
Археологія Поділля. 2019 

43 

 

 
УДК 903’1 (447.7+477-89 Под.) “637” 

 

Іванова С.В. 

 

 «ПОДІЛЬСКИЙ ФРОНТИР»: ЕНЕОЛІТ ТА БРОНЗОВА ДОБА НА 

ПОРУБІЖЖІ ДВОХ РЕГІОНІВ 

 

В статті йдеться про деякі теоретичні аспекти концепції фронтиру та 

особливості цього поняття в контексті археології. Розглядаються умови формування 
зони фронтиру на півдні Поділля, на його межі з Північно-Західним Причорномор’ям.  
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Причорномор’я. 

 

The paper is dedicated to studying the theoretical aspects of the frontier’s concept and 

the peculiarities of this concept in the archeological context. The conditions of formation of the 

frontier zone in the south of Podillya, on its border with the North-Western Black Sea region, 

are considered. 
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Роботи американського соціолога Дж. Тернера (кінець XIX ст.) давно 

перетворилися в класику, а основні положення його теорії фронтиру отримали з часом 

не тільки світове визнання, а й подальший розвиток. В його концепції фронтир виступає 
як перехідна зона, динамічна рухома межа, де відбувається зіткнення між «варварством» 

і «цивілізацією» [10]. Поняття «фронтир» було модернізовано і перенесено потім на 
Євразію, і в цьому заслуга, перш за все О. Латтімора і деяких інших вчених. Визначаючи 

фронтир як зону інтенсивної взаємодії різних культур, дослідниками були показані 
неоднорідність території фронтиру, наявність внутрішнього та зовнішнього фронтиру, 

які відмінні етнічним складом населення, його ідентичністю та т.п. Надалі ця концепція 

набула розвитку, переважно, в англо-американській науковій літературі. Зазначимо, що 

концепція фронтиру, з усіма її численними науковими конотаціями, лише недавно 

привернула увагу археологів і соціальних антропологів (70-80–ті роки ХХ століття). В 

низці наукових праць, присвячених цій тематиці, наведені численні приклади фронтиру 

як рухомої зони інновацій та рекомбінацій, завдяки якій культурні матеріали з багатьох 

джерел також переміщалися і трансформувалися. У той же час дослідники виявляють 

процеси фронтирної історії, які дають можливість проводити загальноісторичні 
порівняння: виникнення фронтиру, його відношення до основної області та взаємодії між 

ними; розвиток соціального обміну, взаємини між раніше окремими групами населення, 

що мешкають тепер у зоні фронтиру і т.п. (див. огляди основних робіт: [11; 13]) У 

роботах, пов'язаних з давньою історією, було запропоновано розглядати фронтир як 

відкриті соціальні системи, при цьому увага вчених акцентувалася на еволюції фронтиру 

та його місці в етноархеологічних дослідженнях.  

Першим українським вченим, який переніс теорію фронтиру на український ґрунт, 
став Я. Дашкевич (1989). Він не тільки відзначив той факт, що Україна була довгий час 
зоною етнокультурної взаємодії між українським населенням і степовими сусідами, але 
й виділив кілька видів природних і антропогенних кордонів, звернувши увагу на 
населення прикордоння, їх контакти та взаємопроникнення. Слідом за ним відносно нову 

для себе тему стали розробляти інші українські історики. На пострадянському просторі 
роботи, пов’язані з давньою історією і археологією, поодинокі [4 та ін.]. В українській 

археології тема фронтиру практично не розроблена. Система міжкультурних 
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комунікацій залежить від багатьох факторів, одним з яких виступає історія формування 

культурного ландшафту території, на якій йде процес міжкультурних комунікацій. 

Специфіка джерельної бази історії та археології, особливо в рамках дописемного 

періоду, визначає можливості (і відмінності) вивчення фронтиру цими науками. 

Необхідно враховувати також особливості археологічних артефактів, на які багато в 

чому спирається вивчення археологічних культур: вони можуть поширюватися на досить 

великі відстані шляхом обміну, без переміщення людей. 

Фронтир і контактна зона в археології. Відправною точкою фронтиру є зустріч 

різних соціумів і початок взаємодії між ними, що дає поштовх трансформаціям. З 

розробкою феномену фронтира пов'язані нові перспективи в історичних дослідженнях – 

саме він надає можливість об'єднати різні напрямки життєдіяльності населення. 

