
отримані у результаті імовірних палеоконтактів із позаземними, іншосвітовими
цивілізаціями, віднайдені після ще більш давніх, невідомих нам, технологічно розвинутих
цивілізацій тощо. Дане питання як і дилема палеоастронавтики або палеовізитології, чи їх
співвіднесення у випадку одночасного справдження – потребує широкого фронту
подовжених у часі досліджень.
5. Нелінійна еволюція, інсайти та «випадковості». Фазовий простір розвитку
цивілізацій має розвиток у двох ключових режимах – області «русел» та області «джокерів»
[33]. У простих випадках, наприклад, переймання вогню від пожежі, зародженої
блискавкою – технологія опановувалася у режимі використання – шляхом безперервної
підтримки вогню. При інсайті – віднайдені видобутку вогню тертям – цивілізація ставала
носієм технології. У інших випадках, наприклад віднайдення сталевих метеоритів із
легованими домішками древніми людьми – це породжувало локальне використання
предметів високих технологій без їх переймання і зародження. В більшості випадків
«джокерів», прослідкувати точно інтуїтивне, езотеричне джерело появи технології –
складно або неможливо. «Теоретичною базою» цілком ефективної технології часом
слугував міф чи забобона; в цьому випадку технологічний процес або починався з магічного
ритуалу або ж сам перетворювався в ритуал, в якому прагматичний елемент нерозривно
переплітався з містичним (як наприклад ритуал споруди човна, в якому виробничий процес
носить літургійний характер)» [32].
Видається правдивим, що в історії розвитку людства мають місце, причому одночасне
всі названі причини появи технологій, цей процес продовжується і наразі. Співвідношення
між причинністю появи технологій і точне їх встановлення у кожному конкретному
випадку, в тому числі у прадавній Індії – складає окреме питання для вивчення. Розглянемо
також імовірні причини зникнення або видимої відсутності імовірних досить високих
технологій у часі, а також чому вони не набули поширення, яке би давало значну кількість
артефактів у культурному шарі по кількості на рівні із іншими предметами вжитку:
1) Недовговічні і обмежені засоби передачі інформації про прадавні артефакти і
технології. Ми часто схильні вважати поодиноких вчених давнини самотніми геніями, а
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можливо просто до нас дійшло дуже мало відомостей про інших вчених і винахідників того
часу. Також недосконалість засобів передачі інформації і їх обмеженість (мала доступність
широкому загалу, наприклад через переписування книг вручну) зумовлювала втрату
спадковості передачі технологій. Наприклад той же Г.Олександрійський посилається на
інші роботи, які не збереглися. Носії інформації низького рівня, включно із технікою
малювання, способами і засобами опису (міфологізація, релігійність опису тощо) також
спотворюють розуміння продуктів технологій, навіть якщо їх роблять сучасниками
використання.
2) Спотворення інформації при передачі. Відсутність загальноприйнятої
термінології, словників, символізм та ін. позначала унеможливлення спільного розуміння
протоінженерами різних країн, цивілізацій у просторі і часі. Також ця причина зумовлює
відсутність сучасного розуміння (наприклад засоби описані у Індійському епосі) і навіть
дешифрування (писемність Майя тощо) багатьох джерел, а наявні події і предмети описані
в них, сприймаються метафорично.
3) Сума технологій. Знаний нами розвиток нашої власної цивілізації свідчить про те
що її матеріальні досягнення являють собою суму технологій на ланцюжку життєвого
циклу «сировина-матеріал-виріб-експлуатація-оновлення/заміщення-матеріал». Так, щоби
виготовити інструмент із високоміцної сталі – необхідно мати індустрію виробництва сталі,
а значить – індустрію видобутку і переробки її складових і т.п. [32]. В той же час слід
визнати, що ми знаємо тільки наші суми технологій, і суми інших практик – ми можемо не
помічати, не вміти вивчити або вважати «нетехнологічними», наприклад технології
свідомості.
4) Недовговічність матеріалів. Наявні матеріали, із яких могли виготовлятися
прадавні машини – могли не зберегтися в силу своєї недовговічності. Так наприклад
прадавні парові машини могли мати дерев’яні деталі, і навіть парові котли, подібно до того,
як на перших американських пароплавах [27], і відповідно не зберегтися. Металеві
елементи піддані корозії, яка у відкритому середовищі за декілька тис. років здатна знищити
майже повністю більшість виробів, але ще швидше артефакти будуть переплавлені чи
розділені на інші вироби в дусі часу. Кам’яні вироби – піддані природній ерозії і деградації,
але також розбиванню чи переробці, обкладені пізнішими елементами тощо. Зрештою,
дрібні деталі легко губляться у культурних шарах і можуть бути невірно ідентифіковані при
знаходженні.
