
ВОЛОДИМИР ГЕРИНОВИЧ

НОВО-ВІДКРИТІ ТРИПІЛЬСЬКІ стоянки
НА КАМ ЯНЕЧЧИНІ.

Можна сказати, що ні одна частина України не мала стільки
догідних місць для оселення людини, що стояла на низькому рівні
культури, як Поділля. Особливо-ж сприятливою для цього своїми
природніми умовами була яружна його частина. Тому й не дивно, що
Поділля вже в глибоку старовину належало до найгустіше оселених
країн України, через що і стало класичним тереном для
археологічних дослідів.

Які-ж саме були ці особливі умови, що так сприяли оселенню
стародавньої людини?

Підкреслюючи їх, не маю на. думці багатьох печер, дуже частих
у вапнякових скельних породах, що виходять наверх в численних
ярах Поділля, а особливі морфологічні моменти, утворені довгою і.
питомою подільським умовам ерозійною діяльністю річок. Легка на-*
хиленість поземелля Поділля до півдня, певні геологічні умови і
процеси ерозійних циклів вплинули на виникнення численних меан-
дріз, які утворили багато півостровів і майже островів. Ці півострови
і майже острови з погляду антропогеографічного це природні
фортеці, незвичайно догідні для старовинних людських стоянок.
Особливість їх виявляється не лише оборонністю, викликаною
морфологічними моментами, але й присутністю води на значній лінії, як
оборонного моменту, так і джерела напитку і тваринного світу.
Необхідно зазначити, що ці останні два моменти мусіли бути рішаючими
для оселення. Де їх немає, там при всіх инших дуже догідних
морфологічних умовах стоянок старовинної людини не зустрічаємо.
Ось нпр. Товтрянська смуга з морфологічного (оборонного) боку
багато цінніша для оселення людини, аніж півострови і майже острови
яружного Поділля,  бо окремі Товтри" більш недоступні, ніж
півострови і майже острови подільських річок. Вони не були
сприятливі для оселення старовинною людиною тому, що їм недоставало в
найближчому поближжю двох инших дуже важних моментів води і
тваринного світу необхідних чинників існування примітивної
людини. Для оселення Товтрів і аналогічних їм морфологічних явищ
необхідна була вища техніка для добування води та поживи.

На просторах меандрових подільських річок зустрічаємо разом усі
три моменти, необхідні для існування людини з примітивною
технікою і вони власне утворюють ті умови, які стали основою густого
оселення Поділля в минулому. Ці моменти незвичайно важливі для
археологів через те, що вони являються для них дороговказом
(покажчиком) для слідкування за стоянками старовинної людини.

Такі особливі умови зустрічаємо на широкому просторі Поділля
здовж численних яружних річок Серету, Стрипи, Збруча, Смотрича,
Жванчика і инших. Візьмім напр. околицю села Кадиївець, Кам я-
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нецької округи. Вона розбита ерозійною діяльністю річки Жван-
чика і його приток на кілька частин: власне Кадиївці", Лобок",
Балки" і Бураківка". Найкращі умови оселювання (місце

найменшого опору) зустрічаються на Бураківці" і на Балках", де й
находяться сліди старовинної стоянки так званої трипільської доби (домі-
кенської за термінологією західньою). Оскільки цінними являються
морфологічні і инші географічні моменти для орієнтації дослідника-
археолога  показалося на практиці. Підчас екскурсії Науково-
Дослідчої катедри Культури і Народнього господарства Поділля
в Кам янці, коли археологи заблудили" в терені, географові прий-
шлося на основі географічних і антропогеографічних даних вказати
місце можливих стоянок старовинної людини.

На терені села Кадиївець констатовано дві стоянки трипільської
культури на Балках" і на Бураківці".

Стоянка на Балках". Балки"  це знесіння тупоклинної
форми довжиною 200 м. шириною 40 80 м. яке вибігає від сходу
і гострішим кінцем звернене до заходу. Утворене воно через ерозійну
діяльність двох річок, які сходяться нижче від тупого кінця і
впливають напроти кадиївецького млина до Жванчика. Обидва потічки
зараз маловоді, на дні південного ледви слезить вода. В минулому
вони му сіли бути багаті на воду, через те що продуктом їх ерозійної
діяльности є глибокі ярки, які розбили суцільну колись височину
і утворили високий півостровець Балки". Згаданий півостровець
спочатку дуже лагідно знижується до заходу, далі (приблизно від
половини) трохи сильніше, а на самому заході він круто спадав до
долини річки, вздовж якої тягнеться дорога. До півдня і півночи він
круто сходить до долин обох потічків. В минулому різка крутизна
берегів му сіла бути також і з західньої сторони, так як пониження
в цьому напрямі є продуктом ерозійної діяльности новіших часів.