Здавалося б, в археології вже є термін для визначення території взаємодії різних 

археологічних культур – контактна зона. Різниця між нею і фронтиром, на наш погляд,  

істотна: контактній зоні притаманні статичні межи (природно, не настільки чіткі, як 

державні), на відміну від фронтиру, характерною особливістю якого є саме динамічність 

меж і тенденція до їх просування, розширення, переміщення. Розуміння фронтиру як 

процесу дозволяє перейти від його просторової локалізації до соціальних аспектів, що 

дає можливість застосування концепції фронтиру для інтерпретації археологічних даних. 

Але необхідно враховувати, що в різні хронологічні періоди і на різних територіях 

на передній план виступають різні вектори відносин між суспільствами і різні моделі 
культурного діалогу: торгові, військові, ідеологічні, релігійні, шлюбні і т. д. Тому 

вважати територію фронтиру «завжди конфліктною зоною», як пропонують деякі 
дослідники, буде все ж-таки досить спрощено. Сучасні історики дійшли висновку, що 

фронтир – це вже не тільки фронт, межа, агон, тобто зіткнення двох полярних 

«співучасників», але ще й новий відкритий світ нелімітованих можливостей, що вабить 
і дає надію бурхливого розвитку і процвітання. Сучасний погляд на фронтир – це погляд 

не на зіткнення та битву антиномій, але ідея процвітання, нових ресурсів і нових 

перспектив розвитку. 

Подільський фронтир: енеоліт  В мідному віці на Поділлі домінувало населення 

Трипільської культури. Воно було прийшлим, просунувшись сюди з заходу та 
південного заходу, з ареалу культури Кукутень.  Подалі, на середньому етапі Трипілля 

саме Поділля постає центром де зафіксовано найбільшу кількість пам’яток, саме звідси 

відбувалося освоєння східного ареалу Трипілля населенням із мальованим посудом1.   

Трипільські пам’ятки відомі й на півночі того регіону, що межує з Поділлям – у Північно-

Західному Причорномор’ї. Трипільське населення з’явилося тут не з Поділля, а також з 
заходу, й просувалось поступово далі на схід, про що свідчить подібність таких пам’яток 

як Хєбешешть (Румунія) – Нові Русешти  (Республіка Молдова) –  Сабатинівка І 
(Україна, Південний Буг) [2, c. 80]. Але статусу фронтиру територія поки ще не набула, 
бо йде її засвоєння відносно однорідним населенням, хоча на трипільських пам’ятках 

відомі степові керамічні імпорти (Сабатинівка І) та кам’яний скіпетр (Березовська ГЕС). 

А ось історія сусідньої Волині у той час була більш насиченою. Її близькість до 

центральноєвропейських культур сприяла формуванню тут фронтиру достатньо рано. 

Західну Волинь у ранньому енеоліті обживало населення маліцької та волино-

люблінської культур. В середньому періоду з ними контактувало трипільське населення. 

В пізньому енеоліті простежено переміщення різних груп населення, які 
супроводжувалися контактами між носіями різних етносів. наприклад, волинською 

неолітичною культурою та малицькою, волино-люблінською, пізньотрипільською; 

пізньотрипільської з культурами  лійчастого посуду (КЛП), кулястих амфор ККА [9]. 

                                                 
1 Дякую професору М. Відейку за консультацію щодо цього питання. 
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Трохи пізніше з’являється населення культур шнурової кераміки (КШК) (рис. 1: 1). 

Область їх компактної локалізації не обмежується лише річками Золота Липа і Верхній 

Буг, оскільки відомі  пам'ятки цієї культури, розташовані на Поділлі і Волині [12]. 

Скоріш за все, аттрактором був метал з мідних родовищ Волині та дністрянських 

мідистих пісковіків, якій вже був відомий трипільскому населенню з етапу ВІ [7]. 

Подільський фронтир: пізній енеоліт – доба ранньої  бронзи.  

Межа Волинського фронтиру бронзової доби  з часом просувається на схід та 
південний схід, що маркується іншокультурною керамікою та деякими інноваціями на 
пізньотрипільських пам’ятках північно-західного Поділля2. Відомі на Поділлі й окремі 
пам’ятки КЛП, але лише людність ККА продвинула зону фронтиру на південний схід та 
південь. На початку ІІІ тис. до н.е. носії ККА зайняли Поділля (де відділено Подільску 

групу) (рис. 1: 2). в цілому розмістившись на території, де мешкали пізньотрипільськи 

групи (гординештська, косенівська та софієвська). Просуваючись з Поділля на південь, 

населення ККА з’являється на Молдавській височині, де формується окрема Серетська 
група; простежуються впливи ККА на деяких пам’ятках в Північно-Західному 

Причорномор’ї і в межиріччі Південного Бугу та Дністру. При цьому не слід забувати й 

про процеси «баденізації», що охопили Європу та мали деякий вплив й на трипільську 

людність. 