5) Низька стійкість цивілізації до зовнішніх факторів. Розвиток технологій часто
носить вузькоспеціалізований характер. Досягнення певного рівня, наприклад у виробленні
знарядь праці – не гарантує того, що ці знаряддя праці або їх продукція захистять від
згубних дій зовнішнього середовища (виверження вулканів, землетрусів, посухи тощо) або
інших впливів (напади, хвороби і т.п.), внаслідок яких цивілізація може занепасти і знання
про технології – бути втрачені.
6) Артільний метод виготовлення і передачі знань про технології. Письмових
свідчень або інших носіїв інформації про технології могло зовсім не бути, якщо передача
про вміння відбувалася «від майстра до учня», а креслення були тільки у вигляді ескізів
або макетів деталей із інших матеріалів і т.п., що робило технологію невід’ємною від її
носія. Поштучне не індустріальне виготовлення в режимі «на замовлення» робило зразки
технологій унікальними і важко відтворюваними.
7) Відсутність системи обслуговування. Будь яке обладнання забезпечує справне
використання при належній системі обслуговування і ремонтів. Мала кількість носіїв
технологій та відсутність у користувачів елементарних знань про їх функціонування і
будову предметів технологій, відсутність системи підтримки (з огляду і на недоступність
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носіїв інформації та якісних засобів передачі інформації) – зумовлювало припинення
використання при настанні відмови, ускладнювало чи унеможливлювало оперативний
ремонт.
8) Загальна мала освіченість і низький, неоднорідний рівень культури населення
Землі, його низька обізнаність у технологіях, відсутність поширеної єдиної системи навчань
відносно технологій у Світі – передрікало те, що технології не могли бути перейняті шляхом
крос-культурного переносу або навіть використання; відтак для варварів машини були не
більше ніж металеві елементи для переплавлення у зброю тощо, і їх зразки не мали
культурної оцінки і відчуття потреби збереження для практичної чи культурної мети.
9) Сакралізація знань про технології. Релігійне сприйняття і підтекст про
«технології, отримані від богів», монополія на володіння технологіями і знанням про них
обмежених соціальних груп різко звужує коло використання технологій і зменшує шанси
на спадковість передачі. Сюди ж слід віднести і навмисне втаємничення знань в системі
конкуренції як «ноу-хау». Зокрема відсутність зображень роботи машин у давньому Єгипті
може пояснюватися забороною та цензурою на такі зображення, або втаємничене
здійснення окремих видів робіт окремим посвяченими, збережуваність їх від широкого
загалу. Аналогічно у давній Індії на барельєфах у храмах із сцени виготовлення і
спорудження храмів не показані, що може бути пов’язано не тільки із каноном (зображення
наносили тільки сцен із визначених епосів), чи скромністю будівничих (справді і зараз ми
не зображуємо на будівлях процеси їх спорудження чи виготовлення матеріалів для них,
хоча мурали, барельєфи, горельєфи і пам’ятні таблички лишаються у теперішньому вжитку)
але і сакралізацією чи соціально-релігійними нормами (бо будівничі це нижча варна, ніж
воїни чи правителі, сцени із діяльності яких масово присутні на барельєфах і фресках
храмів. Такі зразки як наприклад Фестський диск [30.] або Манускрипт Войніча [14.] є
відомими прикладами сакралізації, коли ключі від зашифрованої, сакралізованої інформації
загублені і знання, попри наявний його матеріальний носій – лишається недоступним.
Також в ракурсі сакралізації слід розглянути екзотеричну гіпотезу, так як можливо
припустити, що привнесені зразки технологій могли бути забрані, евакуйовані абощо, і ми
знаходимо тільки сліди діяльності технологій і поодинокі лишені артефакти (деталі), але не
самі зразки технологій чи ліній їх виробництва (теорія мінімізації втручання).
Висновки. Розглянуто найближчі і найбільш відомі аналоги свідоцтв технологій, що
спостережені у комплексі Варангал. Показано що наразі віднайдені артефакти, датовані до
9 тис. р до РХ. що демонструють високу якість обробки каменів високої твердості
(обсидіан, халцедон) – у Туреччині, Мексиці, Єгипті тощо. Артефакти із Варангалу у Індії
доповнюють загальну картину питання технологічних досягнень у древньому світі, яке
потребує комплексного підходу і ретельного вивчення. Систематизовано можливі
матеріали для інструментів обробки і супутніх засобів, що їх могли застосовувати у
стародавній Індії 1 тис. р. до РХ…1 тис. р. після РХ. Показано що для обробки каменів
високої твердості у достатньому обсязі - могло використовуватися цементоване, зміцнене
термообробкою залізо (600-200 рр. до Р.Х.) чи, пізніше, сиродутна сталь, свідченням чому
зокрема у Варангалі є залягання магнітного гематита-кварцита із підвищеним вмістом
кремнію. У розташованому поруч м.Хайдерабад у прадавні часи була відома за якістю сталь
«світа варна» (swetha varna), тобто біла по кольору, яка використовувалася як сировина для
Дамаських клинків. Якщо судити по іскрам, то саме кремениста сталь має особливо яскраве
(біле) потовщення променя, що пояснюється виділенням великої кількості теплоти в
результаті горіння кремнію при високій температурі, що розвивається окисленням вуглецю.