Східня частина (приблизно до половини довжини) вкрита чорно-
землею, західня рінню з кварцитами і яшмою. І ця частина, як і
цілі Балки", була колись вкрита чорноземлею, що її змила
денудаційна діяльність вод. Через те запевне немає на цій частині і
слідів трипільської культури, яка у східній частині (покритій
чорноземлею) виявляється численними находками, які стрічаються в чор-
ноземлі на глибині до ЗО см. Чорноземля залягає на ріншцу
(останках тераси давнього Жванчика), а воно на крейдяних відложеннях.
Східня і західньосхідня частина Балок", в якій денудаційна і
ерозійна діяльність була сильніша, виступили наверх відложення еи-
лурського моря. На схід від півострівця, при його насаді, находиться
молодий кар єр, де місцеві селяни добувають середнєзернистий ясної
білости пісок, який залягає на крейдяних відложеннях (залягання
в кар єрі не видно). Цей кар єр служить нам вихідною точкою для
визначення місця знаходок. Зроблено їх декілька. В одній (92 м. на
захід від кар єру) в глибині б ЗО см. найдено черепки трипільської
культури: кусні посуду різної величини і форми: горнят, мисок,
збанків з червоної глини, прикрашених трипільською орнаментикою.
В другій відкривці (17 м. на захід від першої) найдено багато таких
самих черепків, частина яких була не з червоного, а з чорного, дуже
твердого матеріалу. Збірку черепків передано археологічному
музеєві в Кам янці на Поділлю.

Городище на Бураківці". Річка Жванчик, допливаючи до
села Кадиївець, іде в напрямі від північного заходу до південного
сходу, робить крутий зворот на південний захід, а далі знову зво¬
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рот на північний захід, пливучи в цьому останньому напрямі на
протязі приблизно 500 м. майже рівнобіжно з напрямком з
північного заходу до південного сходу. Таким чином,' він утворює півострів
з узькою шийкою при насаді. Висота його над рівнем річки доходить
до 10  14 м., а береги на усі три сторони круті. Як кажуть
мешканці Бураківки, в минулому береги були ще крутіші. На західній
частині півострова на просторі приблизно 200 м. простягається
городище простокутної форми, по обох боках заосмотрене штучно
висипаним валом височини 2 4 м. На полях цього городища
зустрічають археологічні находки з часів литовсько-польських (15 16
століття) і ще давніших з виразними ознаками трипільської культури.

Друге неолітичне селйще виявилося в 15 км. від залізничної
станції Кам янець-Подільський Велика Мукша, біля 300 м. на північний
схід від стрілочного залізничного лихтаря Бендера, на північній
стінці кар єру в найновішому геологічному утворі, чорноземні і
перехідній ґрунтотворній верстві на південь від річки Мукші 2  8
км. від її устя до Дністра. В цьому місці, на лагідному схилі
знесіння підчас будування залізничного шляху було зроблено
траншею для покладення залізничного шляху. Стінки траншеї являють
собою розріз наверхніх скельних пород, починаючи знизу від пісків
і ріни старого русла Дністра й кінчаючи відложенням еоловим
верствою лесу, з якого утворився значно грубий шар чорноземлі.
З підлесового шару робітники добувають для потреб залізниці пісок
і рінь. Для добуття цього матеріялу необхідно спершу зняти ле-
совий шар, якого розкопують і на поздовж кар єру поставленими
шинами вагонетками відвозять в бік. Таким чином в кар єрі утворено
дві тераси, підошвою спідньої зеленаві глини, на якій лежать відло-
ження старого річища Дністра, а долівкою верхньої являється
верхній шар відложень Дністра.