Територія Поділля лежить між басейнами річок, які впадають в Чорне та Балтійське 
моря, зумовивши особливу роль регіону в формуванні торгівельних шляхів, що 

поєднували населення межимор’я. Наприкінці IV та протягом ІІІ тис. до н.е. (пізній 

енеоліт – рання бронзова доба) формується Дністровський шлях3. Він був провідним у 

розширенні межі Подільського фронтиру на південь, сприяючи проникненню окремих 

(відносно невеликих) груп населення (та традицій і впливів) культури кулястих амфор 

на територію Північно-Західного Причорномор’я. Скоріш за все, тим же шляхом йшло 

проникнення невеликих груп  населення культури шнурової кераміки (КШК) на 
південний  схід, у Піінічно-Західне Причорномор’я, де в похованнях ямної/буджацької 
культури знайдений посуд, подібний до різних типів кераміки КШК. Через північну 

частину Поділля населення КШК також просувається на далеко схід, де формуються 

середньодніпровська та фатьянівська культури, що належать до кола КШК. 

Степ освоюється не тільки прибульцями здалеку, але й пізньотрипільським 

населенням, яке відоме у Північно–Західному Причорномор’ї за культурними групами 

Вихватинці, Кирилень та Гординешти. Гординештська група має західне походження, а 
ось розташована на Дністрі вихватинська группа,  скоріш за все, просунулась вздовж 

Дністру з Поділля.  

В той же хронологічний час мале місце розповсюдження окремих традицій 

культури Усатово на північ та північний захід. Типовий усатівський реманент в Поділлі 
є поодинокім – наприклад, клад з Лошні, Тернопільска обл. [7]. Але група кераміки з 
рисами усатівської культури в ареалі культури Злота в Малопольщі, можливо,  свідчить,  

про проникнення та асиміляцію якоїсь групи усатівського населення скрізь Поділля в 

Малопольщу4. На Поділля просувається населення буджацької/ямної культури та ямної 

                                                 
2 Окремі взаємоконтакти між Трипіллям та Центральною Європою відомі і раніше, на 

середньому етапі Трипілля. 
3 Також у III тис. до н. е. почав формуватися, а в II тис. до н. е. активно функціонував 

торговий шлях – Бог–Буг, який проходив по Західному Бугу, Південному Бугу (Богу) та акваторії  
Чорного моря, з'єднуючи басейни Балтійського і Середземного морів. За допомогою цього шляху 

балтійський бурштин потрапляв в Східне Середземномор'я, а середземноморські металеві 
вироби – на Поділля [6].  

4 Хоча за думкою П. Влодарчака, ці традиції були перенесені не саме усатовцями, а носіями 

ККА [16]. 
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культури Дніпро-Бузького межиріччя. Знахідки на півдні Поділля поховання з візком, 

срібними скроневими подвісками (Писарівка) вказують на зв’язок його з ареалом 

Північно-Західного Причорномор’я. Можливо, через Поділля та Волинь 5 до 

Центральної Європи надійшли  ті носії ямної культури, що залишили там поодинокі 
поховання «ямного типу». На самому півдні Поділля, на межі з Північно-Західним 

Причорномор’ям формується Ямпільській центр, виділені окремі, Подільські, варіанти 

ямної культури та КШК, пов’язані з Ямполем [3]. Невипадковим, мабуть, є той факт, що 

унікальний Івонівський скарб металевих сокир ямної культури знайдено саме на півдні 
Подолії, не дуже далеко від цього центру. Характеризуючи постшнуровой горизонт, 
Я. Махник звернув увагу на строкатість пам'яток, в яких поєднувалися риси попередньої 
культури  і нові зразки кераміки (культури Хлопіце-Веселе і з рисами карпато-

дунайських культур ранньої бронзи), а також металеві речі кавказького і карпато-

дунайського походження. Саме в Подільському регіоні як би перетиналися старі традиції 
і нові, які йшли із заходу і з півдня [1]. Слід додати й вплив бабинської культури, 