Тож можна припустити, що якість і кількість якісно оброблених кам’яних виробів, особливо
із базальту, граніту – залежить від наявності і доступності твердих сталевих інструментів.
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Поетапно розглянуто імовірні можливості прадавніх технологій обробки каменю і
зведення із нього споруд. Класифіковані способи відділення блоків від масиву каменю.
Спостережені під час експедиції у Індії сліди давніх каменоломень, сліди на блоках
дозволяють говорити про можливий видобуток заготівок насамперед шляхом свердлування
чи довбання і подальшої розклинки, також могло застосовуватися негашене вапно.
Розпилювання (на відміну від Єгипту тощо) на блоках при видобутку під час експедиції не
спостережено. Для виготовлення полірованих форм із каменю, спостережених у Варангалі
– необхідними технологічними операціями є довбання, шліфування та полірування.
Зазначено, що для виготовлення одноманітних, стандартизованих форм, (таких, як
наприклад колони Хойсалешвара, деякі деталі Варангалу) не достатньо ручних
інструментів, необхідні хоча би найпростіші верстати, які би реалізовували обробку за
певним шаблоном. Так само шліфування та полірування виробу на великих, геометрично
вивірених площинах – вимагає певної механізації із метою уникнення людських помилок і
відбракування. Розглянуто можливі варіанти верстатів, засобів, застосовних для обробки
масивних форм обертання, таких як колони, спостережені у Хойсалешвара і елементів
збирання колон у Варангал та їх сучасні аналоги. Із аналізу наявних форм колон у
Хойсалешвара і їх особливостей – можна висловити припущення, що обробка виконувалася
по шаблону, із закріпленням заготівки у токарному станку і повільним її обертанням, в той
час як різець, можливо у формі циркулярної пилки – підносився та обертався із швидкістю,
необхідною для різання талькохлориту. З іншої сторони, дискові базальтові елементи колон
із Варангалу – мають відносно невелику вагу і могли бути закріплені у токарні станки із
нерухомим високоміцним різцем і швидким обертанням заготівки.
Також розглянуто джерела руху, які могли бути у людини для виготовлення і обробки
кам’яних виробів в Індії 1 тис. до Р.Х…1 тис. після Р.Х. Огляд джерел показав добру
обізнаність у перевагах використання різних джерел енергії (води, вітру, згадки про енергію
пари) в древньому світі, та високий рівень технології (кривошипно-шатунні механізми,
диференціал тощо). Висловлено припущення, що обробка каменю у давній Індії могла бути
механізована від одного джерела (наприклад водяний млин, або тварини, люди із
коловоротом), а обертовий момент спрямовувався на різні споживачі для дрібної
механізації і виготовлення точних деталей. Інші невідомі види можливих джерел руху,
зокрема описані у Індійських трактатах залишають поле для інтерпретацій і подальшого
вивчення.
Розглянуті можливі причини появи і зникнення технологій у давнину, зазначено, що
окрім прямої еволюції техніки значну роль відіграють крос-культурні процеси, а також
зовнішні джерела технологій. З іншої сторони, сакралізація знань і неоднорідний розвиток
культури можуть бути основними причинами, через які технології і відомості про них
майже не збереглися. Камінь є найбільш поширеним будівельним матеріалом давнини,
насамперед через його доступність, довговічність та високі фізико-механічні
характеристики. Ці його властивості визначили напрямки вдосконалення методів обробки і
подовженість застосування до появи сучасних альтернатив.
По суті два технологічних комплекси – високоточного нарізання і переміщення – є
універсальними засобами для побудови більшості об’єктів із факторами аномальності, що
були спостережені під час експедиції. Імовірно камінь є доступним матеріалом для
спорудження на всіх місцях із твердою поверхнею, планетах земного плану. Це наголошує
на важливості вивчення технологій обробки і спорудження із каменів у минулому.
Видається що на форми споруд впливав не тільки чинний канон, а і езотерична
(біоенергетична) складова, доступні будівельні технології (склепіння як прийом перекриття
прольоту, камінь як матеріал максимально доступної міцності, наявні підйомні механізми і
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т.п.), а також планування і механічна стійкість – закони організації матерії, що знову давало
підґрунтя для сакральності.
Кожна відома нам технологія є сумою інших, проте видима відсутність у культурних
шарах ліній виробництва може означати не тільки їх відсутність внаслідок малого
поширення, швидкого зникнення або езотеричної складової. Вочевидь слід визнати, ми
знаємо тільки наші суми технологій, і суми інших практик – ми можемо не помічати, не
вміти вивчити або вважати «не технологічними», наприклад технології біоорганіки,
розвитку свідомості тощо. Це потребує подальшого міждисциплінарного широкого
вивчення.
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