Розріз еолових відложень незвичайно виразний і чіткий. При його
розкопуванню залізничні робітники натрапили в глибині 40 50 см. від
поверхні на кам яні плити, які були уложені в формі гроба.
Зрушивши верхню плиту, яка гріб прикривала, найшли під нею в масі
чорноземлі кістки двох людей, сім незвичайно вигладжених сокирок
і чотири горнятка. Зміст гроба був робітниками перекинений догори
верхом. Находки були в значній мірі рознесені і поламані. Кінець
цьому положив, випадково зайшовши в кар єр, проф. Красовський,
який повідомив про находку Н.-Д. Катедру, від якої на другий
день виїхав її керівник проф. Любарський і я. На місці ми застали
вповні розрушену находку до такої міри, що лерекинено навіть
спідні плити гробу. Земля, яка находилася в ньому, була розкинена,
а в ній кістки і черепки. Незрушеною частиною гроба за словами
робітників має бути лише частинка гробу.

Перед собою маємо гріб виложений грубими плитами
силурійського лупнистого вапняка. Довжина гробу виносить 1,65, ширина 80,
а висота 50 см. Грубість плит значна. На верхньої доходить до 23 см.
Довжина її 190, а ширина 85 до 100 см. Поздовжньою стороною гріб
звернений до присхіднього півдня (EES), а напрям поперечної стіни
до припівнічного сходу (NNE). Долівка була вкрита кам яними
плитами. Після перетрушення змісту гробу робітниками було найдено
кістки двох осіб (судячи по головних кістках), чотири горнятка куле-
видної форми з орнаментами, питомими трипільській культурі, і сім
крем яних сокирок, дуже гарно вигладжених. Довжина найбільшої
сокирки, одинака, яка находиться в наших руках, має 20, ширина на
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вістрі 8, вгорі 2,5, а грубість 1,5 см. З горнят не пощастило
відібрати ні одного. Черепки зібрані в румовищу промовляють за
трипіллям. Біля південно-східньої сторони гробу, за словами робітників,
найдено два людські черепи, яких віднайти не удалося. Розкинуті
кістки і черепки було зібрано, а неперетрушена частина гробу була
оставлена та передана під охорону залізничних функціонарів. Вона
чекає спеціяліста.

На мою думку, маємо перед собою гріб якогось старшини з
трипільського часу. Гріб був лише до рівня наверхньої плити, так як
структура *наверхнього шару і ближчого оточення така сама, як і
подальшого. Гріб був присипаний еоловимц відложеннями верствою
40 50 см., з якої витворилася груба верства чорноземлі, яка опісля
просякнула в гріб з водами і його виповнила. На всякий випадок
взято декілька зразків ґрунту і зфотографовано місце. Цікаво, що
на такому самому рівні, як гріб, стрічаємо румовища домівок
тогочасної людини (4-ох) в південно-східньому напрямі від гробу і на
одній з ним лінії. Румовища домівок це елої печини, які находяться
в верстві чорнозему з виразними слідами площадки. В грудках
печини маються діри де-не-де дві, діяметру 3 ем.,які до себе паралельні.
Це запевне спалені частини ліп янок-хат, глина яких під діянням вогню
перемінилася в рід цегли. І ці румовища (їх разом чотири) присипані
відложеннями лесу (горішня частина якого перетворена в чорно-
землю). Таким чином маємо перед собою стоянку людини з часів
діяння фенів і за значний час до їх повного завмертя. В такій глибині
на Поділлі сліди трипільської культури ніде не стрічаються.

Саме місце находки являє собою одно із знесень дуже
хвилястого поземелля Придністров я. З антрологеографічного боку воно не
дуже цінне і тому треба думати, що найдені стоянки являються не
ізольованими, а частиною більшого комплексу стоянок, якими взагалі
дуже багата ця частина Поділля. Оскільки мені відома література
з археологи і антропології Поділля, Велико-Мукшанська находка
являється унікатом і заслуговує спещяльної уваги. Інтерес має вона
не лише для археолога, але й антрополога (кістки людини) та
геолога, який зможе за допоміччю даних археології і антропології
точніше опреділити геологічні процеси останнього геологічного періоду.

На жаль, лише частина матеріялу, найденого на місці розкопок,
находиться у віданні. Науково-Дослідчої Катедри Поділлєзнавства при
Інституті Народньої Освіти в Кам янці на Поділлі. Великим нашим
досягненням рахуємо це, що нам удалося захопити найцінніший ма-
теріял людські кістки, так як в них не були заінтересовані
випадкові відкривці. Не виключене, що решта матеріялу найдеться по
людях".