артефакти з її рисами відомі не тільки на Поділлі, але й на заході Волині. 
Р.О. Литвиненко вважає, що йдеться про інфільтрацію бабинської людності зі східнішої 
лісостепової смуги чи південної України [8, с. 11-12], 

Таким чином, наприкінці доби енеоліту та в ранню-середню бронзову добу на 
Поділлі формується та розвивається зона фронтиру, межі якого розширюються в 

південному та східному напрямках. Поділля є й зоною трансферу, через яку відбувається 

зв’язок людності окремих культур з населенням Центральної Європи. Найбільш виразна 
зона контактів в рамках фронтиру знаходилась на межі двох великих культурно-

географічних регіонів, саме Поділля та Північно-Західного Причорномор’я. Постає 
питання: чому протягом всього енеолітичного періоду населення Поділля традиційно 

просувалося у східному напрямку, і лише в пізньому енеоліті воно рушило також і на 
південь. У зворотному напрямку  відбувався в цей же час рух степового населення в 

Поділля і далі, у Центральну Європу. Традицію було подовжено у ранню бронзову добу, 

і саме на межі двох великих природно-географічних ареалів сформувалася активна зона 
фронтиру, що розширявся у різних напрямках, та в межах якого відбувалися культурні 
та соціальні зміни. 

На наш погляд, думка Я. Махника щодо «кордону» з ККА, який заважав руху 

людності КШК аж до фіналу ККА, не зовсім вдала: в Північно-Західному Причорномор’ї 
риси КШК проявляються досить рано [5]. Але кожне населення обирало свою екологічну 

нішу, тому населення Центральної Європи не дуже й прагнуло до постійного життя в 

степу. Відомі кліматичні зміни (аридизація) привели до розширення степової зони на 
північ, вимусивши мешканців лісостепу спочатку пристосуватися до нових кліматичних 

і природніх умов, а потім попрямувати на південь, освоюючи степовій простір, 

змінюючи свою економіку і соціальний стиль. Як раз півдню Поділля й довелося, 

внаслідок географічного розташування, перетворитися у активну фронтирну зону, з 
динамічними межами, з шляхами, що її прорізують та з’єднають з іншими територіями, 

зону, де народжуються нові варіанти відомих культур – внаслідок контактів та 
соціальних змін.   

Чому фронтирна зона начебто зв’язала два сусідніх географічних регіони? Треба 
звернути увагу на ситуацію з визначенням природно-кліматичних зон, концепція яких 

змінювалася – від точки зору Л. Берга (початок ХХ ст.) до думки Ф. Милькова (сер. ХХ 

ст.) і знову до Л. Берга (початок ХХІ ст.). За Ф. Мильковим, межа між степом та 
лісостепом проходить південніше, по лінії Леово – Південноукраїнськ  – Донецьк (і далі 
на схід). Згідно Л. Бергу, ця межа йде північніше, по півночі Більского степу, через Балту 

                                                 
5 Тут є поодинокі поховання з рисами ямної культури [1]. 
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на м. Дніпро (і далі на схід).  Обговорення цих варіантів виходить за  рамки роботи, 

відзначимо лише, що саме так, як межа Л. Берга, проходить й кліматична «вісь 

Войейкова», що надає додаткову перевагу концепції Л. Берга. Тоді формування зони 

фронтиру на стику двох природно-кліматичних зон, в яких мешкає населення з різними 

економічними укладами, цілком зрозуміло, як і тенденція його розвитку при 

кліматичних змінах.  
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Рис. 1. Балто-понтийські зв’язки у IV-ІІІ тис. до н.е.: 
1.1. (за: [15, p. 443, fig. 2]); сірий колір – ККА; 1.2. (за [14, p. 35, fig. 5]). 
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Рис. 2. Контакти населення півдня Поділля та Північно-Західного Причорномор’я: 

Дністровський шлях. 

2.1. Три зони „близького контакту» населення ЯК та КШК: 1 – середньодніпровська, 
2 – середньодністровська, 3 – верхньотиська (за: [3, p. 314, fig. 4.2]); 

2.2. Карта поширення пам’яток Буджацької/ямної культури у Наддністрянщині. 
Умовні позначки: прямокутники – візки,  коло – срібні прикраси, зірки – характерний  посуд 

(«буджацькі банки»), півкола – курганний могильник. 


